
วินัยและการรักษาวินยั

ความหมายของวินัย

การมีวินยัเปนความคาดหวังของสงัคมที่จะ

ใหบุคคลประพฤติตนในสิ่งที่ถกูท่ีควรอันจะสงผล

ใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกตนเองและและสังคม 

ไดแก การประกอบสัมมาอาชีพดวยความ

ขยันหมั่นเพียร มคีวามรับผิดชอบ ปฏบิัตติาม

กฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสังคม



• คําวา “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง
ระเบียบแบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ

• “วนิัย” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Discipline 
หมายถึงเครื่องควบคมุพฤติกรรมของคน

• ในทางการบริหารน้ัน “วินัย” มีความหมาย
ไปในหลายลักษณะ เชน ลักษณะท่ีเปนการ
ควบคุมตนเอง (Self Control) โดยมุง
พิจารณาวินัยในแงการพัฒนาตนเอง เพ่ือ

•  



• สอดคลองกัปรับตัวใหบความจําเปนและความ
ตองการ ซ่ึงเรียกวาอัตวินัย(Self Discipline)

วินัยขาราชการอาจแยกพิจารณาไดเปน ๒ 
ความหมาย คือ

๑. หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผน
ความประพฤติที่ทางราชการกําหนดให
ขาราชการยึดถือและปฏิบัติ

๒. หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรม
ที่ขาราชการแสดงออกมาในทางที่ถกูท่ีควร
เปนการควบคุมตนเองใหแสดงพฤติกรรมท่ีถูก
ระเบียบ หลักเกณฑ หรือแบบแผนที่ทางราชการ
กําหนดไว



วินัยหมายถึง กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือแบบ

แผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรมของคน

ในองคกรใหเปนไปในแนวทางที่พึงประสงค



จุดมุงหมายของวนิัยขาราชการ
เพ่ือบรรลวุัตถุประสงคหลักของทางราชการ

    - ความสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมายของงาน
    - ความเจริญของประเทศ

 - ความม่ันคงของชาติ
   - ความผาสุกของประชาชน
ความสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมายของงาน

๑. เกิดประโยชนสูงสดุของประชาชน
๒. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ
๓. มปีระสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ

      ของรัฐ



     ๔. ไมมขีั้นตอนการปฏิบตัิงานเกินความ

จําเปน

  ๕. มกีารปรบัปรงุภารกิจของสวนราชการ

ใหทนัตอสถานการณ

  ๖. ประชาชนไดรับการอํานวยความ

สะดวก และไดรบัการตอบสนองความตองการ

  ๗. มกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อยางสม่ําเสมอ 



        ขอบเขตของวินยั

- เทาที่กําหนดไวในขอปฏิบัติ

- เทาที่จะไมใหมีผลกระทบตอการ

บรรลผุลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค

หลักของงาน



ความหมาขของคําวา  “รักษา”

-   ระวงั

-   ดูแล

-   ปองกัน

-   เยียวยา



การรกัษาวินัย  ไดแก
๑. ขาราชการระวังไมกระทาํผดิวินัย

   ๒. ผูเก่ียวของดแูลสงเสรมิและพัฒนา
       ใหขาราชการมวีนิัย
   ๓. ผูเก่ียวของปองกันมิใหขาราชการกระทาํผดิ
       วนิัย

 ๔. ผูเก่ียวของเยียวยาโดยดําเนนิการแก
       ผูกระทําผิดวินยั



การรกัษาวินัยโดยตวัขาราชการเอง

๑. เรียนรูและเขาใจวินยั

๒. สาํนึกในหนาที่ที่จะตองรักษาวินัย

       ๓. ตระหนกัในความสําคัญของวินยั

 ๔. ปฏิบตัิตามวินัย



การรกัษาวินัยโดยผูบังคับบัญชา

๑. เสริมสรางและพัฒนา

๒. ปองกัน

๓. ควบคมุ



การรกัษาวินัยโดยองคกร

๑. กําหนดนโยบาย

๒. ออกระเบียบกฎเกณฑ

๓. สงเสริมสนับสนุน

๔. กําชบั



วินัยขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา

        หมายถึง ขอบัญญัติที่กําหนดเปนขอหาม

และขอปฏบิัตติามหมวด ๖ แหง

พระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 

๘๒ – มาตรา ๙๗



ขอกําหนดเรื่องวินัย
๑. วนิัยตอประเทศชาติ
๒. วนิัยตอตําแหนงหนาที่

   ๓. วนิัยตอผูบังคับบัญชา
 ๔. วินัยตอผูเรียน

    ๕. วินัยตอประชาชน
 ๖. วินัยตอผูรวมงาน
 ๗. วินัยตอตนเอง



บทบัญญัติวาดวยวินัยและการรกัษาวินัย 

มาตรา ๘๒ ตองรกัษาวินัยที่บัญญัตเิปน

ขอหามและขอปฏบิัตไิวในหมวดน้ีโดยเครงครดั

มาตรา ๘๓ ตองสนับสนนุการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักร

ไทยดวยความบรสิทุธิ์ใจ



         มาตรา ๘๔ ตองปฏบิัตหินาที่ราชการดวย

ความซ่ือสัตยสุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม 

มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแล

เอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 

และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวชิาชีพอยางเครงครดั



หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอืน่อาศัยอํานาจ

และหนาที่ราชการของตน ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือ

ผูอื่น

การปฏบิัตหิรือละเวนการปฏิบัติหนาที่

ราชการโดยมชิอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ

ประโยชนที่มคิวรได เปนการทุจริตตอหนาที่

ราชการ เปนความผดิวินัยอยางรายแรง



มาตรา ๘๕  ตองปฏิบัติหนาที่ราชการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหนวยงานการศึกษา  มติ
คณะรัฐมนตรหีรือนโยบายของรฐับาล

การปฏบิัตหินาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหนวยงานการศึกษา มติ
คณะรัฐมนตรหีรือนโยบายของรัฐบาล ประมาท
เลินเลอหรือขาดการเอาใจใสระมดัระวังรักษา
ประโยชนของทางราชการ เปนเหตุใหเกิดความ



เสียหายแกราชการอยางรายแรง 

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

         มาตรา ๘๖  ตองปฏิบตัิตามคําสั่งของ

ผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาที่ราชการโดย

ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทาง

ราชการ       



              การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบตัิตาม

คําสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหนาที่ราชการ

โดยชอบดวยกฎหมายและระเบยีบของทาง

ราชการ อนัเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง



มาตรา ๘๗  ตองตรงเวลา อุทิศเวลาของตน
ใหแกทางราชการ  และผูเรียน จะละทิ้งหรอืทอดทิ้ง
หนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได

การละทิ้งหนาที่หรอืทอดทิง้หนาที่ราชการโดย
ไมมเีหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวนั 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรอืโดยมีพฤติการณอัน
แสดงถึงความจงใจไมปฏบิัตติามระเบยีบของทาง
ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง



มาตรา ๘๘  ตองประพฤตเิปนแบบอยางที่ดี

แกผูเรียน ชุมชน  สังคม สภุาพเรยีบรอย รกัษา

ความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลตอผูเรียนและ

ระหวางขาราชการดวยกันหรอืผูรวมปฏิบัติ

ราชการ  ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความ

   เปนธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาตดิตอ

ราชการ



การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดข่ี 

หรือขมเหงผูเรียน หรอืประชาชนผูมาตดิตอ

ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินยัอยาง

รายแรง



มาตรา ๘๙  ตองไมกลั่นแกลง  กลาวหา 

หรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง

การกระทําตามวรรคหน่ึง ถาเปนเหตุให

ผูอื่นไดรับความเสียหายอยางรายแรง เปน

ความผิดวนิัยอยางรายแรง



มาตรา ๙๐  ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่น
กระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความ
เที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาท่ี
ราชการของตน

การกระทําตามวรรคหน่ึง ถากระทําโดยมุงหมาย 
จะใหเปนการซ้ือขายหรือใหไดรับแตงตั้งใหดาํรง
ตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือ
เปนการกระทําอันมลีักษณะเปนการใหหรือไดมา        
ซ่ึงทรัพยสินหรอืสิทธิประโยชนอื่น เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอื่นไดรับการบรรจแุละแตงต้ังโดยมิชอบ หรือเสื่อมเสีย
ความเท่ียงธรรม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง



มาตรา ๙๑  ตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมชิอบ  หรือนาํเอาผลงานทาง
วิชาการของผูอ่ืน หรือ จาง วาน  ใชผูอ่ืนทําผลงานทาง
วิชาการ  เพ่ือใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนง การเล่ือนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือ
การใหไดรับเงนิเดือนในระดับท่ีสูงขึน้  การฝาฝน
หลักการดังกลาวน้ี เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง

รวมดําเนินการคัดลอกหรอืลอกเลียนผลงานของ
ผูอื่นโดยมชิอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวา
จะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือใหผูอ่ืนนําผลงานนั้น ไปใช
ประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง                       
เปนความผิดวนัิยอยางรายแรง



มาตรา ๙๒  ตองไมเปนกรรมการผูจดัการ 

หรือผูจัดการ หรือดํารงตาํแหนงอื่นใดท่ีมี

ลักษณะงานคลายคลงึกันน้ันในหางหุนสวน 

หรือบริษัท



มาตรา ๙๓  ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เก่ียวกับประชาชน 
โดยตองไมอาศัยอํานาจและหนาท่ีราชการของตนแสดง
การฝกใฝ สงเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล 
หรือพรรคการเมืองใด

ตองไมเขาไปเก่ียวของกับการดําเนินการใด ๆ อันมี
ลักษณะเปนการทุจริตในการซ้ือสทิธิหรอืขายเสียงในการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบรหิาร
ทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสรมิ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งจะตองไมให
การสงเสริม สนับสนุน หรือชกัจูงใหผูอื่นกระทําการใน
ลักษณะเดียวกัน  การดําเนินการที่ฝาฝนหลกัการดังกลาว
น้ี เปนความผิดวินัยอยางรายแรง



มาตรา ๙๔  ตองรักษาช่ือเสยีงของตน และ

รักษาเกียรติศกัด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการ

ของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ 

อนัไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว



กระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคกุ หรอื

โทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพพิากษาถึงท่ีสุด 

ใหจําคกุหรือใหรบัโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแต

เปนโทษสาํหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหโุทษ หรือกระทําการ

อื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤตชิั่วอยาง

รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง



เสพยาเสพตดิหรือสนบัสนุนใหผูอื่นเสพ             

ยาเสพตดิ  เลนการพนนัเปนอาจิณ  หรือ

กระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรอื

นักศกึษา ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบ

ของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง



มาตรา  ๙๕  ผูบังคับบัญชามีหนาที่

เสริมสรางและพฒันาใหผูอยูใตบังคับบัญชา

มีวินัย  ปองกันมใิหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิด

วินัยและดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับ

บญัชาซ่ึงมกีรณีมีมลูท่ีควรกลาวหาวากระทาํผดิ

วินัย



มาตรา ๙๖  โทษทางวนิัยมี ๕ สถาน คอื

          (๑) ภาคทัณฑ

          (๒) ตัดเงินเดือน

          (๓) ลดขั้นเงนิเดือน

          (๔) ปลดออก

          (๕) ไลออก



มาตรา  ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี

เสริมสรางและพฒันาใหผูอยูใตบังคับบัญชา          

มีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทํา

ผดิวินัย และดาํเนินการทางวินัยแกผูอยูใต

บงัคบับญัชา ซ่ึงมกีรณีอนัมมีูลที่ควรกลาวหา

วากระทําผิดวินัย 



การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม           
การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรอืการอ่ืนใดในอันที่จะ
เสรมิสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยู
ใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มวีนิัย

การปองกันมใิหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย                
ใหกระทําโดยการเอาใจใส สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจ
กอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสยัที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได



          เม่ือปรากฏกรณีมีมลูท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยมพียานหลักฐาน
ในเบ้ืองตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที

เม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณี            
เปนที่สงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด
กระทําผิดวินัยโดยยังไมมพียานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชา               
รีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวาผูน้ันกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล                  
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมี
มูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินยัทันที



การดาํเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาซงึมีกรณีอันมีมูลทคีวรกล่าวหาว่ากระทาํ

ผิดวินัย ให้ดาํเนินการตามทบีัญญัตไิว้ในหมวด ๗

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบตัหิน้าที

ตามมาตรานีและตามหมวด ๗ หรือมีพฤติกรรม

ปกป้อง ช่วยเหลือเพอืมิให้ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชา

ถูกลงโทษทางวนัิย หรือปฏิบัตหิน้าทดีงักล่าว              

โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นันกระทาํผิดวนัิย



วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

                                    พ.ศ. ๒๕๔๗

หมวด ๖

วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา ๘๒

ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ

- วินัยที่บัญญัติเปนขอหาม

- วินัยที่บัญญัติเปนขอปฏิบตัิ



มาตรา ๘๓

ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทยด้วยความบริสุทธิใจ และมีหน้าทีวางรากฐานให้เกิดระบอบการ

ปกครองเช่นว่านัน

ตัวอย่าง

(๑) ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตังต่าง ๆ ทพีึงกระทาํในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย รวมทังยุยงส่งเสริมไม่ให้ผู้อนืไปใช้สิทธิ

เลือกตงัดังกล่าว (ภาคทณัฑ์)

(๒) พูดชักจูงให้ผู้อนืฝักใฝ่ในการปกครองระบอบอนื                  

(ตดัเงนิเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)



มาตรา ๘๔ วรรคหนึง

ต้องปฏิบัตหิน้าทรีาชการ

- ด้วยความซือสัตย์สุจริต

- ด้วยความเสมอภาคและเทียงธรรม

- มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมันเพียร

- ต้องปฏิบัตตินตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  อย่างเคร่งครัด

ตัวอย่าง

(๑) ไม่ส่งคะแนนการวัดผลตามกาํหนด ทาํให้ไม่สามารถ

               ตัดสินผลการจบหลักสูตรได้ (ตดัเงนิเดือน ๒ เดอืน) 



๒) เป็นผู้บริหารโรงเรียน ไม่ตงัใจปฏิบัตหิน้าทรีาชการ                    

    ให้เกิดผลดี (ลดขันเงนิเดือน)

๓) ไม่ไปนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มพัฒนาอาชีพทีได้รับ

    ให้เปิดสอนในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ทาํให้มีการ

              ดาํเนินการจัดตงักลุ่มพัฒนาอาชีพ จาํนวน ๑๑ กลุ่ม

    เป็นเทจ็ โดยไม่มีการสอนจริง

    (ไม่ปฏิบัตหิน้าทรีาชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่

    ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาท

    เลินเล่อในหน้าทรีาชการ ตดัเงนิเดือน)



(๔) เป็นผู้ลงชอืในฎีกาเบิกเงนิในช่วงทีนางยาใจกระทาํผิด
ทุจริตเงนิจาํนวน  ๑๒๙,๓๑๐  บาท  หมวดรายจ่ายเงินค่าตอบแทน
โดยไม่ควบคุมกํากับดแูลทาํให้ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชาทุจริตเงนิไป              
(ไม่เอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของทางราชการ ตัดเงินเดอืน  
๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

(๕) ใช้ให้เดก็นักเรียนเปิดประตรัูวโรงเรียน เป็นเหตุให้
นักเรียนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย เนืองจากประตรัูวทับ  
(ประมาทเลินเล่อในหน้าทีราชการ ตัดเงินเดอืน ๕ % เป็นเวลา             
๒ เดือน)
 (๖) ประมาทเลินเล่อไม่ดแูลรักษาประตรัูวอัลลอยซงึชาํรุด
ล้มทับเดก็นักเรียนถงึแก่ความตายและบาดเจบ็
(ประมาทเลินเล่อในหน้าทีราชการ ภาคทณัฑ์)



(๗) ข้าราชการครูทาํเฉลยข้อสอบให้นักเรียนบางกลุ่มไปทาํ

ก่อนสอบด้วยความห่วงใยนักศึกษาเกรงว่าจะทาํข้อสอบไม่ได้              

อันเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การวัดผล 

โดยไม่ปรากฏว่ามีการเรียกร้องค่าตอบแทนจากนักศึกษาแต่อย่างใด

(ปฏิบัตหิน้าทโีดยไม่ซอืสัตย์และเทยีงธรรม ภาคทัณฑ์)

(๘) ฝ่าฝืนข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ (ภาคทณัฑ์)



มาตรา ๘๔ วรรคสอง

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อนือาศัยอาํนาจและหน้าที

ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อืน

ตัวอย่าง

(๑) รับเงนิหรือสิงของจากผู้มาตดิต่อราชการเพืออาํนวย

ความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ (ภาคทัณฑ์)

(๒) นําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว (ตดัเงนิเดือน

๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

(๓) รับเงนิส่วนลดจากร้านค้าโดยไม่ส่งคืนคลัง(ภาคทัณฑ์) 



มาตรา ๘๔ วรรคสาม

การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าทรีาชการโดยมิชอบ 
เพอืให้ตนเองหรือผู้อืนได้รับประโยชน์ทมิีควรได้ เป็นการทุจริตต่อ
หน้าทรีาชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ตัวอย่าง
(๑) นําเงินราชการทีตนมีหน้าทรัีบผิดชอบไปใช้เป็น

ประโยชน์ส่วนตวั (ไล่ออก)
(๒) เปิดเผยข้อสอบของตนหรือทีอยู่ในความรับผิดชอบ        

ของตนให้ผู้เข้าสอบหรือบุคคลอนืทราบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ประโยชน์อืนใด (ไล่ออก)

(๓) เบกิถอนเงินของโรงเรียน แล้วไม่นําไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ และไม่สามารถชีแจงแสดงพยาน
หลักฐานการใช้จ่ายเงนิทีเบกิถอนไปได้ (ไล่ออก)



      มาตรา ๘๕ วรรคหนึง

ต้องปฏิบัตหิน้าทรีาชการ

- ให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและ

            หน่วยงานการศึกษา

- ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล

- โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความ

            เสียหายแก่ทางราชการ

ตัวอย่าง

(๑) มาสายประมาณ ๑๐.๐๐ น. เป็นประจาํ

(๒) ขาดราชการตดิต่อกัน ๕ วัน และยืนใบลาย้อนหลัง 

แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตการลากิจ (ตดัเงนิเดือน ๒ เดอืน)



(๓) ไม่มาปฏิบัติราชการ และลงเวลามาปฏิบัตริาชการ
ย้อนหลัง (รายงานเทจ็ ไม่ปฏิบัตติามระเบียบฯ ละทงิหน้าทรีาชการ

ลดขันเงนิเดือน ๑ ขัน) 
(๔) ลาศึกษาต่อแล้วไม่เอาใจใส่ในการเรียน ไม่รายงานผล

การเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (ตดัเงนิเดือน ๑ เดือน)

(๕) ไม่เอาใจใส่งานทวัไป ปฏิบัติงานล่าช้า ยืนใบลากิจ
ย้อนหลังโดยไม่มีเหตุพิเศษ ไปราชการโดยทผู้ีบังคับบัญชายังไม่ได้
ลงนามอนุญาต (ไม่ตงัใจปฏิบัตหิน้าทรีาชการ ไม่ถือและปฏิบัตติาม
ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ไม่อุทศิเวลาของตน
ให้แก่ราชการ และไม่รักษาชือเสียงของตน และไม่รักษาเกียรตศิักดิ
ของตาํแหน่งหน้าทขีองตนมิให้เสือมเสีย ตดัเงนิเดือน ๕ %                     
เป็นเวลา ๑ เดือน



(๖) เบิกเงินงบประมาณของทางราชการไปแล้ว นําเงินไปชาํระ
หนีล่าช้าเกนิกว่า ๓๐ วัน โดยไม่ขอขยายเวลาตามระเบียบการเงนิ (ตัด
เงนิเดือน เป็นเวลา ๒ เดือน)

(๗) มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตเงนิทุนการศึกษามูลนิธิฟืนฟู
ชนบททมีอบให้นักเรียน จาํนวน ๔,๘๐๐ บาท โดยหลงลืม            ไม่
นําเข้าบัญชี เมือถูกทวงถามจงึได้นําเงนิทังหมดคืน

(ตัดเงนิเดือน ๕ % เป็นเวลา ๓ เดือน)

(๘) รับเงนิค่าอาหารเสริม(นม) จากเจ้าหน้าทกีารเงินโรงเรียน
แล้วไม่นําไปชําระหนีให้ร้านค้าในเวลาอันสมควร เมือถูกทวงถามจึง
นําไปชําระ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนทเีหลือขอผัดผ่อนกับทางร้านค้า โดย
จาํนวนเงนิทียังไม่ได้จ่ายนัน ได้สาํรองจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างรัวคอนกรีต
ของโรงเรียน (ลดขันเงนิเดือน ๑ ขัน) 



(๙) เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครูประจาํกลุ่มไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ (ตัดเงนิเดือน ๕ % เป็นเวลา ๓ เดือน)  

(๑๐) ร่วมลงนามกับเจ้าหน้าทสีภาตาํบลจัดซือครุภณัฑ์ของสภา
ตาํบลโดยมิได้ทาํการตรวจสอบ 

(๑๑) อนุมัติให้จ่ายเงนิทัง ๆ ทยีังไม่มีการตรวจรับพัสดุโดยไม่
ปรากฏว่ามีการทุจริต (ลดขันเงนิเดือน ๑ ขัน) 

(๑๒) เบิกจ่ายเงนิไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (ตัด
เงนิเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)  

(๑๓) ออกใบเสร็จรับเงนิค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนจากนักเรียน
โดยไม่มีสาํเนาใบเสร็จ ทาํให้เข้าใจผิดว่าต้นขัวใบเสร็จรับเงนิสูญหาย 
ทาํให้ไม่มีหลักฐานเพอืบันทกึลงบัญชีรับเงนิประจาํวัน (ภาคทัณฑ์)

(๑๔) จัดเกบ็เอกสารการเงนิ – บัญชี หลักฐานการจ่ายเงนิไม่
ถูกต้อง ตามระบบบัญชีของทางราชการ ทาํให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
(ตัดเงนิเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)  



(๑๕) ไม่ปฏิบัตติามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

เกยีวกับเรืองการเงนิ การบัญชี การพัสดุ การจัดซือจดัจ้าง

(ตดัเงนิเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

(๑๖) ไม่มาปฏิบัตริาชการ แต่มาลงเวลาย้อนหลัง

(ตดัเงนิเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

(๑๗) ไม่มาปฏิบัตริาชการเพราะป่วย แต่ไม่ส่งใบลาตาม

ระเบียบ (ภาคทัณฑ์) 



มาตรา ๘๕ วรรคสอง

- การปฏิบัตหิน้าทีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย 

ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา  มติ

คณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

- การปฏิบัตหิน้าทีราชการโดยประมาทเลินเล่อ หรือขาด

การเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางการ อันเป็นเหตุ

ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวันัย

อย่างร้ายแรง

(๑) นําเงินราชการทีตนมีหน้าทรัีบผิดชอบไปฝากให้ผู้อนื

นําเข้าธนาคาร เป็นเหตุให้ผู้อนืยักยอกเงนิไป (ปลดออก)



(๒) อนุมัติเงนิอุดหนุนโครงการเกษตรเพือการยังชีพ                    

โดยไม่ได้ตรวจสอบจาํนวนและรายชือนักศึกษาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที

นําเอารายชือนักศึกษานอกโครงการมาเบิกร่วมด้วย(ปลดออก)

มาตรา ๘๖ วรรคหนึง

- ต้องปฏิบัติตามคาํสังของผู้บังคับบัญชาซึงสังในหน้าทรีาชการ

โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือ

หลีกเลียง

- แต่ถ้าเหน็ว่าการปฏบิัตติามคาํสังนันจะทาํให้เสียหายแก่

ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอ

ความเหน็เป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาํสัง

นัน และเมือเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือ            

ให้ปฏิบัติตามคาํสังเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏบิัติตาม



(๑) ผู้บังคับบัญชาสังให้มาทาํงานเร่งด่วน ในวันเสาร์ –
อาทติย์ แต่ไม่มาปฏิบัติงาน (ภาคทัณฑ์)

(๒) ผู้บังคับบัญชาสังให้ไปเข้ารับการฝึกอบรม แต่ไม่ได้            

ไปเข้ารับการฝึกอบรม (ตัดเงนิเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)



มาตรา ๘๖ วรรคสอง

การขัดคาํสังหรือหลีกเลียงไม่ปฏิบัตติามคาํสังของ

ผู้บังคับบัญชาซงึสังในหน้าทรีาชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



มาตรา ๘๗ วรรคหนึง

ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ            

และผู้เรียน จะละทงิหรือทอดทงิหน้าทรีาชการโดยไม่มีเหตุผล             

อันสมควรมิได้

ตัวอย่าง

(๑) ลงเวลาปฏิบัตริาชการแล้ว ไม่อยู่ปฏิบัตริาชการ               

ขาดราชการไปดมืสุราจนมีอาการมึนเมา (ตดัเงนิเดือน ๒ เดอืน)

(๒) ละทงิหน้าทคีุมห้องสอบ (ภาคทณัฑ์)

(๓) ทอดทงิหน้าทเีวรยาม (ลดขันเงนิเดือน ๑ ขัน)

(๔) ทอดทงิหน้าทรีาชการตงัแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.                 

ถึง ๑๕.๐๐ น.  (ภาคทัณฑ์)



มาตรา ๘๘ วรรคหนึง

- ต้องประพฤตเิป็นแบบอย่างทดีีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
- ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี
- ต้องช่วยเกอืกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้

ร่วมปฏบิัตริาชการ
- ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียน และ

ประชาชนผู้มาตดิต่อราชการ
ตัวอย่าง
(๑) แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยมาปฏบิัติหน้าท ีพูดจาก้าวร้าว 

(ตัดเงนิเดือน ๕ % เป็นเวลา ๓ เดือน)
(๒) อยู่เบอืงหลังในการยุยงให้ชาวบ้านขับไล่ผู้บังคับบัญชา และ

ให้ผู้บังคับบัญชาเปลียนคาํสังย้ายตนเองไปโรงเรียนอืน
(ลดขันเงนิเดือน ๑ ขัน) 



(๓) ใช้วาจาไม่สุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชา                     

(ตดัเงนิเดือน ๑ เดือน)

(๔) โต้เถียงและทาํหนังสือร้องเรียนกล่าวหาซงึกันและกัน

(ไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกัน

ภาคทณัฑ์ทงัสองราย)



มาตรา ๘๘ วรรคสอง

การกลันแกล้ง ดหูมิน เหยียดหยาม กดขี หรือข่มเหงผู้เรียน 

หรือประชาชนผู้มาตดิต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง



มาตรา ๘๙ วรรคหนึง

ต้องไม่กลันแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อนืโดยปราศจาก

ความเป็นจริง



มาตรา ๘๙ วรรคสอง

การกลันแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อืนโดยปราศจาก

ความเป็นจริง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



มาตรา ๙๐ วรรคหนึง

ต้องไม่กระทาํการหรือยอมให้ผู้อนืกระทาํการหาประโยชน์

อันอาจทาํให้เสือมเสียความเทียงธรรมหรือเสือมเสียเกียรติศักดใิน

ตาํแหน่งหน้าทีราชการของตน



มาตรา ๙๐ วรรคสอง

กระทาํการหรือยอมให้ผู้อนืกระทาํการหาประโยชน์อนัอาจ

ทาํให้เสือมเสียความเทยีงธรรมหรือเสือมเสียเกียรตศิักดใินตาํแหน่ง

หน้าทรีาชการของตน ถ้าเป็นการกระทาํโดยมีความมุ่งหมายจะให้

เป็นการซอืขายหรือให้ได้รับแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งหรือวิทฐานะใด

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการกระทาํอันมีลักษณะเป็นการ

ให้ หรือได้มาซงึทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อนื เพือให้ตนเอง   

หรือผู้อืนได้รับการบรรจุและแต่งตังโดยมิชอบหรือเสือมเสียความ

เทียงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



มาตรา ๙๑ วรรคหนึง

- ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อืน

โดยมิชอบ

- ต้องไม่นําเอาผลงานทางวิชาการของผู้อืน หรือจ้าง วาน 

ใช้ผู้อืนนําผลงานทางวิชาการ เพอืไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาํหนด

ตาํแหน่ง การเลือนตาํแหน่ง การเลือนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงนิเดือน

ในระดบัทสูีงขึน



                           มาตรา ๙๑ วรรคสอง

- ร่วมดาํเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ

ของผู้อืนโดยมิชอบ

- รับจัดทาํผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ 

เพอืให้ผู้อนืนําผลงานนันไปใช้ประโยชน์ในการดาํเนินการตาม 

วรรคหนึง 

การกระทาํดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



มาตรา ๙๓ วรรคหนึง

ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัตหิน้าท ี           

และในการปฏิบัติการอืนทเีกยีวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัย

อาํนาจและหน้าทรีาชการของตนและแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม 

เกอืกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด



มาตรา ๙๓ วรรคสอง

ต้องไม่เข้าไปเกียวข้องกับการดาํเนินการใด ๆ อันมีลักษณะ

เป็นการทุจริต โดยการซอืสิทธิขายเสียงในการเลือกตังสมาชกิ

รัฐสภา สมาชิกสภาท้องถนิ ผู้บริหารท้องถนิ หรือการเลือกตงัอืนทมีี

ลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

รวมทงัจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อืน                

กระทาํการในลักษณะเดียวกัน

การดาํเนินการทีฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง



มาตรา ๙๔ วรรคหนึง

ต้องรักษาชือเสียงของตน และรักษาเกียรตศิักดขิอง

ตาํแหน่งหน้าทีราชการของตนมิให้เสือมเสีย โดยไม่กระทาํการใดๆ

อันได้ชือว่าเป็นผู้ประพฤตชัิว

ตัวอย่าง

(๑) เล่นไพ่รัมมีกับชาวบ้าน (ประพฤติชัว ภาคทัณฑ์)

(๒) เข้าอยู่ในบริเวณทมีีการเล่นการพนัน จนถูกเจ้าหน้าที

ตาํรวจจับกุมดาํเนินคดีอาญาในข้อหาเล่นการพนันไฮโล

(ประพฤติชัว  ตดัเงนิเดือนเป็นเวลา ๒ เดือน)



(๓) สนับสนุนให้ลูกจ้างเล่นการพนันหวยหุ้น (ประพฤตชัิว

ตัดเงนิเดอืน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน)

(๔) เป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่แปดเก้า 

(ประพฤติชัว ลดขนัเงนิเดือน คนละ ๑ ขัน)

(๕) พานักเรียน ๕ คน ไปรับประทานอาหารและดืมสุรา  

โดยตนเองเมาสุรา ฟุบกับโต๊ะในร้านอาหาร (ประพฤติชัว                     

ตัดเงนิเดอืน เป็นเวลา ๒ เดือน)

(๖) เมาสุรานอกเวลาราชการ จนมึนเมาครองสตไิม่ได้ และ

มุดเข้าไปในมุ้งของภรรยาผู้อนื (ประพฤติชัว ตัดเงนิเดอืน เป็นเวลา 

๒ เดือน)

(๗) เมาสุรา กระทาํอนาจารและทาํร้ายร่างกายนักศึกษา



ฝึกสอนในร้านอาหาร (ประพฤติชัว ตัดเงนิเดอืน ๕ % เป็นเวลา                   

๒ เดือน)

(๘) พกพาอาวุธปืนไปในทสีาธารณะและทะเลาะวิวาทกับ

พนักงานขับรถและกระเป๋าทวิีงรับส่งนักเรียน (ประพฤติชัว                   

ตัดเงนิเดอืน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน)

(๙) นางสาวศราได้ร้องเรียนกล่าวโทษนายมาว่าปลุกปลาํตน

ทงัทไีม่เป็นความจริงเพือให้ตนได้ย้าย (กระทาํการหาผลประโยชน์

อันอาจทาํให้เสียความเทยีงธรรม และกระทาํการอันได้ชือว่าเป็นผู้

ประพฤติชัว)

(๑๐) ทะเลาะวิวาท แสดงกิริยาไม่สุภาพเรียบร้อยซงึกัน          

และกัน (ไม่สุภาพเรียบร้อย และไม่รักษาความสามัคคีระหว่าง



ข้าราชการด้วยกัน และกระทาํการอันได้ชือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว)



มาตรา ๙๔ วรรคสอง และวรรคสาม

กรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๑. การกระทาํผิดอาญาจนได้รับโทษจาํคุก หรือโทษทหีนัก

กว่าจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุดให้จาํคุกหรือให้รับโทษทหีนักกว่า

จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดทไีด้กระทาํโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ (วรรคสอง)

๒. กระทาํการอนืใดอันได้ชือว่าเป็นผู้ประพฤตชัิว                

อย่างร้ายแรง (วรรคสอง)

๓. เสพยาเสพตดิหรือสนับสนุนให้ผู้อนืเสพยาเสพติด                

(วรรคสาม)

๔. เล่นการพนันเป็นอาจณิ (วรรคสาม)

(



๕. ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ใน

ความดแูลรับผิดชอบของตนหรือไม่ (วรรคสาม)



มาตรา ๙๕ วรรคหนึงถงึวรรคหก

ผู้บังคับบัญชามีหน้าทเีสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้             

บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบญัชากระทาํผิดวินัย 

และดาํเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา



มาตรา ๙๕ วรรคเจ็ด

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัตหิน้าทตีามมาตรานี           

และตามหมวด ๗ หรือมีพฤตกิรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพอืมิให้                   

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัตหิน้าทีดังกล่าว

โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นันกระทาํผิดวินัย






