
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กับการรักษาวินัย 

โดย นางหทัยรัตน์   ลักษณะจินดา นิติกรช านาญการ สพป.อ่างทอง 

 สวัสดี ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ค่ะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาวอ่างทอง         
ท่ีเคารพรัก ทุกๆ ท่าน  ส าหรับเดือนนี้ขอน าเสนอความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงเงิน ขึ้นชื่อว่า         
เงินไม่มีใครไม่ปรารถนาท่ีจะได้มา แต่เมื่อวิธีการได้มานั้นปราศจากความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ย่อมน าพา
มาซึ่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแก่ท่านได้เช่นกัน 

 หลายท่านตั้งค าถามต่อดิฉันว่า “หนี้เงินเป็นคดีทางแพ่ง มันจะมีผลทางวินัยด้วยหรือ” 
ขอบคุณส าหรับค าถามท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนบทความประจ าเดือนนี้นะคะ เรามาดูกันเลย
ว่า หนี้เงินเป็นความผิดทางแพ่ง ที่ต้องขึ้นศาลจังหวัดหรือศาลแขวงแล้วแต่จ านวนทุนทรัพย์          
ที่ฟ้องคดี จะมีผลต่อหน้าที่ราชการของพวกเราหรือไม่ อย่างไร 

 กรณีตัวอย่างที่ ๑  การประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐ กรณคีวามผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงเงิน 

 รายที่ ๑ – ๑๐๕/๒๕๔๙ ชื่อ นางวัน ต าแหน่ง ครู สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 รายที่ ๑ – ๑๐๖/๒๕๔๙ ชื่อ นายเดือน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระท าผิดวินัยในเร่ือง ร่วมกับสามียืมโฉนดที่ดินของบุคคลอ่ืนไปจ านวน ค้ าประกันเงินกู้           
กับธนาคาร จ านวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท แล้วไม่รับผิดชอบส่งช าระหนี้จ านอง ท าให้บุคคลอื่นได้รับ          
ความเดือดร้อน 

 ข้อเท็จจริง  รับฟังได้ว่า นายชัย และมารดา รู้จักกับนายช้างและนางวัน ตั้งแต่ปี              
พ.ศ. ๒๕๓๗ นายชัยได้ไปหานายช้างให้ช่วยหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อน าไปช าระค่าไถ่ถอนจ านองโฉนด
ท่ีดิน ๒ แปลง เนื้อท่ี ๒๖ ไร่เศษ นายช้างและนางวันจึงได้ขอยืมโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง เพื่อจะน าไป
ค้ าประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยให้สัญญาและให้ค ามั่นว่าขอยืมชั่วคราว ประมาณ ๓ เดือน 
เมื่อตัวเองกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้แล้วจะไถ่ถอนคืนมาให้ นายชัยกับมารดาเห็นว่า บุคคลท้ังสอง
เป็นครูอาจารย์เป็นท่ีเคารพนับถือของคนทั่วไปคงจะรักษาค ามั่นสัญญาไม่ท าให้ตนเองต้องเดือดร้อน  
จึงได้ให้ยืมโฉนดไป นายช้างและนางวันจึงได้น าโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงไปค้ าประกันเงินกู้กับธนาคาร
ได้เงินจ านวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท ต่อมาบุคคลท้ังสองมีปัญหาทางด้านการเงิน ไม่สามารถท่ีจะส่งช าระ
หนี้ธนาคารได้ จึงผัดผ่อนเรื่อยมา โดยไม่ได้ชี้แจงรายละเอียด และท าความเข้าใจกับนายชัยและ
มารดา ต่อมาบุคคลท้ังสองเพิกเฉยไม่ช าระหนี้ตามก าหนด ธนาคารได้ฟ้องบังคับช าระหนี้จ านอง          
น าโฉนดที่ดินที่มีเนื้อท่ี ๑๘ ไร่เศษ ออกขายทอดตลาด เป็นเหตุให้นายชัยและมารดาได้รับ              
ความเดือดร้อน 

  

 



  

 มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา 
๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

 กรณ ี กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

 โทษ  ตัดเงินเดือนจ านวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน ท้ัง ๒ ราย 

 มติ  ก.ค.ศ. มีมติเพิ่มโทษเป็นลดขั้นเงินเดือนคนละ ๑ ขั้น ท้ัง ๒ ราย 

 
 กรณีตัวอย่างที่ ๒   การประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๙ กรณี ความผิดเกี่ยวกับการกระท า            
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอื่นๆ 

 กระท าผิดวินัยในเร่ือง น าอาหารเสริม (นม) ของ อ.ส.ค. ท่ีส่งมอบให้ส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดไปเสียจากส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ 
จ านวน ๓๐ หีบ 

 ข้อเท็จจริง  รับฟังได้ว่า นายเจริญ ได้ขนนมของ อ.ส.ค. จ านวน ๓๐ หีบ ท่ีฝากไว้กับ
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอไปเสียจากส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ เมื่อวันท่ี               
๒๑ มกราคม ๒๕๔๓ จ านวน ๑๕ หีบ และวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๔๓ อีกจ านวน ๑๕ หีบ นายเจริญ
ให้การยอมรับว่าได้ขนเอานมของ อ.ส.ค. ไปเก็บไว้ท่ีบ้านพักส่วนตัวของนายชัย ซึ่งเป็นพี่เขย         
ของนายเจริญ โดยมิได้มีผู้ใดสั่งการ และเข้าใจว่าเป็นนมเหลือจะเอาไปแจกเด็กในหมู่บ้าน ต่อมา        
นายเจริญได้น านมจ านวนดังกล่าวมาคืนในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ตามค าส่ังของนายประเสริฐ 
หัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอ และไม่ปรากฎว่าโรงเรียนในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ
ได้รับความเสียหาย 

 มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา 
๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

 กรณ ี กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

 โทษ  ตัดเงินเดือนจ านวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน  

 มติ  ก.ค.ศ. มีมติเพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือนจ านวน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน เป็นโทษลดขั้น
เงินเดือน ๑ ขั้น  



 

 จากกรณีตัวอย่างท้ังสอง จะเห็นได้ว่า แม้ว่าความผิดทางการเงิน การผิดสัญญาช าระหนี้สิน 
ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เมื่อเกิดความเสียหายให้กับผู้อื่น ข้าราชการครูในฐานะท่ีถูก
สังคมตั้งความหวังว่าจะต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี สมดังฉายานามท่ีได้รับมาว่า “แม่พิมพ์ของ
ชาต”ิ ก็มีความผิดทางวินัยได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงขอฝากความปรารถนาดีมาให้พ่อแม่    
พ่ีน้องครูอ่างทองทุกท่าน พึงมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท้ังการงาน และการเงินมิให้มีปัญหา              
โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้ในชีวิต เก็บก่อนกินเพื่ออนาคต          
ทางการเงินท่ีดีสืบไป  สวัสดีค่ะ 
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