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วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วินัย หมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรม 
ของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้อบัญญัติที่กำหนดเป็น       
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

เน้น...วินัย คือ ข้อห้าม หรือข้อปฏิบัติ



โทษทางวินัย ไม่ใช่โทษทางวินัย

- ภาคทัณฑ์ 
- ตัดเงินเดือน 
- ลดเงินเดือน

- ช่วยราชการ 
- พักราชการ 
-ให้ออกจากราชการ

- ปลดออก 
- ไล่ออก



ผู้บังคับบัญชา 
มีหน้าที่

1. เสริมสร้างและพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย

2. ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

3. ดำเนินการทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีมูล 
กล่าวหาว่าทำผิดวินัย

ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการทางวินัยผู้ทำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาผิดวินัยเสียเอง



การดำเนินการทางวินัย

- ตั้งเร่ืองกล่าวหา 
- สืบสวน 
- สอบสวน 
- พิจารณาความผิด 
- กำหนดโทษ 
- สั่งลงโทษ



• วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

• เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา 

• อุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วัน

• วินัยอย่างร้ายแรง 

• เป็นอำนาจของสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

• อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน

ถ้าเอาผิดทางวินัยไม่ได้ไม่ชัดเจน ให้ใช้ฐานประพฤติช่ัว/ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง



วินัยของข้าราชการครู ม.44 ปี 60

• วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

• ภาคทัณฑ์ 

• ตัดเงินเดือน 

• ลดเงินเดือน

กศจ.

• วินัยอย่างร้ายแรง 

• ปลดออก 

• ไล่ออก

อกศจ.

ก.ค.ศ.

อ.ก.ค.ศ.วินัย

ผู้มีอำนาจดำเนินการ 
(ผู้บังคับบัญชา) 
- เลขาธิการ กพฐ. 
- ศึกษาธิการภาค 
- ศึกษาธิการจังหวัด 
- ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ผอ.สถานศึกษา

ผู้มีอำนาจบรรจุ 
- เลขาธิการ กพฐ. 
- ศึกษาธิการจังหวัด 
(โดยความเห็นชอบ กศจ.)

อุทธรณ์ภายใน 30 วัน

อุทธรณ์ภายใน 30 วัน



การร้องทุกข์

• กรณีทั่วไป กลั่นแกล้ง 

• กล่าวหา ตั้งกรรมการสอบ

กรณีไม่ใช่การลงโทษทางวินัย

• ให้ออกจากราชการ

ร้องทุกข์

ดำเนินการแล้วไม่เป็นผล มีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

กศจ.

ก.ค.ศ.



ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งไม่ต้องสอบสวน

ก. วินัยไม่ร้ายแรง 1. ทำผิดอาญาต้องคำพิพากษาประจักษ์ชัด

ข. วินัยร้ายแรง 1. ทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือหนักกว่า

2. ทำผิดไม่ร้ายแรงแล้วสารภาพเป็นหนังสือ

2. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน (ไม่มีเหตุผล)

3. ทำผิดร้ายแรงแล้วสารภาพเป็นหนังสือ



ข้อคำนึงถึงในการลงโทษทางวินัย

1. ความผิดวินัยไม่มีอายุความ

2. ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

3. ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจลงโทษ

4. ต้องเป็นการกระทำในขณะที่เป็นข้าราชแล้ว

5. การดำเนินการระหว่างสอบสวน ได้แก่  
พักราชการ ออกจากราชการไว้ก่อน



การลงโทษทางวินัย

1. ต้องทำเป็นคำสั่ง

2. ออกคำสั่งตามระเบียบ ก.ค.ศ.

3. ลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด

4. ไม่ลงโทษโดยพยาบาทและอคติหรือผู้ไม่มีความผิด

5. ระบุการกระทำผิดตามมาตราที่ปรับบทความผิด

6. เหตุผลในการกำหนดโทษ



การลดหย่อนโทษ

1. ทำผิดคร้ังแรก

2. สำนึกผิด

3. ไม่เกิดความเสียหาย

4. บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

5. บันดาลโทสะ

6. คุณความดี



อำนาจในการลงโทษทางวินัย กฎ ก.ค.ศ. 2561

- ภาคทัณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา

- ตัดเงินเดือน ร้อยละ 2, 4 เวลา 1, 2, 3 เดือน

นายกรัฐมนตรี, เลขาธิการ, 
ศึกษาธิการ, ผอ.เขตฯ

- ภาคทัณฑ์

- ตัดเงินเดือน ร้อยละ 2, 4 เวลา 1, 2, 3 เดือน

- ลดเงินเดือนร้อยละ 2, 4



ความผิดวินัยที่มักปรากฎในข้อสอบ

1. ทุจริต (ร้ายแรง)

2. ขาดราชการ 15 วัน (ร้ายแรง)

3. ทำผิดอาญาหนักกว่าจำคุก (ร้ายแรง)

4. คัดลอกผลงานทางวิชาการ (ร้ายแรง)

5. ล่วงละเมิดทางเพศ (ร้ายแรง)

6. เล่นการพนันเป็นอาจิณ (ร้ายแรง)

7. เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ร้ายแรง)

8. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ (ไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง)



การประพฤติช่ัว (จะพิจารณาจาก)

1. เกียรติของข้าราชการ (ดูจากตำแหน่งหน้าที่)

2. ความรู้สึกของสังคม

3. เจตนาในการกระทำ



ตัวอย่างการประพฤติช่ัว

- เมาสุราอาละวาด (ตัดเงินเดือน 5%)

- มีความประพฤติทำนองชู้สาว (ภาคทัณฑ์)

- ปลอมเอกสารทำให้เกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง (ตัดเงินเดือน 5%)

- เปิดเผยข้อสอบให้นักเรียนโดยไม่รับผลประโยชน์ (ตัดเงินเดือน 5%)



ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง

- มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคู่สมรสผู้อื่น (ไล่ออก)

- บังคับขืนใจผู้อื่นให้มีเพศสัมพันธ์ (ไล่ออก)

- กระทำอนาจารผู้เรียน (ปลดออก)

- ปลอมลายมือช่ือผู้อื่นหาประโยชน์ (ไล่ออก)

- ทุจริตการสอบเข้าทำงาน (ไล่ออก)

- ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่/เมาสุราเสียราชการ (ปลดออก)

- เปิดเผยข้อสอบแล้วเรียกร้องเงิน (ไล่ออก)



ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับวินัย

1. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. โทษทางวินัยใดต่างจากพวก

3. ข้อใดคือวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง/ประพฤติช่ัว/ช่ัวอย่างร้ายแรง

4. ถูกลงโทษทางวินัยต้องดำเนินการอย่างไร

5. ถูกลงโทษทางวินัยทำการอุทธรณ์ภายในกี่วัน



6. ถูกลงโทษวันที่ 15 มีนาคม จะมีสิทธิอุทธรณ์ถึงวันที่เท่าไร

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโทษทางวินัย

8. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจในการลงโทษสูงสุด คือ ข้อใด

9. โทษทางวินัยใดได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเหมือนลาออก

10. ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงครู คือใคร

ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับวินัย


