
ขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 สวัสดีปคะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆ ทาน ข้ึนช่ือวาขาราชการยอม
เปนท่ีรูกันดีวาเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ และมีความภาคภูมิท่ีไดรับใชเบ้ืองพระยุคลบาทแหงองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และท่ีตามติดมาไมขาดสายก็คงเปนระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ
ตางๆ ท่ีออกมาใหเหลาขาราชการใชปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนใหสงางาม สมภาคภูม ิ

 สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ันไดมพีระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดแนวทางการรักษาวินัยของขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไวในหมวดท่ี ๖ โดยระบุขอหาม ขอพึงปฏิบัติไวสําหรับขาราชการในสังกัด ท้ัง
กําหนดโทษ ๕ สถานท่ีจะลงแกผูละเมิด ฝาฝนขอหามดังกลาว 

 สําหรับพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ ก็ไดกําหนดแบบแผนในการควบคุมความประพฤติไวในหมวดท่ี ๔ และสําหรับ
พนักงานราชการ ไดระบุไวในหมวด ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
เชนเดียวกัน ในสวนลูกจางช่ัวคราว ก็ตองปฏิบัติตามขอสัญญาจาง ซึ่งไดกําหนดใหนําระเบียบ 
วินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมอีกดวย 

 ดังน้ันทุกหนาท่ี ทุกบทบาทลวนมีวินัยท่ีควรยึดถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกตอง ดีงาม การ
ชวยสอดสองความประพฤติของเพื่อนรวมอาชีพใหรักษากฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
นอกจากเปนการดํารงอยูในความถูกตอง เปนธรรมแลว ยังเปนการชวยเหลือประเทศชาติอีกดวย 
ในทางกลับกัน การท่ีคอยแตจดจองแตความผิดของผูอื่น กลาวหาใหผูอื่นตองโทษ หรือไดรับความ
เดือดรอนท้ังท่ีมิไดกระทําผิด หรือกระทําผดิเพียงเล็กนอย และไมเกิดความเสียหายกับทางราชการ 
นอกจากเปนการไมรักษาความสามัคคีแลว ยังกอใหเกิดความบาดหมาง เกลียดชังระหวางกัน             
ซึ่งเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันไมพึงกระทําเชนน้ี ความรัก ความสามัคคี และการใหอภัยซึ่งกันและกัน
จะสงผลใหงานในหนาท่ีสําเร็จลุลวงไดโดยสมบูรณดวยการพึ่งพา แลกเปลี่ยนความรู และไววางใจกัน 
ดิฉันหวังเปนอยางย่ิงวา “สังคมครูอางทอง” จะรัก สามัคคีกัน เน่ืองจากเปนสังคมท่ีแคบเพราะ
จังหวัดอางทองมีพื้นท่ีนอย และครูหลายคนก็เปนคนในพื้นท่ี ตางรัก หวังดี ปรารถนาดีตอบานเกิด
เมืองนอนอยางท่ีสุดเปนทุนเดิมอยูแลว เพราะฉะน้ันคงไมยากเกินไปท่ีครูทุกทานจะสมานเช่ือม
ความสัมพันธกันใหแนนแฟน ยึดถือระเบียบ แบบแผน วินัยตามขอกําหนดของอาชีพตน และมุง
ผลสัมฤทธ์ิกับลูกศิษยอยางสุดกําลังสืบไป 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดมีนโยบายในการรณรงค ปองกันการ
กระทําผิดทางวินัย และเผยแพรใหความรูทางกฎหมาย กรณีตัวอยาง ดวยการใชบทความทางวินัย
น้ีเปนสื่อกลางในการรณรงคตอเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน โดยหวังเปน
อยางย่ิงวาบทความเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอทุกทานไดบางตามสมควร 

 



 

 ในเดือนน้ีขอนําเสนอกรณีตัวอยางความผิดท่ีเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาท่ีราชการ ซึ่ง
นอกจากจะเปนความผิดทางวินัยแลว การทุจริตตอหนาท่ีราชการยังเปนความผิดทางอาญามีโทษ
ปรับ และจําคุก รวมท้ังผูกระทําการทุจริตยังมีหนาท่ีตองชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจาก
การทุจริตตอหนาท่ีราชการอันเปนความผิดทางแพงอีกดวย การทุจริตเปนปราการสําคัญท่ี
ขัดขวางการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ดังน้ัน มาตรฐานโทษทางวินัยสําหรับความผิดฐาน
ทุจริตจึงรายแรง โดยมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหลงโทษไมตํ่ากวาปลดออก ดังกรณีตัวอยางตอไปน้ี 

 รายที่ ๑-๐๒๙/๒๖๔๗ ช่ือ นางกบ ตําแหนง อาจารย ๒ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กระทําผิดวินัยในเรื่อง มีพฤติกรรมหลายประการเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
 ขอเท็จจริง ในปงบประมาณ ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ ผูอํานวยการโรงเรียนพิพัฒนทราบวาการ
สงเอกสารทางการเงินใหสํานักงานตรวจเงินแผนกินตรวจสอบไมเปนปจจุบัน เมื่อสํานักงานตรวจ
เงินแผนกินไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา นางกบทําหนาท่ีเจาหนาท่ีการเงิน มีขอผิดพลาดทํา
เงินขาดบัญชีและเงินเกินบัญชี ดังน้ี 
 ๑. งบเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๖ มีการแกไขบันทึกขออนุมัติจัดซื้อและใบเสร็จรับเงินทําให
เงินขาดบัญชี จํานวน ๔,๐๒๑ บาท 
 ๒. งบเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๖ ไดนําใบสําคัญคูจายเกามาแกไขเพื่อใชเปนหลักฐานการจาย
ซ้ําอีกทําใหเงินขาดบัญชีจํานวน ๒๑๙,๕๘๐.๕๐ บาท 
 ๓. งบเดือนสิงหาคม ๒๕๓๖ นําใบสําคัญคูจายและเอกสารท่ีเกี่ยวของมาแกไขจายซ้ําทําให
เงินขาดบัญชีจํานวน ๕๔,๒๓๙.๒๕ บาท 
 ๔. นําเช็คมาบันทึกรายการจายคาวัสดุป ๒๕๓๕, ๒๕๓๖ แตไมมีใบสําคัญใหตรวจสอบ ทํา
ใหเงินขาดบัญชีจํานวน ๒๑๕,๓๖๑.๑๗ บาท 
 ๕. เงินเกินบัญชีจากรายการบันทึกในสมุดเงินสด เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ และวันท่ี 
๒๒ กันยายน ๒๕๓๕ ทําใหเงินเกินบัญชีจํานวน ๒๕,๖๘๑.๒๘ บาท นางกบยอมรับวาตนไดแกไข
เอกสารจริง สวนใบสําคัญไดนําไปขายเปนเศษกระดาษแลว 
 มาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
 กรณี ทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
 โทษ ไลออกจากราชการ 
 มติ รับทราบ 
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  รายที่ ๑-๐๖๙/๒๕๔๗ ช่ือนางพูน ตําแหนงอาจารย ๒ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กระทําผิดวินัยในเรื่อง กูยืมเงินขาราชการครูหลายรายแลวไมยอมชําระ และใชวาจา
หยาบคายตอเจาหน้ี 
 ขอเท็จจริง กรณีท่ี ๑ กูยืมเงินเพื่อนขาราชการครูหลายรายดังน้ี กูเงินนางนัย นางออ และ
ยังกูยืมเงินนางเดือนรวม ๒ คร้ัง จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท แลวไมยอมชําระคืน จนถูกเจาหน้ี
ฟองรอง และศาลจังหวัดไดพิพากษาใหนางพูนชดใชเงินท่ีกูยืมพรอมดอกเบ้ียแกเจาหน้ี แตนางพูน
ยังไมยอมชําระหน้ี จนศาลมีคําสั่งใหอายัดเงินปนผลสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัยจํากัด จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท สวนท่ีเหลือกยั็งไมยอมชดใชคืนแกเจาหน้ี 
 กรณีท่ี ๒ นางพูนไดใชวาจาหยาบคายตอนางออ ซึ่งเปนเจาหน้ีวา “อีแก  อีผูชวย” ซึ่งมี
พยานบุคคลไดยินถอยคําดังกลาว นอกจากน้ียังใชวาจาไมสุภาพตอนางนัย และนางพรซึ่งเปน
เจาหน้ีเชนกัน 
 มาตรา ๙๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 กรณี กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 
 โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๒ เดือน 
 มติ รับทราบ 
 
 จากกรณีตัวอยางท้ังสองความผิดท่ียกข้ึนมาใหทานผูอานเห็นวาการดํารงตนเปน
ขาราชการน้ันมีกรอบ จารีต ขอกําหนดพฤติกรรมจํานวนมาก เพราะฉะน้ันขาราชการจึงตอง
กระทําตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม นักเรียน ชุมชน และบุคคลท่ัวไป โดยดํารงตนใหสมฐานะ
ความเปนขาราชการท่ีอยูในตัวของทุกคน 

 งานวินัย และนิติการ ยินดีใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขความเดือดรอนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไมวาจะเปนปญหา
เชิงพฤติกรรม ปญหางานวินัย หรือปญหาดานกฎหมายท่ัวไป และหวังเปนอยางย่ิงวา ทุกทานจะ
สามารถทําหนาท่ี “เรือจาง” อยางมีความสุขกันทุกคนนะคะ 
  


