วินัยขาราชการครู
วินัยคืออะไร วินัย คือ กฏหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมที่กําหนดให
ปฏิบัติตามหรืองดเวนการปฏิบัติ
? ขาราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวา
ผูนั้นกระทําผิดวินยั จะตองไดรับโทษ(มาตรา 65)
? ผูบังคับบัญชามีหนาที่สงเสริมและดูแลระมัดระวังใหผูอยูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติตามวินยั
ถารูวาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใดกระทําผิดวินับ จะตองดําเนินการทางวินัยทันที
? ผูบังคับบัญชาผูใดละเลย ไมปฏิบัติหนาที่ ผูนั้นกระทําผิดวินยั (มาตรา 82)
วินัยขาราชการครู มีดังนี้
1. ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ดวยความบริสทุ ธิ์ใจ
(มาตรา 66)
2. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต และเที่ยงธรรม (มาตรา 67)
3. ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออม หาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ ื่น (มาตรา 67 วรรคสอง)
4. ตองไมทุจริตตอหนาที่ราชการ(มาตรา 67 วรรคสาม)
5. ตองสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและตองตั้งใจปฏิบตั ิหนาที่ราชการ ตามกฏหมาย
ระเบียบของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีใหเกิดผลดี หรือความกาวหนาแกราชการดวยความ
อุตสาหะเอาใจใส และระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ (มาตรา 68)
6. ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ หรือไมปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติ
ตามกฏหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการอยางรายแรง (มาตรา 68 วรรคสอง)
7. ตองสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตราย ตอประเทศชาติและ
ปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ(มาตรา 69)
8. ตองรักษาความลับของทางราชการ (มาตรา 70) การเปดเผยความลับของทางราช
การอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง(มาตรา 70 วรรคสอง)
9. ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย กฏหมายและ
ระเบียบของทางราชการ (มาตรา 71)
การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไปปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดย
ชอบ ดวยกฏหมายและระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง
(มาตรา 71 วรรคสอง)
10. ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วคราว (มาตรา 72)

11. ตองไมรายงานเท็จตอผูบงั คับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอง บอก ถือ
วาเปนการรายงานเท็จดวย (มาตรา 73) การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกทาง
ราชการอยาง รายแรง (มาตรา 73 วรรคสอง)
12. ตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ (มาตรา 74)
13. ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการไมได
(มาตรา 75)การละทิ้งหนาทีร่ าชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ
อยางรายแรง การละทิ้งหนาที่ราชการติดกันในคราวเดียวกันเปนเวลาไมเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร หรือมีพฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 75 วรรคสอง)
14. ตองสุภาพเรียบรอยและรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการ และชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในหนาที่ราชการ (มาตรา 76)
15. ตองสุภาพเรียบรอย ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหความสงเคราะห
แกประชาชนผูมาติดตอในหนาที่ราชการ อันเกี่ยวกับหนาที่ของตน โดยไมชกั ชา (มาตรา 77) การ
หมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงราษฎร เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 77 วรรคสอง)
16. ตองไมกระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชน อันอาจทําใหเสียความเที่ยง
ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน (มาตรา 78)
17. ตองไมเปนกรรมการผูจดั การ หรือผูจดั การ หรือดํารงตําแหนงอืน่ ใดที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้นในหางหุน สวน หรือบริษัท (มาตรา 79)
18.ตองไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่ นพรรคการเมือง (มาตรา 80)
19. ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว (มาตรา 81)
20. การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก หรือใหโทษทีห่ นักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 81 วรรคสอง)
โทษผิดวินยั มี 5 สถาน คือ
1. ภาคทัณฑ
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขั้นเงินเดือน
4. ปลดออก
5. ไลออก
การพิจารณาลงโทษทางวินยั
1. ความผิดไมรายแรงมีโทษ

ภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
วิธีพิจารณา
กฏหมายไมบงั คับใหตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาลงโทษไดเอง
เพียงใหผูถูกกลาวหาไดชแี้ จงแกขอหาก็ลงโทษได
2. ความผิดรายแรง
ปลดออก
ไลออก
วิธีพิจารณา
ตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน เสนอ อ.ก.ค. กรม พิจารณามีมติใหลงโทษ
เสียกอน ผูบังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษได
ขอยกเวนที่ไมตองสอบสวน ใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาจึงสั่ง
ลงโทษหรือตอคณะกรรมการสอบสวน
กรณีความผิดที่ชัดแจง ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 7 ความผิดทีป่ รากฏชัดแจง
มีความผิดวินัยอยางรายแรงอยู 2 กรณี เรียกวา “ความผิดทีป่ รากฏชัดแจง” คือ
1. ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยไมมเี หตุผลอันสมควรหรือโดยมี
พฤติการณที่แสดงถึงความจงใจไมปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการ
2. กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความความผิดลหุโทษ
“ความผิดที่ปรากฏชัดแจง” ตางกับความผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอนื่ ๆ อยูประการหนึ่ง
คือ ความผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่น ๆ กอนจะลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนกอน แต “ความผิดที่ปรากฏชัดแจง” ผูมีอํานาจจะลงโทษใหออก ปลดออก
หรือไลออก โดยไมสอบสวนก็ได
ขอควรทราบในการดําเนินการทางวินัย
1. ความผิดทางวินยั ไมมีอายุความ เชน โกงคาเชาบานตั้งแต พ.ศ.2500 ตรวจพบเมื่อป 2530
ถาผูนั้นยังเปนขาราชการอยูก็สามารถดําเนินการทางวินยั ได
2. ความผิดทางวินยั ยอมความกันไมได เชน ครู 2 คน ชกกันตอหนานักเรียนแมตางฝายตาง
ไมเอาเรื่องกัน ก็ไมพนความรับผิดทางวินัย
3. ความผิดทางวินยั ไมอาจชดใชดว ยเงิน เชน ยักยอกเงินราชการไปแลวนํามาคืนครบถวนก็
ไมอาจลบลางความผิดทางวินัยได

4. ความผิดทางวินยั ไมรายแรง หัวหนาสถานศึกษาลงโทษโดยไมตั้งกรรมการสอบสวนก็ได
เชน ครูไมเขาสอน สอบถามแลวปรากฏวาแอบไปนอนหลับที่บานพักครู กรณีเชนนีห้ ัวหนา
สถานศึกษาลงโทษครูผูนั้นไดเลยโดยไมตอ งตั้งกรรมการสอบสวนอีก
5. ขาราชการครูที่อยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินยั มีสทิ ธิ์ลาออกจากราชการ
ผูบังคับบัญชาจะอางการสอบสวนมายับยัง้ การลาออกไมได แตการสอบสวนไมยตุ ติ องดําเนินการ
ตอไป
การพิจารณาความผิด
หลักการพิจารณาความผิด
1. นําพฤติกรรมของผูถูกกลาวหาที่ปรากฏในเอกสารสืบสวน สอบสวน มาพิจารณาวาเปน
พฤติกรรมที่ฝาฝนบทบัญญัติวาดวยวินยั หรือไม
2. ถาพฤติกรรมของผูถูกกลาวหาฝาฝนบทบัญญัติวาดวย มาตราใดฐานใดก็ถือวาผูถูก
กลาวหาลักษณะทําผิดนัยมาตรานั้น ฐานนั้น
3. ถาพฤติกรรมของผูถูกกลาวหาไมไดฝาฝนบทบัญญัติวา ดวยวินยั ก็ถือวาผูถูกกลาวหาไมได
กระทําผิดวินัย
การกําหนดโทษ
วิธีในการกําหนดโทษ
1. ความผิดวินยั อยางรายแรง จะลงโทษต่ํากวาใหออกราชการไมได
2. ความผิดวินยั ไมรายแรง ระดับโทษไมเกินลดขั้นเงินเดือน
3. ความผิดเล็กนอย ลงโทษภาคทัณฑ
4. ความผิดเล็กนอย และเปนความผิดครั้งแรก ถาผูบังคับบัญชาเห็นวามีเหตุอันควรลงโทษจะ
งดโทษ โดยวากลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได
การสั่งลงโทษ
วิธีการสั่งลงโทษ
1. ตองออกเปนคําสั่ง
2. ในคําสั่งใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําความในกรณีใด ตามมาตราใด
อํานาจการสั่งลงโทษของหัวหนาสถานศึกษา
1. ผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารยใหญ ลงโทษขาราชการครูในบังคับบัญชาดังนี้
1.1 ภาคทัณฑ
1.2 ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 10% เปนเวลาไมเกิน 2 เดือน

2. ครูใหญ ลงโทษขาราชการครูในบังคับบัญชาไดดังนี้
1.1 ภาคทัณฑ
1.2 ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 10% เปนเวลาไมเกิน 1 เดือน
การสืบสวน
การสืบสวนควรกระทําเมื่อ
1. มีความเสียหายเกิดขึ้นแตไมทราบวาผูกระทําคือใคร เชน ขอสอบรั่ว แตไมทราบวาเกิด
จากการกระทําของผูใด
2. ผูใตบังคับบัญชาถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั แตยังไมทราบวาขอกลาวหานั้นมีมลู หรือไม
(มีมูล หมายถึง มีเหตุผลนาเชื่อ) เชน ผูปกครองนักเรียนมาฟองวา ครูเกษตรเก็บเงินนักเรียนอางวา จะ
ไปซื้อตนไมมาใชในการเรียนการสอนแตไมไดซื้อ เงินก็ไมคืน เรื่องที่ผูปกครองมาฟองนี้ จะจริง
หรือไม นาเชือ่ หรือไม ยังไมทราบ ตองสืบสวนดูกอน
3. ผูใตบังคับบัญชาหยุดงานติดตอกันเกิน 15 วัน (การสืบสวน กรณีนี้ เปนการสืบสวนตาม
กฎหมาย ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2528) เพื่อตองการทราบวาที่หยุดไปนี้มีเหตุผลอันสมควรหรือไม)
ผูมีหนาที่สืบสวน ไดแก
1.หัวหนาสถานศึกษา
2.ผูที่หัวหนาสถานศึกษามอบหมาย
3.หัวหนาสถานศึกษาสืบสวนรวมกับผูที่หวั หนาสถานศึกษามอบหมาย
การสืบสวน ทําไดหลายวิธี เชน
1.สอบถาม
2.ตรวจสอบ
3.ใหชี้แจง
การสอบสวน
การสอบสวนทางวินยั มี 2 ประเภท ไดแก
1.การสอบสวนทางวินยั ไมรา ยแรง การสอบสวนประเภทนี้หัวหนาสถานศึกษา มีอํานาจ
แตงตั้งกรรมการสอบสวน
2.การสอบสวนทางวินยั รายแรง หัวหนาสถานศึกษาไมมอี ํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน
ผูมีอํานาจไดแก
2.1 ในระดับจังหวัด คือ ผูว าราชการจังหวัด
2.2 ในระดับกรม คือ อธิบดีกรมสามัญศึกษา

การสอบสวนจะกระทําเมื่อ
1.ผูใตบังคับบัญชาถูกกลาววากระทําผิดวินยั และ
2.ขอกลาวหานั้นมีมูล
2.1 ถาขอกลาวหานัน้ เปนขอกลาวหาวิธีกรทําผิดวินัยไมรายแรงจะแตงตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัยไมรายแรง
2.2 ถาขอกลาวหานัน้ เปนขอกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงจะตองตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
หลักเกณฑวิธีการสอบสวน
1.การสอบสวนทางวินยั ไมรา ยแรง ไมมกี ฎหมาย ระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการไว
กรรมการสอบสวนจึงชอบทีจ่ ะดําเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได
2.การสอบสวนวินยั อยางรายแรง ตองปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) โดย
เครงครัด มิฉะนั้นการสอบสวนอาจเสียไปทั้งหมด
กฏหมาย ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ที่ขาราชการครูควรทราบ
1. ขาราชการผูมีหนาที่ปฏิบัตริ าชการอยางใดอยางหนึ่ง จะอางวาไมรกู ฏหมายหรือระเบียบ
แบบแผนขอบังคับอันตนจําตองปฏิบัติและอยูในหนาทีข่ องตนมิได
(มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ น.ว. 89/2497 ลงวันที่ 1
เมษายน 2497)
2. ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จะตองมาถึงสถานศึกษา กอนเวลาทํางานปกติอยาง
นอย 15 นาที และกลับหลังเวลาทํางานปกติไมนอยกวา 15 นาที
(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2502 ขอ
8)
3. ขาราชการซึ่งปฏิบัติราชการอยูในโรงเรียนถาลาปหนึ่งเกินกวา 12 ครั้ง ถือวาลาบอยครั้ง
ไมมีสิทธิ์ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนในปนนั้
ในกรณีขาราชการลาปหนึ่งเกิน 12 ครั้ง แตลาไมเกิน 30 วัน และมีผลการปฏิบัติงานดีกรม
อาจพิจารณาผอนผันใหเลื่อนขั้นเงินเดือนได
ขาราชการซึ่งปฏิบัติราชการอยูในโรงเรียน ถามาทํางานสายปหนึ่งเกิน 15 ครั้ง ถือวามา
ทํางานสายอยูเนือง ๆ ไมมีสิทธิ์ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนในปนั้น
(หนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ. 0204/31100 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525)
4. วันปดภาคเรียนถือวาเปนวันพักผอนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตใหครู
หยุดพักผอนได แตถามีราชการจําเปน ครูตองมาปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการ

(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2520 ขอ 9)
5. ขาราชการที่หนีหรือขาดราชการในวันใด ไมมีสิทธิ์ไดรับเงินสําหรับวันที่ขาดหรือหนี
ราชการนั้น (มาตรา 15 แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2522)
6. ถาปรากฏวาเวรทิ้งหนาที่ ใหถือวาเปนผิดอยางรายแรง และใหพิจารณาโทษอยางนอยให
ออกจากราชการ (มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น.ว. 101/2495 ลง
วันที่ 18 เมษายน 2495)
7. ขาราชการเสพสุรามึนเมาจนไมสามารถครองสติได ซึ่งอาจทําใหเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการจะตองถูกลงโทษตามควรแลวแตกรณี
- ขาราชการผูใดเสพสุราในขณะปฏิบัติราชการ เมาสุราเสียราชการ หรือเมาสุราในที่
ประชุมจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ อาจถูกลงโทษสถานหนัก
ถึงใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
- ขาราชการครูเลนการพนันอาจไดรับโทษสถานหนักถึงใหออก ปลดออก หรือไล
ออกจากราชการ
8. การที่ขาราชการไปรวมเลนแชรยอมกอใหเกิดหนี้สินขึ้นได เพราะไดใชเงินเดือนไปเลน
และเมื่อประมูลดอกเบี้ยสูง เพื่อใหไดรับเงินไปใชสอยแลวในเดือนตอไป ก็ยอมจะขาดแคลนเงิน
สําหรับใชสอย อันกอใหเกิดคอรัปชั่นไดงาย จึงหามขาราชการเลนแชร
(มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ น.ว. 12/2498 ลงวันที่
14 มกราคม 2498
9. ขาราชการเปนเจามือ เดินขาย หรือเลนสลากกินรวบตองถูกลงโทษอยางนอยใหออกจาก
ราชการ(มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ น.ว. 280/2498
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2498)
10. หามขาราชการสมรสหรืออยูกินอยางสามีภรรยากับผูอพยพหรือผูล ี้ภัย ซึ่งเขาเมืองโดยมิ
ชอบดวยกฏหมาย ผูใดฝาฝนถือวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง (มติคณะรัฐมนตรี แจงตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร. 0202/ว.31 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2524)
11. ผูใดลาปวยตอเนื่องกันตัง้ แต 10 วันขึ้นไป ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายไป
สอบสวนใหไดความจริงวาปวยจริงหรือไมอยางไร
- การลากิจ ควรอนุญาตเฉพาะกรณีจําเปนจริง ๆ ไมใชลากิจ เพื่อไปรับจางหารายได
พิเศษอยางอืน่
- ผูบังคับบัญชาคนใดรูเห็นเปนใจอนุญาตใหขาราชการลาเท็จ ใหถือวามีความผิด
ทางวินยั ดวย (คําสั่งนายกรัฐมนตรี แจงตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหารที่ น.ว.
128/2497 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2497)

12. ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือละทิ้งหนาที่ราชการไปเลยเกินกวา 15 วันโดย
ไมมีเหตุอันสมควร เปนความผิดรายแรงซึ่งควร ไลออกจากราชการ จะปราณีลดหยอนผอนโทษลง
ไดก็เพียงปลดออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตยักยอกไปแลวมาคืนก็ดี การที่เปนผูที่ไมกระทํา
ความผิดมากอนก็ดี หรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ไมเปนเหตุเพียงพอที่จะลดหยอนโทษลงเปนให
ออกจากราชการได (มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ น.ว.
125/2503 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2503)
13. ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาวิชาตางประเทศ เมื่อครบกําหนดวันลาแลวไม
ยอมเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลานาน ถาปรากฏวามีเจตนาละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมี
เหตุผลอันควร ใหนํามติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ น.ว. 125/2503 ลงวันที่ 5 ตุลาคม2503 มา
ประกอบการพิจารณาในการสั่งลงโทษทางวินยั
(มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี ส.ร. 0401/ว.50 ลงวันที่22 พฤษภาคม
2510)
14. บัตรสนเทหไมรับพิจารณา เวนแตรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดลอม ปรากฏชัดแจง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน(มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น.ว.
148/2502 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2502)
15. กระทรวงศึกษาธิการไมมีความประสงคที่จะใหครูลงโทษนักเรียนรุนแรง หรือแบบ
วิตถาร เชน ตบหนา เขกศีรษะ ทุบหลัง ตบกกหู หรือใชแปรงลบกระดานทุบ ตี ขวางปาหรือใหเขก
โตะจนมือเลือดออกเปนตน ครูคนใดฝาฝนถือวาเปนความผิดวินยั อยางรายแรง (หนังสือ
กระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ. 7754/2506 ลงวันที่ 16 เมษายน 2506)
16. กระทรวงศึกษาธิการไมอนุญาตใหครูสตรีเขาประกวดนางงาม ตลอดจนการประกวด
หรือแสดงแบบเครื่องแตงกายสตรี ไมวาการประกวดนัน้ จะเรียกชื่ออยางไร และผูใดเปนผูจัด หาก
ฝาฝนอาจไดรบั การพิจารณาลงโทษถึงใหออกจากราชการ (หนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ.
1422/2504 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2504)
17. การประพฤติผิดประเวณีตอบุคคลอื่น หรือคูสมรสของผูอื่น เปนความประพฤติไม
เหมาะสม และเขาลักษณะเปนความประพฤติชั่วอยางรายแรง
18. กระทรวงศึกษาธิการรังเกียจและจําตองหามความประพฤติผิดประเวณีในระหวาง
ขาราชการชายหญิงในกระทรวงศึกษาธิการ หรือครูกับนักเรียนเวนไวแตผูเปนโสดตางตั้งใจเลี้ยงดูกนั
ฐานสามีภรรยาและสูขอสมรสกันตามประเพณี ถาเกิดความรังเกียจขึน้ ในสวนความประพฤติของเขา
ตอนักเรียนหญิง(ครูสตรีตอนักเรียนชาย) เขาจะมีความผิดและเปนครูไมได ตองออกจากหนาที่ครู
ทันที (ขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องครูชายกับนักเรียนหญิง)
19. ถาปรากฏวา การรองเรียนไมมีมูลความจริงหรือเปนการกลั่นแกลงกัน ผูรองเรียนจะตอง
ไดรับการพิจารณาลงโทษ

หากปรากฏวาครู อาจารยมีสวนชวยวางแผน ยั่วยุ ชี้หรือสนับสนุน หรือดําเนินการในลักษณะวิธีใดก็
ตามที่จะทําใหเกิดความไมสงบในโรงเรียน ใหถือวามีความผิดทางวินยั สถานหนัก
(มาตรการปองกันและแกไขการกอความไมสงบในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาตามหนังสือที่
ศธ. 0807/13117 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2525)
20. เรียกและรับเงินจากผูสมัครสอบ โดยอางวาจะชวยเหลือใหสอบได เปนความผิดฐาน
ประพฤติชั่วรายแรง ใหลงโทษระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
(มติ ก.พ. แจงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ ส.ร. 1006/ว.15 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2516)
21. ขาราชการยื่นใบลาออกจากราชการแลวหยุดราชการไปเลย โดยทั้งที่ผูบังคับบัญชายัง
มิไดอนุญาต ถาสืบสวนไดความวาเปนการละทิ้งหนาที่ราชการ โดยไมมีเหตุผลอันสมควรถือเปน
ความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามกฎ ก.พ.
(มติ ก.พ. แจงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ ศธ. 6140/2498 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2498)
22. ผูใดมาทํางานสายกวากําหนดเวลาเปนนิจ อันเปนการแสดงวามิไดตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยเต็มที่ใหผบู ังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินยั
(มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ น.ว. 108/2502 ลงวันที่ 18
กันยายน 2502)
23. ขาราชการเลิกงานออกจากสถานที่ราชการกอนกําหนดเวลา เปนการไมรวมมือและ
ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาล ใหพิจารณาลงโทษสถานหนัก
(มติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ น.ว. 108/2502 ลงวันที่ 18
กันยายน 2502)
24. ขาราชการที่สังกัดสวนกลางแตปฏิบัติราชการในสวนภูมภิ าค และอธิบดีเจาสังกัดเดิม
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปกครองบังคับบัญชาแทน เมื่อมีความจําเปนจะตองออกนอกเขต
จังหวัดที่ตนอยู จะตองขออนุญาตตอผูวาราชการจังหวัด

