
 
 

     
 
 

แผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนเมืองเชลียง  



 
 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง 
 

ความเป็นมาการจัดท าส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเมืองเขลียง  เป็นสิ่งส าคัญที่สถานศึกษาต้องด าเนินการตามแนวทางของคุรุสภา ตามแบบแผน
พฤติกรรม ที่พึง ประสงค์ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีงาม                 
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในชุมชน วิชาชีพครูได้รับการยกย่องและจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความจ าเป็นต่อสังคม 
เป็นอาชีพที่ช่วยสร้างสรรค์ จรรโลงสังคมให้ไปในทิศทางที่ปรารถนา ฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง เช่นกัน ยิ่งสังคมยกย่องเคารพและไว้วางใจผู้ประกอบวิชาชีพครูมาก
เท่าใด ผู้ประกอบวิชาชีพครูก็ต้องประพฤติปฏิบัติ ตนให้เหมาะสมกับความเคารพเชื่อถือไว้วางใจเพียงนั้น              
การก าหนดจรรณยาบรรณครูหรือจรรณยาวิชาชีพครูจึงเป็น มาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติปฏิบัติ
ตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพ ของครูให้กับสังคมประการหนึ่งด้วย เป็น
การยืนยันกับสังคมว่าในวงการครูนั้นจะควบคุมสอดส่องดูแลความประพฤติ  ของกลุ่มครูด้วยกันตลอกเวลา    
มีการลงโทษทางกฎหมายและทางสังคม การควบคุมความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีการที่ดี
ที่สุดคือการสร้างจิตส านึกหรือการ ควบคุมทางจิตใจ ครูมีจรรยาบรรณย่อมมีคุณธรรมสูง คุณธรรมเป็นมาตรา
วัดมาตรฐานความเป็นครูของผู้ประกอบ วิชาชีพครูที่ส าคัญยิ่ง ครูที่มีคุณธรรมย่อมเป็นครูที่มีจรรยาบรรณที่ดี
นั่นเอง เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรในสังกัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียง มีวินัยในตนเองและพัฒนาตนเองประพฤติ 
ปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความประพฤติดี 
ส านึกในหน้าที่และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง รัก ศรัทธา และซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อ 
วิชาชีพ  

2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลื อ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์            
และรับบริการ ด้วยความจริงใจและเสมอภาค  

3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น             
ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  

4. เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเผยแพร่ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ  
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา  
ปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐ และเอกชน และการบริหารการศึ กษานอก 
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ 
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ  

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ  
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่ างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ทั้งของ 
รัฐ และเอกชน  

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายใน 
เขต พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญา ทั้ง 
ของรัฐ และเอกชน  

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน  
การศึกษาต่ างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ า กว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ อ่ืนที่คุรุสภารับรอง มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิ ชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน 
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ  
ของวิชาชีพ เพ่ือ ประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึง  
ประสงค์ และพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค ์

วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นวิชาชีพที่นอกจากจะต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะ 
ถ่ายทอดวิชาการไปสู่ ผู้เรียนแล้ว สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่อ าชีพครูจะต้องยึดถือ คือ การมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ เพ่ือเป็นแม่แบบให้แก่ลูกศิษย์ ซึ่งเรื่องของวินัยข้าราชการครูบุคลากรทาง 
การศึกษา นั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 82 ก็ได้ 
ก าหนดไว้ชัดเจน ว่า "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติ โดยเคร่งครัด อยู่เสมอ" ข้อห้ามและข้อปฏิบัติดังกล่าว ได้แก่  

1. ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข             
ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  



 
 

2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ 
อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ  

3. ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจและหน้าที่ ราชการของตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ไป หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  

4. ต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ 
ของ ทางราชการ  

5. ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ             
โดยไม่มี เหตุอันควร 

6. ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความ
สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  

7. ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  
8. ต้องไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ีหรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชน  
9. ต้องไม่กลั่นแกล้งกล่ าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง  
10. ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน าผลงานของผู้อื่นหรือ 

จ้าง วานใช้ผู้อ่ืนท าผลงานเพ่ือใช้ในการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะหรือการได้รับเงินเดือนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  

11. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้าง 
หุ้นส่วนหรือบริษัท  

12. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง ไม่อาศัยอ านาจหน้าที่แสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล
สนับสนุน บุคคลหรือพรรคการเมืองใด และต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องการด าเนินการในลักษณะ           
เป็นการทุจริตโดย การซื้อสิทธิ หรือขายเสียงในการเลือกตั้ง  

13. ต้องไม่เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพ  
14. ต้องไม่เล่นการพนันเป็นอาจิณ  
15. ต้องไม่กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ทั้งนี้ หากข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาไม่รักษาวินัย หรือฝ่าฝืนวินัยดังกล่าวก็จะได้รับโทษ ทางวินัย ซึ่งอาจถึงข้ัน
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง 
 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง  
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด ต้องมีวินัยในตนเอง หมั่นศึกษาพัฒนาตนเอง ด้านวิชาการ 
การวิจัย วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
แนวปฏิบัติ  

1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์  
2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  
3) มีความใส่ใจศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ที่เก่ียวกับวิชาชีพอยู่เสมอ ดังนี้  

3.1 ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากเอกสาร ตาราและสื่อต่างๆ  
3.2 จัดทาผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสาร ตารา หนังสือและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
3.3 วิจัยและนาเสนองานวิจัย ลงตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยในระดับต่าง ๆ  
3.4 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา อภิปรายทางวิชาการ  
3.5 วางแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ  

4) มีความรอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย               
แนวทางการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชีพ
และ เทคโนโลยีดังนี้  

4.1 การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
4.2 การติดตามข่าวสารเหตุการณ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
4.3 การวางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด ต้องมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และ 
เคารพผลงานวิชาการของผู้อ่ืน แนวปฏิบัติ  

1) มีวินัย ดังนี้  
1.1 เข้าออกชั้นเรียนตามตารางก าหนด  
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน  
1.3 จัดการสอบระหว่างภาค – ปลายภาคตามก าหนดเวลา  
1.4 จัดการเรียนการสอนครอบคลุมหลักสูตรทั้งเนื้อหาและเวลา  
1.5 ประเมินผลการเรียนตามก าหนดเวลา  
1.6 ตรงเวลานัดหมาย เช่น นัดสอนซ่อมเสริม นัดสอบ นัดประชุม  
1.7 เคารพมติที่ประชุม 
1.8 ละเว้นจากอบายมุข  
1.9 ใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างมีสติ  
1.10 ปฏิบัติงานในกรอบหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายงานของผู้อ่ืน  



 
 

1.11 ปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับของส่วนราชการ  
2) ซื่อสัตย์ สุจริต ดังนี้  

2.1 น าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง  
2.2 ไม่น าวัสดุหรือครุภัณฑ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง  
2.3 รักษาและปกป้องสมบัติของทางราชการ  

 
3) เสียสละ อดทน ดังนี้  

3.1 อุทิศเวลาให้กับราชการ  
3.2 แบ่งปันโอกาสหรือทรัพย์สินแก่ผู้ด้อยกว่า  
3.3 อภัยในความบกพร่องของผู้ไม่รู้  
3.4 ยอมหยุดหรือถ้อยในบางโอกาสเพ่ือความสงบสุขของส่วนรวม  
3.5 รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  
3.6 รับรู้ปัญหาของนักศึกษาและเพ่ือนร่วมงาน  
3.7 ให้ค าปรึกษานักศึกษาหรือเพ่ือนร่วมงาน  
3.8 ไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวหรือเบื่อหน่ายในสถานการณ์ที่ไม่ถูกใจ  

4) เคารพผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน ดังนี้  
4.1 กล่าวถึงผลงานของผู้อื่นเฉพาะส่วนที่ดี  
4.2 ชื่นชมความรู้ความสามารถของผู้อื่น  
4.3 อ้างอิงทุกครั้งเมื่อนาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ ทั้งการพูดและการเขียน  
4.4 ใช้ข้อมูลของผู้อ่ืนตรงความหมาย  
4.5 ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืนมาเป็นสมบัติของตน  
4.6 สร้างผลงานทางวิชาการด้วยความรู้ ความสามารถทางวิชาการของตนเอง  

 
2. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง พึงให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ รัก เมตตา เอาใจ
ใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์และหรือผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ ไม่เรียกรับหรือ ยอมรับ
ผลประโยชน์ จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ แนวปฏบิัติ  

1) สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่พ่ึงพาและไว้วางใจได้ของศิษย์ทุกคน ดังนี้  
1.1 ให้ความเป็นกันเองกับศิษย์และผู้รับบริการ  
1.2 รับฟงัปัญหาและให้ความช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการ 
1.3 ร่วมท ากิจกรรมกับศิษย์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม  
1.4 สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์  



 
 

2) ตอบสนองข้อเสนอและการกระท าของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาตามความ ต้องการ
และศักยภาพของศิษย์หรือผู้รับบริการ ดังนี้  

2.1 สนใจค าถามและค าตอบของศิษย์หรือผู้รับบริการทุกคน  
2.2 ให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถความถนัดและความสนใจ  
2.3 ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของศิษย์  
2.4 รับการนัดหมายของศิษย์เกี่ยวกับการเรียนรู้ก่อนงานอื่น  

3) ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์อันมิควรจากศิษย์ ดังนี้  
3.1 การหารายได้จากการน าสินค้ามาขายให้ศิษย์หรือผู้รับบริการในทางมิชอบ  
3.2 การตัดสินผลงานหรือผลการเรียน โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยน  
3.3 การบังคับหรือสร้างเงื่อนไขให้ศิษย์มาเรียนพิเศษเพ่ือหารายได้  
 
 

4) ไม่ใช้ศิษย์เป็นเครื่องมือหาประโยชน์ให้กับตนโดยมิชอบ ดังนี้  
4.1 การน าผลงานของศิษย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ  
4.2 การใช้หรือจ้างวานศิษย์ไปท าสิ่งผิดกฎหมาย  

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง ต้องตั้งใจเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติ หน้าที่ 
เพ่ือให้ศิษย์และผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของแต่ละ บุคคล 
แนวปฏิบัติ  

1) อบรมสั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ ดังนี้  
1.1 สอนเต็มเวลา ไม่เบียดบังเวลาของศิษย์ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน  
1.2 เอาใจใส่ อบรม สั่งสอนศิษย์จนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  
1.3 อุทิศเวลาเพ่ือพัฒนาศิษย์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
1.4 ไม่ละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน  

2) อบรมสั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศิษย์อย่างเต็มศักยภาพ ดังนี้  
2.1 เลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของศิษย์ 
2.2 ให้ความรู้โดยไม่ปิดบัง  
2.3 สอนเต็มความสามารถ  
2.4 เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ  
2.5 จัดกิจกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของศิษย์  
2.6 ประเมิน ปรับปรุงให้ได้ผลเชิงประจักษ์ 

3) อบรมสั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศิษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังนี้  
3.1 อบรมสั่งสอนศิษย์โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง  
3.2 มอบหมายงานและตรวจผลงานด้วยความยุติธรรม  



 
 

2.3 ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สอด ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคล ทั่วไปทัง้กาย 
วาจาและใจ แนวปฏิบัต ิ 

1) มีความตระหนักว่าพฤติกรรมของตนมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของศิษย์และบุคคลทั่วไป ดังนี้  
1.1 ระมัดระวังในการพูดและการกระท าของตนเองอยู่เสมอ  
1.2 ไม่โกรธง่ายหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์  
1.3 มองโลกในแง่ดี  

2) พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับศิษย์และสังคม ดังนี้  
2.1 ไม่พูดค าหยาบหรือก้าวร้าว  
2.2 ไม่นินทาหรือพูดจาส่อเสียด ให้ร้ายผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
2.3 พูดชมเชยให้ก าลังใจศิษย์ด้วยความจริงใจ  

3) กระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีของสังคม ดังนี้  
3.1 ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ  
3.2 แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ  
3.3 แสดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ  
3.4 ตรงต่อเวลา  
3.5 แสดงออกซ่ึงนิสัยที่ดีในการประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคี มีวินัย  

2.4 ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สอด ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อความเจริญทางร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ แนวปฏิบัติ  

1) ละเว้นการกระทาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย์และหรือผู้รับบริการ ดังนี้  
1.1 ไม่ลงโทษเกินกว่าระเบียบก าหนด  
1.2 ไม่จัดหรือปล่อยปละละเลยให้สภาพแวดล้อมเป็นอันตรายต่อศิษย์และหรือผู้รับบริการ 
1.3 ไม่ใช้ศิษย์ท างานเกินก าลังความสามารถ  

2) ละเว้นการกระท าที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาการ ทางสติปัญญา อารมณ์จิตใจ และสังคมของศิษย์ 
ดังนี้  

2.1 ไม่ขัดขวางโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
2.2 ไม่ตั้งฉายาในทางลบให้แก่ศิษย์ 
2.3 ไม่พูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระท าใดๆท่ีเป็นการซ้ าเติมปัญหาหรือข้อบกพร่อง ของ

ศิษย์และหรือผู้รับบริการ  
2.4 ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อศิษย์และหรือผู้รับบริการ  
2.5 ไม่เปรียบเทียบฐานะความเป็นอยู่ของศิษย์และหรือผู้รับบริการ  

 
 
 



 
 

3. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง  
สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง 
เหมาะสม สร้างความ สามัคคีในหมู่คณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

1) ให้ความร่วมมือ แนะน าปรึกษาแก่เพ่ือนครูตามโอกาสและความเหมาะสม ดังนี้  
1.1 ให้ค าปรึกษาการจัดท าผลงานทางวิชาการ  
1.2 ให้ค าปรึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน  
1.3 ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวในกรณีท่ีเกิดปัญหา  

2) ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์และสิ่งของแก่เพ่ือนครูตามโอกาสอันควร ดังนี้  
2.1 ร่วมงานการกุศลของเพื่อนครู  
2.2 ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนครูที่มีปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ  

3) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ดังนี้  
3.1 พูดและกระท าในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเพ่ือนครู  
3.2 เมื่อมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ในองค์การต้องพยายามทาความเข้าใจให้ถูกต้อง  
3.3 ยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนาเพ่ือความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ  

4) มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเมืองเชลียง ดังนี้  
4.1 เข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนจัดทุกครั้ง  
4.2 เอาใจใส่ดูแลผลประโยชน์ของโรงเรียนเมืองเชลียง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  
4.3 ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก าลังและความสามารถ  
4.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวมส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน  
4.5 ท าตนเองให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  

 
5) การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้  

5.1 เคารพต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา  
5.2 ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ  
5.3 ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานของโรงเรียนเมืองเชลียง 

6) การปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้  
6.1 ให้ขวัญก าลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ 
6.2 อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ  
6.3 รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมให้ความช่วยเหลือ  
6.4 ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 



 
 

4. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียงต้องมีความรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ต่อ
วิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ และอุทิศตนให้กับทางราชการ แนวปฏิบัติ  

1) เชื่อมั่น ชื่นชมภูมิใจในอาชีพและองค์กรวิชาชีพว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อสังคม ดังนี้  
1.1 ชื่นชมในเกียรติและรางวัลที่ได้รับและรักษาไว้เสมอต้นเสมอปลาย  
1.2 ยกย่องชมเชยเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ที่ประสบผลส าเร็จเกี่ยวกับการสอนและพัฒนาผลงาน  
ทางวิชาการ  
1.3 เผยแพร่ผลงานที่ส าเร็จของตนเองและเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  

2) เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ หรือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้  
2.1 ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดขององค์กร  
2.2 ร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น  
2.3 เป็นกรรมการหรือคณะท างานขององค์กร  

3) รับผิดชอบต่อหน้าที่และอุทิศตนให้กับทางราชการ ตัวอย่างเช่น  
3.1 รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และภารกิจของความเป็นครู  
3.2 รับผิดชอบต่องานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกเวลาราชการ  
3.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพขององค์กร  

 
5. จรรยาบรรณต่อสังคม  
5.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองเชลียง พึงปฏิบัติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาทาง เศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม แนวปฏิบัติ  

1) การเป็นนักวิชาการ ดังนี้  
1.1 เป็นผู้น าหรือนักวิชาการด้วยความสามารถของตนเอง  
1.2 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
1.3 ไม่น าผลงานทางวิชาการของตนเองและผู้อื่นไปแสวงหาผลประโยชน์จากศิษย์และ  
บุคคลอื่นโดยมิชอบ  
1.4 ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการไปในทางท่ีผิดต่อศีลธรรม คุณธรรม  

2) การบริการทางวิชาการ ดังนี้ 
2.1 ไม่บิดเบือนความรู้ข้อเท็จจริงทางวิชาการโดยยอมรับผลประโยชน์  
2.2 ไม่รับหรือแสวงหาอามิสสินจ้าง หรือผลประโยชน์จากศิษย์ และเพ่ือนร่วมงานและ  
บุคคลภายนอก  
2.3 ให้ค าปรึกษาและบริการความรู้ทางวิชาการด้วยความเต็มใจ  
2.4 ตัดสินผลงานหรือผลการเรียนของศิษย์ด้วยความยุติธรรม  
2.5 ไม่สร้างเงื่อนไขหรือบังคับให้ศิษย์ท างานเพ่ือผลประโยชน์ทางวิชาการของตนเอง  



 
 

2.6 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมด้วยความรู้ทางวิชาการของตน  
5.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนแม่สอด พึงปฏิบัติตนเป็นผู้น าด้านความรู้เกี่ยวกับการเมืองการ ปกครอง 
เศรษฐกิจสังคมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข แนวปฏิบัติ  

1) ประพฤติตนเป็นผู้น าด้านความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ดังนี้  
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยอย่างหลากหลาย  
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เวทีสัมมนาประชาธิปไตยแก่นักศึกษาและประชาชนทั้งในและ  
นอกโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ  

2) ประพฤติตนเป็นผู้น าด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้  
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัวและ  
ชุมชน  
2.2 เสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค  
2.3 ดารงตนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง  

3) ประพฤติตนเป็นผู้น าทางวิชาการในสังคม ดังนี้  
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เวทีสัมมนาและอภิปรายประเด็นปัญหาสังคม  
3.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาของสังคม พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไข  
ปัญหาของสังคมอย่างเป็นระบบ  

4) ประพฤติตนเป็นผู้น าด้านความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  
4.1 จัดงานเทศกาลร่วมกับสถานศึกษาต่าง ๆ  
4.2 เข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ  
อย่างสม่ าเสมอ  
4.3 เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ความผิดทางจรรยาบรรณ  
1. ประเภทของความผิดทางจรรยาบรรณ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ความผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย  
2. ความผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
3. ความผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

2. ลักษณะของการกระท าที่เป็นความผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
1. การน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนท าเป็นของตนเองโดยมิชอบ  
2. การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักเรียนซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน  



 
 

3. การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักเรียนหรือผู้รับบริการ เพื่อกระท า 
การหรือละเว้นไม่กระท าการใด  

4. การเปิดเผยความลับของนักเรียน ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ 
จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักเรียนหรือผู้รับบริการ  

5. การสอนหรืออบรมนักเรียน เพ่ือให้กระท าการที่รู้ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของ 
ประชาชนอย่างร้ายแรง  

6. การกระท าความผิดอ่ืน ตามที่สภาคุรุสภาก าหนดตามสภาพและความร้ายแรงของการกระท า  
3. การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
   3.1 การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย  

1. ในกรณีที่เป็นความผิดจรรยาบรรณครั้งแรก ให้ท าการตักเตือน  
2. หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมที่ถูกตักเตือนแล้ว ตามข้อ 1 ให้ออกค าสั่งให้ 

ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด  
3. ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งตามข้อ 2 ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ และเก็บรวบรวมไว้ในสมุดประวัติ 

ประจ าตัวหรือเอกสารอ่ืนที่บันทึกประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.2 การด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัย เมื่อปรากฏว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณ์แห่ง การกระท าผิดจรรยาบรรณดังกล่าว เป็น
การกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น   
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยที่ใช้บังคับส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

บทบัญญัติในหมวด 6 (วินัยและการรักษาวินัย) และหมวด 7 (การด าเนินการทางวินัย) แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นทั้ง
หน้าที ่และเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นโดยเฉพาะ
ในระดับ สถานศึกษา มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
โดยเฉพาะการด าเนินการ ทางวินัยจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมความ
ประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม การใช้อ านาจการ
บริหารงานบุคคลเช่นนี้ตามกฎหมาย บริหารงานบุคคลปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาในระดับสถานศึกษา “ผู้ทรง
อ านาจ” มิใช่ “ผู้รับมอบอ านาจ” ให้ปฏิบัติ ราชการการแทนตามที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อน เพราะถือหลักการ
กระจายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

ในการด าเนินการทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจึงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติของ  
กฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เพราะการด าเนินการทางวินัยไม่ใช่จะสิ้นสุดที่ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. 
เท่านั้น บางกรณีอาจมีการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตั้งแต่ศาลปกครองชั้นต้นจนถึงศาลปกครองสูงสุดซึ่ง
ใช้เวลา ยาวนานเป็นปีหรือหลายปี เมื่อผู้บังคับบัญชาเป็น “ผู้ทรงอ านาจ” แล้ว จึงจ าเป็นต้องใช้อ านาจนั้นให้
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม  

 

ความหมายของค าว่า “วินัย” และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ค าว่า “วินัย” มีความหมายว่าอย่างไร ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตั้งแต่มาตรา 4 อันเป็นบทนิยามศัพท์หรือในหมวด 6 และหมวด 7 ก็ไม่มี 
ค านิยามว่า “วินัย” มีความหมายว่าอย่างไร รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
หรือ ฉบับก่อน ๆ ก็ไม่มีบัญญัติไว้จึงต้องอาศัยความหมายในทางต าราหรือความคิดความเห็นของผู้รู้ เช่น  

“วินัย คือ กฎข้อบังคับท่ีต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนต้องรับโทษ” หรือ  
“วินัย คือ การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์” หรือ  
“วินัย คือ สหสัมพันธ์ระหว่างการประพฤติปฏิบัติตนของคนในองค์กรกับระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

หากคนส่วนมากประพฤติตนสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับก็เรียกว่าคนในองค์กรนั้นมีวินัยในระดับสูง หาก
การ ประพฤติปฏิบัติตนของคนส่วนมาก ไม่สอดคล้อง มีความบกพร่องมาก ก็เรียกว่าคนในองค์กรนั้นมีวินัยใน
ระดับต่ า” ซึ่งเป็นการนิยามในเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย 

“วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึงข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติ ตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 
82-97 



 
 

ความส าคัญของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ในทางกฎหมายบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ) ในมาตรา 82-94 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีศักดิ์หรือฐานะเป็น
กฎหมาย ในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งศักดิ์ของกฎหมายจะมีระดับสูงสุดไปหาต่ าสุดคือ รัฐ ธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
หนังสือเวียน ฯลฯ ดังนั้น บทบัญญัตินี้ได้ผ่านขั้นตอนการตราเป็นกฎหมายโดยค าแนะน าและยินยอมจาก
สมาชิกรัฐสภา และประกาศใช้ เป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป เมื่อผู้บังคับบัญชาจะด าเนินการใดโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัตินั้น ๆ ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจะเลือกปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติมิได้ 

ความส าคัญในทางสังคม วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลโดยตรงทั้งต่อบุคคลเป็นการ  เฉพาะตัว
และสถาบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเป็นท่ีเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกับ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
เช่น ความเช่ือถือ ศรัทธาต่อผู้พิพากษาและสถาบันตุลาการ ความเช่ือถือ ศรัทธาต่อ  นักการเมือง ความเช่ือถือ ศรัทธาต่อ
ข้าราชการต ารวจ เป็นต้น หากกลว่าเฉพาะในวงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ้าโรงเรียนแห่งใดมีระดับความ
มีวินัยสูง บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลย่อม จะเป็นไปด้วยความราบรื่น สงบร่มเย็น เต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี 

 

บทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

บทบัญญัติในหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย มีทั้งที่เป็น “ข้อห้าม” และ “ข้อปฏิบัติ” หรือถ้าเป็น พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า “การกระท าการ” และ “ไม่กระท าการ” ซึ่ง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยมีข้อกฎหมายและค าอธิบาย ประกอบพอสังเขป ดังนี ้

 

มาตรา 82 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติไว้ ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ” เป็นบทบัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละ
คนมีหน้าที่ต้อง รักษาวินัยโดยไม่ฝ่าฝืนข้อห้าม และต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ขอบเขตของวินัยใช้บังคับกับ
บุคคลซึ่งมีฐานะเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น การกระท าใด ๆ ก่อนที่ยังไม่ได้เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา จะน ามาเป็นข้ออ้างในการลงโทษทางวินัยไม่ได้ กรณีบทบัญญัติใน
มาตราใดได้บัญญัติว่าการกระท า เช่นนั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ถือว่าความผิดตามที่บัญญัติไว้นั้น
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ หากองค์ประกอบความผิดในฐานความผิดนั้นมีหลายข้อเป็น
องค์ประกอบความผิดการปรับข้อเท็จจริงกับข้อ กฎหมายว่าการกระท าใด จะเป็นความผิดทางวินัยต้องมี
องค์ประกอบความผิดครบทุกข้อ  

มาตรา 83 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
และมีหน้าที่ วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น” 

มาตรานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการ  
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ไม่ละเลยหน้าที่ท่ีกฎหมายบัญญัติ 



 
 

มาตรา 84 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการและ ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิ
ควรได ้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง” 

การกระท าที่มีพฤติการณ์อย่างไร จึงจะเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามนัยบทบัญญัติในวรรค
ท้าย            มีองค์ประกอบที่ควรพิจารณา 3  ประการ คือ  

1. ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ  
2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  
3. มีเจตนาพิเศษเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควารได้หรือกระท าโดยทุจริต  องค์ประกอบ

ความผิดดังกล่าว แยกพิจารณาได้ดังนี้   
1. ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งจะมีบทบัญญัติของกฎหมายระบุไว้หรือมีค าสั่ง

ผู้บังคับบัญชา สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไปโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ค าว่า 

“ปฏิบัติ หน้าที่ราชการ” หมายความว่า ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้วหรือมีการกระท าตาม
หน้าที่ไปแล้ว “ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ แต่ไม่
ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าตามหน้าที่ เพ่ือให้เกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น  

ค าว่า “มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการหรือท านองคลองธรรม  

3. มีเจตนาพิเศษ (เจตนาท สิ่งหนึ่งเพ่ือให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่ง) เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้
ประโยชน์ที่            มิควรได้หรือโดยมีเจตนาทุจริต ค าว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็น
คุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ ได้รับ
ความสะดวก หรือได้รับสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ รวมทั้ง เป็นประโยชน์ที่ “มิควรได้” ซึ่งหมายถึงไม่มีสิทธิ์โดย
ชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนเช่นเดียวกัน “โดยทุจริต” ตามความหมายในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 1 อนุมาตรา (1) “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน”  

การที่จะพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ ต้องพิจารณาถึง
เจตนาของ ผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเอง หรือผู้ อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นส าคัญตามหลัก “กรรมเป็น
เครื่องชี้เจตนา” 



 
 

มาตรา 85 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือ  
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงาน การศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่
ระมัดระวังรักษา ประโยชน์ของทางราชการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้ มีค าที่ควรรู้ความหมายคือ “ประมาทเลินเล่อ” หมายความว่า ขาดความ 
ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระท า ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ “กระท าโดย
ประมาท” ตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่า ได้แก่ การกระท าความผิดมิใช่เจตนา แต่กระท าโดย
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความ
ระมัดระวังเช่นว่านั้น ได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม 

ค าว่า “วิสัย” หมายถึงที่เป็นอยู่ของผู้กระท าหรือสภาพทางกายภาพในตัวผู้กระท า เช่น เด็ก วัยรุ่น 
ผู้ใหญ่ หรือเป็นผู้บกพร่องทางกายหรือจิตใจ เป็นต้น รวมทั้งคุณลักษณะความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้มี
วิชาชีพ หรือ ประสบการณ์ของบุคคลนั้นด้วย 

ค าว่า “พฤติการณ์” หมายถึง สภาพภายนอก สภาพแวดล้อมอันเป็นข้อเท็จจริงประกอบการกระท า 
เช่น ความมืด ความสว่าง ความมั่งคงแข็งแรงของสภาพอาคารสถานที่ ภาวะความกดดันของสถานการณ์ใน
ขณะนั้น ระดับความเงียบหรือความดังของเสียง เป็นต้น 

ดังนั้น ค าว่า “ต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ต้องน าทั้งสองส่วนมาประกอบการพิจารณา เช่น ขณะ
สอน วิชาเคมีครูได้หยิบขวดบรรจุสารเคมีผิด น าไปผสมกับสารเคมีอ่ืนท าให้เกิดการระเบิด ทรัพย์สินในห้อง
เคมีเสียหาย แม้ครูเป็นผู้มีวิสัย เป็นผู้มีความรู้ความวิชาเคมี แต่ในขณะนั้นเกิดไฟฟ้าในห้องเคมีดับ แสงสว่างไม่
เพียงพออันถือ เป็นพฤติการณ์ขณะหยิบขวดบรรจุสารเคมีที่จะถือว่าพฤติการณ์อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่า
นั้นได้หรือไม่ เป็นต้น  

ส่วนการพิจารณาความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเพียงใดหรือไม่นั้นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็น 
เรื่อง ๆ ไป และความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งสามารถคิดค านวณ
ออกมา เป็นจ านวนเงินได้ หรืออาจเป็นความเสียหายแก่ภาพพจน์ชื่อเสียงของทางราชการ หรือเสียหายในด้าน
ความเชื่อถือ ที่ประชาชนมีต่อทางราชการก็ได้ 

มาตรา 86 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน 
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการ 
ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอ
ความเห็น เป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชา ยืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 



 
 

การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย  
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง” 

“ค าสั่ง” เป็นทั้งเครื่องมือและวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาใช้ในการบริหารจัดการ ค าสั่งอาจอยู่ในรูปของ
หนังสือ หรือโดยวาจาที่ผู้บังคับบัญชาอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รับทราบแล้วมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ในกรณีท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า การปฏิบัติตามค าสั่งจะ
ท าให้ “เสียหาย” หรือ “ไม่รักษาประโยชน์” ของทางราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาก็ได้ แต่ต้องเสนอความเห็นเป็น “หนังสือ” ต่อผู้บังคับบัญชา จะเสนอความเห็นเป็น “วาจา” 
หรือพฤติการณ์อ่ืนใดไม่ได้ เพราะข้อกฎหมายให้เสนอความเห็น ได้ทางเดียว โดยท าเป็นหนังสือเท่านั้น การที่
จะพิจารณาว่าข้าราชการผู้ใดกระท าผิดตามมาตรานี้หรือไม่ มีองค์ประกอบที่ควรพิจารณา ดังนี้  

1. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
2. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย  
3. สั่งในหน้าที่ราชการ  
4. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
5. ผู้รับค าสั่งมีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  
มาตรา 87 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทาง

ราชการ และผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ การละทิ้งหน้าที่หรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ  โดยมีพฤติการณ์อัน
แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” ถ้อยค าที่ท าความ
เข้าใจให้ตรงกันในมาตรานี้คือค าว่า “ละทิ้ง” หรือ “ทอดทิ้ง” ซึ่งไม่มีบทนิยามโดยตรง หรือความหมาย ใน
พจนานุกรมก็มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้แยกกันย่อมจะต้องมี  ความหมายที่แตกต่าง
กัน “ละทิ้ง” หมายความว่า ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเลยหรือมาลงชื่อ  
ปฏิบัติงานแล้ว แต่ไม่อยู่ท างานในจุดที่ก าหนดให้ปฏิบัติงาน “ทอดทิ้ง” หมายความว่า ข้าราชการอยู่ท างานแต่
ไม่ท างาน ไม่เอาใจใส่ไม่เอาเป็นธุระ ปล่อยให้งานใน หน้าที่คั่งค้างล่าช้า มีกรณีที่ปรากฏเป็นความผิดวินัย
บ่อยครั้งเกิดขึ้นเป็นการทั่วไปคือ กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลานาน ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน
กว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความ จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  โดยไม่ต้องพิจารณาผล
ของการกระท าว่าเกิดความเสียหายอย่างร้ายงแรงหรือไม่  

มาตรา 88 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน สังคม มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันหรือ ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มา



 
 

ติดต่อราชการ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
อย่าง ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 

บทบัญญัติมาตรานี้มุ่งหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี  
สุภาพเรียบร้อย ซึ่งพิจารณาได้จากพฤติกรรมทางวาจา คือค าพูดและพฤติกรรมกิริยาทางกายอาจแสดงออกใน 
ลักษณะการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาละเทสะการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การนั่ง การเขียน หรืออาการที่
สื่อสาร ในลักษณะอ่ืน เป็นต้น ค าว่า “ดูหมิ่น เหยียดหยาม” หมายความว่า ดูถูกเหยียดหยามคนอ่ืน ท าให้เขา
ได้รับความอับอาย หรือ เสียหายต่อชื่อเสียง ค าว่า “กดขี่” หมายความว่า ข่มให้อยู่ในอ านาจตน ใช้อ านาจ
บังคับ แสดงอ านาจ ค าว่า “ข่มเหง” หมายความว่า ใช้ก าลังรังแก แกล้งท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 
ดังนั้น การดุด่าว่าร้ายคนอ่ืน การดูหมิ่นใส่ความคนอ่ืน แม้เรื่องที่กล่าวถึงนั้นเป็นความจริงก็เป็นความผิด วินัย  

มาตรา 89 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดย 
ปราศจากความเป็นจริง การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง” การกลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืน การกระท าอาจปรากฏในลักษณะท า
เป็นหนังสือหรือโดยวาจา ภาษาที่ใช้สื่อความหมายไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยก็ได้ แต่ข้อความหรือถ้อยค าที่
ผู้รับเมื่อได้รับทราบแล้ว ท าให้ ผู้ถูกกลั่นแกล้งนั้นได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ค าว่า 
“ผู้อื่น” ก็คือ อาจเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือประชาชนทั่วไป  

มาตรา 90 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการ 
หาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความการมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับ แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการให้หรือ 
ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยมิชอบหรือเสื่อม
เสีย ความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” ข้อความในบทบัญญัติมาตรานี้ แสดงถึงระดับมาตรฐาน
ทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้เห็นว่าอยู่ระดับสูง ค าว่า “เสื่อมเสีย” เป็นความรู้สึก 
เป็นนามธรรมตามความคิดเห็นของความรู้สึกของ วิญญูชน เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 94 ที่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี “เกียรติศักดิ์” ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
 

วินัยตามมาตรานี้มีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ 
1. กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์ ซึ่งประโยชน์หมายถึงสิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่

ผู้รับอาจรเป็นทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นสิทธิบางอย่างที่ตัวข้าราชการเองได้รับโดยตรงหรือบุคคล
อ่ืนได้รับ  

2. อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ แยกพิจารณา
ดังนี้  

2.1 อาจท าให้เสียความเท่ียงธรรม จะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ 



 
 

ต าแหน่งหน้าที่ราชการที่ข้าราชการผู้นั้นด ารงอยู่ว่าจะมีทางอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมได้หรือไม่ หากมีทาง
อาจ ท าให้เสียความเที่ยงธรรมได้ก็ต้องด้วยบทบัญญัตินี้ 

2.2 อาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนค าว่า “เกียรติศักดิ์” หมายความ  
ว่า ฐานะท่ีได้รับการยกย่องสรรเสริญ ดังนี้ การที่จะพิจารณาว่าการกระท าอย่างใดเป็นการหาประโยชน์อันอาจ
ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาโดยค านึงถือต าแหน่ง
หน้าที่ราชการที่ผู้นั้นด ารงอยู่ว่าอยู่ใน ฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นที่นับถือของประชาชนเพียงใด 
ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งสูงหรือ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ย่อมอยู่ในฐานะที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญมากกว่า
ข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ปรากฏ
เป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็น “ปูชนียบุคคล” การกระท าที่เป็นความผิดตามมาตรานี้อาจถือเป็นความผิดท าให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ ราชการอันเป็นความผิดวินัยฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชั่วตามมาตรา 94 ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป และอาจเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ได้ ส่วน
การกระท าอันอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ ต าแหน่งหน้าที่ราชการที่ไม่ใช่เป็นการหาประโยชน์หรือ
ผู้กระท าไม่ได้รับประโยชน์ จะไม่เป็นความผิดตามมาตรา 90 นี้ แต่จะเป็นความผิดตามมาตรา 94 ในส่วนการ
กระท าตามบทบัญญัติในวรรคสอง ที่การกระท ามุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขายหรือให้ได้รับ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง หรือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการให้หรือได้มา ซึ่งทรัพย์สิน
หรือสิทธิประโยชน์อื่น เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 91 “ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
ของ ผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้างวาน ให้ผู้อ่ืนท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้
ในการ เสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือน
ในระดับที่ สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักดังกล่าวนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ร่วมด าเนินการคัดลอก หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการไม่ว่า
จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นน าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง” บทบัญญัตินี้มีความจ าเพาะเจาะจงที่ใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งที่ต้อง อาศัยการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ หรือแม้กระทั่งน าผลงานทาง
วิชาการไปประกอบ  

เสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดตามบทบัญญัตินี้ต้องเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยู่ในขณะกระท าความผิด หากไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่า
กระท าก่อนหรือภายหลังเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ก็ไม่ตกอยู่ในบังคับนี้ ส่วนวรรคสอง 
เป็นการร่วมกระท าความผิดโดยมีผู้กระท าความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป เช่น มีเพ่ือน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาห้าคนช่วยนายสมชายท าผลงานทางวิชาการดังกล่าว แม้เพ่ือนทั้งห้าคนจะ ไม่ได้รับประโยชน์ใด 
ๆ เลยก็ตาม ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นต้น ส่วนค าว่า “รับจัดท าผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่” ก็เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกัน  มีข้อสังเกตประการส าคัญส าหรับ



 
 

ความผิดตามมาตรานี้ ความผิดทางวินัยจัดเป็นความผิดในระดับความผิด  วินัยอย่างร้ายแรงทั้งสิ้น ซึ่งสถาน
โทษคือ ปลดออกหรือไล่ออก 

มาตรา 92 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือ 
ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท” บทบัญญัตินี้เป็นข้อห้าม
เด็ดขาด ไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วน
จ ากัดหรือบริษัทจ ากัด หรือเป็นการด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน ซึ่งต าแหน่งเหล่านี้อาจมี
ขึ้นได้ตามวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เช่น อาจกระท าหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้จัดการห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดในการท านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ การพิจารณาว่ากิจการนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัท
หรือไม่ ต้องพิจารณาจากหลักฐานการ จดทะเบียนและหนังสือบริคณห์สนธิ  

มาตรา 93 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง ในการปฏิบัติ 
หน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตน
แสดง การฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็น การทุจริต โดยการซื้อ
สิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ  การเลือกตั้งอ่ืนที่มี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือ
ชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะเดียวกัน การด าเนินการที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้เป็นความผิด วินัยอย่าง
ร้ายแรง” การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง พิจารณาเฉพาะพฤติการณ์ที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ปฏิบัติ หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเท่านั้นไม่ได้มีความหมายครอบคลุมถึงความนิยมชมชอบนักการเมือง
เป็นการ ส่วนตัว หรือสิทธิพ้ืนฐาน ทางการเมืองหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง คงห้ามแต่การเป็น
กรรมการพรรค การเมืองและการเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง บทบัญญัติในวรรคสอง ถ้าหากจะวางหลักใน
การพิจารณาให้ครอบคลุมเพ่ือถือปฏิบัติก็คงมีความสั้น ๆ  ว่าการกระท าความผิดตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมี  รายละเอียดปลีกย่อยองค์ประกอบ
ความผิดอีกหลายประการ มาตรา 94 “ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน
และรักษาเกียรติศักดิ์ของ ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่ว การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด เล่นการพนัน เป็น
อาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตน  
หรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มีข้อความใกล้เคียงกับมาตรา 90 ตามที่กล่าว
มาแล้วแต่มุ่งหมายในส่วนค าว่า “ประพฤติชั่ว” ซึ่งมีความหมายกว้าง กระท าอย่างใดจะเป็นการประพฤติชั่ว
หรือไม่ จะต้องน าองค์ประกอบในการ พิจารณาเรื่องการประพฤติชั่ว 3 ประการ คือ 

1. เกียรติของข้าราชการ  



 
 

2. ความรู้สึกของสังคม  
3. เจตนาที่กระท า 

กรณีใดจะถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์แห่งกรณี
เป็น เรื่อง ๆ ไป โดยถือความร้ายแรงของแต่ละองค์ประกอบทั้ง 3 ประการดังกล่าว เป็นแนวทางพิจารณา ดังนี้  

1. การกระท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่อง
หาประโยชน์  

2. การกระท านั้นเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สึก ค่านิยม ความเชื่อ 
เหตุผล ทางจริยธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยกาลเวลาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเหตุผล
อ่ืน  

3. เจตนาในการกระท า ถ้าการกระท านั้นเกิดจากเจตนาชั่วร้าย ก็ถือว่าการกระท านั้นเป็น
การประพฤติชั่ว ตามหลัก “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” บทบัญญัติมาตรานี้เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แยกพิจารณา 2 กรณี คือ  
1. การกระท าความผิดอาญาตนได้รับโทษจ าคุก บทบัญญัติมาตรานี้ที่เป็นความผิด 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง แยกพิจารณา 2 กรณี หรือโทษที่หนักกว่าจุกคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้

จ าคุกหรือให้รับโทษหนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ ค าว่า “โทษจ าคุก” ตีความโดยเคร่งครัดต้องเป็นโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลเท่านั้น และเป็น ค า
พิพากษาถึงที่สุด โดยไม่มีการรอการลงโทษ คือต้องจ าคุกจริง ๆ เว้นแต่โทษจ าคุกที่เกิดจากการกระท าโดย 
ประมาทหรือความผิดลหุโทษที่บัญญัติไว้ในภาค 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 367-398 ส่วนโทษที่หนัก 
กว่าโทษจ าคุกคือโทษประหารชีวิตตามมาตรา 18 แห่งอนุมาตรา (1) ประมวลกฎหมายอาญา  

2. บทบัญญัติในวรรคสาม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในความผิดเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้
ผู้อื่น เสพยาเสพติด อะไรคือยาเสพติด ก็ต้องพิจาณาตามกฎหมายยาเสพติด ส่วนการเสพก็มีหลายวิธี เช่น สูบ 
สูดไอ ระเหย ใช้แผ่นแปะตามผิวหนัง เป็นต้น หากข้อเท็จจริงพบว่าเป็นผู้ค้าขายยาเสพติดก็อาจเป็นความผิด
สนับสนุนให้ ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด หรือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การเล่นการพนัน การพนันก็ต้องนิยาม
ตามกฎหมายการพนัน ซึ่งการพนันมีหลายประเภท การกระท า บางอย่างในทางสังคมถือเป็นการพนัน เช่น  
ล็อตเตอรี่ ไม่ถือเป็นการพนันตามกฎหมายนี้ ค าว่า “เล่นการพนันเป็น “อาจิณ” มีความหมายว่า เป็นปกติ ติด
เป็นนิสัยเสมอ ๆ เนือง ๆ ค าว่า “ล่วงละเมิดทางเพศ” หมายถึง กระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย โดยมี
เจตนาเพ่ือสนองความใคร่ ของตนหรือผู้อ่ืน ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่า เป็นการกระท าที่มี
กฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นผิดทาง อาญา เช่น การข่มขืน กระท าช าเรา การอนาจาร การสนองความใคร่ของ
ผู้อืน่ หรือมิได้มีกฎหมายก าหนดไว้ก็ตาม ไม่ว่ากระท าต่อเพศเดียวกันหรือต่างเพศไม่ว่าเป็นการกระท าทางกาย 
หรือทางวาจา หรือการบีบคั้นทางจิตใจ และ ไม่ว่าผู้ถูกกระท ายินยอมหรือไม่ก็ตาม ส่วนการกระท าใดจะเป็น
การล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่จะต้องพิจารณาจาก พฤติการณ์ของการกระท าเป็นกรณีไป ค าว่า “ผู้เรียน” 
หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  ในทุกระดับ



 
 

การศึกษา ทั้งที่จัดการศึกษาโดยรัฐหรือเอกชน หรือองค์กร หรือสถาบันอ่ืนใด หรือโดยครอบครัว ดังนั้น  
ผู้เรียนจึงมีความหมายรวมถึงนักเรียนและนักศึกษาด้วย 

ค าว่า “นักศึกษา” หมายถึง ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรรา 95 “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหา ว่ากระท าผิดวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีการ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตคติจิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่ อาจก่อให้เกิดการกระท า
ผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ เมื่อปรากฏกรณีท่ีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมี พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบ
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาใน เบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท า ผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัย ให้ ด าเนินการตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด 7 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้
และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือ เพ่ือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย” 

ผลจากการกระท าความผิดวินัย บทบัญญัติมาตรา 96 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าาผิดวินัย            
จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควร งดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด 7 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ  

(1) ภาคทัณฑ์  
(2) ตัดเงินเดือน  
(3) ลดขั้นเงินเดือน  
(4) ปลดออก  
(5) ไล่ออก  

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่า เป็นผู้ลาออกจากราชการ”  
สถานโทษทางวินัยจะเรียงจากล าดับโทษเบาไปหาโทษหนักไม่เหมือนกับโทษทางอาญาในประมวล กฎหมาย
อาญามาตรา18 ที่ล าดับจากโทษหนักลงไปหาโทษเบา สถานโทษทางวินัยมีผลทั้งต่อสิทธิเกี่ยวกับ  เงินเดือน
และฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



 
 

                               การสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

วิธีการและเทคนิคการสืบสวน วิธีการสืบสวน ไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบใดก าหนดวิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติไว้โดยตรง ดังนั้นการ สืบสวนจะด าเนินการด้วยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องและความ
เหมาะสมว่าจะแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างไร โดยอาจแบ่งได้ 2 วิธีการใหญ่ ๆ คือ  

1. การสืบสวนในทางลับ ได้แก่ การด าเนินการโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องสงสัยรู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องที่
ถูก สืบสวน กรณีท่ีไม่มีข้อมูลใด ๆ หรือยังไม่มีพยานหลักฐานปรากฏชัด เพราะอาจเป็นการร้องเรียนกลั่นแกล้ง
กัน เช่น ร้องเรียนว่าครูมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว ถ้าหากแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนอาจเป็นเรื่องเสียหายต่อ
ชื่อเสียง ก าลังใจของผู้ถูกร้องเรียน  

2. การสืบสวนเป็นทางการ ได้แก่ การสืบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นทางการ 
ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ถูกสงสัยมีโอกาสได้ทราบข้อกล่าวหา หรือทราบเรื่อง หรือทราบถึงประเด็นถูกกล่าวหา 
กระบวนการสืบสวนอาจจะให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง เป็นต้น ใช้ในกรณีที่ปรากฏมีผู้ร้องเรียนและมี
หลักฐาน พอเชื่อได้ว่ามีมูลความจริง เช่น มีการร้องเรียนว่าเบิกถอนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนไปจาก
ธนาคารเพ่ือซื้อ รถยนต์ส่วนตัวมิได้ใช้เพื่อการเรียนการสอน โดยปรากฏหลักฐานทางการเงินและการพัสดุว่าไม่
ถูกต้อง เป็นต้น ก็จะต้องมีการสืบสวนเป็นทางการต่อไป การสอบปากค าและบันทึกถ้อยค าพยาน ต้องค านึงถึง
สถานที่เหมาะสม เช่น เป็นสถานที่ที่คนไม่พลุกพล่าน เงียบพอที่จะมีสมาธิ ไม่มีคนอ่ืนอยู่เพราะพยานอาจไม่
กล้าใหถ้้อยค าต่อหน้าคนบางคน หรือให้ถ้อยค าที่จะเอาใจคน บางคน การเลือกสถานที่อาจเลือกห้อง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องสมุด เป็นต้น การจัดล าดับพยานบุคคล การ เตรียมการล่วงหน้า สร้างบรรยากาศ
เป็นกันเองเพ่ือสร้างความไว้วางใจ คุมประเด็นสอบถามได้ตรงประเด็นอาจจะ ถามนอกประเด็นบ้างแต่ในที่สุด
ต้องเป็นสิ่งที่ต้องการในประเด็น ถ้าไปสืบสวนหลายคน คนหนึ่งเป็นคนถามคนหนึ่ง ก าหนดถ้อยค าที่ต้องจด 
และคนจดถ้อยค า ถ้าพบว่าเป็นพยานขัดกันต้องซักให้ละเอียด อย่าพยายามถามน า ค าถามน า คือ ค าถามที่
ต้องการค าตอบจากผู้ถูกถามว่าใช่ หรือไม่ใช่เท่านั้น และใช้ค าถามที่เข้าใจง่าย ๆ 

ลักษณะของพยานที่ผู้สืบสวนต้องค านึงให้มาก คือ พยานที่ไม่รู้เห็นเหตุการณ์ แต่พยายามที่จะบอกว่า
รู้เห็น พยานประเภทแค้นเคือง พยานขี้เหล้า พยานช่างพูด พยานเท็จเหล่านี้ต้องสังเกตให้ดี ซักถามให้ละเอียด 
กลับไป กลับมา ถ้าเป็นพยานเท็จ จะพูดเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกัน เป็นต้น การถามเพ่ือเอาความจริงจากผู้ถูก
กล่าวหา ไม่ต้องมุ่งหวังว่าจะได้ความจริง เพราะมีกระบวนการที่จะ พิสูจน์ความจริงในการสอบสวนอยู่แล้ว 
เพราะบางครั้งอาจไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้เขาอาจถูกใส่ร้ายต้องท าใจให้ เป็นกลาง ต้องพยายามหาพยานอ่ืน
ประกอบ การบันทึกถ้อยค า ต้องใช้ภาษาง่าย ๆ หากเป็นภาษาถ่ินต้องบันทึกแปลความหมายที่เป็นภาษากลาง
ไว้ ด้วยเพราะผู้พิจารณาอาจแปลความหมายผิดเพ้ียน อ่านทบทวนค าให้การที่บันทึกให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง ว่า
ถูกต้องตามที่ ให้การหรือไม่ เมื่อมีการแก้ไข ตกเติมถ้อยค าพยาน ต้องให้ผู้ให้ถ้อยค า และผู้บันทึกถ้อยค าลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ ด้วย แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ ก็ให้กรรมการสืบสวนบันทึกไว้ว่า ผู้ให้ถ้อยค าไม่
ยอมลงลายมือชื่อ ในกรณีการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก(อายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่ให้ถ้อยค า) 
รวมทั้งผู้มี ปัญหาในการสื่อสาร น ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 มาใช้โดยอนุโลม การ



 
 

รายงานผลการสืบสวน การรายงานการสืบสวนต้องน าข้อเท็จจริงที่ได้จากการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์เพ่ือ พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เมื่อพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว 
ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล หรือการกระท าของผู้ถูกกล่าวหา ไม่เป็นความผิดทางวินัยก็เสนอให้ยุติเรื่อง หากมีมูล
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสืบสวน
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 
 

การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ หมายถึง การพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า ผิด
วินัยหรือไม่ หากกระท าผิดเป็นความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใดหรือไม่ การ 
พิจารณาความผิด และก าหนดโทษ เป็นกระบวนการที่จะต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่กล่าวหาโดยกระจ่างชัดเพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยความผิด และก าหนดโทษได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสอบสวน เว้นแต่กรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามที่กฎ ก.ค.ศ. ก าหนดข้อเท็จจริงอาจได้จากการสืบสวนหรือจากการรวบรวม
ข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาความผิด
และก าหนดโทษ ได้แก่  

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. กศจ.  
 3. ก.ค.ศ. กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ได้แก่ 

ผู้บังคับบัญชาผู้มี อ านาจสั่งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า มีอ านาจสั่งลงโทษ 
ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน  

2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า                 
มีอ านาจ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตราเงินเดือน และเป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน 
หรือ ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น  

3. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี 
อธิการบดี หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า มีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตรา
เงินเดือน และ เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น 

กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ได้แก่  
1. ก.ค.ศ. ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อธิการบดี ศาสตราจารย์        

ต าแหน่ง ซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และผู้ซึ่งกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว  

2. กศจ. ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ยกเว้นต าแหน่งตามข้อ 
1 หลักการพิจารณาความผิด การพิจารณาความผิด มีหลักในการพิจารณาดังนี้  

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก การกรท าใดจะเป็นความผิดทางวินัย 
ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิด



 
 

ทางวินัย ก็ไม่สามารถลงโทษเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการกระท านั้นได้ ในการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็น
ความผิด วินัยกรณีใดจะต้องเข้าองค์ประกอบของการกระท าความผิดกรณีนั้นด้วย  

2. หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริง ตามเหตุและ
ผล ที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรค านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น แต่ควร
ค านึงถึง ความยุติธรรมด้วย “ความยุติธรรม” ได้แก่ เรื่องที่บุคคลในสังคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีเหตุผล มีความรู้สึก
ผิดชอบเชื่อมั่นว่าเป็น เรื่องท่ีชอบธรรม หลักการพิจารณาการก าหนดโทษ การพิจารณาก าหนดโทษมีหลักท่ี
ควรค านึงถึง ดังนี้  

1. หลักนิติธรรม คือ การค านึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายก าหนด กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จะต้องพิจารณาลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่ง กรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน อาจ
ลดหย่อนโทษได้แต่ต้องไม่ต่ ากว่าปลดออก กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง จะต้องพิจารณาโทษภาคทัณฑ์ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ถ้ามีเหตุ อันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ กรณี
ความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่า กล่าวตักเตือน
ก็ได้ ในการลดหย่อนโทษ ผู้บังคับบัญชาต้องวางโทษก่อนว่าควรลงโทษสถานใด แต่มีเหตุอันควรลดหย่อน โทษ
อย่างไร จึงให้ลงโทษสถานใด หรือให้ลดหย่อนเป็นสถานใด 

เหตุลดหย่อนโทษ ได้แก่ เป็นความผิดครั้งแรก ไม่เกิดความเสียหาย บรรเทาความเสียหาย 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คุณความดี เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีให้ไล่ออกจาก
ราชการ เท่านั้น การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนก็ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  

2. หลักมโนธรรม คือ การพิจารณาก าหนดโทษให้เหมาะสมตามควรแก่กรณี เช่น ความผิดอย่าง
ร้ายแรง ก็ต้องก าหนดโทษอย่างร้ายแรง ความผิดไม่ร้ายแรงก็ต้องก าหนดโทษไม่ร้ายแรง ให้เหมาะสมกับกรณี
ความผิด  

3. หลักความเป็นธรรม คือ ต้องพิจารณาก าหนดโทษโดยเสมอหน้ากัน ใครท าผิดก็ต้องถูกลงโทษ ไม่มี 
การยกเว้น ไม่เลือกที่รักมักท่ีชังกระท าผิดอย่างเดียวกันควรต้องลงโทษเท่ากัน อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นความผิด
อย่าง เดียวกันแต่พฤติการณ์แห่งการกระท าหรือเหตุผลซึ่งอาจใช้ดุลยพินิจวางโทษหนักเบาแตกต่างกันตามควร
แก่กรณี โดยน าเหตุผลบางประการมาประกอบการพิจารณา เช่น – ลักษณะของการกระท าผิด - ผลแห่งการ
กระท าผิด - คุณความดี – การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิด - การให้โอกาสแก้ไขความประพฤติ – 
เหตุเบื้องหลังการกระท าผิด – สภาพของผู้กระท าผิด  

4. นโยบายของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาควรจะได้รับทราบนโยบายของทางราชการในการลงโทษ 
ข้าราชการที่กระท าผิดวินัยกรณีต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นหลักในการใช้ดุลยพินิจก าหนดระดับโทษให้ได้มาตรฐานที่
ทาง ราชการก าหนดไว้ นโยบายของทางราชการนั้นอาจมีปรากฏอยู่ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา 
มต ิคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ. มติ ก.ค. หรือ มติ ก.ค.ศ. เช่น นโยบายด้านยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น ละเมิด
สิทธิเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ ทุจริตการสอบ เป็นต้น การลงโทษ การลงโทษ เป็นมาตรการหนึ่งในการ
รักษาวินัย นอกเหนือจาการส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้มีการ
กระท าผิดวินัยและเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การลงโทษ ทางวินัยมีผลดีในแง่เป็นการปรามไว้



 
 

ไม่ให้ผู้อื่นกล้ากระท าผิด เพราะกลัวถูกลงโทษแม้วว่าการลงโทษจะเป็น มาตรการที่พึงใช้เป็นล าดับสุดท้ายใน
การรักษาวินัยก็ตาม แต่ก็เป็นมาตรการที่ส าคัญและจ าเป็น ทั้งนี้ การลงโทษ ทางวินัยมิได้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้
เป็นการตอบโต้หรือแก้แค้นผู้กระท าผิดวินัย ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 97 บัญญัติว่า “การลงโทษข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาให้ท าเป็นค าสั่ง วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบ
ของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดย
โทสจริต หรือ ลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใด ตาม
มาตราใด และมีเหตุผล อย่างใดในการก าหนดสถานโทษเช่นนั้น” จุดมุ่งหมายในการลงโทษทางวินัย การ
ด าเนินการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ ดังนี้  

1. เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
2. เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญก าลังใจ และสมรรถภาพของข้าราชการ  
3. เพื่อจูงใจให้ข้าราชการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น  
4. เพ่ือรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อทางราชการ ผู้มีอ านาจสั่ง

ลงโทษ ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย หมายถึง มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็น
ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา ๒๔) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(มาตรา ๒๗) และมีอ านาจ สั่งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วนอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ การสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง หรือการสั่งลงโทษตามมติ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. ผู้มี
อ านาจสั่งลงโทษตามมติ แล้วแต่กรณี คือ ในกรณีที่ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติก าหนดโทษประการ
ใด แม้ว่าโทษดังกล่าวจะเกินกว่าอ านาจ ของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 หรือผู้สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ แต่งตั้งตามมาตรา 53 หรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
แล้วแต่กรณี ก็สามารถสั่งลงโทษได้ ข้อควรค านึงในการสั่งลงโทษ การลงโทษข้าราชการที่กระท าผิดวินัย 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องค านึงถึงขั้นตอนในการด าเนินการก่อนการสั่ง ลงโทษ และอ านาจในการสั่งลงโทษตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ไม่กระท าการนอกเหนืออ านาจของตน การสั่งลงโทษ ที่มิได้กระท าตามข้ันตอนตามที่
กฎหมายก าหนดเป็นการสั่งลงโทษที่ไม่ถูกต้อง ต้องเพิกถอนค าสั่งลงโทษเสียก่อน และด าเนินการใหม่ให้
ถูกต้อง เช่น  

1. การสั่งลงโทษเกินอ านาจในกรณีท่ีกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ 
ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้อ านาจผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือน 5% ของ 
อัตราเงินเดือนเป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน ถ้าสั่งลงโทษเกินอ านาจที่กฎหมายก าหนดไว้ ย่อมเป็นค าสั่งทีไม่ชอบ
ด้วย กฎหมาย เว้นแต่การลงโทษตามมติ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. 

2. ต้องเป็นโทษที่กฎหมายก าหนด หมายถึง โทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดต้องเป็นโทษที่ก าหนดไว้ 
และไม่เกินอัตราโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่เกินกฎหมายก าหนด เช่น โทษตัดเงินเดือนกฎหมายก าหนดไว้
ให้ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตราเงินเดือนเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ตามอ านาจของบังคับ



 
 

บัญชา แต่ละระดับ หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 1 ขั้น ไม่อาจลงโทษนอกเหนือกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด หรือเกิน กว่าอัตราโทษท่ีกฎหมายก าหนดได้ เช่น ลงโทษตัดเงินเดือน 10% ของอัตราเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือน 2 ขั้น เพราะกฎหมายมิได้ก าหนดอัตราโทษดังกล่าวไว้ในกรณีท่ีเป็นการสั่งตามมติ กศจ. ก็
เช่นเดียวกัน แม้จะเป็นมติของ กศจ. ก็ต้องเป็นโทษและอัตราโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้แล้ว ไม่อาจมีมติ
นอกเหนือไปจากท่ีกฎหมายก าหนด ไว้ได้ มิฉะนั้นจะเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และค าสั่งที่สั่งตามมตินั้น ก็
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

3. ผู้สั่งลงโทษมิใช่ผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานอาจมีข้าราชการจากหลายหน่วยงานมาท างาน
ร่วมกัน เช่น ข้าราชการครูโรงเรียน ก. ไปช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียน ข. ผู้บริหารโรงเรียน ข. มิใช่
ผู้บังคับบัญชาของ ข้าราชการที่ไปช่วยราชการ จึงไม่มีอ านาจสั่งลงโทษ มีเพียงอ านาจการบังคับบัญชาเท่านั้น  

4. การสั่งลงโทษโดยไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ  
ก.ค.ศ. หรือมิได้น าเสนอองค์คณะพิจารณา ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่า เป็นความผิดวินัยร้ายแรง  

5. การสั่งลงโทษต้องไม่ย้อนหลัง เว้นแต่กรณีท่ีมีการพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือ
เป็น กรณีท่ีให้ย้อนได้ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับออกค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548  

6. สภาพการเป็นข้าราชการ การสั่งลงโทษจะมีผลใช้บังคับได้แต่เมื่อผู้นั้นยังมีสภาพเป็นข้าราชการอยู่
แต ่ส าหรับกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา หรือถูก
ฟ้อง คดีอาญาอยู่ก่อนที่ผู้นั้นจะออกจากราชการ แม้ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้วมาตรา 102 แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก็ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทาง
วินัยแก่ผู้นั้นต่อไปได้ เว้นแต่จะเป็นการออกจากราชการเพราะตาย ถ้าผลการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชายังมีอ านาจสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกย้อนหลังได้ เว้นแต่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิด วินยัไม่ร้ายแรงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายให้งดโทษเสียได้ ส าหรับ
ในกรณีที่ผู้นั้นตายในระหว่างการ สอบสวนต้องงดการสอบสวนพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ พิจารณายุติเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


