ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
กับการรักษาวินัย
โดย นางหทัยรัตน ลักษณะจินดา นิติกรชํานาญการ สพป.อางทอง

สวัสดีปคะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกๆ ทาน ขึ้นชื่อวาขาราชการยอม
เปนที่ รูกันดี วาเป นอาชีพ ที่มี เกียรติ และมีค วามภาคภูมิ ที่ได รับใช เบื้องพระยุคลบาทแห งองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และที่ตามติดมาไมขาดสายก็คงเปนระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ
ตางๆ ที่ออกมาใหเหลาขาราชการใชปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนใหสงางาม สมภาคภูมิ
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานัน้ ไดมพี ระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดแนวทางการรักษาวินัยของขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไวในหมวดที่ ๖ โดยระบุขอหาม ขอพึงปฏิบัติไวสําหรับขาราชการในสังกัด ทั้ ง
กําหนดโทษ ๕ สถานที่จะลงแกผูละเมิด ฝาฝนขอหามดังกลาว
สําหรับพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ ก็ไดกําหนดแบบแผนในการควบคุมความประพฤติไวในหมวดที่ ๔ และสําหรับ
พนักงานราชการ ไดระบุไวในหมวด ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
เชนเดียวกัน ในสวนลูกจางชั่วคราว ก็ตองปฏิบัติตามขอสัญญาจาง ซึ่งไดกําหนดใหนําระเบียบ
วินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมอีกดวย
ดังนั้นทุกหนาที่ ทุกบทบาทลวนมีวินัยที่ควรยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตอง ดีงาม การ
ชวยสอดสองความประพฤติข องเพื่อ นรว มอาชีพ ใหรั กษากฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการ
นอกจากเปนการดํารงอยูในความถูกตอง เปนธรรมแลว ยังเปนการชวยเหลือประเทศชาติอีกดวย
ในทางกลับกัน การที่คอยแตจดจองแตความผิดของผูอื่น กลาวหาใหผูอื่นตองโทษ หรือไดรับความ
เดือดรอนทั้งที่มิไดกระทําผิด หรือกระทําผิดเพียงเล็กนอย และไมเกิดความเสียหายกับทางราชการ
นอกจากเปนการไมรักษาความสามัคคีแลว ยังกอใหเกิดความบาดหมาง เกลียดชังระหวางกัน
ซึ่งเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันไมพึงกระทําเชนนี้ ความรัก ความสามัคคี และการใหอภัยซึ่งกันและกัน
จะสงผลใหงานในหนาทีส่ ําเร็จลุลวงไดโดยสมบูรณดวยการพึ่งพา แลกเปลี่ยนความรู และไววางใจกัน
ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา “สังคมครูอางทอง” จะรัก สามัคคีกัน เนื่องจากเปนสังคมที่แคบเพราะ
จังหวัดอางทองมีพื้นที่นอย และครูหลายคนก็เปนคนในพื้นที่ ตางรัก หวังดี ปรารถนาดีตอบานเกิด
เมืองนอนอยางที่สุดเปนทุนเดิมอยูแลว เพราะฉะนั้นคงไมยากเกินไปที่ครูทุกทานจะสมานเชื่อม
ความสัมพันธกันใหแนนแฟน ยึดถือระเบียบ แบบแผน วินัยตามขอกําหนดของอาชีพตน และมุง
ผลสัมฤทธิ์กับลูกศิษยอยางสุดกําลังสืบไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดมีนโยบายในการรณรงค ปองกันการ
กระทําผิดทางวินัย และเผยแพรใหความรูทางกฎหมาย กรณีตัวอยาง ดวยการใชบทความทางวินัย
นี้เปนสื่อกลางในการรณรงคตอเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน โดยหวังเปน
อยางยิ่งวาบทความเหลานี้จะเปนประโยชนตอทุกทานไดบางตามสมควร

ในเดือนนี้ขอนําเสนอกรณี ตัวอยางความผิ ดที่เ กี่ยวกับการทุ จ ริต ตอหนาที่ ราชการ ซึ่ ง
นอกจากจะเปนความผิดทางวินัยแลว การทุจริตตอหนาที่ราชการยังเปนความผิดทางอาญามีโทษ
ปรับ และจําคุก รวมทั้งผูกระทําการทุจริตยังมีหนาที่ตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การทุ จ ริ ต ตอ หน าที่ ร าชการอัน เป นความผิด ทางแพ งอี ก ดว ย การทุจ ริต เปน ปราการสํ าคั ญ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ดังนั้น มาตรฐานโทษทางวินัยสําหรับความผิดฐาน
ทุจริตจึงรายแรง โดยมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหลงโทษไมต่ํากวาปลดออก ดังกรณีตัวอยางตอไปนี้
รายที่ ๑-๐๒๙/๒๖๔๗ ชื่อ นางกบ ตําแหนง อาจารย ๒ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทําผิดวินัยในเรื่อง มีพฤติกรรมหลายประการเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ
ขอเท็จจริง ในปงบประมาณ ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ ผูอํานวยการโรงเรียนพิพัฒนทราบวาการ
สงเอกสารทางการเงินใหสํานักงานตรวจเงินแผนกินตรวจสอบไมเปนปจจุบัน เมื่อสํานักงานตรวจ
เงินแผนกินไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา นางกบทําหนาที่เจาหนาที่การเงิน มีขอผิดพลาดทํา
เงินขาดบัญชีและเงินเกินบัญชี ดังนี้
๑. งบเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๖ มีการแกไขบันทึกขออนุมัติจัดซื้อและใบเสร็จรับเงินทําให
เงินขาดบัญชี จํานวน ๔,๐๒๑ บาท
๒. งบเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๖ ไดนําใบสําคัญคูจายเกามาแกไขเพื่อใชเปนหลักฐานการจาย
ซ้ําอีกทําใหเงินขาดบัญชีจํานวน ๒๑๙,๕๘๐.๕๐ บาท
๓. งบเดือนสิงหาคม ๒๕๓๖ นําใบสําคัญคูจายและเอกสารที่เกี่ยวของมาแกไขจายซ้ําทําให
เงินขาดบัญชีจํานวน ๕๔,๒๓๙.๒๕ บาท
๔. นําเช็คมาบันทึกรายการจายคาวัสดุป ๒๕๓๕, ๒๕๓๖ แตไมมีใบสําคัญใหตรวจสอบ ทํา
ใหเงินขาดบัญชีจํานวน ๒๑๕,๓๖๑.๑๗ บาท
๕. เงินเกินบัญชีจากรายการบันทึกในสมุดเงินสด เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ และวันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๓๕ ทําใหเงินเกินบัญชีจํานวน ๒๕,๖๘๑.๒๘ บาท นางกบยอมรับวาตนไดแกไข
เอกสารจริง สวนใบสําคัญไดนําไปขายเปนเศษกระดาษแลว
มาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณี ทุจริตตอหนาที่ราชการ
โทษ ไลออกจากราชการ
มติ รับทราบ

รายที่ ๑-๐๖๙/๒๕๔๗ ชื่อนางพูน ตําแหนงอาจารย ๒ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทําผิดวินัยในเรื่อ ง กูยืมเงินขาราชการครูหลายรายแลวไมยอมชําระ และใชวาจา
หยาบคายตอเจาหนี้
ขอเท็จจริง กรณีที่ ๑ กูยืมเงินเพื่อนขาราชการครูหลายรายดังนี้ กูเงินนางนัย นางออ และ
ยังกู ยืม เงิ นนางเดือ นรวม ๒ ครั้ ง จํา นวน ๗๐,๐๐๐ บาท แลว ไมย อมชํา ระคืน จนถูก เจ าหนี้
ฟองรอง และศาลจังหวัดไดพิพากษาใหนางพูนชดใชเงินที่กูยืมพรอมดอกเบี้ยแกเจาหนี้ แตนางพูน
ยังไมยอมชําระหนี้ จนศาลมีคําสั่งใหอายัดเงินปนผลสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัยจํากัด จํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท สวนที่เหลือก็ยังไมยอมชดใชคืนแกเจาหนี้
กรณีที่ ๒ นางพูนไดใชวาจาหยาบคายตอนางออ ซึ่งเปนเจาหนี้วา “อีแก อีผูชวย” ซึ่งมี
พยานบุคคลไดยินถอยคําดังกลาว นอกจากนี้ยังใช วาจาไมสุภาพตอนางนัย และนางพรซึ่งเปน
เจาหนี้เชนกัน
มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณี กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๒ เดือน
มติ รับทราบ
จากกรณี ตั ว อย า งทั้ ง สองความผิ ด ที่ ย กขึ้ น มาให ท า นผู อ า นเห็ น ว า การดํ า รงตนเป น
ขาราชการนั้นมีกรอบ จารีต ขอกําหนดพฤติกรรมจํานวนมาก เพราะฉะนั้น ขาราชการจึงตอง
กระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม นักเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไป โดยดํารงตนใหสมฐานะ
ความเปนขาราชการทีอ่ ยูในตัวของทุกคน
งานวินัย และนิติการ ยินดีใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขความเดือดรอนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไมวาจะเปนปญหา
เชิงพฤติกรรม ปญหางานวินัย หรือปญหาดานกฎหมายทั่วไป และหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกทานจะ
สามารถทําหนาที่ “เรือจาง” อยางมีความสุขกันทุกคนนะคะ
บรรณานุกรม
หนังสือ
สํา นัก งานคณะกรรมการข้ าราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา, “รวมกรณี ตั ว อย่ างความผิ ด ทางวิ นั ย ของ
ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘”. ........., ๒๕๔๘.
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