
 
บทที่ 2 

วินัยและการรักษาวินัย 

ความหมายของวินัย 

 การมีวินัยเปนความคาดหวังของสังคมที่จะใหบุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควร 
อันจะสงผลใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกตนเองและสังคม ไดแก การประกอบสัมมาอาชีพ      
ดวยความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียม
ของสังคม 

  คําวา “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบ    
แบบแผนและขอบังคับ, ขอปฏิบัติ  

 “วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน  

 ในทางการบริหารนั้น “วินัย” มีความหมายไปในหลายลักษณะ เชน ลักษณะที่เปนการควบคุม
ตนเอง (Self Control) โดยมุงพิจารณาวินัยในแงการพัฒนาตนเอง เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและความตองการ  ซึ่งเรียกวา  อัตวินัย (Self  Discipline) 

  วินัยขาราชการอาจแยกพิจารณาไดเปน 2 ความหมาย คือ 
 1.  หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤติที่ทางราชการกําหนดให
ขาราชการยึดถือและปฏิบัติ 
 2.  หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ขาราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควร เปนการ
ควบคุมตนเองใหแสดงพฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ หรือแบบแผนที่ทางราชการกําหนดไว 

 ดังนั้น  วินัยจึงหมายถึง กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุม
พฤติกรรมของคนในองคกรใหเปนไปในแนวทางที่พึงประสงค 
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ความสําคัญของวินัยท่ีมีตอการศึกษา 17  

 เปาหมายที่แทจริงในการสงเสริมใหครูมีวินัยนั้นมิใชอยูที่ครู แตอยูที่ตัวนักเรียน กลาวคือ 
ถาครูมีวินัยความมีวินัยของครูจะสงผลไปถึงนักเรียนดวย เชน ครูจะตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียน
อยางเต็มกําลังความสามารถ จะประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน จะชักนําใหเรียนรู    
สิ่งตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางจิตวิทยาถือวาวัยเด็กเปนวัยที่สามารถจดจําและ
เลียนแบบพฤติกรรมของผูที่ใกลชิด และผูที่ตนเคารพนับถือ หากเด็กที่ไดครูมีระเบียบวินัย      
เด็กก็จะลอกเลียนพฤติกรรมที่ดีของครู ซึ่งอาจจะทําใหเปนเด็กที่มีระเบียบวินัยเชนเดียวกับครูดวย 
ซึ่งนั่นยอมหมายถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของชาติ แตหากไมสามารถสงเสริมใหครูเปน
ผูมีวินัยไดแลว  การจัดการศึกษาจะบรรลุเปาหมายที่วางไวยอมเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก 

จุดมุงหมายของวินัย 

 องคกรทุกองคกรไมวาในภาครัฐหรือภาคเอกชน ยอมมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ ความสําเร็จ 
หรือการบรรลุเปาหมายขององคกร ปญหาวาจะทําอยางไรจึงจะทําใหคนในองคกรปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตามเปาหมายที่วางไว  

 การจัดการเกี่ยวกับบุคคลเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะคนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางาน 
พัฒนาองคกร ตลอดจนถึงการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องคกร 
ทุกองคกรลวนแตมุงแสวงหามาตรการในการนําทรัพยากรบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร อาจกลาวไดวา ความสําเร็จและความเจริญ 
กาวหนาขององคกรมีผลมาจากการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ  มีคุณคาและ        
มีวินัยเสมอ 
 

 
17
 สํานักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว, 2544 : 59 
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การรักษาวินัย 

 การรักษาวินัย หมายถึง การที่ขาราชการปฏิบัติตามขอกําหนดทางวินัย ตามที่กฎหมาย
บัญญัติอยางเครงครัด ระมัดระวัง ดูแล ปองกัน ไมฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง หากพบวามีการกระทําผิด
ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอ่ืน การรักษาวินัยที่ดีนั้น
นอกจากเกิดจากตัวขาราชการเองที่จะตองเรียนรู สํานึก และตระหนักในหนาที่แลว ผูบังคับบัญชา 
ก็จะตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ดูแล สงเสริม และพัฒนาใหขาราชการมีวินัยดวย 

บทบาทของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
 (1)  เสริมสรางและพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย 
 (2)  ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
 (3)  ดําเนินการทางวินัยผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัย 

วัตถุประสงคของการรักษาวินัย 
(1)  เพื่อสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขาราชการ และรักษาประโยชนของราชการ 
(2)  และมีจุดมุงหมายเพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีของขาราชการดวย 

ลักษณะของวินัย 

  วินัย  มีลักษณะเปนขอบัญญัติ เพื่อควบคุมและสงเสริมใหขาราชการอยูในกรอบแหง
ความประพฤติอันดีงาม ระเบียบวินัยโดยทั่วไปมีไวเพื่อใหบุคคลในสังคมปฏิบัติรวมกันในทิศทาง
และแนวทางเดียวกัน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหนาที่   
ของกันและกัน 
 วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขอบัญญัติที่กําหนดเปนขอหาม
และขอปฏิบัติตามหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 มาตรา 82 – มาตรา 97 
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 ลักษณะความผิดทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดความผิดทางวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมไว
คอนขางเขมงวดและเครงครัดกวาขาราชการประเภทอื่น อาทิ การกําหนดใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวา 
บทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติตน     
เปนแบบอยางที่ดี ไมเฉพาะแกผูเรียนเทานั้น แตยังจะตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกชุมชนและ
สังคมอีกดวย ทั้งนี้ ก็เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม 18 และสอดคลองกับคุณสมบัติ
ของผูที่จะเขามารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 30 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รวมถึงเพื่อใหไดรับ
การยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปดวย 

 ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวา การกําหนดความผิดทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ไวอยางเขมงวดและเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ก็เพื่อให
สอดคลองกับการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และเพื่อยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพชั้นสูง และเปนที่เชื่อมั่นศรัทธา
ของสังคมตามเจตนารมณของกฎหมาย 

 

 
18 มาตรา 43 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
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ขอกําหนดเรื่องวินัย 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 
บัญญัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอหามและ
ขอปฏิบัติตามหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ ตั้งแตมาตรา 82 ถึงมาตรา 97 ซึ่งอาจแยกไดดังนี้ 
 1.  วินัยตอประเทศชาติ ไดแก สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 2.  วินัยตอตําแหนงหนาที่ ไดแก การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 3.  วินัยตอผูบังคับบัญชา ไดแก การปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งในหนาที่ 
โดยชอบดวยกฎหมาย 
 4.  วินัยตอผูเรียน ไดแก การอุทิศเวลา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูล 
เคารพสิทธิ ไมขมเหง ไมลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียน 
 5.  วินัยตอประชาชน ไดแก ใหการตอนรับอํานวยความสะดวก ใหความเปนธรรม       
ไมกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน 
 6.  วินัยตอผูรวมงาน ไดแก การรักษาความสามัคคี สุภาพเรียบรอย ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
 7.  วินัยตอตนเอง ไดแก ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี รักษาชื่อเสียง ไมกระทําการใด ๆ 
ใหเสื่อมเสียชื่อเสียง 

บทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัย 
 บทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัย ตามหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 82  ถึงมาตรา 97  มีดังนี้ 
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 มาตรา 82  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยท่ีบัญญัติเปนขอหาม
และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

 จุดมุงหมายของมาตรานี้ ถือเปนหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ที่จะตองรักษาวินัยโดยไมฝาฝนขอหามและตองปฏิบัติตามขอกําหนดของวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ  

มีขอที่นาสังเกตวาจากบทบัญญัติดังกลาว ความผิดที่ไดกระทํากอนมีสถานภาพเปน
ขาราชการหรือกอนบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไมอาจนํามา
ลงโทษทางวินัยได (สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ล 471 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549) 

 มาตรา 83  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ดวยความบริสุทธิ์ใจ และมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 จุดมุงหมายของมาตรานี้ ไมตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติการณ
ที่ไมเหมาะสมตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 การกระทําที่เปนการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจนั้น อาจแสดงออกมา
ไดทั้งทางกายและทางวาจา การกระทําที่เปนการไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดังกลาว เปนความผิดวินัยที่ไมรายแรง เวนแตการกระทํานั้นจะเปนการกระทําความผิดอาญา  
จนไดรับโทษจําคุก หรือเปนการกระทําที่ถือไดวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี จนเปนเหตุ
ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง จึงจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 83 
 1.  กระทําการใด ๆ อันเปนการไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.  ไมวางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิ 
ทรงเปนประมุข 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 มีการกระทําในลักษณะที่เปนการคัดคานตอตาน หรือเปนปฏิปกษตอการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งอาจแสดงออกโดย 
 -  ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งตาง ๆ ที่พึงกระทําในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง 
ยุยงสงเสริมไมใหผูอ่ืนไปใชสิทธิดังกลาวดวย  (ภาคทัณฑ) 
 -  พูดชักจูงใหผูอ่ืนฝกใฝในการปกครองระบอบอื่น  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

 มาตรา 84  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต  เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส
รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
อยางเครงครัด 
 หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 
 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 จุดมุงหมายของมาตรานี้  ตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต  รักษาประโยชนของทางราชการ ไมใชตําแหนงหนาที่ราชการ
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แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และเนื่องจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเปนวิชาชีพควบคุมตองปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดวย 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง 
 1.  มีหนาที่ราชการ 
 2.  ปฏิบัติหนาที่โดยไมซื่อสัตยสุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม หรือไมมีความวิริยะ 
อุตสาหะ และขยันหมั่นเพียร หรือไมดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ หรือ 
 3.  ไมปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 

 คําวา “หนาที่ราชการ” หมายความรวมถึง การไปปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่ไมใชราชการโดยตรง
ดวย เชน การปฏิบัติหนาที่อ่ืนในรัฐวิสาหกิจ หรือองคการของรัฐ เปนตน โดยใหถือวาการปฏิบัติ
หนาที ่ตามที ่ไดรับแตงตั ้งหรือตามที่ไดรับมอบหมายนั้นเปนการปฏิบัติหนาที ่ราชการ               
ถาขาราชการผูนั้นกระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัยขาราชการ ใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัยในหนาที่ราชการ 19

 แตในกรณีที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ผูจัดการสหกรณโรงเรียน หรือทําหนาที่        
รับ – สงเงินใหกับสหกรณออมทรัพย ไมถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ 20 
 การปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น ขาราชการผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการ
หรือนอกสถานที่ราชการก็ได ถาไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่
ราชการ และการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ
เสมอไป อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาที่กําหนดใหปฏิบัติราชการตามปกติก็ได 
 การพิจารณาวาขาราชการผูใดมีหนาที่ราชการ ในเรื่องใดหรือไมนั้น มีแนวทางพิจารณา
บางประการ ดังนี้ 

                                                            
19  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดทางวินัยของขาราชการซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่มิใชสวนราชการ พ.ศ. 2534 

20    มติ อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครู ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 
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 1.   พิจารณาจากกฎหมาย  มาตรฐานทั่วไป หรือระเบียบ  ที่กําหนดหนาที่ไว เปน           
ลายลักษณอักษร 
 2.  พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหนงไดแสดงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ ไว เมื่อใครดํารงตําแหนงใด     
ก็ยอมมีหนาที่ตามที่กําหนดไว 
 3.  พิจารณาจากคําสั่ง หรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา แมจะไมมีกฎหมายหรือ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงกําหนดใหเปนหนาที่ไว แตถาผูบังคับบัญชาสั่งใหผูใดทําหนาที่ใด 
หรือมอบหมายหนาที่ใดใหผูใดปฏิบัติภายในขอบเขตอํานาจของผูบังคับบัญชา ก็ยอมเปน  
หนาที่ราชการของผูที่ไดรับคําสั่งหรือรับมอบหมายที่จะตองรับผิดชอบตามนั้น การมอบหมาย
อาจทําเปนลายลักษณอักษร หรือมอบหมายดวยวาจา หรือมอบหมายโดยพฤตินัยอยางอื่นก็ได 
 4.  พิจารณาจากพฤตินัย โดยพิจารณาจากการที่ขาราชการสมัครใจเขาผูกพันตนเอง
ยอมรับวาเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ 
 คําวา “ซื่อสัตย” หมายความวา ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมหลอกลวง 
 คําวา “สุจริต” หมายความวา ปฏิบัติดวยความมุงหมายในทางที่ดีที่ชอบตามทํานอง 
คลองธรรม 
 คําวา “เท่ียงธรรม” หมายความวา ปฏิบัติโดยไมลําเอียง 
 สวนการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ นั้น เนื่องจากกฎหมายปฏิรูป
การศึกษาไดกําหนดใหครูหรือผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง  จึงมุงหมายให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่คุรุสภากําหนดไวเปนขอบังคับดวย 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ขาราชการครูทําเฉลยขอสอบใหนักศึกษาบางกลุมไปติวกอนสอบดวยความหวงใย
นักศึกษาเกรงวาจะทําขอสอบไมได  อันเปนการชวยเหลือนักศึกษาใหไดคะแนนตามเกณฑ   
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การวัดผล  โดยไมปรากฏวามีการเรียกรองคาตอบแทนจากนักศึกษาแตอยางใด  เปนการปฏิบัติ
หนาที่โดยไมซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม  (ภาคทัณฑ) 
 -  สงผลการสอบแกตัวของนักเรียนลาชา  ทําใหโรงเรียนไมสามารถแจงผลการเรียนตาม
กําหนด  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  ปฏิบัติหนาที่โดยไมดูแลเอาใจใสงาน ไมตรวจสอบเอกสารใหรอบคอบทําใหเกิดความ
เสียหายแกราชการ หรือเกิดการทุจริต  (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
 4.  ฝาฝนขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ภาคทัณฑ) 

 ตามมาตรา 84 วรรคสอง  การพิจารณาวาผูใดกระทําผิดวินัยตามวรรคนี้หรือไม จะตอง
พิจารณาในเบื้องตนวา ผูนั้นมีอํานาจหนาที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม หากไดความวาผูนั้น        
มีอํานาจหนาที่ราชการในเรื่องนั้น จึงจะพิจารณาตอไปวา ผูนั้นไดอาศัยอํานาจหนาที่นั้น หรือ
ยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่นั้นหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนหรือไม และการอาศัยอํานาจ
หนาที่ราชการนั้น ไมจําเปนจะตองทําโดยตรง เพียงแตยอมใหผูอ่ืนทําหรือแมแตโดยทางออม    
ก็เขาขายเปนความผิด ตามมาตรา 84 วรรคสอง แลว 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 84 วรรคสอง 
1. มีอํานาจหนาที่ราชการ 
2. อาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน 
3. หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

  ตัวอยางพฤติการณความผิด 
  - รับเงินหรือสิ่งของจากผูมาติดตอราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ   
(ภาคทัณฑ) 
  -  นําทรัพยสินของทางราชการไปใชสวนตัว  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  -  รับเงินสวนลดจากรานคาโดยไมสงคืนคลัง  (ภาคทัณฑ) 
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 ตามมาตรา 84 วรรคสาม  เปนการกําหนดลักษณะความผิดวินัยที่รายแรงอยางหนึ่ง       
ในกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยใหนิยามหรือความหมายของการทุจริตตอหนาที่ราชการ     
ไวดวยวาการกระทําอยางใด  จึงจะเขาลักษณะเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 
 การกระทําที่จะเปนการกระทําผิดวินัยกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ ตามวรรคสามนี้      
จะเปนการกระทําที่ฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองมาแลว แตการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองนั้นเปนความผิดวินัยที่ไมรายแรง กรณีจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงก็ตอเมื่อ
เขาเกณฑตามวรรคสามนี้ดวย และการที่จะพิจารณาวาการกระทําผิดวินัยเชนใดจะเปนการ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้น ตองเขาองคประกอบดังนี้ 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 84 วรรคสาม 
 1.  ตองมีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ 
 2.  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
 3.  เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต 
 ผูกระทําความผิดจะตองมีการกระทําครบทั้ง 4 องคประกอบ จึงจะเปนการกระทําผิดวินัย
กรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยอาจแยกอธิบายได ดังนี้ 
 1.  ตองมีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ 
 อยางไรเปนหนาที่ราชการ และอยางไรถือวามีหนาที่ราชการ ดังไดกลาวมาแลวขางตน 

 2.  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
 คําวา “ปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา ไดมีการปฏิบัติหนาที่ราชการไปแลวหรือ  
ไดมีการกระทําการตามหนาที่ไปแลว 
 สวนคําวา “ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา มีหนาที่ราชการที่จะตอง
ปฏิบัติ แตไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่ 
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 การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่ จะเปนความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่
ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจ   
ที่จะอางไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ และจะตองเปนการปฏิบัติหรือละเวน        
ไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวย 
 คําวา “มิชอบ” หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่ง  
ของผูบังคับบัญชา  มติคณะรัฐมนตรี  แบบธรรมเนียมของทางราชการ  หรือทํานองคลองธรรม  
ซึ่งแยกพิจารณาได ดังนี้ 
 1)  มิชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของผูบังคับบัญชา  หรือ              
มติคณะรัฐมนตรี 
 หมายถึง  ปฏิบัติโดยไมเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของ
ทางราชการ  หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว เชน  ผูอํานวยการ
โรงเรียนไดประมูลหรือซื้อวัสดุสํานักงานจากรานคาของพวกพองของตนดวยเจตนาที่จะใหตน
และพวกพองของตนไดประโยชนเปนพิเศษ โดยหลบเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
 2)  มิชอบดวยแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 หมายถึง ปฏิบัติโดยไมเปนไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือไมปฏิบัติ        
ใหเปนไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ เชน เจาหนาที่พัสดุเสนอเรื่องอนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ
การศึกษาตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ออนุมัติโดยไมผานรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสายงาน โดยมีเจตนาที่จะใหตนเองหรือหางรานที่จําหนายวัสดุ
อุปกรณการศึกษาไดประโยชนเปนพิเศษ เพราะถาเสนอผานรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะไมไดรับอนุมัติ เนื่องจากรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารูดีวาวัสดุ  
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ชิ้นไหนมีคุณภาพหรือไมมีคุณภาพ มีราคาแพงหรือไมแพง ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
 3)  มิชอบดวยทํานองคลองธรรม 
 หมายถึง กระทําในทางที่ไมถูกไมควร หรือไมกระทําในทางที่ถูกที่ควร เชน ไดรับแตงตั้ง
เปนเจาหนาที่การเงิน มีหนาที่วางฎีกาเบิกเงินคาซื้อวัสดุสํานักงานใหแกรานคาผูขายหลายราย 
ไดทําเรื่องวางฎีกาเบิกเงินใหรายที่ใหคาตอบแทนเปนสวนตัวกอนรายที่ไมไดใหคาตอบแทน 
รายใดที่ใหคาตอบแทนเปนสวนตัวก็ทําใหเร็ว สวนรายใดที่ไมใหคาตอบแทนเปนสวนตัวก็ทําใหชา 
โดยมีเจตนาหนวงเหนี่ยวเรื่องไว ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
 สวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยถูกตองตามกฎหมาย และตามทํานองคลองธรรม      
ทุกประการแลว ตอมาภายหลังไดรับประโยชนสวนตัว เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่นั้นในลักษณะ 
“ของขวัญ” หรือที่เรียกกันวา “กินตามน้ํา” ไมเขาลักษณะเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
จึงไมเปนความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา 84 วรรคสาม แตอาจเปนความผิด 
กรณีอ่ืน เชน ประพฤติชั่ว ได 

 3.  มีเจตนาพิเศษเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได 
 การปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบที่จะเปนการ
ทุจริตตอหนาที่ราชการไดนั้น ตองเปนการกระทําเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนอยางหนึ่ง
อยางใดดวย 
 คําวา “ผูอื่น” หมายถึง ใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของขาราชการผูนั้น 
 คําวา “ประโยชน” หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือ
ประโยชนอยางอื่นที่มิใชทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ ความสะดวกสบายหรือสิทธิพิเศษตาง ๆ 
เปนตน 
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 คําวา “มิควรได” หมายถึง ไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทน
จากการปฏิบัติหนาที่นั้น ในกรณีที่มีกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง
ใดกําหนดใหขาราชการไดรับประโยชนตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้นก็เปนประโยชน     
อันควรไดโดยชอบธรรม หรือโดยชอบดวยเหตุผล แตตองมิใชเรียกรองเอาเกินกวาที่ควรจะได 
ถาเปนการเรียกรองเอาเกินกวาที่จะพึงไดแลว ก็เปนการไดรับประโยชนที่มิควรไดดวย
เชนเดียวกัน 

 4.  โดยมีเจตนาทุจริต 
 การที่จะพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้น จะตองพิจารณา
ลึกลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวา มีเจตนาทุจริต หรือมีเถยจิต ซึ่งหมายถึงจิตอันชั่วราย      
คิดเปนโจรในการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะให 
ตนเองหรือผูอ่ืนไดรับผลประโยชนที่มิควรได โดยเรื่องนี้มีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0611/ว  2 
ลงวันที่ 30 มกราคม 2528  แจงแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่
ราชการใหสวนราชการตาง ๆ ทราบและถือเปนหลักปฏิบัติวา การพิจารณาความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ราชการ ซึ่งผูกระทําผิดจะถูกลงโทษสถานหนักถึงขั้นไลออกหรือปลดออกจากราชการนั้น 
จะตองมีพยานหลักฐานชัดเจนพอสมควรวาผูกระทําผิดมีเถยจิตหรือเจตนาทุจริตตอหนาที่
ราชการดวย 
 รวมความแลว โดยปกติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ไมพึงแสวงหาประโยชนที่มิควรได หากผูใดปฏิบัติหรือ     
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการในเรื่องใดโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน     
ที่มิควรได และเขาองคประกอบทั้ง 4 ประการดังกลาวแลว กรณีเปนการกระทําการทุจริตตอ
หนาที่ราชการอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ทั้งนี้ ในการพิจารณาความผิดในกรณีเชนนี้ 
จะตองพิจารณาโดยรอบคอบใหไดความหรือปรากฏหลักฐานแจงชัดจริง ๆ เพราะความผิดกรณี
ทุจริตตอหนาที่ราชการเปนความผิดที่รายแรงมาก ซึ่งทางราชการไมพึงประสงคที่จะใหบุคคล   
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ผูประพฤติเชนนี้อยูในราชการ หากลงโทษผูใดในความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการไปแลว 
จะทําใหผูนั้นหมดโอกาสที่จะกลับเขารับราชการอีก เพราะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติตาม   
มาตรา 30 (7)  กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดวย 
 ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ควรลงโทษไลออก
จากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ
ลงเปนปลดออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  
 ความผิดกรณีใชสิทธิขอเบิกเงินจากทางราชการเปนเท็จ โดยเจตนาทุจริต ฉอโกงเงินของ
ทางราชการอยางแนชัด เชน การทุจริตเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง และเงินอื่นในทํานอง
เดียวกันอันเปนเท็จ เปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานประพฤติชั่ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 0709.2/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ เนื่องจากไมมีหนาที่
เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน 
 กรณีทุจริตในการสอบใหลงโทษสถานหนัก มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0401/ว 50 ลงวันที่ 12 เมษายน 2511 จะเขากรณีทุจริตตามมาตรานี้หรือไม 
ตองดูวาผูกระทํามีหนาที่ราชการหรือไม หากเปนผูเขาสอบกระทําการทุจริตในการสอบ        
เปนความผิดวินัยรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  นําเงินราชการที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบไปใชเปนประโยชนสวนตัว  (ไลออก) 
 -  เปดเผยขอสอบของตนหรือที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหผูเขาสอบหรือบุคคลอ่ืน
ทราบโดยไดรับคาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด  (ไลออก) 
 -  เบิก-ถอนเงินของโรงเรียนแลวไมนําเงินไปใชจายตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
และไมสามารถชี้แจงแสดงพยานหลักฐานการใชจายเงินที่เบิก-ถอนไปได  (ไลออก) 
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 มาตรา 85  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี   
หรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหาย            
แกทางราชการ 
 การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของ         
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ 
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 จุดมุงหมายของมาตรานี้ เพื่อใหขาราชการตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐ 
โดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน เปนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลดีหรือความกาวหนา     
แกราชการ ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และดูแลไมใหเกิดความเสียหาย           
ซึ่งหมายความรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยตรง  และการปฏิบัติหนาที่ราชการทั่วไป  
หรือการปฏิบัติหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหขาราชการตองปฏิบัติดวย 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง 
 1.  มีหนาที่ราชการ 
 2.  ไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชนสูงสุดของ
ผูเรียน 
 3.  เกิดความเสียหายแกราชการ 
 คําวา “หนาที่ราชการ”  นอกจากความหมายเชนเดียวกับ มาตรา 84 คือ หนาที่ราชการ
ตามตําแหนงและหนาที่ราชการที่ไดรับมอบหมายแลว  ยังหมายถึงหนาที่ราชการทั่วไปที่กฎหมาย
กําหนดใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติ  เชน  ขาราชการมีสิทธิขอลากิจ  ลาปวย  หรือลาพักผอนได        
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ตามระเบียบการลา  ในขณะเดียวกันก็มีหนาที่ตองยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการดวย   
การย่ืนใบลาเปนหนาที่ราชการประการหนึ่งที่ขาราชการจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
แบบแผนที่ทางราชการกําหนด  การหยุดราชการเพราะปวย แตไมสงใบลาตามระเบียบการลา  
ถือเปนความผิดตามมาตรานี้ 21 
 คําวา “นโยบายของรัฐบาล” หมายถึง 
 1.  นโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา 
 2.  นโยบายที่ไดกําหนดหรือสั่งการเปนการเฉพาะเรื่อง 
 3.  นโยบายพิเศษหรือนโยบายเฉพาะกิจที่รัฐบาลมอบหมายเปนกรณีพิเศษ 
 นโยบายของรัฐบาลในลักษณะดังกลาว ขาราชการจะตองทราบและตอบสนองเพื่อให
นโยบายบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  อนุมัติใหจายเงินทั้งที่ยังไมมีการตรวจรับพัสดุจากกรรมการตรวจรับ โดยไมปรากฏวา
มีการทุจริต  (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
 -   เบิกจายเงินไมเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 2 เดือน) 
 -  ออกใบเสร็จรับเงินคาสมัคร คาลงทะเบียนจากนักเรียนโดยไมมีสําเนาใบเสร็จ ทําให
เขาใจผิดวาตนขั้วใบเสร็จรับเงินสูญหาย ทําใหไมมีหลักฐานเพื่อบันทึกลงบัญชีรับเงินประจําวัน 
(ภาคทัณฑ) 
 -  จัดเก็บเอกสารการเงิน - บัญชี  หลักฐานการจายเงินไมถูกตองตามระบบบัญชีของทาง
ราชการ ทําใหไมสามารถตรวจสอบได  (ตัดเงนิเดือน 5%  เปนเวลา 2 เดือน) 
 -  ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเกี่ยวกับเรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจาง  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

                                                            
21    มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 
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 -  ไมมาปฏิบัติราชการ แตมาลงเวลายอนหลัง  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  ไมมาปฏิบัติราชการเพราะปวย  แตไมสงใบลาตามระเบียบ (ภาคทัณฑ) 

 มาตรา 85 วรรคสอง  การจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย การประมาทเลินเลอ ไมเอาใจใส
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง  แยกองคประกอบได  ดังนี้ 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 85 วรรคสอง 
 1.  มีหนาที่ราชการ 
 2.  จงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
หนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล 
 3.  ประมาทเลินเลอ หรือขาดการเอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ 
 4.  เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
 ความในวรรคสอง การกระทําอยางไรจึงจะเรียกวาเปนการ “จงใจ” 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคําวา “จงใจ” วาตั้งใจ 
หมายใจ เจตนา 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้น” 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง บัญญัติวา “กระทําโดยเจตนา ไดแก กระทํา
โดยรูสํานึกในการที่กระทํา และในขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของ
การกระทํานั้น” 
 แตคําวา “จงใจ” ตามความในวรรคสองนี้ มีความหมายกวางกวาที่กลาวมาแลว กลาวคือ 
แมการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลนั้น 
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จะไมไดมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ หรือไมอาจเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
วาจะเสียหายแกราชการไดก็ตาม ถาการกระทําโดยรูสํานึกในการกระทํานั้น ไดกอใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงแลว ก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรานี้ 
 การกระทําอยางไรจึงจะถือวาเปนการประมาทเลินเลอ ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา “ประมาท” และ “เลินเลอ” ไวดังนี้ 
 “ประมาท” หมายความวา ขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง 
 “เลินเลอ” หมายความวา ขาดความระวัง หรือไมรอบคอบในสิ่งที่ควรกระทํา 
 ดังนั้น คําวา “ประมาทเลินเลอ” จึงหมายความวา ขาดความระมัดระวัง ไมรอบคอบในสิ่ง
ที่ควรกระทํา 
 การประมาทเลินเลอซึ่งเปนความผิดทางวินัยจะตองเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่
ราชการ  การประมาทเลินเลอมีไดทั้ง “กระทํา” และ “ละเวนการกระทํา”  เชน ควบคุมหองสอบไมดี 
เผลอจนมีผูเขาสอบคัดลอกคําตอบซึ่งกันและกัน เปนการ “กระทํา” โดยประมาทเลินเลอหรือ
เปนเจาหนาที่การเงินลืมนําเงินสดเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย เปนเหตุใหเงินจํานวนนั้นสูญหาย  
เปนการ “ละเวนการกระทํา” ดวยความประมาทเลินเลอ เปนตน 
 สําหรับความเสียหายที่เกิดแกราชการกรณีจะรายแรงเพียงใดนั้น  ตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป  ซึ่งความเสียหายที่ทางราชการไดรับอาจเปนความเสียหายที่สามารถ
คํานวณเปนราคา  หรือเปนความเสียหายที่เกิดกับภาพพจนชื่อเสียงของทางราชการก็ได 

กรณีตัวอยางแนวคําพิพากษาศาลปกครอง 
 (1)  กรณีขาราชการครูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน  
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด ไดรับแจงจากคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบวามีการแกไขกระดาษคําตอบของ      
ผูเขาสอบบางราย  แตกลับเพิกเฉยไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่  เปนเหตุใหทางราชการ     
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ตองยกเลิกประกาศผลการสอบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจทานกระดาษคําตอบใหม         
(คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ 225/2547) 
 (2)  เปนกรณีที่ศาลเห็นวาไมเปนประมาทเลินเลออยางรายแรง  ไดแก  กรณีหัวหนางาน
การเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เซ็นเช็คโดยไมกรอกจํานวนเงินและไมขีดครอมเช็ค  เปนเหตุให
เจาหนาที่แอบกรอกจํานวนเงินแลวเบิกเงินไปใชเปนประโยชนสวนตัว  โทษปลดออก  ศาลเห็นวา 
ความเสียหายมิไดเกิดจากผูฟองคดีโดยตรง  แตเกิดจากระบบที่หละหลวม ขาดการตรวจสอบ  
ประกอบกับผูฟองคดีนําตํารวจเขาจับกุมเจาหนาที่ซึ่งยักยอกเงินไป  ทําใหทางราชการเรียกรอง
คาเสียหายจากผูกระทําผิดได  แมการกระทําของผูฟองคดีจะเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่
ราชการ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการก็ตาม  แตกรณียังรับฟงไมไดวาการกระทําของผูฟองคดี
เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  (คําพิพากษาศาลปกครองระยอง  ที่ 19/2551) 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  นําเงินราชการที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบไปฝากใหผูอ่ืนนําเขาธนาคาร เปนเหตุใหผูนั้น
ยักยอกเงินไป  (ปลดออก) 
 -  อนุมัติเงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อการยังชีพโดยไมไดตรวจสอบจํานวนและรายชื่อ
นักศึกษา  เปนเหตุใหเจาหนาที่นําเอารายชื่อนักศึกษานอกโครงการมาเบิกรวมดวย (ปลดออก) 

 มาตรา 86  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษา
ประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อใหผูบังคับบัญชา
ทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม  
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 การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ            
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 มาตรานี้มุงหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาที่โดยชอบ  แตถาเห็นวาการปฏิบัตินั้นจะทําใหเสียหายหรือ      
ไมรักษาประโยชนของทางราชการ อาจเสนอใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นได โดยมีเงื่อนไขวา 
 -  เฉพาะกรณีที่เห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปน 
การไมรักษาประโยชนของทางราชการเทานั้นที่ขอใหทบทวนได 
 -  ตองเสนอความเห็นเปนหนังสือใหทบทวนคําสั่งภายใน 7 วัน 
 -  ถาผูบังคับบัญชายืนยันตามคําสั่งเดิม ก็ตองปฏิบัติตาม 
 การที่จะพิจารณาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยตาม
มาตรานี้หรือไม มีองคประกอบที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง 
 1.  มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
 2.  ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
 3.  สั่งในหนาที่ราชการ 
 4.  เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 5.  มีเจตนาไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
 แยกพิจารณาได ดังนี้ 
 1.  มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา คําสั่งไมจําเปนตองสั่งตามรูปแบบของทางราชการ หรือ
เปนลายลักษณอักษร อาจเปนการสั่งดวยวาจาก็ได 
 2.  ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย หมายถึง ผูดํารงตําแหนงที่มีกฎหมายบัญญัติ   
ใหเปนผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจตามกฎหมาย     
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ใหเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสวนราชการหรือหนวยงาน หรือสถานศึกษา ทั้งนี้ จะตองเปน
การมอบหมายหรือมอบอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติใหมอบได 

 กฎหมายที่กําหนดการบังคับบัญชา มีดังนี้ 
 (1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งไดกําหนดตําแหนง
ผูบังคับบัญชาทั้งในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยกําหนดใหนายกรัฐมนตรี   
ในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง 
ทบวง กรม และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 
 (2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ (มาตรา 12) ใหปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชา
ของสวนราชการ และใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือในสถานศึกษาที่อยูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
(มาตรา 30) ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในเขตพื้นที่
การศึกษา (มาตรา 37) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ (มาตรา 39) 
 (3)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547        
ซึ่งกําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 24) ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (มาตรา 27) ใหผูบริหารหนวยงาน
การศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานที่ ก.ค.ศ. กําหนด (มาตรา 28) ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้ง (มาตรา 53) 
 (4)  มาตรฐานตําแหนง เชน มาตรฐานตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
กําหนดตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ในสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 3.  สั่งในหนาที่ราชการ มีความหมาย 2 ประการ คือ 
 3.1  ผูสั่งมีหนาที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น หมายถึง เรื่องที่สั่งใหไปปฏิบัติหนาที่
ราชการที่มิใชงานในหนาที่ของผูรับคําสั่งโดยตรง 
 3.2  สั่งใหปฏิบัติราชการ หมายถึง ถาไมใชเรื่องสั่งใหปฏิบัติราชการก็ไมมีความผิด
ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา 

 4 .  เปนคําสั่ งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  หมายความว า 
ผูบังคับบัญชานั้นตองเปนผูอยูในฐานะที่จะสั่งใหทําไดตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
และตองสั่งภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน ถาผูบังคับบัญชาสั่งการโดยไมอยูในฐานะ        
ที่จะสั่งไดหรือสั่งการนอกเหนืออํานาจหนาที่ของตน หรือฝาฝนกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการแลว คําสั่งของผูบังคับบัญชาก็ไมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตาม และถาผูอยูใตบังคับบัญชา
ไมปฏิบัติตามก็ไมผิดฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา 

 5.  มีเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง คือ ตองมีการขัดขืน   
ไมทําตามคําสั่งหรือทําไมตรงตามที่สั่ง หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่ง  

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ผูบังคับบัญชาสั่งใหมาทํางานเรงดวนในวันเสาร-อาทิตย แตไมมาปฏิบัติงาน (ภาคทัณฑ) 
 -  ผูบังคับบัญชาสั่งใหไปเขารับการฝกอบรม แตไมไดไปเขารับการฝกอบรม  (ตัดเงินเดือน 
5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  ขอลาหยุดราชการ แตผูบังคับบัญชาไมอนุญาตแลวขาดราชการไป ทั้งที่ทราบวา
ผูบังคับบัญชาไมอนุญาต  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
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 การกระทําความผิดฐานขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา  
ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยได
ทั้งรายแรงและไมรายแรง ทั้งนี้ แลวแตผลที่เกิดขึ้นจากการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม
คําสั่งนั้น ไดกอใหเกิดผลเสียหายแกราชการอยางใดหรือไม ถาเกิดความเสียหายแกราชการ   
เพียงเล็กนอย หรือแมเสียหายในทางการปกครองบังคับบัญชาไปบาง ก็เปนความผิดวินัยไมรายแรง 
แตถาการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ
อยางรายแรงแลว กรณีก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามวรรคสอง 
 ความในวรรคสองไดบัญญัติใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง อยางไรก็ดี การที่จะ
พิจารณาวา กรณีใดไดกอใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไมนั้น จะตองพิจารณา
ขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป ความเสียหายอยางรายแรงอาจเปนความเสียหายที่เปนทรัพยสินหรือ
ตัวเงิน หรือความเสียหายอยางอื่นที่มิใชทรัพยสินหรือตัวเงินก็ได เปนตนวาความเสียหายแก
ชื่อเสียงของทางราชการ หรือความเสียหายในดานการบริหารราชการก็ได 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 86 วรรคสอง 
 1.  มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
 2.  ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
 3.  สั่งในหนาที่ราชการ 
 4.  เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 5.  มีเจตนาไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
 6.  เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ผูบังคับบัญชาสั่งใหปฏิบัติหนาที่อยูเวรรักษาการณแตไมอยูเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม 
หรือคนรายมาโจรกรรมทรัพยสิน  (ปลดออก) 
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 มาตรา  87 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลาของตน
ใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได  
 การละทิ้งหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง หรือการละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา   
สิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 การอุทิศเวลาใหแกราชการเปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผูเปนขาราชการ  เนื่องจาก
ขาราชการเปนผูจัดทําบริการสาธารณะแทนรัฐ  เพื่อตอบสนองความตองการของคนสวนใหญ 
ซึ่งตองมีความตอเนื่อง  ขาราชการจึงไมใชผูที่ปฏิบัติหนาที่ตามเวลาปกติเทานั้น   แตตองพรอม 
ที่จะปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลา  ทุกสถานการณ  โดยถือวาประโยชนสาธารณะตองมากอน 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง  
 1.  ตองมีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ 
 2.  ไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ 
 3.  มีเจตนาละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 คําวา “อุทิศเวลาของตน” ตามความในวรรคหนึ่ง หมายถึง การอุทิศเวลาหรือสละเวลา   
ที่ตองปฏิบัติตามปกติดวย เชน ทางราชการมีงานเรงดวนที่จะตองใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบางคนปฏิบัติในเวลาหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันหรือหลังจากเลิกเรียน   
ไปแลว หรือในวันหยุดราชการ ผูบังคับบัญชาก็ยอมจะสั่งใหมาทํางานในวันหรือเวลานั้น ๆ ได 
ผูรับคําสั่งจะตองปฏิบัติตาม จะอางวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบเพราะใหทํางาน
นอกเวลาราชการหาไดไม หากขาราชการครูผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติราชการดังกลาวหลีกเลี่ยง  
ขัดขืน หรือไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ เปนความผิดกรณีขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามมาตรา 86 แลว ยังเปนความผิด
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กรณีไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ ตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ดวย แตไมเปนการขาดราชการ
และไมตองลาหยุดราชการวันดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองขอนแกน ที่ 197/2546) 
 สําหรับวันปดภาคเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการใหถือวาเปนวันพักผอนของ
นักเรียน  ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตใหขาราชการหยุดพักผอนดวยก็ได  แตถามีราชการจําเปน
ใหขาราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ 22 ดังนั้น วันปดภาคเรียน  
จึงไมใชวันหยุดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
 คําวา “ทอดทิ้ง” หมายความวา ตัวอยูแตไมทํางาน ไมเอาใจใส ไมเอาเปนธุระ ไมนําพา 
เชน มาลงชื่อปฏิบัติงานแลวแตไมสนใจทํางานในหนาที่ของตนใหเรียบรอยหรือแลวเสร็จ     
ตามเวลา ปลอยใหงานคั่งคาง เปนตน 
 คําวา “ละท้ิง” หมายความวา ไมอยูปฏิบัติงานตามหนาที่ ซึ่งอาจไมมาปฏิบัติหนาที่
ราชการเลย หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแลวออกไปนอกสถานศึกษาโดยไมขออนุญาต หรือไมอยู 
ในสถานที่ที่ควรอยู 
 อยางไรก็ดี การที่จะพิจารณาวาผูใดทอดทิ้งหรือละทิ้งหนาที่ราชการตามมาตรานี้ ผูนั้น
จะตองมีหนาที่ราชการหรือมีงานที่จะตองปฏิบัติดวย  เชน  ผูที่อยูในระหวางการลาศึกษาตอ    
แตไมไปเรียนไมเปนความผิดกรณีละทิ้งหนาที่ราชการ เพราะไมมีหนาที่ราชการตองปฏิบัติ 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ละทิ้งหนาที่ราชการไมเกิน 3 วัน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  มาสายบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  กลับกอนเวลาเสมอ ๆ  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  มาลงชื่อปฏิบัติงานแลวไมอยูในโรงเรียน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

                                                            
22 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ขอ 6 
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 มาตรา 87 วรรคสอง ไดบัญญัติเกี่ยวกับความผิดวินัยอยางรายแรงในกรณี ละทิ้งหนาที่
หรือทอดทิ้งราชการไว 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ ทําใหราชการเสียหายอยางรายแรง 
2. ละทิ้งหนาที่ราชการไปเปนเวลานาน 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 87 วรรคสอง 
 กรณีที่ 1 
 1.  มีหนาที่ราชการ 
 2.  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 3.  เปนเหตุใหราชการเสียหายอยางรายแรง 
 กรณีที่ 2  
 1.  มีหนาที่ราชการ 
  2.  ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน 
 3.  โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ   
ตามระเบียบของทางราชการ 
 คําวา “หนาที่ราชการ” มีความหมายเชนเดียวกับมาตรา 84 
 ตามกรณีที่ 1  กรณีที่เกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงนั้น ตองเปนการละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหนาที่ราชการไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
จึงจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรง โดยไมตองคํานึงถึงวาไดละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ 
ไปนานเพียงใดหรือไม  และความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผลโดยตรงจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่ราชการนั้น  เชน  ละทิ้งหนาที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการไปเพียงครึ่งชั่วโมง 
เปนเหตุใหมีผูลอบวางเพลิงเผาอาคารสถานที่ราชการไดรับความเสียหายเปนอยางมาก ถือไดวา
อยูในความหมายของความผิดกรณีนี้แลว 
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 อยางไรจึงจะมีเหตุผลอันสมควร ถามีเจตนาละทิ้งไปทําธุระในเรื่องสวนตัว ถือวา       
เปนกรณีไมมีเหตุผลอันสมควร แตถาเปนกรณีที่เจ็บปวยมากในทันทีทันใดตองละทิ้งหนาที่    
ไปหาแพทยทันที ถือวายังมีเหตุผลอันสมควรยังไมถึงกับเปนความผิดรายแรง กรณีใดจะถือวา   
มีเหตุผลอันสมควรหรือไมนั้น ตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป 

 ตามกรณีที่ 2  กรณีละท้ิงหนาที่ราชการไปเปนเวลานาน เปนกรณีที่มีเจตนาละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ           
โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 การนับวันสําหรับการกระทําผิดวินัยกรณีละทิ้งหนาที่ราชการนั้น  จะตองนับวันละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอกันทุกวัน  โดยนับรวมวันหยุดราชการซึ่งอยูระหวางวันละทิ้งหนาที่ราชการดวย  
(สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/28 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2545) 
 กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันมาแลว 15 วัน 
วันที่ 16 มาลงชื่อปฏิบัติงานแลวออกไปนอกสถานศึกษาโดยไมขออนุญาตและไมไดกลับมา
ปฏิบัติงานในวันนั้น ผูบังคับบัญชาไดทําบันทึกรายงานไวเปนหลักฐาน ก.ค.ศ. เคยวินิจฉัยวา 
เปนกรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันเกินกวา 15 วัน 23

 กรณีขาราชการถูกจับกุมคุมขังไมเปนเจตนาละทิ้งหนาที่ราชการ ไมตองยื่นใบลา          
แตจะตองรายงานหรือแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ และเมื่อไดรับการประกันตัวตองรีบกลับไป
ปฏิบัติงานทันที 
 กรณีขาราชการหายไปเฉย ๆ โดยไมสามารถพิสูจนไดวาหายไปเพราะเหตุใด ตองถือวา
เปนการละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หากภายหลังปรากฏขอเท็จจริงวาผูนั้น 
ถูกลักพาตัว หรือประสบเหตุที่ทําใหถึงแกความตาย ผูบังคับบัญชายอมเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหตรง
กับขอเท็จจริงได 

 
23 มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ.) 
 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 
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 การที่จะพิจารณาวาขาราชการที่ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา    
เกินกวา 15 วัน จะมีเหตุผลอันสมควรหรือไมนั้น ผูบังคับบัญชาตองสืบสวนดูใหเปนที่แนชัด
เสียกอน กรณีดังกลาวเขาลักษณะเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549 ขอ 2 (2) ซึ่งกําหนดใหผูบังคับบัญชาตองสืบสวนกอน    
และสามารถลงโทษไดโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนพิจารณา ทั้งนี้     
โดยใชสํานวนการสืบสวนเสนอใหองคคณะผูมีอํานาจพิจารณา ไดแก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา กรณีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เวนแต  
บางตําแหนงและบางวิทยฐานะที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ ก.ค.ศ. กรณีผูไมสังกัด    
เขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เมื่อผูมีอํานาจพิจารณามีมติแลว 
ผูบังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษไปตามมตินั้น 
 การพิจารณาความผิดฐานละทิ้งหนาที่ราชการจะเปนความผิดวินัยรายแรงหรือไม  
จะตองดูพฤติการณประกอบกับเจตนาของผูกระทําผิดเปนเรื่อง ๆ ไป เชน ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปวยหนักไมมาปฏิบัติราชการเกินกวา 15 วัน โดยไมยื่นใบลาหรือแจงให
ผูบังคับบัญชาทราบ ทั้ง ๆ ที่ในระหวางเจ็บปวยอยูนั้นสามารถแจงและลงชื่อในใบลาได แตเมื่อ
หายปวยแลวก็มาทํางานและยื่นใบลาปวย กรณีนี้การหยุดราชการไปนั้นก็มีเหตุผลอันสมควร 
และตามพฤติการณก็ยังไมแสดงถึงเจตนาหรือจงใจที่จะไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
จึงไมเปนความผิดรายแรงตามวรรคสองนี้ แตอาจเปนความผิดกรณีไมปฏิบัติตามระเบียบการลา 
หรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ  ตามมาตรา  85 ซึ่งมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง         
ในทางกลับกัน หากเจ็บปวยเล็กนอยแตหยุดราชการไปนานเกินสมควรทั้งที่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการไดและไมมีใบรับรองแพทย เชน นั่งซอนทายรถจักรยานยนตเกิดอุบัติเหตุรถลม ไปรักษา
ที่สถานีอนามัยมีแผลถลอกที่เขาและเทาเทานั้น แตหยุดราชการไปเปนเวลานานโดยไมลาและ 
ไมแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ เปนความผิดวินัยรายแรง โทษไลออก 
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 สําหรับกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาตอ     
ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดวันเวลาที่ไดรับอนุมัติแลว ยังคงศึกษาตอโดยไมยอมเดินทาง
กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ กรณีนี้ถาปรากฏวามีเจตนาละทิ้งหนาที่ราชการโดยมีพฤติการณ  
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถาเกินกวา 15 วัน มีโทษสถานหนัก
เชนเดียวกับกรณีละทิ้งหนาที่ราชการเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 กรณีขาราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการในวันเดียวกับวันที่ขอลาออก   
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสามารถอนุญาตใหลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ขอลาออกได  และ   
เมื่อผูบังคับบัญชาไดอนุญาตใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการไปแลว  ยอมไมอาจดําเนินการ
ทางวินัยแกขาราชการผูนั้นในกรณีละทิ้งหนาที่ราชการอีกได  (สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ป 673 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541) 
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
ไดมีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 วาความผิด   
ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ซึ่งควรลงโทษเปนไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืน หรือมีเหตุอันควรปรานี
อ่ืนใด ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ลาศึกษาตอตางประเทศ  เมื่อครบกําหนดเวลาไมเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ       
โดยไมมีเหตุผลความจําเปน  (ปลดออก/ไลออก) 
 -  ยื่นใบลาออกจากราชการแลวหยุดราชการไปทันทีโดยยังไมไดรับอนุญาตใหลาออก 
และไมไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการ  (ไลออก) 
 -  ละทิ้งหนาที่ราชการตั้งแต 16 วันขึ้นไป โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เชน หลบหนีเจาหนี้ 
หลบหนีคดีอาญา  เปนตน  (ไลออก) 
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มาตรา  88 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดี       
แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียน
และระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม
แกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ  
 การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมาติดตอ
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 ความมุงหมายของมาตรานี้ตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ  
ตอผูเรียน ขาราชการดวยกัน และประชาชนผูมาติดตอราชการ ดวยความสํานึกรับผิดชอบหรือ
ความมีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสวนรวม ใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ อันเปน
คุณธรรมที่พึงประสงคของขาราชการ 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง  
1. มีความประพฤติอันไมเหมาะสม ไมเปนแบบอยางที่ดี 
2. กระทําการใด ๆ โดยไมมีความสุภาพเรียบรอย 
3. ไมรักษาความสามัคคี 
4. ไมชวยเหลือเกื้อกูล 
5. ไมตอนรับ ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม 
6. กระทําตอผูเรียน เพื่อนขาราชการ ประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

  คําวา “แบบอยาง” หมายความวา เยี่ยงอยางที่ควรประพฤติตาม หรือควรถือเปนบรรทัดฐาน 
การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีนั้น ตองดูที่ความประพฤติสวนตัวโดยตองดูตําแหนงหนาที่
ประกอบดวย 
 คําวา “สุภาพเรียบรอย” หมายความวา การแสดงออกทางกิริยาหรือวาจาในลักษณะ
ออนโยน ละมุนละมอม รวมทั้งกิริยาวาจาที่ไมหยาบคายและเหมาะสมแกบุคคลและสถานที่ 
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 การที่จะพิจารณาวาเหมาะสมหรือไมเหมาะสม จะตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงตามพฤติการณ 
สถานการณ และลักษณะในการติดตอระหวางขาราชการดวยกันนั้นเปนกรณี ๆ ไป การใชถอยคํานั้น 
ตองดูวามีเจตนาวาอยางไรประกอบการวินิจฉัยดวย 
 สําหรับการรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการดวยกันเปนสิ่งสําคัญที่จะสงผลไปถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาขาราชการแตละหนวยงานมีความสามัคคีรวมมือ
รวมใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนอยางดี กิจการทั้งปวงก็จะราบรื่นและสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 คําวา “เกื้อกูล” หมายความวา ชวยเหลือ เผื่อแผ เจือจาน อุดหนุน การชวยเหลือผูเรียน
หรือศิษย ไมวาจะเปนเรื่องการเรียนหรือเรื่องสวนตัว เปนคุณธรรมของผูเปนครู และการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในหนาที่ราชการจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการสําเร็จเรียบรอยรวดเร็ว และ     
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ
อันเกี่ยวกับหนาที่ของตน โดยใหบริการ ใหการสงเคราะหแกผูเรียนและประชาชนทุกคน      
ที่มาติดตออยางเสมอหนากัน 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
  -  การใชวาจาไมสุภาพไมเหมาะสมกับผูปกครองนักเรียนที่มาขอทราบเหตุผลที่บุตรของตน
ถูกลงโทษ  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  -  การทํารายรางกายโดยไมถึงขั้นไดรับอันตรายสาหัส โดยชกหนาเพื่อนครู 1 ที  เพราะโมโห
ที่ไปฟองผูอํานวยการโรงเรียนวาตนไมยอมเขาสอน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  -  การทะเลาะวิวาทหรือเขารวมในการทะเลาะวิวาท หรือมีการใชกําลังประทุษรายตอกัน  
ครูสตรีตบตีกันในหองพักครู  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  -  การหมิ่นประมาท การกลาวอาฆาตพยาบาท  พูดจากาวราว  ลบหลูอาฆาตพยาบาท
ผูบังคับบัญชาเพราะโกรธที่ไมได 2 ขั้น  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
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  -  การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหง  พูดตําหนิ เหยียดหยาม  ดูถูก     
ครูดวยกันใหนักเรียนฟงในขณะสอน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดวินัยไมรายแรง 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 88 วรรคสอง 
1. มีความประพฤติอันไมเหมาะสม 
2. กระทําการกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงอยางรายแรง 
3. เปนการกระทําตอผูเรียน หรือประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

  คําวา “ดูหมิ่น” หมายความวา ดูถูกวาไมดีจริง หรือไมเกงจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมายถึง การแสดงออกทางกิริยาหรือวาจาหรือเขียนเปนหนังสือหรือภาพอันเปนการสบประมาท
หรือดูถูกผูหนึ่งผูใดซึ่งทําใหเขาเสียหาย 
 “เหยียดหยาม” หมายความวา การกลาวถอยคําหรือการแสดงกิริยาอาการดูถูกหรือ
รังเกียจ 
 “กดขี่” หมายความวา ขมใหอยูในอํานาจของตน ใชอํานาจบังคับเอา แสดงอํานาจเอา 
 “ขมเหง” หมายถึง ใชกําลังรังแก 
 การที่มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
กําหนดใหการกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงประชาชน เปนความผิดวินัยรายแรง
เพราะขาราชการเปนเจาหนาที่หรือเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน และ
ใหบริการแกประชาชนในหนาที่ตาง ๆ เปนผูที่ติดตอใกลชิดกับประชาชน เปนตัวเชื่อมในการ
สรางความสัมพันธหรือความเขาใจอันดีระหวางประชาชนกับรัฐบาล ดังนั้น ถาขาราชการไปดูหมิ่น
เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงประชาชนเสียเองแลว ยอมทําใหประชาชนเดือดรอน อีกทั้ง        
เกิดความรูสึกเกลียดชังขาราชการและรัฐบาล และอาจเปนปฏิปกษตอรัฐบาลได ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาอุปสรรคและผลเสียหายอันรายแรงในการปกครองประเทศขึ้นไดในที่สุด 
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 การที่จะพิจารณาวาการกระทําอยางใดจึงเปนความผิดกรณีดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือ
ขมเหงผูเรียนหรือประชาชนนั้น มีแนวทางวินิจฉัย คือ 
 1.  เปนการกระทําในฐานะที่เปนขาราชการ คือ ผูกระทําการกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม 
กดขี่หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนนั้น ตองกระทําโดยแสดงออกวาตนเปนขาราชการ 
 2.  ผูถูกกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหง ตองอยูในฐานะผูเรียนหรือ
ประชาชน คือ มีฐานะเปนพลเมืองของประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธกับขาราชการในฐานะ    
ที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ สวนผูเรียนและประชาชนเปนผูอยูในปกครองของรัฐและรับบริการจาก
เจาหนาที่ของรัฐ 
 3.  เจตนา หรือจงใจ คือ ผูกระทําไดกระทําโดยเจตนาหรือจงใจที่จะกลั่นแกลง ดูหมิ่น 
เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนโดยตรง ถาหากการกระทํานั้นเปนไป       
โดยขาราชการผูนั้นไมไดมีเจตนาหรือจงใจที่จะกระทําตอผูนั้นโดยตรง ก็ไมเปนความผิดตาม
วรรคสองนี้ ทั้งนี้ ตองพิจารณาจากพฤติการณแหงการกระทํานั้นเปนเรื่อง ๆ ไป 
 การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนนั้น มีผลเสีย
กระทบถึงภาพพจนสวนรวมของทางราชการ คือ ทําใหผูเรียนหรือประชาชนเกิดความรูสึก
รังเกียจหรือชิงชังบรรดาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐทั้งหลาย หรือรังเกียจ ชิงชังรัฐบาลหรือ
ทางราชการเปนสวนรวม จึงจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาหากการกระทํานั้นไมมีผลเสีย
กระทบถึงภาพพจนสวนรวมของขาราชการหรือของทางราชการ ก็ไมเปนความผิดรายแรงตาม
วรรคสองนี้ 
 การที่จะถือวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 88 
วรรคสองนี้ จะตองกระทําการเขาตามหลักเกณฑทั้ง 3 ขอ ดังกลาวมาแลว 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
  -  กลั่นแกลงไมนําเรื่องเบิกเงินงวดคากอสราง หรือแกลงเบิกลาชาเพราะตองการ         
หักเปอรเซ็นต (อาจเปนความผิดตามมาตราอื่นดวย  : ปลดออก) 
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 -  ดูหมิ่น เหยียดหยามผูเรียนวาโงเปนควาย โงทั้งตระกูล ก.ค.ศ. เห็นวาเปนการดูหมิ่น
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและปดกั้นพัฒนาการของผูเรียน (และกระทําผิดกรณีอ่ืนรวมดวย  :   
ปลดออก) 

 มาตรา 89  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกลั่นแกลง กลาวหา หรือ
รองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง 
 การกระทําตามวรรคหนึ่ง  ถาเปนเหตุใหผู อื ่นไดรับความเสียหายอยางรายแรง             
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง   

 ความมุงหมายของมาตรานี้ ไมประสงคใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
กลั่นแกลงรองเรียนกลาวหาผูอ่ืนโดยไมเปนความจริง เนื่องจากการถูกรองเรียนทําใหหนวยงาน
เสียภาพพจนและขาดความนาเชื่อถือ ทั้งยังทําใหเจาหนาที่เสียกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไมกลา
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญ เพราะเกรงจะถูกรองเรียน เมื่อมีการรองเรียนทางราชการตองสิ้นเปลือง
คาใชจายและเสียกําลังเจาหนาที่ในการดําเนินการหาขอเท็จจริง 
 การกลั่นแกลงกลาวหาหรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความจริง เปนเหตุใหผูอ่ืนเสียหาย
อยางรายแรง กฎหมายกําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวย 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 89 วรรคหนึ่ง 
 1.  กระทําการที่มีลักษณะเปนการกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืน 
 2.  เปนการกลาวหาหรือรองเรียนในเรื่องที่ผูกระทํารูอยูวาไมเปนความจริง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  การกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนเพื่อใหมีการดําเนินการทางวินัย หรือทางใด
ทางหนึ่งในการบริหารงานบุคคลหรือทางอาญา ทั้งที่ไมเปนความจริง โดยผูบังคับบัญชารูตัว
ผูกระทําการกลาวหาหรือรองเรียน ไมวาผูกระทําการนั้นจะเปดเผยชื่อตัวเองหรือจะกระทําในลักษณะ
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บัตรสนเทห รวมทั้งการสรางกระบวนการขาวลือซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนเสียหาย (ตัดเงินเดือน 5%  
เปนเวลา 2 เดือน) 
 ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดวินัยไมรายแรง 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 89 วรรคสอง 
 1.  กระทําการที่มีลักษณะเปนการกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืน 
 2.  เปนการกลาวหาหรือรองเรียนในเรื่องที่ผูกระทํารูอยูวาไมเปนความจริง 
 3.  ผูถูกกระทําไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  การกลั่นแกลงกลาวหาตามวรรคหนึ่ง แตทําใหผูอ่ืนเสียหายอยางรายแรง ความผิด  
ตามวรรคสอง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  (ปลดออก) 

 มาตรา 90  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่น
กระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์            
ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อขาย 
หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการใหหรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอื่น เพื่อใหตนเองหรือ
ผูอื่นไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 มาตรานี้มีความมุงหมายที่จะไมใหมีการวิ่งเตนเพื่อใหไดตําแหนงหรือวิทยฐานะสูงขึ้น  
รวมถึงการมีผลประโยชนจากเรื่องดังกลาว  ซึ่งความผิดจะใกลเคียงกับมาตรา 84 
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 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง 
 วินัยตามมาตรานี้มีองคประกอบ 2 ประการ คือ 
 1.  กระทําการหาประโยชนดวยตนเอง หรือใหผูอ่ืนหาประโยชนโดยอาศัยชื่อของตนเอง 
คําวา “ประโยชน” หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นที่มิใชทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เปนตน และการหาประโยชนตามมาตรานี้อาจจะ
เปนการกระทําของตัวขาราชการเอง หรือเปนการที่ขาราชการยอมใหผูอ่ืนกระทําก็ได 
 2.  การหาประโยชนดังกลาวจะมีผลกระทบอันเปนการเสื่อมตอความเที่ยงธรรม หรือ
เกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งอาจอธิบายได 2 กรณี คือ 
 2.1  อาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม การที่จะพิจารณาวาการกระทําอยางใดเปนการ    
หาประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือไมนั้น จะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงหนาที่
และความรับผิดชอบของตําแหนงหนาที่ราชการที่ผูนั้นดํารงอยู วาจะมีกรณีอาจทําใหเสียความ
เที่ยงธรรมไดหรือไม หากมีกรณีที่อาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมไดก็ตองหามตามมาตรา 90 นี้ 
 กรณีกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมนี้ อาจกระทําโดยไมได
อาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนก็เปนความผิดตามมาตรา 90 เพียงมาตราเดียว แตถากระทํา
โดยอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน นอกจากจะเปนความผิดตามมาตรา 90 แลวยังเปน
ความผิดตามมาตรา 84 วรรคสอง ดวย 
 2.2  อาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 คําวา “เกียรติศักดิ์” หมายความวา ฐานะที่ไดรับการสรรเสริญ 
 ดังนั้น การที่จะพิจารณาวาการกระทําอยางใดเปนการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนหรือไมนั้น จะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหนง
หนาที่ที่ขาราชการผูนั้นดํารงอยูวาอยูในฐานะที่ควรไดรับการยกยองสรรเสริญของประชาชนเพียงใด 
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 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ประกอบอาชีพอ่ืนนอกเวลาราชการและเปนอาชีพซึ่งไมเปนที่ยอมรับตามมาตรฐาน
แหงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  (ภาคทัณฑ) 
 -  ยอมใหบริษัท หาง ราน แอบอางอาศัยชื่อเขาประกวดราคาจัดซื้อจัดจางกับหนวยงาน 
(ภาคทัณฑ) 
 -  เปนตัวแทนหรือยอมใหตัวแทนขายสินคา หรือขายประกันชีวิตใหแกผูมาติดตอ
ราชการ  (ภาคทัณฑ) 
 ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดวินัยไมรายแรง 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 90 วรรคสอง 
 1.  กระทําการหาประโยชนดวยตนเองหรือใหผูอ่ืนหาประโยชนโดยอาศัยชื่อของตนเอง 
 2.  การหาประโยชนจะมีผลกระทบเปนการเสื่อมเสียตอความเที่ยงธรรม หรือเกียรติศักดิ์
ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 3.  การกระทําเพื่อหาประโยชนอันมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 3.1  เปนการซื้อขาย เพื่อใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย 
 3.2  เปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  การซื้อขายตําแหนงหรือวิทยฐานะโดยผูมีหนาที่เกี่ยวของในการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ อาจผิดตามมาตรา 84 วรรคสาม ดวย  (ไลออก) 
 -  การรับประโยชนตอบแทนการบรรจุและแตงตั้งโดยผูมีหนาที่เกี่ยวของในการบรรจุ
แตงตั้ง อาจผิดตามมาตรา 84 วรรคสาม ดวย  (ไลออก) 
 -  การใหประโยชนแกบุคคลอื่น หรือใหตนไดรับตําแหนงหรือวิทยฐานะสูงขึ้น (ปลดออก) 
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 -  การใหประโยชนแกบุคคลอื่นเพื่อใหไดรับการบรรจุหรือแตงตั้ง  (ปลดออก) 
 -  การเรียกประโยชนตอบแทนการดําเนินการใหบุคคลอื่นดํารงตําแหนงหรือมีวิทยฐานะ
สูงขึ้นโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือไดรับการบรรจุแตงตั้งที่มิชอบ นอกจากผิดมาตรา 90   
วรรคสอง แลว อาจผิดตามมาตรา 94    วรรคสองดวย  (ไลออก) 
 ความผิดตามวรรคสองเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

  มาตรา  91 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือจาง วาน ใชผูอื่น  
ทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง 
การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  การฝาฝนหลักการดังกลาวนี้  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รวมดําเนินการคัดลอกหรือ ลอกเลียนผลงาน
ของผูอื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพื่อใหผูอื่น
นําผลงานนั้น  ไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 ความมุงหมายของมาตรานี้ ประสงคที่จะไมใหมีการคัดลอกหรือลอกเลียนหรือนําผลงาน
ทางวิชาการของผูอ่ืนไปใชหรือจางวานใหผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งบัญญัติเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง 
 1.  กระทําการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน ดังตอไปนี้ 
 1.1  คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ อันมีเจตนาให
บุคคลอื่นเขาใจวาผลงานนั้นตนกระทําขึ้นดวยตนเอง ดังมีลักษณะพฤติกรรม ดังตอไปนี้ 
  -  เปนการคัดลอกหรือลอกเลียนเพื่อนํามาใชในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน
ตนเอง 
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  -  เปนการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมีสัดสวนเกินกวารอยละ 50 ของผลงาน
ตนเอง 
  -  เปนการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมิไดมีการอางอิงตามวิธีการหรือแบบแผน 
ซึ่งยอมรับกันทั่วไป 
 1.2 นําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนไปใชในนามของตนเอง 
 1.3 จางหรือวาน หรือใชผูอ่ืนจัดทําผลงานทางวิชาการ 
 2.  เปนการกระทําโดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปใชในการขอตําแหนง หรือการเลื่อนตําแหนง 
หรือการเลื่อนวิทยฐานะ หรือการไดรับเงินเดือนสูงขึ้น 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 1.  เปนการกระทําความผิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 -  ผูบริหารสถานศึกษา 
 -  เคยทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน 
 -  มีหนาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ (อาจผิดตามมาตรา 84 วรรคสาม) 
 2.  นอกเหนือจากขอ 1 อาจเปนความผิดตามมาตรา 94 วรรคสอง 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 91 วรรคสอง 
 1.  รวมกระทําการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
 2.  เพื่อใหอีกบุคคลหนึ่งนําผลงานที่ลอกเลียนหรือคัดลอกนั้นไปใชตามความมุงหมาย   
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 
 3.  จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อผูอ่ืน 
 4.  เพื่อใหผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใช 
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 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 1.  รวมดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 -  เปนผูบริหารสถานศึกษา 
 -  เคยทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน 
 -  มีหนาที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 2.  รับจางจัดทําผลงานทางวิชาการโดยมีคาตอบแทน 
 3.  รับจัดทําผลงานทางวิชาการโดยตนเองมีหนาที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงาน 
 4.  รับจัดทําผลงานทางวิชาการโดยตนเองเคยทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอื่น 
 5.  มีพฤติกรรมเปนนายหนา ตัวกลาง ผูติดตอ ผูสนับสนุน หรือชี้ชองใหมีการรับจาง
จัดทําผลงานทางวิชาการโดยไดรับคาตอบแทน 
 6.  เปนผูบริหารสถานศึกษาและรับจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อผูอ่ืน 
 7.  นอกเหนือจากกรณีขางตน 

 มาตรา 92  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือ
ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

 มาตรานี้มุงเนนหามขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามิใหเปนตัวกระทําการ      
ในหางหุนสวนหรือบริษัทใด ๆ เปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหขาราชการยึดการรับราชการเปนอาชีพ 
โดยไมมัวกังวลดวยการแสวงหาประโยชนในทางอื่น 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 92 
 1. เปนตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัท 

2. เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน 
 3. ในหางหุนสวนหรือบริษัท 
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 คําวา “ตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัท” ในที่นี้หมายถึง กรรมการผูจัดการหรือ
ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

 สวนคําวา “ผูดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน” นั้น หมายถึง กรรมการ
อํานวยการหรือผูอํานวยการ เปนตน 

 การเปน “กรรมการบริหาร” หรือเปน “ประธานกรรมการ” ในหางหุนสวนหรือบริษัท
ไมตองหามตามมาตรา 92 นี้ เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวาขาราชการที่ดํารงตําแหนงไดเขาไป 
“จัดการ” หรือเปน “ตัวกระทํา” ในหางหุนสวนหรือบริษัทโดยตรงจึงจะตองหาม ซึ่งทั้งนี้ 
จะตองพิจารณาจากหลักฐานการจดทะเบียนและหนังสือบริคณหสนธิหางหุนสวนหรือบริษัท 
แลวแตกรณี อันเปนขอเท็จจริงที่จะตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  เขาไปเปนตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัท  (ภาคทัณฑ) 
 -  เปนกรรมการอํานวยการหรือผูอํานวยการ แตมีลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบ
อยางเดียวกัน หรือคลายคลึงกันกับกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการ  (ภาคทัณฑ) 
 -  เปนกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และเปนตัวแทนของบริษัททํานิติกรรม
ในการซื้อขาย  (ภาคทัณฑ) 
 อนึ่ง การเปนผูจัดการมูลนิธิไมเขาขอหามตามมาตรานี้ 

มาตรา  93   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 
ในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน โดยตองไมอาศัยอํานาจ
และหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หรือ
พรรคการเมืองใด  
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 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการใดๆ 
อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง        
ในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอื่นกระทําการ
ในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 มาตรานี้มีความมุงหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตนเปนกลาง
ทางการเมือง เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการประจําตอเนื่องไปได ไมวาพรรคการเมืองใด
จะเขามาเปนรัฐบาลบริหารประเทศ  

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง 
 1.  ไมวางตัวเปนกลางในการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
 2.  ไมวางตัวเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเฉพาะเจาะจงเปนพิเศษ 
และเปนการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของกับประชาชน 
 3.  ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยอาศัยอํานาจหนาที่ของตนอันมีลักษณะของการกระทํา  
อยางหนึ่งอยางใด หรือหลายอยางดังตอไปนี้ 
 3.1  แสดงออกใหเห็นถึงการที่ตนเองมีความฝกใฝทางการเมืองในบุคคล หรือกลุมบุคคล
ที่ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
 3.2 ใหการสงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ดําเนินกิจกรรม    
ทางการเมืองหรือพรรคการเมือง 

 การวางตนเปนกลางทางการเมืองนั้น หมายถึง เฉพาะในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และ 
ในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชนเทานั้น ที่ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางตนเปนกลาง เชน ในการปฏิบัติหนาที่ราชการจะอํานวยประโยชนใหแกพรรคการเมืองใด
เปนพิเศษกวาพรรคการเมืองอื่น หรือกวาบุคคลทั่วไปมิได หรือจะชักชวนใหประชาชน
สนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะก็ทําไมได สวนในทางสวนตัวจะนิยม
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หรือเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ไดไมหาม คงหามแตการเปนกรรมการพรรคการเมืองและ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ซึ่งกําหนดไวเปนคุณสมบัติที่ตองหามเทานั้น 
 นอกจากนี้ มาตรานี้ยังบัญญัติหามมิใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาไป
เกี่ยวของกับการดําเนินการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้งทางการเมืองอีกดวย 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  ปฏิบัติการโดยเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติโดยปราศจากความเปนธรรมบนพื้นฐาน   
ความฝกใฝในทางการเมืองของตนเอง  (ภาคทัณฑ) 
 -  การยินยอมใหใชสถานที่ราชการเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้ง หรือดําเนินกิจกรรม     
ทางการเมืองเฉพาะแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง  (ภาคทัณฑ) 
 -  การติดปายหรือสื่อสิ่งใดในสถานที่ปฏิบัติราชการของตน อันสื่อใหเห็นถึงการฝกใฝ
ทางการเมืองในบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง  (ภาคทัณฑ) 
 -  การหาเสียงใหหรือการกลาวสนับสนุนทางการเมืองแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 
โดยเฉพาะเจาะจงในการเรียนการสอน หรือในกิจกรรมทางการศึกษาอื่นใดไมวาจะกระทํา      
ในสถานที่ราชการหรือไมก็ตาม  (ภาคทัณฑ) 
 -  เปนการกระทําในเรื่องราชการ แตไมใชหนาที่ราชการโดยตรง ซึ่งผลของการกระทํานั้น
ทําใหเห็นไดวาเปนเรื่องของการเลือกปฏิบัติตอบุคคล กลุมบุคคล หรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง
พรรคใดโดยเฉพาะเจาะจง  (ภาคทัณฑ) 

 ตามมาตรา 93 วรรคสอง  บัญญัติหามขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาไป
เกี่ยวของใด ๆ  กับการทุจริตการเลือกตั้งที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 93 วรรคสอง 
 1.  ดําเนินการหรือเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการอันมีลักษณะเปนการทุจริตในการ
เลือกตั้งที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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 2.  ดําเนินการใด ๆ ที่เปนการสงเสริมหรือสนับสนุนหรือชักจูงใหผูอ่ืนทุจริตในการเลือกตั้ง
ที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 3.  ลักษณะของการกระทําที่ถือเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง คือ 
  -  การซื้อสิทธิ 
  -  การขายเสียง 
 ความมุงหวังประการสําคัญของการเลือกตั้ง คือ ตองการใหการเลือกตั้งเปนเครื่องสะทอน
ความตองการที่แทจริงของประชาชนผานการเลือกผูแทนหรือกลุมทางการเมือง หรือพรรคการเมือง 
ที่มีอุดมการณหรือมีนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน แตในการเลือกตั้ง
ทั่วไปพบวา  ประชาชนมิไดไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดวยเจตจํานงที่แทจริงของตนเอง 
เนื่องจากมักถูกชักจูงหรือจูงใจดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชอิทธิพล การซื้อเสียง เปนตน ทําให
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไมมีความกาวหนาและขาดความตอเนื่อง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  เขาไปเกี่ยวของโดยตรงในลักษณะเปนตัวการ  ผูใช  ผูชักจูง  ผูวางแผนหรือรวมวางแผน 
ผูใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด เพื่อใหมีการซื้อสิทธิ์ การขายเสียงในการเลือกตั้ง   
(ปลดออก/ไลออก) 
 -  การรับประโยชนอยางใดอยางหนึ่งที่ไดมีการเสนอใหเพื่อตอบแทนการลงคะแนน    
ในการเลือกตั้งแกผูสมัครรายใดรายหนึ่ง  (ปลดออก/ไลออก) 
 -  เปนผูสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูอ่ืนทุจริตในการเลือกตั้ง  (ปลดออก/ไลออก) 

มาตรา  94 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่ว  
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 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอื่น           
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือ
นักศึกษา ไมวาจะอยู ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 เปนบทบัญญัติที่มุงควบคุมความประพฤติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหอยูในแนวทางที่ดี  เรื่องการประพฤติชั่วเปนการพิจารณาถึงพฤติการณการกระทําและ
ความรูสึกของสังคม ที่จะตองพิจารณารายละเอียด  ขอเท็จจริง  และพฤติการณเปนเรื่อง ๆ ไปวา    
มีผลกระทบตอเกียรติศักดิ์ของตําแหนง  ความรูสึกของสังคมหรือไม โดยไมจํากัดวาจะทําในตําแหนง
หนาที่ราชการหรือกระทําในฐานะสวนตัว  หากกระทบมากก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 คําวา “ประพฤติชั่ว”  หมายถึง การกระทําใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของตนเอง 
หรือเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ราชการของตนเอง 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง 
  ในการพิจารณาเรื่องการประพฤติชั่ว มีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1. เกียรติ์ของขาราชการ 
2. ความรูสึกของสังคม 
3. เจตนาที่กระทํา 
องคประกอบทั้ง 3 ประการ สามารถแยกอธิบายได ดังนี้ 

  1.  เกียรต์ิของขาราชการ โดยพิจารณาจากตําแหนงหนาที่ราชการของผูกระทําประกอบกับ
พฤติการณในการกระทําของขาราชการผูนั้น โดยพิจารณาวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทํา 
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ที่ผิดแบบธรรมเนียมของขาราชการที่ดี อันบุคคลที่อยูในฐานะและตําแหนงเชนนั้นควรประพฤติ
ปฏิบัติเพียงใดหรือไม การพิจารณาวาการกระทําอยางใดจะทําใหเสื่อมเสียเกียรต์ิของขาราชการ
เพียงใดหรือไมนั้น ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหนงหนาที่ที่ผูนั้นดํารงอยูวาอยูในฐานะที่ควร
ไดรับการยกยองสรรเสริญ หรือเปนที่นับถือของประชาชนเพียงใด 
 2.  ความรูสึกของสังคม โดยพิจารณาจากความรูสึกของประชาชนทั่วไปหรือของทางราชการ
วามีความรังเกียจตอการกระทํานั้น ๆ หรือไม เพียงใด 
 3.  เจตนาที่กระทํา โดยพิจารณาวาผูกระทํารูสํานึกในการกระทําและประสงคตอผล หรือ
ยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นหรือไม หากไมมีเจตนาก็ไมเปนการประพฤติชั่ว ตัวอยางเชน 
ขับรถชนคนโดยประมาท ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ป ปรับ 5,000 บาท โทษจําคุกใหรอ
การลงโทษไวมีกําหนด 2 ป กรณีเชนนี้จะถือวาเปนการประพฤติชั่วหรือไมนั้น คงไมไดพิจารณา
ที่ผลคือไดรับโทษสถานใดเพียงประการเดียว แตตองพิจารณาที่เหตุของการกระทําผิดเปนสําคัญ 
หากไมปรากฏวาเหตุเกิดจากความมึนเมาในขณะขับรถหรือเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ก็ไมเปน
การประพฤติชั่วเพราะกระทําไปโดยไมมีเจตนามุงรายตอสวนตัว  ตามแนวคําวินิจฉัยของ ก.ค. 24

แตถาปรากฏขอเท็จจริงวาไดกระทําผิดฐานขับรถโดยประมาทเปนอาจิณ อันเปนการทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ ก็อาจปรับเปนความผิดฐานประพฤติชั่วได  

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  กระทําความผิดอาญา ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมถึงจําคุก หรือจําคุกแตใหรอลงอาญา
ในความผิดที่ไมถึงกับเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  ทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายผูอ่ืนไมถึงบาดเจ็บสาหัส  (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา  
1 เดือน) 
 -  เมาสุราอาละวาด  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
                                                            
24
    มติ อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครู ซึ่งทําการแทน ก.ค. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2533 เมื่อวันที่ 

2 มกราคม 2533 
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 -  มีความประพฤติในทํานองชูสาว  (ภาคทัณฑ) 
 -  ปลอมเอกสารหรือปลอมลายมือชื่อผูอ่ืนทําใหราชการหรือผูอ่ืนเสียหายไมถึงกับรายแรง 
(ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 - การเปดเผยขอสอบที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของตน  โดยไมไดเรียกหรือ          
รับผลประโยชนตอบแทน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

 ตามมาตรา  94 วรรคสอง  กําหนดความผิดวินัยอยางรายแรงไว 2 ฐาน คือ กรณี              
ที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก (ไมใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ         
ลหุโทษ) ซึ่งเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง  และกรณีกระทําความผิด อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติ
ชั่วอยางรายแรง  ซึ่งเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชาตองทําการสอบสวนกอน  ความผิดทั้ง 2 ฐาน
ดังกลาว  คือ ฐานกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก  และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  
ซึ่งเปนคนละกรณีความผิดหรือคนละฐานความผิด การพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษจึงตอง
อางใหถูกตองดวยวาลงโทษเพราะถูกจําคุกหรือเพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง  

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 94 วรรคสอง 
 1.  กระทําความผิดอาญาและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวา
จําคุก 
 2.  ไมใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือลหุโทษ หรือ 
 3.  กระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
 “ไดรับโทษจําคุก” ตามมาตรานี้หมายถึง ถูกจําคุกจริง ๆ กรณีศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษ
จําคุก แตใหรอการลงโทษ ไมเขาลักษณะความผิดตามมาตรา 94 วรรคสอง และโทษจําคุกหรือ
โทษที่หนักกวาจําคุกตองเปนคําพิพากษาถึงที่สุดเทานั้น  
 “โทษที่หนักกวาจําคุก” หมายถึง โทษประหารชีวิต 
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 “คําพิพากษาถึงที่สุด” หมายความวา คําพิพากษาที่ไมอาจอุทธรณหรือฎีกาตอไปไดอีก 
หรือไมไดอุทธรณหรือฎีกาภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือคําพิพากษาศาลฎีกา 
 กรณีตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งความผิดยังไมถึงกับตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 
ผูบังคับบัญชาอาจสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 113 ได 
 อนึ่ง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกจําคุกตามคําสั่งศาลกรณีละเมิดอํานาจศาล  
ก.ค. เคยชี้วาไมเขาลักษณะความผิดตามมาตรานี้  ที่ผูบังคับบัญชาจะตองลงโทษปลดออกหรือ  
ไลออก เพราะไมใชกรณีกระทําความผิดอาญา 25  แตอาจเปนการสั่งใหออกตามมาตรา 113 
 สําหรับกรณีกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงนั้น การกระทําใด 
จะเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสอง หรือไม นั้น  กฎหมายไมไดบัญญัติ
ไวโดยเฉพาะเจาะจง  ดังนั้น  การใดที่จะถือวาเปนความประพฤติชั่วอยางรายแรงตองพิจารณา
จากความรูสึกของวิญูชนโดยทั่วไป  หรือความรูสึกของสังคมวารูสึกรังเกียจตอการกระทํานั้น
วาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม  ทั้งนี้  โดยพิจารณาจาก 

1) เกียรติของขาราชการ  (ดูจากตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ) 
2) ความรูสึกของสังคม  และ 
3) เจตนาในการกระทํา 

  กรณีใดจะถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง  จึงตองพิจารณาขอเท็จจริงตามพฤติการณ 
แหงกรณีเปนเรื่อง ๆ ไป โดยถือความรายแรงของแตละองคประกอบทั้ง 3 ประการดังกลาว   
เปนแนวทางพิจารณา โดยคํานึงถึงพฤติการณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นวา
ไดกระทําการอันทําใหราชการไดรับความเสียหายกระทบตอภาพพจนชื่อเสียงมากหรือไม    
กรณีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง ไดรับการยกยองวาเปน       

 
25 มติ อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครู ซึ่งทําการแทน ก.ค. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545  
วันที่ 10 กรกฎาคม 2545 
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ปูชนียบุคคล  เปนพอพิมพ – แมพิมพของชาติ  มีหนาที่ถายทอดความรูอบรมสั่งสอนลูกศิษย   
ใหเปนคนดี  แตกลับมีพฤติการณมีความสัมพันธฉันชูสาวกับภรรยาหรือสามีของผูอื่น           
ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ และความรูสึกของสังคม  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 354/2551) 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด กรณีกระทําผิดอาญา (ไลออก) 
 -  ประพฤติผิดทางเพศ มีความสัมพันธฉันชูสาวถึงขั้นรวมประเวณีกับคูสมรสของผูอ่ืน 
(ไลออก) 
 -  มีความสัมพันธฉันชูสาวถึงขั้นรวมประเวณีกับหญิงอื่น หรือคูสมรสของผูอ่ืน ทั้งที่   
ตนมีคูสมรสอยูแลว (ไลออก) 
 -  บังคับขืนใจผูอ่ืนใหมีเพศสัมพันธ (ไลออก) 
 -  กระทําอนาจารผูเรียน (ปลดออก) 
 -   ปลอมเอกสารราชการจนเปนเหตุใหราชการหรือบุคคลอื่นเสียหายอยางรายแรง (ไลออก) 
 -  ปลอมลายมือชื่อผูอ่ืนหาประโยชน (ไลออก) 
 -  ทุจริตการสอบบรรจุ หรือสอบเขาทํางาน เชนไปสอบแทนผูอ่ืน (ไลออก) 
 -  หลอกลวงเรียกรองเงินหรือทรัพยสิน โดยอางวาสามารถฝากเขาทํางานหรือเขาเรียนตอ 
(ไลออก) 
 - ทํารายรางกายผูเรียนจนบาดเจ็บสาหัส (ปลดออก) 
 - ดื่มสุราขณะปฏิบัติหนาที่ (ปลดออก) 
 - เมาสุราเสียราชการ (ปลดออก) 
 - เปดเผยขอสอบแลวเรียกรองเงิน (ไลออก) 
 - ยักยอกเงินที่มีผูฝากไว (ปลดออก) 
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 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 94 วรรคสาม 
1.  เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนเสพยาเสพติด 

 2.  เลนการพนัน เปนการเลนอยางสม่ําเสมอตอเนื่องจนติดเปนนิสัย 
 3.  กระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
 “การเสพยาเสพติด” หมายถึง เสพของมึนเมาซึ่งตองหามตามกฎหมาย เชน เสพเฮโรอีน 
ฝน กัญชา ยาบา เปนตน หรือสงเสริมสนับสนุน รวมถึงชักชวน จําหนายใหผู อ่ืนเสพดวย         
ซึ่งการกระทํา ดังกลาวเปนความผิดในคดีอาญาดวย 
 “เลนการพนัน” หมายถึง เลนการพนันเอาทรัพยสินกัน การพนันมีทั้งประเภทที่กฎหมาย
หามขาด และประเภทที่จะเลนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากทางการ อยางไรก็ดี กรณีจะเปนความผิด
ตามวรรคสามตอเมื่อเปนการเลนเปนอาจิณ กลาวคือ เลนอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัยเทานั้น 
 คําวา “ลวงละเมิดทางเพศ” 26  หมายถึง  พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผูอ่ืนในเรื่องเพศ   
ไมวาจะเปนคําพูด สายตา และการใชทาที รวมไปจนถึงการบังคับใหมีเพศสัมพันธ หรือการขมขืน 
 อยางไรก็ดี  การพิจารณาพฤติกรรมใด ๆ วาเปนการลวงละเมิดทางเพศหรือไม จะตอง    
ดูจากเจตนาของผูกระทําเปนสําคัญวามีความคิดเจตนาที่เปนอกุศลจิตทางเพศหรือไม  เชน     
การโอบกอดนักเรียนดวยความเอ็นดูในเวลา  สถานที่  และโอกาสอันควร  ยอมแตกตางกับ     
การโอบกอดนักเรียนในที่ลับตาผูคนหรือในผับในบาร หรือรานอาหารที่จําหนายสุรา หรือ
ในขณะดื่มสุรา  เหลานี้ตองดูเจตนาของผูกระทําและพฤติกรรมแวดลอมประกอบดวย 
 การลวงละเมิดทางเพศ เปนกรณีความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมุงหมายที่จะ  
วางกรอบความประพฤติของผูมีวิชาชีพครูใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ที่นอกจาก     
จะมีหนาที่อบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดีคนเกงแลว ยังจะตองเปนผูที่พรอมดวยคุณธรรม 
จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีของศิษยและชุมชนตามความคาดหวังของสังคมดวย 

                                                            
26 สํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย www.women family.go.th2 
women2/Gender New : 8 มีนาคม 2553. 
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 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  เลนการพนันในสถานศึกษา หรือหนวยงานที่ตนสังกัดอยู ((ไลออก) 
 -  เลนการพนันในเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการ (ไลออก) 
 -  เลนการพนันกับเพื่อนรวมงานหรือผูเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน (ไลออก) 
 -  เปนเจามือ หรือรวมเปนผูดําเนินการจัดใหมีการเลนการพนัน (ไลออก) 
 -  การมีเพศสัมพันธ หรือการขอมีเพศสัมพันธ หรือการลวงละเมิดทางเพศถึงขั้นพยายาม   
มีเพศสัมพันธกับผูเรียนหรือนักศึกษาที่อยูในสถานศึกษา (ไลออก) 
 -  การมีพฤติกรรมทางกายที่ เปนการสัมผัสเนื้อตัว  โดยสอใหเห็นถึงเจตนาหรือ
จุดมุงหมายที่จะดําเนินไปสูการมีเพศสัมพันธ (ปลดออก) 
 -  การมีพฤติกรรมทางกายอันหนึ่งอันใดหรือหลายพฤติกรรมประกอบกัน แมจะไมมี 
การสัมผัสเนื้อตัวแตมีหรือสอใหเห็นถึงเจตนาลวงเกินความเปนสวนตัว หรือความรูสึกสวนตัว
ในทางเพศ และมีผลทําใหผูถูกกระทําไดรับความอับอาย ความอึดอัด ความคับของใจ (เชน การมอง
ในลักษณะถ้ํามอง การมองดวยเจตนาลวงเกินทางเพศ การใหดูสื่อลามกอนาจาร การสั่งใหนักเรียน
แสดงทาทางที่ไมเหมาะสมหรือใหแตงกายที่ไมเหมาะสมในทางเพศ เปนตน : ปลดออก) 

 ตัวอยางการกระทําที่ศาลวินิจฉัยวาเปน  “ผูประพฤติชั่วอยางรายแรง”  ตามมาตรา 94  
วรรคสองและวรรคสาม
 -  ใชเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนปลอมไปประกันตัวจําเลยในคดีอาญา จนถูกศาล
พิพากษาลงโทษฐานใชเอกสารปลอมและละเมิดอํานาจศาล  (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง      
ที่ 1608/2547) 
 -  มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย (คําพิพากษา   
ศาลปกครองกลางที่ 1022/2548) 
 -  กระทําอนาจารเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเปนศิษยของตน  (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง    
ที่1239/2546  และที่ 676/2547) 
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 -  ลอลวงนักเรียนหญิงซึ่งเปนศิษยไปขมขืนกระทําชําเรา  (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง 
ที่ 1006/2547  และที่ 787/2548) 
 -  มีความสัมพันธฉันชูสาวกับนักศึกษาหญิงซึ่งเปนศิษยในขณะที่ตนเองมีภรรยาโดยชอบ
ดวยกฎหมายอยูแลว  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.96/2547) 
 -  กระทําอนาจารและขมขืนกระทําชําเราขาราชการครูสตรีซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชา     
(คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 679/2548) 

 มาตรา 95  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชา  
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
 การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตน     
เปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทาง  
ที่มีวินัย 
 การปองกันมิใหผูอยู ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 
 เมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทํา
ผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
 เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารบีดาํเนนิการ
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวา
กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 
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 การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย ใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด 7   
 ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรม
ปกปอง ชวยเหลือเพื่อมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว   
โดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  

 มาตรานี้กําหนดหนาที่ของผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
1. เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
2. ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
3. ดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัย 

  ทั้งนี้ ถาผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว หรือปฏิบัติโดยไมสุจริต ผูบังคับบัญชา 
ผูนั้นจะมีความผิดทางวินัย 

 วิธีเสริมสรางและพัฒนา ใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยนั้น กฎหมายไดบัญญัติแนวทาง
ดําเนินการไว ดังนี้ 

1) ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูอยูใตบังคับบัญชาในการรักษาวินัย 
2) ฝกอบรมผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย 
3) สรางขวัญและกําลังใจใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
4) จูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 

  5)   ดําเนินการอยางอื่นใดที่จะเสริมสรางและพัฒนา ทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรม
ของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย 

 วิธีปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยนั้น กฎหมายไดบัญญัติแนวทาง
ดําเนินการไว ดังนี้ 

1) เอาใจใสสังเกตการณวาจะมีเหตุอันอาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยอยางใดขึ้นบางหรอืไม 
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2) ขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย 

  วิธีดําเนินการทางวินัย  กฎหมายไดบัญญัติแนวทางปฏิบัติกอนดําเนินการทางวินัยไว ดังนี้ 
 1)  ถามีมูลวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว 
ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 
 2)  ถามีผูกลาวหา (ตองปรากฏตัวผูกลาวหา ไมใชบัตรสนเทห) หรือผูบังคับบัญชาสงสัยวา
ผูอยูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย โดยยังไมมีพยานหลักฐาน ผูบังคับบัญชาตองรีบสืบสวน
หรือพิจารณาวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาหรือไม ถาไมมีมูลก็ยุติเรื่องได ถามีมูลก็ใหดําเนินการ
ทางวินัยทันที 
 สําหรับการดําเนินการมีขอพึงสังเกตวาผูบังคับบัญชาจะเก็บเรื่องที่มี ผูกลาวหา                 
ผูอยูใตบังคับบัญชาของตนไวโดยไมดําเนินการอยางใดหาไดไม จะตองรีบสืบสวนหรือพิจารณา
วากรณีมีมลูที่ควรกลาวหาหรือไม ถาสืบสวนหรือพิจารณาแลวเห็นวากรณีไมมีมูลจึงจะยุติเรื่องได 
อยางไรก็ดีกรณีที่มีผูกลาวหาซึ่งผูบังคับบัญชาจะตองสืบสวนหรือพิจารณาดังกลาวนั้น หมายถึง 
การกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาเทานั้น ถาเปนบัตรสนเทหก็ไมจําตองดําเนินการดังกลาว 
 มีขอพึงสังเกตอีกประการหนึ่งวา เจตนารมณของกฎหมายไมตองการใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งที่ยังไมแนชัดวาเปนกรณีมีมูล จึงตองใหผูบังคับบัญชา 
สืบสวนหรือพิจารณาเสียกอนวากรณีมีมูลหรือไม เมื่อเห็นวากรณีมีมูล  จึงจะดําเนินการทางวินัย
ได ทั้งนี้  เพื่อปองกันมิใหขาราชการเสียชื่อเสียงหรือเสียสิทธิประโยชนไปโดยไมสมควร 
 “กรณีมีมูล” หมายความวา มีที่มาหรือมีตนเหตุอันเปนที่มาของเรื่องนั้น ๆ 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 95  
 1.  เปนผูบังคับบัญชา 
 2.  ไมดําเนินการทางวินัยทันทีเมื่อมีพยานหลักฐานเบื้องตนอันมีมูลวาผูอยูใตบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัย 
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 3.  ปกปองชวยเหลือผูอยูใตบังคับบัญชา 
 4.  ดําเนินการโดยไมสุจริต 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  เจตนาหรือละเลยไมนําพาริเริ่มดําเนินทางวินัยเมื่อมีการกลาวหาหรือรองเรียนวา       
มีการกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนแลว  (ภาคทัณฑ) 
 -  กรณีที่เปนการกลาวหาโดยหนวยงานของรัฐ เชน สตง., ปปช. ซึ่งไดมีการตรวจสอบ 
สืบสวน หรือสอบสวนมากอนแลว ผูบังคับบัญชาไมไดดําเนินการทางวินัยทันที  (ภาคทัณฑ) 
 -  เมื่อมีผูกลาวหาหรือสงสัยวาผูใดกระทําผิดวินัยแตยังไมมีพยานหลักฐาน ผูบังคับบัญชา 
ตองสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หรือไม  (ภาคทัณฑ) 
 -  ไมสั่งยุติเรื่องเมื่อพบวาเปนกรณีไมมีมูล  (ภาคทัณฑ) 
 -  พบวาเปนกรณีมีมูล แตผูบังคับบัญชาไมดําเนินการตอไป (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา  
1 เดือน) 
 -  กลั่นแกลงผูอยูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการทางวินัย  (ตัดเงินเดือน 
5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

 มาตรา 96  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติ   
ตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจักตองไดรับโทษ
ทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด 7 
 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
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(5) ไลออก 
  ผูใดถูกลงโทษปลดออกใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผูลาออกจากราชการ 

 มาตรานี้กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถานโทษ โทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 
เปนโทษวินัยไมรายแรง โทษปลดออก ไลออก เปนโทษวินัยอยางรายแรง และโทษปลดออก     
มีสิทธิไดรับบําเหน็จบาํนาญ 
 โทษ 5 สถานดังกลาวขางตน อาจแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 1.  โทษสําหรับการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ไดแก ไลออก ปลดออก ซึ่งหากมีเหตุ  
อันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 
(มาตรา 99) 
 2.  โทษสําหรับความผิดวินัยท่ีไมถึงขั้นรายแรง ไดแก ลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน 
ซึ่งหากมีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษจากลดขั้นเงินเดือนเปน    
ตัดเงินเดือน หรือจากโทษตัดเงินเดือนเปนภาคทัณฑก็ได 
 3.  โทษสําหรับความผิดวินัยเพียงเล็กนอย ไดแก ภาคทัณฑ และหากเปนความผิดวินัย
ครั้งแรกจะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวก็ได 
 การลงโทษผูกระทําผิดวินัยในแตละระดับนั้น ผูมีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นจะตอง
ใชดุลพินิจในการพิจารณาหรือการสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดตามที่กฎหมายกําหนด 
และนอกจากนี้จะตองนําหลักมโนธรรม หลักความเปนธรรม และนโยบายของทางราชการ      
มาประกอบการพิจารณาดวย 
 อนึ่ง โทษลดขั้นเงินเดือนอาจไมมีผลใชบังคับกับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา        
ตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งนําระบบการเลื่อนเงินเดือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
มาใชบังคับโดยอนุโลม  และปจจุบันไมมีโทษใหออก  การใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
ไมใชการลงโทษ อยางไรก็ดี ถาผูถูกสั่งใหออกเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ก็มีสิทธิรองทุกข
ตอ ก.ค.ศ. ได 
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 มาตรา 97  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําเปนคําสั่ง วิธีการ
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษ        
ใหเหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษ  
ผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด 
และมีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 

 มาตรานี้กําหนดวิธีการสั่งลงโทษโดยตองทําเปนหนังสือและมีรายละเอียดของคําสั่ง ดังนี้ 
1. ทําเปนคําสั่ง 
2. วิธีการออกคําสั่งเปนไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. 27 
3. ตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด 
4. ตองไมเปนการลงโทษโดยพยาบาท อคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด 
5. คําสั่งลงโทษใหระบุกรณกีระทําผิดมาตราที่ปรับบทความผิด 
6. เหตุผลในการกําหนดสถานโทษ 

 

 
27    ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 


