
ข่าวสาร ข้อวนัิยน่ารู้ กับ สพม.สหอท 

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจาํเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

“วินัยต่อตาํแหน่งหน้าที่” 
 

 ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ผ่านไป ปีพทุธศกัราช ๒๕๖๕ ก้าวเข้ามาแล้ว ณ ที่นี ้ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กับเพ่ือนครู    

ทกุท่าน ขณะนีก็้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวและการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า ๑๙ ขอให้ระวังรักษาสุขภาพกัน สําหรับ

ข่าวสาร ข้อวินยัน่ารู้ กบั สพม.สหอท ฉบบัยงัมาให้ข่าวสารความรู้เก่ียวกบัข้อวินยัเหมือนเชน่เคย จากฉบบัที่ผ่านมาได้กล่าวถึงวินัย

ตอ่ประเทศชาติ ซึง่ประกอบไปด้วยมาตรา ๘๓ และ ๙๓ แหง่พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๗ ฉบบันีจ้ะมากลา่วกนัตอ่ถึงวินยัตอ่ตําแหน่งหน้าที่ ซึง่ประกอบไปด้วย มาตรา ๘๔, ๘๕, ๙๐, ๙๒, ๙๓, และ ๙๔ และในฉบบั

นีจ้ะขอเร่ิมจากมาตรา ๘๔ ก่อนเป็นลําดบัแรก  

 มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เสมอภาค

และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งเคร่งครัด 

 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หา

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

 การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็น

การทจุริตตอ่หน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 

 จดุมุง่หมายของมาตรา ๘๔ นีต้้องการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต รักษาประโยชน์ของทางราชการ ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ทัง้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศกึษาที่ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย 

  สําหรับมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง มี ๓ องค์ประกอบ คือ 

  ๑. มีหน้าที่ราชการ 

  ๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซ่ือสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม หรือไม่มีความวิริยะ

       อุต ส า ห ะ  แ ล ะ ข ยั น ห มั่ น เ พี ย ร  ห รื อ ไ ม่ ดู แ ล  เ อ า ใ จ ใ ส่ รั ก ษ า ป ร ะ โ ย ช น์

       ของทางราชการ หรือ 

  ๓.ไมป่ฏิบตัตินตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งเคร่งครัด 

   

 คําวา่ “หน้าที่ราชการ” หมายรวมถึง การไปปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนที่ไมใ่ชร่าชการโดยตรงด้วย เช่น การปฏิบตัิหน้าที่อ่ืน

ในรัฐวิสาหกิจหรือองค์การของรัฐ เป็นต้น โดยให้ถือว่าการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตัง้หรือตามที่ได้รับมอบหมายนัน้เป็นการ

ปฏิบตัิหน้าที่ราชการ และการปฏิบัติหน้าที่ราชการนัน้ ข้าราชการผู้ มีหน้าที่จะปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่

ราชการก็ได้ และไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติในวนัและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบตัิในวันหยดุราชการหรือนอกเวลาที่กําหนดให้

ปฏิบตัิราชการตามปกติ 

 คําวา่ “ซ่ือสตัย์” หมายความวา่ ปฏิบตัิอยา่งตรงไปตรงมา ไมค่ดโกง ไมห่ลอกลวง 

 คําว่า  “สุจ ริต” หมายความว่า  ปฏิบัติ ด้วยความมุ่งหมายในทางที่ดีที่ ชอบตามทํานองคลองธรรม

 คําวา่ “เที่ยงธรรม” หมายความวา่ ปฏิบตัิโดยไมล่ําเอียง 

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัย* 

 - หัวหน้าศูนย์ สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ไม่ดูแลการออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษาเป็นเหตุให้

นกัศกึษาไมไ่ด้รับใบเสร็จ เป็นการไมต่ัง้ใจปฏิบตัิหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี และไมป่ฏิบตัิหน้าที่ด้วยความอตุสาหะ (ตดัเงินเดือน  ๕%  

เป็นเวลา ๓ เดือน) 

  

นายประธาน ทวีผล  

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.สพม.สหอท 
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-๒- 
            

 - ข้าราชการครู ได้รับมอบหมายปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ไม่ยอมรับมอบกุญแจและสมดุเวรแล้วเปิด

ห้องพยาบาลเข้าไปนอนหลบั เป็นเหตใุห้ครุภณัฑ์สญูหาย แตไ่ด้ชดใช้คา่เสียหายคืน (ลดขัน้เงินเดือน ๑ ขัน้)  

 - ส่งผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนล่าช้า ทําให้โรงเรียนไม่สามารถแจ้งผลการเรียนตามกําหนด         

(ตดัเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน) 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ดูแลเอาใจใส่งาน ไม่ตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบทําให้เกิดความเสียหายแก่

ราชการ หรือเกิดการทจุริต (ลดขัน้เงินเดือน ๑ ขัน้) 

 มาตรา ๘๔ วรรคสอง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอํานาจและหน้าท่ีราชการ     

ของตน ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน  

 สําหรับมาตรา ๘๔ วรรคสอง มีองค์ประกอบความผิด ๓ ประการ คือ  

 ๑. มีอํานาจหน้าท่ีราชการ  

 ๒. อาศยัหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศยัอํานาจหน้าท่ีราชการของตน 

 ๓. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน  

การพิจารณาวา่ผู้ ใดกระทําความผิดวนิยัตามมาตรานี ้ต้องพิจารณา ดงันี ้

 ๑. ผู้นัน้มีอํานาจหน้าท่ีราชการในเร่ืองนัน้หรือไม ่

 ๒. ผู้นัน้ได้อาศยัอํานาจหน้าท่ีนัน้ หรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศยัอํานาจ 

หน้าท่ีนัน้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนหรือไม ่

 ๓. การอาศยัอํานาจหน้าท่ีราชการนัน้ ไม่จําเป็นจะต้องทําโดยตรง  เพียงแตย่อมให้ผู้ อ่ืนทําหรือแม้แต่

โดยทางอ้อมก็เข้าข่ายเป็นความผิดแล้ว 

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัย* 
 - รับเงินหรือสิ่งของจากผู้มาตดิตอ่ราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ (ภาคทณัฑ์)  

 - นําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตวั (ตดัเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน) 

 - รับเงินส่วนลดจากร้านค้าโดยไม่ส่งคืนคลงั (ภาคทณัฑ์) 

 
*คูมื่อการดําเนินการทางวินยั ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา สํานกังาน  ก.ค.ศ. กระทรวงศกึษาธิการ 

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

 

รวบรวมและจดัทําโดย  

นางพรรณทพิา ตรีธนะ ศรีหานาม นิตกิรชํานาญการพิเศษ 

กลุม่กฎหมายและคดี สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาสงิห์บรีุ อ่างทอง 

 

 

นายประธาน ทวีผล 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.สพม.สหอท 
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