ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กับการรักษาวินัย
โดย นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา นิติกรชํานาญการ สพป.อ่างทอง
เอกสารประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

เพิงผ่า นพ้ นวัน เข้ าพรรษามาไม่น าน ครู อาจารย์ ท่ านใดตังจิตงดเหล้ า เข้ า พรรษา
ก็ขออนุโมทนาบุญ ด้ ว ยนะคะ สํา หรั บ บทความทางวิ นัยเดือ นนี ขอนํ าเสนอกรณี ค วามผิ ด
เกียวกับการเสพสุรา ให้ พงึ ระมัดระวัง และศึกษาเป็ นกรณีตวั อย่างกันค่ะ
สุร า นําเปลียนนิสัยทีหลายคนหลงใหลในรสชาติ และความสนุกสนานจากการเสพ
แต่นอกจากการเสพสุราจะผิดศีลข้ อที ๕ ของศาสนาพุทธแล้ ว การเสพสุรายังเป็ นการทําร้ าย
ร่ างกายทางอ้ อม ส่งผลต่อครอบครั ว เศรษฐกิจ และสังคมสืบมา ไม่เพียงเท่านัน การเสพสุรา
สําหรับข้ าราชการในเวลาราชการยังส่งผลกระทบต่ออาชีพอันเป็ นทีรักของเราด้ วย
มติคณะรัฐมนตรี ที นว ๒๐๘/๒๔๙๖ ลงวันที ๓ กันยายน ๒๔๙๖ กําหนดแนวทางการ
ลงโทษข้ าราชการเล่นการพนัน และเสพสุร าไว้ ดังนี “ข้ าราชการผู้ใด เสพสุร ามึนเมาจนไม่
สามารถครองสติได้ ซงอาจทํ
ึ
าให้ เสียเกียรติศกั ดิ ของตําแหน่งหน้ าทีราชการ ให้ พิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ข้ าราชการผู้ใดเสพสุราหรื อเมาสุราในกรณีดังต่อไปนี อาจถูกลงโทษสถาน
หนัก ถึงให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ เช่น
1. เสพสุราในขณะปฏิบตั ิหน้ าทีราชการ
2. เมาสุราเสียราชการ
3. เมาสุราในทีชุมชน เกิดเรื องเสียหาย หรื อเสียเกียรติศกั ดิ ของตําแหน่งหน้ าทีราชการ”
กรณีความผิดเกียวกับการเสพสุรา
รายที ๑-๐๔๐/๒๕๕๐ นางสาวแดง ตําแหน่งครู ดืมสุราในช่วงเวลาเย็นหลังเลิก
เรี ยน เมือเมาสุราแล้ วได้ ส่งเสียดัง สร้ างความรํ าคาญแก่เพือนบ้ านทีอยู่ใกล้ เคียง บางครั งเมือ
มาปฏิบัติร าชการในวัน รุ่ งขึนก็ยังมี อ าการมึน เมาอยู่ พร้ อมทังใช้ วาจาไม่สุภาพ และแสดง
พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมกับเพือนครู และนักเรี ยน แต่การกระทําดังกล่าว นางสาวแดงได้ ปรั บ
ความเข้ าใจกับเพือนครู คู่กรณี แล้ ว ปั จ จุบัน นางสาวแดงยังคงปฏิบตั ิร าชการเป็ นปกติ เป็ น
ความผิด วิ นัย กรณี ไ ม่สุภาพเรี ยบร้ อย ไม่รั กษาความสามัค คี และชือเสีย งเกีย ติ ศัก ดิ ของ
ตําแหน่งหน้ าทีราชการของตนมิได้ เสือมเสีย มีมติให้ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็ นเวลา ๑ เดือน

รายที ๑-๑๓๙/๒๕๕๒ นายเหลือง ตําแหน่งครูชํานาญการ มีพฤติกรรมชอบดืม
สุราในขณะปฏิบตั ิหน้ าทีราชการ และเมาสุราอยู่เป็ นประจํา จนมีอาการเหม่อลอย พูดจาติดขัด
เดิ น โซเซ หกล้ ม ในโรงเรี ย นบ่ อ ยครั ง ร่ า งกายตอบสนองช้ า จนไม่ อ าจสอนนั ก เรี ย นได้
ผู้บังคับบัญ ชาได้ จัดให้ ครู คนอืนเข้ าสอนแทนอยู่ประจํา อันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
ราชการอย่ า งร้ ายแรง ซึ งต้ องห้ ามตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตามหนั ง สื อ กรมเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ที นว ๒๐๘/๒๔๙๖ ลงวันที ๓ กันยายน ๒๔๙๖ เป็ นการกระทําอันได้ ชือว่าเป็ นผู้
ประพฤติชวอย่
ั างร้ ายแรง มีมติให้ ลงโทษปลดออกจากราชการ
รายที ๑-๑๖๗/๒๕๕๑ นาย ส. ตําแหน่งครูชํานาญการ ย้ ายมาปฏิบตั ิราชการที
โรงเรี ยนแห่งหนึง มีครูรวม ๕ คน มีนกั เรี ยนรวม ๗๖ คน นาย ส. ได้ มาปฏิบตั ิราชการทีโรงเรี ยน
ดังกล่าว ตังแต่วนั ที ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๐ ถึงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็ นเวลา ๒ เดือน ๑๖
วัน นอกจากนียังมีพฤติการณ์เมาสุเมาสุราในทีชุมชน ทําให้ เสือมเสียเกียรติศักดิ ของตําแหน่ง
หน้ าทีราชการ เป็ นการกระทําอันได้ ชือว่าเป็ นผู้ประพฤติชัวอย่างร้ ายแรง อันเป็ นความผิดวินัย
อย่างร้ ายแรง มีมติให้ ลงโทษปลดออกจากราชการ
จากกรณีตวั อย่างการลงโทษทีนําเสนอมานี จะเห็นได้ ว่า หากเพือนครู ท่านใดเสพสุรา
หรื อเมาสุราในขณะปฏิบตั ิราชการ ย่อมเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ตามมติคณะรั ฐมนตรี
เมือปี ๒๔๙๖ โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบียบข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ กําหนดโทษสําหรับความผิดวินยั อย่างร้ ายแรงไว้ ๒ ประการคือ ปลดออก และไล่ออก
นะคะ หรื อแม้ แต่จะเสพสุรานอกเวลาราชการ แต่แสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมต่อความเป็ นครู
ก็มีโทษเช่นกัน โดยอาจเป็ นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงดังตัวอย่างแรกทียกมาให้ อ่า นกัน ดังนัน
ในฐานะความเป็ นครู ทีควรประพฤติ ปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ศิษ ย์ ทังในยามปฏิบัติ
หน้ าทีราชการ และนอกเวลาราชการ จึงควรระมัดระวัง และระลึกไว้ เสมอว่า ความเป็ นครู ของ
เรานัน มิได้ มีอยู่เพียงในโรงเรี ยน หากแต่ความเป็ นครู จะติดตามเราไปทุกที ทุกเวลา เราจึงควร
ปฏิบตั ิตนให้ สมกับทีได้ รับความยกย่อง เทิดทูนจากชุมชน และศิษย์ ในฐานะ แม่พิมพ์ทีดีของ
ชาติค่ะ สวัสดี.
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