
ข่าวสาร ข้อวนัิยน่ารู้ กับ สพม.สหอท 

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจาํเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

“วินัย และการรักษาวินัย คืออะไร???” 
 
 

 ณ ที่นีข้อกลา่วสวสัดีกบัเพ่ือนครูทกุทา่นอีกครัง้ วนันีเ้รามาพบกบัข่าวสาร ข้อวินยัน่ารู้กบั สพม.สหอท ที่ยงัคงมา

ให้ข่าวสารความรู้เก่ียวกับข้อวินัยกับทุกท่านเหมือนเช่นเคย และทุกท่านเคยสงสยักันบ้างไหมครับ ที่เค้าว่ากันว่าครูเราทําหรือ

ประพฤติอยา่งนัน้ อยา่งนี ้ไมไ่ด้เป็นการผิดวินยั แล้ววินยัคืออะไร แล้วทําไมข้าราชการครูต้องมีการรักษาวินัย แล้วถ้าข้าราชการครู

ทําผิดวินยัจะมีการดําเนินการและมีผลเป็นอยา่งไร   

 ในเร่ืองความหมายของคําว่า “วินัย” นัน้ เม่ือพิจารณาความมุ่งหมายของการมีวินัยนัน้จะเห็นได้ว่าเป็นความ

คาดหวังของสังคมต่อบุคคลที่จะให้มีการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถกูที่ควร ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคม 

ได้แก่ การประกอบสมัมาอาชีพด้วยความขยนัหมัน่เพียร มีความรับผิดชอบ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของ

สังคม แต่วินัยของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษานัน้ ไม่ได้มีการให้ความหมายไว้ว่าหมายความว่าอย่างไร แต่ได้อาศัย

ความหมายในทางตําราหรือความคิดเห็นของผู้ รู้จงึสามารถสรุปได้วา่*  

 “วินยัของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา” หมายถึง ข้อบญัญัติที่กําหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบตัิตาม

หมวด ๖ แหง่พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๒-๙๗  

 การรักษาวินยัตามที่บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวดที่ ๖ ตัง้แต่มาตรา ๘๒-๙๗ นัน้ สามารถแยกเป็นแนวทางในการรักษาวินัย ได้ ๘ ประการ ดังนี ้

   ๑. วินยัตอ่ประเทศชาติ ได้แก่ สนบัสนนุและวางรากฐาน 

        การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ 

        ทรงเป็นประมขุ ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

   ๒. วินยัตอ่ตําแหน่งหน้าที่ ได้แก่ การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์ 

        สจุริต เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 

   ๓ .  วินัยต่อผู้ บังคับบัญชา ได้แก่  การปฏิบัติตามคําสั่งของ

        ผู้บงัคบับญัชาที่สัง่ในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

   ๔. วินยัตอ่ผู้ เรียน ได้แก่ การอทุิศเวลา ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง 

        ที่ดีชว่ยเหลือเกือ้กลู เคารพสิทธิ ไมข่่มเหง ไมล่ว่งละเมิดทางเพศ 

            ตอ่ผู้ เรียน 

๕. วินยัตอ่ประชาชน ได้แก่ ให้การต้อนรับอํานวยความสะดวก ให้ความเป็นธรรม ไมก่ลัน่แกล้ง ดหูม่ิน เหยียดหยามประชาชน 

๖. วินยัตอ่ผู้ ร่วมงาน ได้แก่ การรักษาความสามคัคี สภุาพเรียบร้อย ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั 

๗. วินยัตอ่ตนเอง ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี รักษาช่ือเสียง ไมก่ระทําการใดๆ ให้เสื่อมเสียช่ือเสียง 

๘. วินยัตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ได้แก่ การเสริมสร้างและพฒันาให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีวินยั ป้องกันมิให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชากระทําผิดวินัย 

และดําเนินการทางวินยัแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

 โดยลกัษณะความผิดทางวนิยัของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษานัน้ ได้มีกําหนดความผิดทางวินยัของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะในเร่ืองที่เก่ียวกับคณุธรรมและจริยธรรมไว้ค่อนข้างเข้มงวดและเคร่งครัดกว่า

ข้าราชการประเภทอ่ืน เชน่ การกําหนดให้ต้องประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ไมเ่ฉพาะแก่ผู้ เรียนเท่านัน้ แต่ยงัต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้แก่ชมุชนและสงัคมด้วย 
   

ดร.พิศุทธ์ิ กิติศรีวรพันธ์ุ 

ผอ.สพม.สหอท 
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-๒- 
            

 สําหรับบทบาทในการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานัน้ ถูกกําหนดให้เป็นบทบาทของ

ผู้บังคับบัญชา  กล่าวคือ การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางวินัย ตามที่กฎหมายบัญญัติอย่าง

เคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทําผิดผู้บังคับบัญชาต้องดําเนินการทางวินัยทันที     

เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอยา่งแก่ผู้ อ่ืน 

 โดยสรุปผู้บงัคบับญัชามีบทบาทเก่ียวกบัการรักษาวินยั ๓ ประการ คือ 

 ๑. เสริมสร้างและพฒันาผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาให้มีวินยั  

 ๒. ป้องกนัมิให้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชากระทําผิดวนิยั 

 ๓. ดําเนินการทางวนิยัผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา ซึง่มีกรณี 

      อนัมีมลูที่ควรกลา่วหาวา่กระทําผิดวินยั  

และหากผู้บงัคบับญัชาละเลย ผลเป็นเชน่ไร มาดกูรณีตวัอยา่งกนั 

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัย* 
          รายที่ ๑-๐๐๘๘-๘๙/๒๕๔๑ นายเดือน ตําแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้บริหารเงินโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน มอบให้

นางดาวเป็นผู้ เบิกจา่ยคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เป็นอปุกรณ์ในการประกอบอาหารกลางวนัสําหรับเด็กนกัเรียน เงินที่เหลือจากการดําเนินการ

แตล่ะวนัแทนที่จะให้รวบรวมสง่ใช้คืน กลบัให้เจ้าหน้าที่โครงการจดัทําใบรับรองการจา่ย บก.๑๑ ให้มีรายการตามจํานวนเงินที่ขอยืม

แล้วนําเงินที่เหลือในแต่ละวนัไปใช้ในกิจการอ่ืน เช่น กิจกรรมลกูเสือ กีฬา การทําสื่ออปุกรณ์ เพ่ือขอประเมินโรงเรียนในตําแหน่ง

ผู้ อํานวยการโรงเรียนกนัดาร ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของเงินโครงการอาหารกลางวนั พฤติการณ์ของนายเดือนและนางดาว เป็น

การกระทําผิดวินยัในเร่ือง ไมป่ฏิบตัิหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของ

รัฐบาล ทําให้เสียหายแก่ราชการ ไมถื่อและปฏิบตัิตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ นําเงินโครงการอาหารกลางวนัไป

ใช้จา่ยนอกวตัถปุระสงค์ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง และ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ลงโทษลดขัน้เงินเดือนคนละ ๑ ขัน้ 

          รายที่ ๑-๒๓๘/๒๕๔๓ นายสวุรรณ ตําแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียน ต. ได้รับคําร้องเรียนจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนชัน้อนบุาล

และครูในโรงเรียนวา่ นายเทพผู้ ใต้บงัคบับญัชาของตนกระทําอนาจารเด็กนักเรียนหญิงชัน้อนบุาล ๒ หลายราย นายสวุรรณกลบัไม่

ดําเนินการสืบหาข้อเท็จจริง และกระทําการใดๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึน้ตามอํานาจหน้าที่ เพียงแต่ทําการสบัเปลี่ยน

ชัว่โมงสอนให้นายเทพไปสอนชัน้อ่ืนเท่านัน้ แต่ก็ยังคงเป็นครูประจําชัน้อนุบาล ๒ อยู่ เม่ือมีโอกาสนายเทพยังเข้าทําอนาจารเด็ก

นักเรียนชัน้อนุบาลอยู่เช่นเดิม จนเกิดเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ พฤติการณ์ นายสุวรรณ เป็นการกระทําผิดวินัยในเร่ืองเป็น

ผู้บงัคบับญัชาเม่ือได้รับทราบวา่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาได้กระทําการอนัมีมลูเป็นความผิดวินยัแล้วไม่รับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ฐาน

ไมป่ฏิบตัหิน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ลงโทษภาคทณัฑ์ 

 แต่ท้ายสุดแล้ว การรักษาวินัยที่ดีนัน้ ไม่ใช่แต่เพียงว่าผู้บงัคบับญัชาต้องทําตวัเป็นแบบอย่างที่ดี ดแูล ส่งเสริม

และพฒันาให้ข้าราชการมีวินยัเทา่นัน้ แตต่วัข้าราชการเองก็ต้องเรียนรู้ สํานึก และตระหนกัในหน้าที่ด้วยเชน่กนั  

 
*คู่มือการดําเนินการทางวินยัสาํหรับสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา สถานศกึษา  สาํนกัพฒันาระบบบริหารงานบคุคลและนิติการ สพฐ กระทรวงศกึษาธิการ 

*รวมกรณีตวัอย่างความผิดทางวินยัของข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๖ สาํนกังาน ก.ค.ศ. กระทรวงศกึษาธิการ 

 

รวบรวมและจดัทําโดย  

นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม นิติกรชํานาญการพิเศษ 

กลุม่กฎหมายและคดี สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสิงห์บรีุ อ่างทอง 

 

 

ดร.พิศุทธ์ิ กิติศรีวรพันธ์ุ 

ผอ.สพม.สหอท 
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