สถานี ก.ค.ศ.
แนวทางการลงโทษทางวินัยข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้ า ราชการครู แ ละบุคลากรทางการศึกษาทุกท่ า น วัน นี ส้ านักงาน ก.ค.ศ. มี เ รื่ อ งราวที่ น่ า สนใจมาน าเสนอซึ่ง เป็ น
เรื่องที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านควรได้ รับทราบเกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ. และมติ ก.พ. ที่เกี่ยวข้ องกับ
แนวทางการลงโทษทางวินยั เนื่องจากการเป็ นข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจาเป็ นต้ องปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด หากมีการละเมิดก็อาจนาไปสู่การถูกลงโทษทางวินัยได้ สาหรับในเรื่ องของการ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั ้น ศาลปกครองสูงสุดได้ มีคาพิพากษาว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็ นองค์ กรสูงสุดที่มีอานาจหน้ าที่
ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามบทบัญญั ติแ ห่ ง รั ฐ ธรรมนูญ หน่ ว ยงานทางปกครองก็ ต้อ งปฏิ บัติตามนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี
การกาหนดหลักเกณฑ์เรื่องใดที่ไม่เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ย่อมถือว่า เป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย (คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด ที่ อ.89/2549)
เรื่ องการเสพสุรา มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496
ได้ วางแนวทางการลงโทษไว้ ว่า ข้ าราชการผู้ใดเสพสุราในกรณีดงั กล่าวต่อไปนี ้ อาจเข้ าลักษณะเป็ นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ ายแรง
ได้ คือ
- เสพสุราในขณะปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ
- เมาสุราเสียราชการ
- เมาสุราในที่ ชุมชนจนเกิ ด เรื่ อ งเสีย หายหรื อ เสีย เกี ย รติศัก ดิ์ ข องต าแหน่ง หน้ า ที่ราชการเกี่ ย วกับ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ดังกล่าวนี ้ ได้ มีแนวทางการพิจารณาของ ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ล 31 ลงวันที่ 29 มกราคม 2536 ให้ วางแนวทาง
ว่า กรณีดงั กล่าวควรพิจารณารายละเอียดข้ อเท็จจริงและพฤติการณ์ ความร้ ายแรงแห่งกรณีเป็ นเรื่อง ๆ ไป
เรื่ องทุจริ ตการสอบ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0401/ว 50 ลงวันที่ 12 เมษายน 2511
ได้ วางแนวทางการลงโทษไว้ ว่า ข้ าราชการที่ทาการทุจริ ตหรื อพยายามทุจริ ต ในการสอบแข่งขัน หรื อสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่งเป็ น
ความผิดวินยั ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
เรื่ องการเล่ นการพนั น ก.ค.ศ. มีม ติ ใ ห้ กวดขันในการปฏิ บัติตามมติ คณะรั ฐมนตรี ตามหนัง สือ สานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 แจ้ งตามหนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550
ได้ ซกั ซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนันถือเป็ นความผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่าง
ร้ ายแรง ไว้ ว่า

-๒-

1. การพนันที่กฎหมายห้ ามขาด ถ้ าข้ าราชการครูผ้ ใู ดเล่นการพนันควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
2. การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตจากทางการ
- กรณีเล่นการพนันโดยไม่ได้ รับอนุญาต ถ้ าผู้เล่นเป็ นเจ้ าพนักงานซึง่ มีหน้ าที่ปราบปรามโดยตรงหรื อเป็ นครู หรื อเป็ น
เจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้ าพนักงานอื่นใด ซึง่ มีข้อห้ ามของกระทรวง ทบวง กรม วางไว้ เป็ นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตาม
เกณฑ์ในข้ อ 1
- กรณีเล่นการพนันโดยได้ รับอนุญาตแล้ ว ถ้ าผู้เล่นเป็ นเจ้ าพนักงานซึ่งมีหน้ าที่ปราบปราม โดยตรงหรื อเป็ นครู หรื อ เป็ น
เจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้ าพนักงานอื่นใด ซึง่ มีข้อห้ ามของกระทรวง ทบวง กรม วางไว้ เป็ นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตาม
เกณฑ์ในข้ อ 1 ก็ได้
เรื่ อ งการเบิก เงินค่ าพาหนะเดิน ทางหรื อเบีย้ เลี ย้ งหรื อ เงินอื่น ในทานองเดี ยวกัน เป็ นเท็ จ ก.พ. ได้ มี มติ ตาม
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 6 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2511 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536
ได้ วางแนวทางการลงโทษไว้ ว่า การกระทาในลักษณะดังกล่าวเป็ นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ ายแรง โดยให้ พิจารณารายละเอียด
พฤติการณ์แห่งการกระทาผิดประกอบด้ วย
เรื่ องการเรี ยกเงินจากผู้ สมั ครสอบ ก.พ. ได้ มี มติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1006/ว 15 ลงวันที่ 19 ธั นวาคม
2516 ได้ วางแนวทางการลงโทษกรณีข้าราชการเรียกและรับเงินจากผู้สมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก โดยอ้ างว่าจะช่วยเหลือให้ สอบได้
พฤติการณ์ เ ป็ นความผิ ดวินัยฐานประพฤติ ชั่วอย่ างร้ ายแรงควรลงโทษสถานหนักระดับ เดี ยวกับความผิ ดฐานทุจริ ตต่อ หน้ า ที่ราชกา ร
จะปรานีลดหย่อนโทษได้ ก็เพียงปลดออกจากราชการเท่านั ้น
เรื่ องการทุจริ ตต่ อหน้ าที่ร าชการ มติคณะรัฐ มนตรี ตามหนังสือสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234
ลงวันที่ 24 ธัน วาคม 2536 ได้ วางแนวทางการลงโทษผู้กระท าผิ ดวินัยฐานทุจ ริ ต ต่ อหน้ า ที่ราชการว่ าเป็ นความผิดวินัยอย่า งร้ ายแรง
ควรไล่ออกจากราชการ การนาเงินที่ทจุ ริตไปแล้ วมาคืน หรือมีเหตุอนั ควรปรานีอื่นใด ไม่เป็ นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็ นปลดออกจากราชการ
เรื่ องการละทิง้ หน้ าที่ราชการ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2536 ได้ วางแนวทางการลงโทษข้ าราชการที่ละทิ ้งหน้ าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่ มี
เหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบตั ิราชการอีกเลยว่าเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ การมีเหตุอันควร
ปรานีอื่นใดไม่เป็ นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็ นปลดออกจากราชการ
เรื่ องการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้อ่ นื มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 197
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาการกระทาผิดวินัยของข้ าราชการ ได้ วางแนวทางการ
ลงโทษข้ าราชการที่ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้อื่นเพื่อไปหาประโยชน์ โดยให้ ถือว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง และลงโทษอย่างน้ อยปลดออก
จากราชการ
สานักงาน ก.ค.ศ. หวังว่า เรื่ องที่นาเสนอในวันนี ้จะเป็ นประโยชน์ กับข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
เพื่ อเป็ นแนวในการประพฤติป ฏิ บัติต น ไม่ใ ห้ เกิ ดการประพฤติ ผิด เกี่ ยวกับวิ นัย และก่อ ให้ เ กิด ความเสื่อ มเสียต่ อเกี ยรติย ศและศักดิ์ ศ รี
ของตาแหน่งหน้ าที่ราชการต่อไป
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