คู่มือ
กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)

สานักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
คู่ มื อ กรณี ตัว อย่ างความผิ ด ทางวิ นั ย ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเล่ ม นี้
ได้รวบรวมจากกรณีความผิดต่างๆ ซึ่งได้รับรายงานการลงโทษทางวินัยจากหน่วยงานการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่รายงานมายัง ก.ค.ศ. โดยผ่านการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและ
การออกจากราชการแล้ว ในระหว่ างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ โดยมี วัตถุ ประสงค์เพื่อความสะดวกใน
การศึกษาค้นคว้า การน าไปใช้อ้ างอิงหรือเป็นกรณีเทียบเคียงประกอบการพิจารณาโทษทางวินั ย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเผยแพร่แก่
หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถใช้เป็นคู่มือ ในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา นิติกรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อนึ่ง กรณีตัวอย่างในคู่มือเล่มนี้ ชื่อบุคคลต่าง ๆ ในกรณีตัวอย่างที่ปรากฏเป็นชื่อสมมุติทั้งสิ้น ส่วน
ระดั บ โทษเดิ มเป็ น โทษที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชามี ค าสั่ งไว้ หากเหมาะสมแก่ ก รณี ค วามผิ ด แล้ ว ก.ค.ศ.
จะมีมติรับทราบ หากยังไม่เหมาะสมก็จะมีมติให้เปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมต่อไป
สานักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะอานวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
สานักงาน ก.ค.ศ.
มกราคม ๒๕๖๐
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๑. กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
1.1 ระหวํางครูชายกับนักเรียนหญิง
1.2 ครูชายไมํโสดกับครูสตรีโสด
1.3 ครูชายไมํโสดกับครูสตรีไมํโสด
1.4 ระหวํางครูชายกับบุคคลอื่นที่ไมํใชํครู
1.5 ระหวํางข๎าราชการครูกับบุคคลอื่น
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 94 วรรคหนึ่ง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
มาตรฐานโทษ ลดขั้นเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ๑
มาตรา 94 วรรคสอง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
มาตรฐานโทษ ปลดออก/ไลํออก
มาตรา 94 วรรคสาม กรณีลํวงละเมิดทางเพศ
มาตรฐานโทษ ปลดออก/ไลํออก
**ทั้งนี้ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป**

๒

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับนักเรียนหญิง)
รายที่ 1-106/2553 ชื่อ นายกร ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู๎อํานวยการชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ไมํคํอยมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการ มีพฤติกรรมชู๎สาวกับนางสาวฤดี และทําร๎าย
รํางกายนางพร ภรรยาของตน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายกรได๎อยูํกินกันฉันสามีภรรยาโดยถูกต๎องตามกฎหมายกับนางพร ตั้งแตํ
ปี พ.ศ. ๒532 เป็นต๎น มา มีการจดทะเบียนหยํ าเมือปี พ.ศ. 2540 และจดทะเบียนสมรสกันอี กครั้ง ใน
ปีเดียวกัน และได๎มีการติดตํอพูดคุยกับนางสาวฤดี นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแตํ 12 มิถุนายน 2545
สําเร็ จการศึก ษา 9 ธัน วาคม 2551 และได๎มี ความสัมพั นธ๑ฉั นชู๎ส าวถึง ขั้นได๎เสี ยกับ นางสาวฤดีที่ยั ง เป็ น
นักศึกษาอยูํ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2545 – 2548 นางพร ภรรยาได๎ขอร๎องและห๎า มบุคคลทั้งสองให๎เลิกติดตํอกัน
หลายครั้ง แตํกลับไมํยอมเลิก สุดท๎ายนางพร ได๎ฟูองคดีตํอศาลเยาวชนและครอบครัวเรียกร๎องคําเสียหายที่ทํา
ให๎ครอบครัวตนเดือดร๎อน ศาลพิพากษาให๎นางสาวฤดี ชดใช๎คําทดแทนเป็นเงิน 300,000 บาท
สํวนเรื่องทําร๎ายรํางกายปรากฏตามบันทึกการแจ๎งความร๎องทุกข๑ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2542 ระบุวํา
สามีข องตนกระชากกระเป๋ าสะพาย จึง ยื้อแยํง เสียหลักล๎ มลง นายกรได๎ล ากนางพร ล๎ มลงได๎รั บบาดเจ็ บ
ฟังไมํได๎วํามีเจตนาที่จะทําร๎าย
มาตรา 94 วรรคสาม แหํ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข๎ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. 2547
กรณี ลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎เรียนหรือนักศึกษาไมํวําจะอยูํในความผิดชอบของตนหรือไมํ
โทษ ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน
มติ ก.ค.ศ. เพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ 8/2553
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2553

๓

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับนักเรียนหญิง)
รายที่ ๑-๑๗๓/๒๕๕๓ ชื่อ นายแดง ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง กระทําอนาจารนักเรียนหญิงหลายคนในชั่วโมงการสอน และที่ ห๎องเรียนของ
นายแดงโดยการลูบหน๎าอก โอบกอด โอบเอว หลายกรรมหลายวาระตํางกันเรื่อยมา
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายแดงมักมีพฤติกรรมกระทําอนาจารเด็กนักเรียนหญิงหลายราย ตํางกรรม
ตํางวาระกัน ดังนี้ เด็กหญิงขาวถูกนายแดงโอบเอวและดึงตัวเข๎าหาเพื่อจะหอมแก๎มแตํเด็กหญิงขาวผละตัว
ออกกํอน เด็กหญิงเขียวถูกนายแดงโอบเอวครั้งหนึ่ง สํวนแตะเนื้อต๎องตัวแหยํเอวทําหลายครั้ง และมือของ
นายแดงไปจับถูกหน๎าอก เด็กหญิงเขียวเสียใจมากจนร๎องไห๎ และเห็นวําการกระทําของนายแดงไมํได๎กระทําไป
ด๎วยความเอ็นดูเป็นพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม เด็กหญิงส๎ม ได๎ยินเด็กหญิงฟูามาเลําให๎ฟังวําถูกนายแดงโอบกอด
และเคยเห็นด๎วยตาตนเองประมาณ ๒ ครั้ง และมีรุํนพี่ชื่อเด็กหญิงเหลืองเลําให๎ฟังวําถูกนายแดงโอบกอดและ
จับหน๎าอก เด็กหญิงดําให๎การวําตนถูก นายแดงโอบเอว จับหน๎าอก โดยกระทํามาตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กระทํากับตนทุกสัปดาห๑ หลังจากกระทํากับตนแล๎วนายแดงยังกําชับตนประมาณ ๒
- ๓ ครั้ง วําอยํานําเรื่องนี้ไปบอกให๎ ใครทราบ เด็กหญิงมํวงให๎การวํา ตนเคยถูกนายแดงหอมแก๎ม โอบกอด
หลายครั้ง
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทํ า การลํ ว งละเมิ ด ทางเพศตํ อ ผู๎ เ รี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา ไมํ วํ า จะอยูํ ใ นความดู แ ล
รับผิดชอบของตนหรือไมํ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓

๔

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับนักเรียนหญิง)
รายที่ ๑-๑๗๖/๒๕๕๓ ชื่อ นายดํา ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง กระทําการลํวงละเมิดทางเพศโดยมีความสัมพันธ๑ทางชู๎สาวถึงขั้นได๎เสีย และทํา
ร๎ายรํางกายนางสาวแดง
ข๎อเท็ จจริ งได๎ ความวํ า นางสาวแดงผู๎ เสียหาย ขณะเรียนอยูํ ที่ โรงเรี ยนในระดั บชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๖
นางสาวแดงมีปัญหาครอบครัวพํอ-แมํแยกทางกัน นางสาวแดงจึงมาอยูํกับตา-ยาย นายดํา ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษา
ของนางสาวแดง ได๎เดินทางมาเยี่ยมเยียนนางสาวแดงที่บ๎านอยูํบํอยครั้งตามโครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียนของ
โรงเรียน จากการมาเยี่ยมเยือนเอาใจใสํของนายดํา ทําให๎ตา-ยายของนางสาวแดงเกิดความชื่นชมในตัวนายดํา
ถึงขนาดที่ต๎องการให๎นายดําแตํงงานอยูํกินกับนางสาวแดง ในชํวงที่ยายของนางสาวแดงไมํสบายต๎องรักษาตัว
ในโรงพยาบาลและตาของนางสาวแดงจะไปเฝูาไข๎อยูํที่นั้นตลอดเวลา ปลํ อยให๎นางสาวแดงอยูํที่บ๎านเพียง
ลําพัง นายดําจึงถือโอกาสในชํวงที่ตา-ยาย ของนางสาวแดงไมํอยูํ เข๎าบังคับขํมขืนกระทําชําเรานางสาวแดงจน
สําเร็จความใครํ นางสาวแดงไมํกล๎าเลําเรื่องให๎ตากับยายฟัง หลังจากนั้นนายดําได๎มาบ๎านนางสาวแดงและถือ
โอกาสบังคับขํมขืนใจนางสาวแดงอีกหลายครั้ง จนกระทั่งนางสาวแดงจบการศึกษาจากโรงเรียนไปศึกษาตํอที่
มหาวิทยาลัย นายดําก็ยังมารับนางสาวแดงไปรับประทานอาหารแล๎วพาไปที่รีสอร๑ทและมีเพศสัมพันธ๑กัน
เรื่อยมาจนถึงคืนที่เกิดเหตุทําร๎ายรํางกายนางสาวแดง โดยใช๎โทรศัพท๑มือถือตบไปที่กกหูของนางสาวแดง
จนทําให๎แก๎ วหูฉีกขาดและมีบาดแผลฟกช้ําบริเวณกกหูข๎างซ๎ายของนางสาวแดง มูลเหตุแหํงการทําร๎ายรํางกาย
นางสาวแดงก็สืบเนื่องมาจากนายดําซึ่งมีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวกับนางสาวแดงถึงขั้นได๎เสีย เกิดความหึงหวง
นางสาวแดงโดยเข๎าใจวํานายขาวเป็นเพื่อนชายคนใหมํของนางสาวแดง
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎เรียนหรือนักศึกษา ไมํวําจะอยูํในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไมํ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓

๕

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับนักเรียนหญิง)
รายที่ ๑-๑๓๘/๒๕๕๓ ชื่อ นายมํวง ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง กระทําอนาจารเด็กหญิงขาว นักเรียนชั้น ม.๒/๔ ซึ่งเป็นลูกศิษย๑ของตนโดยใน
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ เหตุเกิดบริเวณปูอมยามหน๎าโรงเรียน โดยได๎ใช๎หวีแหยํเข๎าไปในเสื้อยกทรงและดัน
ไปโดนที่นมและในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ เหตุเกิดที่ห๎องฝุายปกครอง บริเวณโต๏ะทํางานของนายมํว ง
โดยใช๎มือล๎วงเข๎าไปในเสื้อบีบหัวนมและขยํา
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ เด็กหญิงขาวมาโรงเรียนสายและพบกับนายมํวง
ที่หน๎าประตูโรงเรียน นายมํวงให๎เด็กหญิงขาวมาพบที่ปูอมยามหน๎าโรงเรียน โดยในวันนี้แตํงกายชุดกีฬา เสื้อสี
เหลือง กางเกงวอร๑ม ใสํเสื้อเกาะอกสีดําซึ่งผิดระเบียบของโรงเรียน นายมํวงได๎บอกให๎เด็กหญิงขาวหยิบหวี
และของในกระเป๋าเสื้อออกมาซึ่งมียาดม ลิปมัน กระจก ออกจากกระเป๋ามาวางที่บนโต๏ะในปูอมยาม หลังจาก
นั้นนายมํวงใช๎หวีแหยํเข๎าไปในเสื้อยกทรงและดันไปโดนที่นม และจากนั้นนายมํวงได๎นัดเด็กหญิงขาวให๎มาพบใน
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ หลังเวลาอาหารกลางวัน ที่ห๎องฝุายปกครอง นายมํวงบอกวําตอนนี้ในห๎องคนเยอะ
ยังคืนให๎ไมํได๎ จะไมํเหมาะสมให๎มาหลังเลิกเรียน เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. เด็กหญิงขาวได๎เข๎าไปพบนายมํวง
อีกครั้ง ในห๎องฝุายปกครองนายมํวงได๎ถามข๎อมูลตําง ๆ และได๎หยิบหวีจากกระเป๋าเสื้อและทําเหมือนครั้งแรก
พอดีขณะนั้นนางแดงเดินเข๎ามาในห๎อง นายมํวงจึงได๎เอาหวีออกจากหน๎าอกและบอกเด็กหญิงขาวจัดกระดุมเสื้อ
ให๎เรียบร๎อยและขอเบอร๑โทรศัพท๑ เด็กหญิงขาวได๎ให๎เบอร๑โทรศัพท๑บ๎านปูาและเบอร๑มือถือของตน จากนั้นนาย
มํวงถามวําได๎ทําผิดระเบียบของโรงเรียนอะไรบ๎างหรือเปลํา ถามวําเจาะสะดือไหม เด็กหญิงขาวก็เปิดสะดือให๎
ดู ถามวําเจาะลิ้นไหม เด็กหญิงขาวก็แลบลิ้นให๎ดู จากนั้นก็สั่งให๎เด็กหญิงขาวปลดกระดุมเสื้อ ๒ เม็ด โดย
เด็กหญิงขาวคิดวํานายมํวงจะตรวจดูเสื้อซับในวําผิดระเบียบหรือไมํ แตํนายมํวงกลับใช๎มือล๎วงเข๎าไปในเสื้อและ
บีบหัวนมด๎านขวาและเปลี่ยนมาข๎างซ๎ายและขยํา เด็กหญิงขาวถามวําอะไรเหรอคะ นายมํวงบอกวําดูวําเจาะ
หัวนมหรือไมํ หลังจากนั้นก็บอกให๎ทําตัวดี ๆ แล๎วก็หยิบโทรศัพท๑คืนให๎ และยังอบรมตํอกํอนจะปลํอยกลับบ๎าน
และนัดให๎มาพบอาทิตย๑ละ ๑ ครั้ง
มาตรา ๙๔ วรรคสอง และวรรคสาม แหํง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข๎า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง และกรณีกระทําการลํวงละเมิดทาง
เพศตํอผู๎เรียนหรือนักศึกษา
โทษ ยุติเรื่อง
มติ ก.ค.ศ.ลงโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๓

๖

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายไม่โสดกับครูสตรีไม่โสด)
รายที่ ๑-๑๒๖/๒๕๕๓ ชื่อ นายวุฒิ ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง มีพฤติการณ๑แสดงออกเชิงชู๎สาวตํอหญิงอื่นที่มิใชํภริยาตนและเป็นหญิงที่มีสามี
แล๎ว ด๎วยวาจาทั้งทางโทรศัพท๑และอยูํเฉพาะหน๎า จนถูกดําเนินคดีอาญาแตํพนักงานอัยการ มีคําสั่งเด็ดขาด
ไมํฟูอง เนื่องจากพยานหลักฐานไมํเพียงพอที่จะฟังได๎วํานายวุฒิขํมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นที่มิใชํภริยาตน
ข๎อเท็ จจริ ง ได๎ค วามวํ า นายวุฒิ และนางมัย มีค วามสนิทสนมกัน เป็นพิ เศษเกินกวําการเป็น เพื่อ น
รํวมงาน โดยนายวุฒิมีพฤติกรรมที่ไปมาหาสูํนางมัย เข๎าออกบ๎านพักนางมัยอยํางถือวิสาสะ ทั้งกลางวันและ
กลางคืน โดยไมํคํานึ งถึงความเหมาะสมและสายตาของชาวบ๎า น ทั้ง ๆ ที่รู๎วํานางมั ย มีสามีโ ดยชอบด๎ว ย
กฎหมายอยูํแล๎ ว โดยเฉพาะในวันที่ ๑๒ มีน าคม ๒๕๕๐ นายวุ ฒิไ ด๎ ไ ปหานางมัย ที่บ๎ านพั กในยามวิกาล
พยายามจะเข๎าไปในบ๎านให๎ได๎จนเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันขึ้นระหวํางบุคคลทั้งสอง โดยบิดาของนางมัยมา
พบเห็นเข๎า.นายวุฒิจึงออกจากบ๎านของนางมัยไป
สําหรับประเด็นกรณีนายวุฒิได๎ทําการขํมขืนนางมัยในวันที่ ๕ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ หรือไมํนั้น
จากปากคําของเพื่อนรํวมงานของนางมัยซึ่ง ตํางก็เป็นข๎าราชการครูโรงเรียนเดียวกัน หลายรายได๎ให๎การ
สอดคล๎องต๎องกันวํา หลังจากวันเกิดเหตุที่นางมัยกลําวอ๎างวํา นายวุฒิขํมขืนกระทําชําเราตนนั้น นางมั ยได๎มา
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติไมํมีอาการหวาดผวาหรือตื่นกลัว และตามแขนขาของนางมัยก็ไมํมีบาดแผลหรือ
รอยฟกช้ําอันเกิดจากการขัดขืนตํอสู๎ ในขณะที่มีการปลุกปล้ํากระทําชําเราแตํอยํางใด และยังเห็นนางมัยไปร๎องเพลง
ที่ห๎องพักครูชั้นลํางอยํางสนุกสนานผิดวิสัยของผู๎ที่ถกู ขํมขืนกระทําชําเรามา
มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํ รั ก ษาชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข องตํ า แหนํ ง หน๎ า ที่ ร าชการของตนมิ ใ ห๎ เ สื่ อ มเสี ย
โดยกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
โทษ ภาคทัณฑ๑
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากภาคทัณฑ๑เป็นโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน และให๎ติดตาม
ความประพฤติเป็นเวลา ๑ ปี
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓

๗

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายไม่โสดกับครูสตรีไม่โสด)
รายที่ ๑-๑๖๙/๒๕๕๔ ถึงรายที่ ๑-๑๗๐/๒๕๕๔
ชื่อ นายชัย ตําแหนํงผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ชื่อ นางชื่น ตําแหนํงศึกษานิเทศก๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง มีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวตํอกัน ทําให๎ครอบครัวของนางทองเดือดร๎อนและหยํา
ขาดจากสามี
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางชื่นได๎ให๎การด๎วยตนเองยอมรับวําตนมีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวกับ นายชัย และ
ในขณะมีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวกับนายชัย นางชื่นก็ไมํยอมมีความสัมพันธ๑ทางเพศกับนายชมสามีเลย นางชื่น
ได๎เคยเลําพฤติกรรมของตนกับนายชัยให๎นายชีพซึ่งเป็นรองผู๎อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยนางชื่นเลําวํา
ได๎เสียกับนายชัยครั้งแรกที่โรงแรม ขณะที่ไปอบรมด๎วยกัน นอกจากนั้นนายชมผู๎เป็นสามีของนางชื่นยังให๎การ
วํานางชื่นเริ่มมีความสนิทสนมกับนายชัยมากขึ้น นายชมจึงต๎องเขียนจดหมายถึงพํอตาแมํยายเลําถึงพฤติกรรม
ของนางชื่น ภายหลังนายชัยทราบวําสามีของนางชื่นรู๎เรื่องจึงพยายามตีตัวออกหํางนางชื่น ไมํยอมให๎นางชื่นพบเจอ
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ปลดออกจากราชการทั้ง ๒ ราย
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากปลดออกจากราชการเป็นโทษไลํออกจากราชการทั้งสองราย
ประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๔

๘

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับบุคคลอื่นที่มิใช่ครู)
รายที่ ๑- ๑๘๙/๒๕๕๓ ชื่ อ นายเขี ย ว ตํ า แหนํ ง ผู๎ อํ า นวยการโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง พยายามขํมขืนกระทําชําเรานางสาวแดงซึ่งเป็นบุตรผู๎สืบสันดานของตนโดยใช๎
กําลังกอดปล้ําและถอดเสื้อผ๎าของนางสาวแดงแล๎วใช๎อวัยวะเพศของตนถูไถที่อวัยวะเพศของนางสาวแดง และ
พยายามจะนําอวัยวะเพศของตนสอดใสํอวัยวะเพศของนางสาวแดง แตํไมํสามารถเข๎าไปได๎เนื่องจากนางสาว
แดงดิ้นรนขัดขืน ผลคดีอาญาศาลฎีกามีคําพิพากษาให๎ลงโทษจําคุก ๔ ปี
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายเขียวได๎หยํากับนางเหลืองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งขณะนั้นนางสาวแดง อายุได๎ ๑
ขวบ นับตั้งแตํนั้นมา นางสาวแดงจึงได๎อยูํรํวมกับมารดาที่จังหวัด ก. มาโดยตลอด จนกระทั่งอายุ ๑๓ ปี จึง
ได๎มาพักอาศัยอยูํกับบิดา คือ นายเขียวเพื่อศึกษาตํอที่จังหวัด ข. นายเขียวมี พฤติกรรมชอบกอดและจูบปาก
นางสาวแดงอยํางแรง รวมทั้งจับหน๎าอกหลายครั้ง ในขณะที่นางสาวแดงอยูํบ๎านคนเดียว การกระทําของนายเขียว
ไมํเหมือนการกระทําระหวํางบิดากับบุตร แตํเหมือนการกระทําระหวํางหนุํมสาวมากกวํา จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๔๖ นางสาวแดงก็ถูกนายเขียว ใช๎กําลังกอดปล้ําและถอดเสื้อผ๎านางสาวแดงออกแล๎วใช๎อวัยวะ
เพศของตนถูไถที่อ วัยวะเพศของนางสาวแดง แตํไ มํ สามารถเข๎าไปได๎ เนื่องจากนางสาวแดงดิ้ นรนขัดขื น
การกระทําของนายเขียวดังกลําวเป็นความผิดฐานพยายามขํมขืนกระทําชําเรานางสาวแดง ซึ่งเป็นผู๎สืบสันดาน
ของนายเขียว เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๘๕,๘๐ ศาล
ชั้นต๎น มีคําพิพากษาให๎ลงโทษจําคุก ๑๖ ปี ศาลอุทธรณ๑พิพากษายืนตามศาลชั้นต๎น ศาลฎีกามีคําพิพากษา
ให๎ลงโทษจําคุก ๔ ปี
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําความผิดอาญาจนได๎รับโทษจําคุกและกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว อยําง
ร๎ายแรง
โทษ ไลํออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๓

๙

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับบุคคลอื่นที่มิใช่ครู)
รายที่ ๑-๑๙๐/๒๕๕๓ ชื่อ นายเหลือง ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู๎อํานวยการชํานาญการ
พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง เมื่อครั้งดํารงตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน มีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวกับภริยาโดยชอบ
ด๎วยกฎหมายของผู๎อื่น เป็นเหตุให๎ครอบครัวผู๎อื่นเดือดร๎อน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายเหลืองมีภริยาโดยชอบด๎วยกฎหมายแล๎ว ได๎รู๎จักกับนางเขียว ภริยาโดยชอบ
ด๎วยกฎหมายของนายดํา ซึ่งเป็นลูกจ๎างของโรงเรียนตั้งแตํย๎ายมาดํารงตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน ตั้งแตํปี
พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อ มาทํ างานรํ ว มงานกั นนายเหลื อ งได๎ ให๎ ค วามสนิ ท สนมในทางชู๎ส าวกั บนางเขี ยว โดยมี
พฤติการณ๑เดินไปหานางเขียวที่อาคารเอนกประสงค๑ของโรงเรียน ซึ่ง ใช๎เป็นที่ประกอบอาหารและจัดเลี้ยง
อาหารกลางวันให๎กับนักเรียนบํอยครั้ง บางครั้ง ชํวยนางเขียวประกอบอาหาร ชํวยตักอาหารแจกนักเรียน
พูดจาหยอกล๎อกับนางเขียวตํอหน๎าข๎าราชการครู จับมือและโอบกอดนางเขียวในขณะชํวยนางเขียวประกอบ
อาหาร หลังจากนั้นนางเขียวก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป หลังโรงเรียนเลิกจะอยูํกันโดยลําพังสองตํอสองกับนายเหลือง
ไปทํางานในวันเสาร๑ วันอาทิตย๑ จะปรนนิบัติเอาใจใสํนายเหลืองเป็นพิเศษ โดยจัดเตรียมอาหารให๎ทุกมื้อรวมทั้ง
อาหารวํางให๎กับนายเหลือง ทั้งคูํจะนัดแนะกันออกนอกโรงเรียนในชํวงบําย โดยผลัดกันเข๎าออกจากบริเวณ
โรงเรียน ทั้งคูํจะเดินทางกลับเข๎ามาโรงเรียนกํอนเวลาโรงเรียนเลิก และเมื่อนางเขียวกลับบ๎านพักแล๎ว นาย
เหลืองจะโทรศัพท๑พูดคุยนัดหมายกับนางเขียวแล๎วจะขับรถยนต๑ไปรับนางเขียวออกจากบ๎าน แล๎วจะพากลับมา
สํ ง ในชํ ว งเวลาระหวํ า ง ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. บํ อ ย ๆ มี อ ยูํ ค รั้ ง หนึ่ ง นายขาวบุ ต รชายนางเขี ย วได๎ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต๑สะกดรอยตามทั้งคูํออกไปพบวํานายเหลืองได๎พานางเขียวเข๎าไปในโรงแรมมํานรูด นายขาวได๎
จอดรถซุํมดูเป็นเวลานานก็ไมํเห็นบุคคลทั้งสองกลับออกมา นายขาวจึงเดินทางกลับบ๎านและวันนั้นนายเหลืองได๎
พานางเขียวมาสํงที่บ๎านเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หลังจากนั้นเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ นางเขียวได๎ขนย๎าย
ข๎าวของออกจากบ๎าน ชํวงแรกไปพัก อาศัยกับบ๎านน๎องชาย หลังจากนั้นอีกประมาณ ๒-๓ เดือน นางเขียวก็ไป
เชําบ๎านพักเพียงลําพังโดยนายเหลืองเทียวไปรับ – ไปสํงเป็นประจํา
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ภาคทัณฑ๑
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษภาคทัณฑ๑ เป็นโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๓

๑๐

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับบุคคลอื่นที่มิใช่ครู)
รายที่ ๑-๐๓๕/๒๕๕๔ ชื่อ นายวิทย๑ ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ประพฤติตนในลักษณะชู๎สาวกับหญิงอื่นซึ่งมิใชํภรรยาของตนโดยกระทําตน
สนิทสนมกับนางพันทิวา มีพฤติกรรมสนิทสนมไปมาหาสูํกัน สนิทสนมกันเป็นพิเศษบางครั้ง ก็พักค๎างคืนบ๎าน
นางพันทิวา
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายวิทย๑มีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวกับนางพันทิวาจริง โดยนายวิทย๑ได๎ไปพักอาศัย
อยูํกับนางพันทิวาที่บ๎านของนางพันทิวา อีกทั้ง มีรูปถํายของทั้ง คูํในขณะที่อยูํบ๎านของนางพันทิวา โดยทํา
กิจกรรมภายในบ๎านรํวมกันอยํางสนิทสนม รวมทั้งการแตํงกายซึ่งเป็นชุดอยูํบ๎าน จึงเป็นการยืนยันได๎วํานายวิทย๑
พักอาศัยอยูํกั บนางพั นทิ วาและมีความสัมพันธ๑ ลึกซึ้งตํ อกั น ทั้ง นี้ นายวิ ท ย๑ ได๎ ถู กผู๎ อํา นวยการสถานศึก ษา
วํากลําวตักเตือน เรื่องการมีความสัมพันธ๑กับหญิงอื่นซึ่งมิใชํภรรยาตนอยูํกํอนแล๎ว นอกจากนั้นการที่นายวิทย๑
ได๎มีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวกับนางพันทิวาเป็นเหตุให๎ครอบครัวของนายวิทย๑แตกแยกแตํไมํได๎จดทะเบียนหยํา
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
มติ ก.ค.ศ. เพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๔

๑๑

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับบุคคลอื่นที่มิใช่ครู)
รายที่ ๑-๐๗๒ /๒๕๕๔ ถึงรายที่ ๑-๐๗๓/๒๕๕๔
ชื่อ (๑) นายดอน ตําแหนํงรองผู๎ อํานวยการโรงเรี ยน วิ ทยฐานะรองผู๎ อํานวยการชํานาญการ สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(๒) นางภา ตําแหนํงบุคลากร สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา กระทําผิดวินั ยในเรื่อ ง
มีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวตํอกันจนครอบครัวนายดอนแตกแยก
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายดอน ได๎แตํงงานและจดทะเบียนสมรสกับนางดา อาศัยอยูํรํวมกันมีบุตรด๎วยกัน
๓ คน นายดอนกับนางภา เป็นเพื่อนรํวมงานกันและมีความสนิทคุ๎นเคยกัน เนื่องจากอยูํในสํานักงานเดียวกัน
ตํอมาสามีของนางภาเสียชีวิต นายดอนกับนางภามีความใกล๎ชิดกันมากขึ้น จนเพื่อนรํวมงานนินทากันวําบุคคล
ทั้ง สองมีความสัมพันธ๑กันเกินกวําเพื่อนรํวมงานที่จะพึงปฏิบัติตํอกัน ตํอมานางภาได๎ซื้อบ๎านหลังใหมํและใน
ชํวงเวลาเดียวกันนางดาก็สังเกตเห็นวําพฤติกรรมของนายดอนเปลี่ยนไป โดยกลับบ๎านดึกๆ บางวันก็ไมํกลับบ๎านเลย
วันหยุดก็ไมํอยูํกับครอบครัวเหมือนเคย การใช๎จํายเงินมากขึ้น และเมื่อนางดาทราบพฤติการณ๑เรื่องความสัมพันธ๑
ระหวํางนายดอนและนางภา จึงให๎บุตรสาวและน๎องสาวไปแอบสังเกตการณ๑พฤติกรรมของนายดอนปรากฏวําเป็น
ความจริงตามที่ได๎ทราบ เมื่อนางดาสอบถามเอาความจริง นายดอนก็ยอมรับและขอหยํากับนางดา และนายดอนได๎
เก็บเอาเสื้อผ๎า สิ่งของของตนออกจากบ๎านไปอยูํกับนางภา และไมํกลับมาดูแลครอบครัวอีกเลย
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ งดโทษให๎วํากลําวตักเตือน
มติ ก.ค.ศ. ให๎ลงโทษปลดออกจากราชการ ทั้ง ๒ ราย
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๔

๑๒

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายกับบุคคลอื่นที่มิใช่ครู)
รายที่ ๑-๒๑๕/๒๕๕๔ ชื่ อ นายหมื่ น ตํ า แหนํ ง ผู๎ อํ า นวยการโรงเรี ย น วิ ท ยฐานะผู๎ อํ า นวยการ
ชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ข๎าราชการครูมีภริยาโดยชอบด๎วยกฎหมาย มีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวถึง ขั้น
ได๎เสียกับหญิงอื่นซึ่งไมํใชํภริยาของตน ในขณะที่อยูํกินฉันสามีภรรยา ยังไปมีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวกับหญิงอีก
คนจนกระทั่งมีบุตรด๎วยกัน ๒ คน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายหมื่นมีภริยาโดยชอบด๎วยกฎหมายอยูํแล๎ว ชื่อนางบุหงา จนมีบุตรด๎วยกัน
๒ คน ตํอมานายหมื่นได๎เห็นชอบให๎นางบุหงาไปทํางานที่ตํางประเทศ ระหวํางนั้น นายหมื่นได๎ไ ปสนิทสนมกับ
นางณาและแตํงงานกันตามประเพณีแตํไมํไ ด๎จดทะเบียนสมรส ระหวํางนั้นนายหมื่นยัง ไปมีความสัมพันธ๑
ฉันชู๎สาวกับนางไพ จนมีบุตรด๎วยกัน ๒ คน และในชํวงที่นายหมื่นอยูํกินกับนางไพ อาศัยชํวงที่นางบุหงาไปทํางาน
ที่ตํางประเทศ ฟูองหยํานางบุหงาตํอศาล และเนื่องจากนางบุหงาไมํได๎อยูํตามภูมิลําเนาจึงไมํทราบวํานายหมื่น
ได๎ฟูองตน ทําให๎ศาลมีคําสั่งวําจําเลยขาดนัดยื่นคําให๎การ เปิดโอกาสให๎โจทก๑นําพยานเข๎าสืบฝุายเดียว ศาลจึง
พิพากษาให๎นายหมื่นหยําจากนางบุหงา
มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ ง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
โทษ ตัดเงินเดือน จํานวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากตัดเงินเดือน จํานวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน เป็นโทษลดขั้นเงินเดือน
จํานวน ๑ ขั้น

ประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔

๑๓

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างข้าราชการครูกับบุคคลอื่น)
รายที่ ๑-๑๗๖/๒๕๕๔ ชื่อ นางภัทร ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง มีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวกับนายกิต สามีโดยชอบด๎วยกฎหมายของ นางขนิษ
ถึงขั้นไปรํวมหลับนอนด๎วยกัน แม๎ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นสืบสวน
เกี่ยวกับกรณีดังกลําว แตํนางภัทรก็ไมํหยุดพฤติกรรม เป็นเหตุให๎นางขนิษภรรยาของนายกิตได๎รับความเดือดร๎อน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางขนิษภรรยาของนายกิต ได๎ทําหนังสือร๎องเรียนตํอผู๎อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา กลําวหานางภัทรมีพฤติกรรมไมํเหมาะสมกับความเป็นครู คือ มีความสัมพันธ๑ ฉันชู๎สาวกับสามี
ของตน ทําให๎ได๎รับความเดือดร๎อน ประกอบกับนางขนิษผู๎ร๎องได๎ร๎องเรียนวําได๎พบบุคคลทั้งสองที่ รีสอร๑ทแถว
ชานเมือง สํวนคําพิพากษาของศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ฟังได๎วํานางภัทรได๎กระทําการอัน
เป็นการปกปิดแอบลักลอบกระทําการในที่ลับ โดยนัดพบกับนายกิตตามคําขอร๎องของนายกิตที่รีสอร๑ท แถวชาน
เมือง ซึ่งผู๎ดูแลรีสอร๑ทให๎การวําโดยปกติจะมีคนมาพัก เป็นครูเพื่อหลับนอนกัน
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางอยํางร๎ายแรง
โทษ งดโทษให๎วํากลําวตักเตือน
มติ ก.ค.ศ.ให๎ลงโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๔

๑๔

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ระหว่างครูชายไม่โสดกับครูสตรีโสด)
รายที่ ๑-๐๐๔/๒๕๕๔ ชื่อ นางทอง ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยไมํร๎ายแรงในเรื่อง มีพฤติกรรมสนิทสนมกับนายเงิน ซึ่งเป็นสามีโดยชอบด๎วยกฎหมาย
ของผู๎อื่น แตํไมํมีพฤติกรรมถึงขั้นได๎เสีย
ข๎อเท็ จจริ งได๎ ความวํ า เมื่ อครั้ งนายเงินเป็ นผู๎ บัง คั บบั ญ ชาของนางทอง บุ คคลทั้ง สองมี พฤติ กรรม
สนิทสนมกันโดยไปไหนด๎วยกันและมีพยานเห็นวํา นางทองมักจะนั่งซ๎อนรถจักรยานยนต๑ของนายเงิน เวลาไป
ไหนด๎วยกัน และจากผลการสอบสวนยังปรากฏอีกวํา นายเงินเป็นคนเจ๎าชู๎ ดังนั้น เมื่อเห็นนางทองเป็นหญิงหม๎าย
(สามีเสียชีวิต) นายเงินก็ไปแสดงอาการเจ๎าชู๎กับนางทอง แตํไมํปรากฏวํานางทองและนายเงินมีความสนิทสนมกัน
จนถึงขั้นได๎เสียคงมีพฤติกรรมเพียงแคํนางทองไปไหนด๎วยกันกับนายเงินบํอยครั้ง จนเป็นเหตุให๎ภรรยานายเงิน
หึงหวง จึงทําหนังสือร๎องเรียนนายเงินตํอผู๎บังคับบัญชา
มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ ง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนํงหน๎าที่ราชการของตน
โทษ งดโทษให๎วํากลําวตักเตือน
มติ ก.ค.ศ. ให๎ลงโทษภาคทัณฑ๑

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๔

๑๕

2. กรณีความผิดที่เกี่ยวกับเพศและอนาจารทางเพศ ฯลฯ
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 94 วรรคหนึ่ง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
มาตรฐานโทษ ลดขั้นเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ๑
มาตรา 94 วรรคสอง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
มาตรฐานโทษ ปลดออก/ไลํออก
มาตรา 94 วรรคสาม กรณีลํวงละเมิดทางเพศ
มาตรฐานโทษ ปลดออก/ไลํออก
* ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1306/ว4 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2553
เรื่อง แนวการพิจารณาลงโทษข๎าราชการครูกระทําผิดวินัย
** ทั้งนี้ ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป **

๑๖

กรณีความผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว (ความผิดอื่น ๆ เกี่ยวกับเพศ, อนาจาร ฯลฯ)
รายที่ ๑-๐๑๕/๒๕๕๔ ชื่ อ นายแดง ตํ า แหนํ ง รองผู๎ อํ า นวย การโรงเรี ย น วิ ท ยฐาน ะ
รองผู๎อํานวยการชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง เมื่อครั้งดํารงตําแหนํงครูโรงเรียนหนึ่ง มีความสัมพันธ๑ฉันชู๎สาวถึงขั้นได๎เสียกั บ
นางสาวมํวง พนักงานราชการทั่วไปโรงเรียนสอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ ง ที่มีภริยาโดยชอบด๎วย
กฎหมายอยูํแล๎ว โดยหลอกลวงวําจะหยํากับภริยาแล๎วไปจดทะเบียนสมรสด๎วย ทําให๎ฝุายหญิงหลงเชื่อ ยอมมี
เพศสัมพันธ๑จนตั้งครรภ๑
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นายแดงและนางสาวมํวง (ครูอัตราจ๎าง) ได๎ปฏิบัติการสอนที่
โรงเรียนหนึ่ง ซึ่งนายแดงมีภริยาโดยชอบด๎วยกฎหมายและเป็นครูในโรงเรียนเดียวกันจึงคบหากันอยํางเพื่อน
รํวมงาน ตํอมา นางสาวมํวงได๎รั บการบรรจุเป็น พนักงานราชการที่โรงเรียนสอง สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเดียวกัน นายแดงกลับคบหาติดตํอกับนางสาวมํวงในทํานองชู๎สาว นัดพบกัน ซึ่งคนอื่นก็มิได๎รับรู๎ เมื่อ
ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ได๎ไปเที่ยวสองตํอสอง ระหวํางเดินทางกลับได๎พักค๎างคืนที่โรงแรมแหํงหนึ่ง
และนายแดงกับนางสาวมํวงก็ได๎เสียกันครั้งแรก นายแดงได๎ให๎ความหวังวําจะรับผิดชอบแตํงงานและอยูํกินกับ
นางสาวมํวง หลังจากนั้นทั้งสองคนได๎มีเพศสัมพันธ๑กันอีกหลายครั้งจนนางสาวมํวงตั้งครรภ๑ จึงขอให๎นายแดง
รับผิดชอบโดยการหยําขาดกับภริยา และไปสูํขอตามประเพณีรวมทั้งจดทะเบียนสมรสกับตนตามที่ให๎คํามั่นไว๎
แตํนายแดงกลับบํายเบี่ยง ญาติผู๎ใหญํทั้งสองฝุายและผู๎ใหญํบ๎านได๎รํวมเจรจากันหลายครั้ง ก็ไมํสามารถตกลง
กันได๎ เนื่องจากนางสาวมํวงต๎องการให๎นายแดงหยํากับภริยาและจดทะเบียนสมรสกับตน นายแดงไมํยอม
นางสาวมํวงจึงเข๎าร๎องเรียนตํอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการทางวินัยกับนายแดง จากนั้นนาย
แดงและภริยาพยายามติดตํอให๎นางสาวมํวงยอมถอนเรื่องร๎องเรียน.แตํนางสาวมํวง ไมํปฏิบัติตาม หลังจากที่
มีการสอบสวนนายแดงได๎ยอมรับผิดชอบ และพร๎อมจะสํงเสีย รวมทั้งจดทะเบียนรับรองบุตรในครรภ๑ของ
นางสาวมํวง แตํนายแดงก็ไมํยอมหยํากับภริยาตามความต๎องการของนางสาวมํวง ซึ่งตํอมานายแดงได๎แสดง
ความรับผิดชอบโดยนําเงินและสิ่งของไปให๎นางสาวมํวงหลายครั้ง แตํนางสาวมํวงไมํรับ เมื่อนายแดงได๎ไปขอ
จดทะเบียนรับรองบุตร แตํไมํประสบความสําเร็จ เพราะติดขัดเงื่อนไขต๎องได๎รับ ความยินยอมจากเด็กและ
มารดา เนื่องจากนางสาวมํวงไมํให๎ความยินยอม ปัจจุบันนายแดงยังไมํได๎หยําขาดภริยา
มาตรา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี
โทษ
มติ

๘๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2554

๑๗

กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศและอนาจารทางเพศ
รายที่ ๑-๑๐๕/๒๕๕๓ ชื่อ นายวิ ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สัง กัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ใช๎หัวเขํากระแทกเข๎าไปถูกบริเวณหน๎าอกและอวัยวะเพศของนักเรียนหญิง
และใช๎วาจาไมํเหมาะสมกับนักเรียน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายวิกระแทกเขําไปถูกบริเวณหน๎าอกและอวัยวะเพศของนักเรียนหญิงซึ่งเป็น
ศิษย๑ของตน โดยให๎เด็กหญิงมลนั่งยอง ๆ คุกเขํา แล๎วตัวนายวิใช๎เขํากระแทกบริเวณหน๎าอกและอวัยวะเพศ
อันเป็นการสํอเจตนาที่จะกระทําอนาจารลํวงละเมิดทางเพศตํอนักเรียนโดยชัดแจ๎ง โดยประสงค๑ตํอผลของการ
กระทําของตน และยังมีอุปนิสัยที่ชอบใกล๎ชิดนักเรียนหญิงและหาประโยชน๑ด๎วยคําพูดแทะเล็ม ด๎วยวาจา
คําพูดไมํเหมาะสมกับนักเรียนและผู๎ปกครองนักเรียนที่มาติดตํอ นําบุตรมาเข๎าเรียนที่โรงเรียน ในลักษณะชวน
หลับนอนมีเพศสัมพันธ๑
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บข๎ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎เรียนหรือนักศึกษาไมํวําจะอยูํในความดูแลรับผิดชอบของ
ตนหรือไมํ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ
ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๓

๑๘

กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศและอนาจารทางเพศ
รายที่ ๑-๑๒๒/๒๕๕๓ ชื่อ นายคม ตําแหนํงครู วิทยฐานะครู ชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา
กระทําความผิดวินัยอยํางร๎ายแรงในเรื่อง กระทําอนาจารนักเรียนชายโดยการกอดจูบให๎นั่งตัก กัด
หัวนม จับอวัยวะเพศ และบังคับให๎นักเรียนใช๎มือรูดอวัยวะเพศไปมาจนสําเร็จความใครํ และใช๎กล๎องดิจิตอล
ถํายภาพเก็บไว๎
ข๎ อ เท็ จ จริ ง ได๎ ค วามวํ า นายคมได๎ ก ระทํ า การอนาจารแกํ น ายวิ ท ย๑ นายศั ก ดิ์ นายชลิ ต นายรั ก
นายรินทร๑ และนายนร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด๎วยการจูบปาก หอมแก๎ม โอบกอดให๎นั่งตักแล๎วโอบกอด
จับอวัยวะเพศ กัดแขนกับใบหู กัดหัวนม กัดหลัง นอกจากนี้นายคมยังได๎กระทําอนาจารแกํนายวิทย๑ด๎วยการ
บังคับให๎นายวิทย๑ถอดกางเกงรูดลงมาที่หัวเขําพร๎อมทั้งให๎นายวิทย๑ใช๎มือจับที่อวัยวะเพศรูดไปมาจนแข็งตัว แล๎ว
ให๎ นายวิ ท ย๑ ปฏิ บั ติ ตํ อไปจนสํ า เร็ จ ความใครํ น้ํ า อสุ จิ ไ หลออกมา ในขณะเดี ย วกั น ได๎ นํ า กล๎ อ งดิ จิ ต อลมา
บันทึกภาพไว๎ นายคมได๎กระทําตํอผู๎เสียหายหลายครั้ง และได๎มีการร๎ องทุกข๑ตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจให๎ดําเนินคดี
ในเวลาตํอมา
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎เรียนหรือนักศึกษาไมํวําจะอยูํในความดูแลรับผิดชอบของตน
หรือไมํ
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓

๑๙

กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศและอนาจารทางเพศ
รายที่ ๑-๐๓๙/๒๕๕๓ ชื่อ นายชัดเจน ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง กรณีข๎าราชการครูกระทําชําเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ซึ่งเป็นศิษย๑
ในความดูแล
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายชัดเจนได๎ กระทําชําเราเด็กหญิงสุดสวย โดยครั้งแรกได๎เสีย กัน ที่บ๎านเชํา
ของนายชัดเจน และครั้งตํอๆ มาอีก ๔ ครั้ง ในที่ตําง ๆ เชํน ที่บ๎านพัก ที่ปุายูคาลิปตัสเรื่องดังกลําวเด็กหญิงสุดสวย
ได๎เ ลํา ให๎ เพื่ อนฟัง และเพื่อนก็ไ ด๎ไ ปเลํา ให๎ ครู ประจํ าชั้น ฟัง พํ อแมํข องเด็ กหญิง สุ ดสวยขอให๎ ผู๎อํ านวยการ
สถานศึกษาย๎ายนายชัดเจนไปอยูํโรงเรียนอื่น และได๎มี การประนีประนอมยอมความกัน โดยนายชัดเจนได๎จําย
คําเสียหายให๎แกํพํอแมํของเด็กหญิงสุดสวยและภรรยาของนายชัดเจนได๎ขอหยํากับนายชัดเจน
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎เรียนหรือนักศึกษาไมํวําจะอยูํในความดูแลรับผิดชอบของ
ตนหรือไมํก็ตาม
โทษ งดโทษให๎วํากลําวตักเตือน
มติ ก.ค.ศ. ให๎ลงโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๔

๒๐

กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศและอนาจารทางเพศ
รายที่ ๑-๐๗๙/๒๕๕๕ ชื่อนายสวง ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง กระทําอนาจารหญิง อื่น โดยใช๎มือปลดกระดุม รูดซิปกางเกงของผู๎เสียหาย
ล๎วงมือเข๎าไปในกางเกงชั้นใน และจับต๎อ งอวัยวะเพศของผู๎เสียหาย ในขณะที่ผู๎เสียหายเดินทางกลับบ๎านโดย
รถยนต๑โดยสาร
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา ผู๎เสียหายเดินทางกลับบ๎านโดยรถยนต๑โดยสารปรับอากาศของบริษัทหนึ่ง โดยนั่งคูํ
กับนายสวง แล๎วก็หลับไป จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น.ของวันใหมํ ผู๎เสียหายได๎รู๎สึกตัววํามีมือของใครคน
หนึ่งล๎วงเข๎าไปในกางเกงใน และจับต๎องอวัยวะเพศของตนอยูํก็เข๎าใจวําเป็นมือของผู๎ชาย ที่นั่งอยูํข๎าง ๆ แตํก็ไมํ
เอะอะโวยวาย ตํอมาจึงได๎ไปสะกิดเพื่อนที่มาด๎วยกัน ซึ่งนั่งกันคนละที่ ได๎ชักชวนเพื่อนไปที่บริเวณหน๎าห๎องน้ํา
แล๎วเลําเรื่องเกิดขึ้นให๎ เพื่อนฟัง ทั้งคูํจึงได๎ไปพบพนักงานต๎อนรับประจํารถ และเลําเรื่องที่เกิดขึ้นให๎กับพนักงาน
ต๎อนรับประจํารถฟัง พนักงานต๎อนรับก็แนะนําไมํให๎โวยวาย ผู๎เสียหายจึงได๎โทรศัพท๑แจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบ
ผู๎ปกครองของผู๎เ สีย หายเข๎า แจ๎ง ความตํอ เจ๎า หน๎า ที่ตํา รวจดํา เนิน คดีต ามกฎหมาย และผู๎เ สีย หายก็ไมํได๎
กลับไปนั่งที่เดิมอีก พอรถยนต๑โดยสารถึงสถานีขนสํงจังหวัด เจ๎าหน๎าที่ตํารวจที่ผู๎ปกครองผู๎เสียหายแจ๎งความ
ไว๎ จึงเข๎าควบคุมตัวนายสวงไปดําเนินคดีตามกฎหมาย ตํอมานายสวงได๎ขอร๎องให๎ผู๎ปกครองผู๎เสียหายถอน
คําร๎องทุกข๑ เนื่องจากจะกระทบถึงตําแหนํง หน๎ าที่ราชการของตน ผู๎ปกครองผู๎เสียหายจึง ถอนคําร๎องทุกข๑
คดีอาญาสิ้นสุดลง
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอื่นใดอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ งดโทษให๎วํากลําวตักเตือน
มติ
ก.ค.ศ.ลงโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕

๒๑

กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศและอนาจารทางเพศ
รายที่ ๑-๑๒๓/๒๕๕๕ ชื่อ นาย ก. ตํา แหนํง ผู๎อํา นวยการสถานศึก ษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง กระทําอนาจารนักเรียนโดยทําการโอบกอด จูบ และจับหน๎าอกผู๎เสียหาย
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. นาย ก.ได๎โทรศัพท๑ไป
หาเด็กหญิงแจ๐ว ซึ่งรู๎จักคุ๎นเคยกับนาย ก. และภริยาของนาย ก. เป็นอยํางดี โดยใช๎กลอุบายบอกเด็กหญิงแจ๐ว
วํา นางศรีภริยาของตนมีธุระดํวนขอให๎เด็กหญิง แจ๐วไปพบนางศรีที่บ๎าน เด็กหญิง แจ๐ว จึง ไปขออนุญ าต
ผู๎ปกครองเพื่อไปพบนางศรีตามที่นาย ก. บอกไว๎ เมื่อเด็กหญิงแจ๐วเข๎าไปในบ๎านไมํพบนางศรี แตํพบนาย ก. อยูํ
บ๎านเพียงลําพัง มีอาการคล๎ายคนเมาสุรา เด็กหญิงแจ๐วจึงสอบถามถึงนางศรี นาย ก. บอกวํานางศรีไปธุระข๎าง
นอกเดี๋ยวกลับมาให๎นั่งรอกํอน เด็กหญิง แจ๐ว จึงนั่งรอนางศรีอยูํที่โต๏ ะในครัว ตํอมานาย ก. ได๎เดินออกมาจาก
ห๎องน้ําได๎เดินตรงไปยังเด็กหญิงแจ๐วซึ่งนั่งอยูํได๎ทําการโอบกอดพร๎อมกับใช๎กําลังพลิกตัวเด็กหญิงแจ๐วให๎หันหน๎า
เข๎าหาตนพยายาม จูบใบหน๎า จูบแก๎ม จูบปาก โอบกอด และจับหน๎าอกเด็กหญิงแจ๐ว เด็กหญิงแจ๐วได๎พยายาม
ดิ้น รน จนสามารถดิ้ นหลุ ด ออกมาได๎ วิ่ ง กลับ บ๎ า น แล๎ ว บอกเลํ าให๎ น างปราณีผู๎ ป กครองของตนเองทราบ
นางปราณีจึงพาเด็กหญิงแจ๐วไปแจ๎งความตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ ตํอมาศาลชั้นต๎นมีคําพิพากษาให๎ลงโทษจําคุกมี
กํา หนด ๒ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท แตํเ นื่อ งจากนาย ก. ได๎ใ ห๎ก ารรั บสารภาพเป็น ประโยชน๑ตํ อการ
พิจารณาลดโทษให๎กึ่ งหนึ่ง คงจําคุก ๑ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให๎รอการลงโทษไว๎มีกําหนด ๒ ปี
และคดีถึงที่สุด
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎เรียนหรือนักศึกษาไมํวําจะอยูํในความดูแลรับผิ ดชอบของ
ตนหรือไมํ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕

๒๒

กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ,อนาจาร
รายที่ ๑-๑๖๖/๒๕๕๕ ชื่อ นายกนก ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ชักชวนนักศึกษาฝึกงานไปรับประทานอาหารกลางวั นด๎วยกันแล๎วขับรถยนต๑
พาเข๎าโรงแรมเพื่อทําการขํมขืนกระทําชําเรา แตํนักศึกษาออกอุบายหลอกลํอจนหลงเชื่อ พาผู๎เสียหายออกจาก
โรงแรม ภายหลังได๎จํายเงินเป็นคําทําขวัญให๎กับผู๎ปกครองจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายกนกได๎ชักชวนนางสาวเอ นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่โรงเรียนของตนไป
รับประทานอาหารกลางวันด๎วยกัน หลังรับประทานอาหารเสร็จนายกนกได๎ขับรถยนต๑พานางสาวเอ ไปตาม
ทางผํานอําเภอเมืองไปยังอีกอําเภอหนึ่ง ระยะทางหํางจากโรงเรียนประมาณ ๒๐ กิโลเมตร โดยขับรถยนต๑ผําน
ไปยัง รีสอร๑ทข๎างทาง แล๎วพานางสาวเอเข๎าไปในรีสอร๑ท นางสาวเอเห็นดังนั้น ตกใจ ร๎องไห๎ พยายามพูดจา
ขอร๎องให๎นายกนกพากลับ โดยออกอุบายวําวันหลังจะยอมมาด๎วย นายกนกจึงหลงเชื่อจึงได๎พานางสาวเอ
เดินทางกลับ นางสาวเอจึงนําความไปบอกเลํา ให๎ผู๎ปกครองฟัง นายกนกจึงได๎ไปเจรจาขอร๎องไมํ ให๎เอาความ
ตนยินยอมจํายคําทําขวัญให๎กับผู๎ปกครองนางสาวเอ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎เรียนหรือนักศึกษาไมํวําจะอยูํในความดูแลรับผิดชอบของ
ตนหรือไมํ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ ก.ค.ศ.มีมติเพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
เมือ่ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๕

๒๓

3. กรณีความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราและยาเสพติด
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 94 วรรคหนึ่ง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
มาตรฐานโทษ ลดขั้นเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ๑
มาตรา 94 วรรคสอง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
มาตรฐานโทษ ปลดออก/ไลํออก
* ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
(1) หนั ง สื อ กรมเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นว 208/2496 ลงวั น ที่ 3 กั น ยายน 2496
เรื่อง แนวทางลงโทษข๎าราชการเลํนการพนันและเสพสุรา
(2) หนั ง สื อ กรมเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นว 158/2496 ลงวั น ที่ 14 กรกฎาคม 2496
เรื่อง ห๎ามเสพสุราขับยานยนต๑
(3) หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ. 1505/ว 10 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 เรื่อง ซ๎อมความเข๎าใจ
กรณีข๎าราชการครูเสพสุรา
** ทั้งนี้ ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป **

๒๔

กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รายชื่อ 1-111/2553 ชื่อ นายสม ตําแหนํง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
กระทําความผิดวินัยในเรื่อง กระทําความผิดอาญา ข๎อหามียาเสพติดให๎โทษประเภท 1 (ยาบ๎า) ไว๎ใน
ครอบครองเพื่อจําหนํายและมียาเสพติดให๎โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว๎ในครอบครอง ศาลมีคําพิพากษาให๎ลงโทษ
จําคุก 2 ปี 11 เดือน และปรับ 200,000 บาท คดีถงึ ที่สุด
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายสมได๎ถูกเจ๎าหน๎าที่ตํารวจจับกุม และแจ๎งข๎อกลําวหามียาเสพติด ให๎โทษ
ประเภท 1 (ยาบ๎า ) ไว๎ ในครอบครองเพื่อจํ าหนํ าย และมี ยาเสพติด ให๎โ ทษประเภท 5 (กัญ ชา) ไว๎ใ นการ
ครอบครองโดยผิดกฎหมาย และศาลได๎พิพากษาให๎จําคุก 2 ปี 11 เดือน และปรับ 200,000 บาท คดีถึง
ที่สุดแล๎ว
มาตรา 94 วรรคสอง แหํง พระราชบัญ ญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
กรณี กระทําผิดอาญาจนได๎รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุก
โทษ ไลํออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ 8/2553
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2553

๒๕

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเสพสุรา
รายที่ ๑-๑๒๓/๒๕๕๓ นายชั ย ตํ าแหนํ ง ครู วิ ทยฐานะครู ชํานาญการ สั ง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง เมาสุราในเวลาราชการ ดําวําผู๎บังคับบัญชาและเพื่อนรํวมงาน และพยายาม
ใช๎อาวุธมีดพกทําร๎ายเพื่อนรํวมงาน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๓ ขณะที่นายชัยอยูํในห๎องพักที่โรงเรียน นายชัย
ได๎เดินเข๎ามาในห๎องของนายสุ ในลักษณะมีอาการมึนเมาสุรา เมื่อพบนายสุก็ตะโกนดําด๎วยถ๎อยคําไมํสุภาพ
เชํน “ทําไมแกล๎งกู ทําไมต๎องสั่งหักเงินเดือนกูด๎วย” แล๎วคว๎าปูายชื่อหินอํอนบนโต๏ะทํางานของนายสุมาไว๎ในมือ
ในลักษณะที่พร๎อมจะใช๎ทุบตีทําร๎าย นายสุพูดวํา “ใจเย็นๆ มีอะไรพูดคุยกันได๎”.พร๎อมเดินหลบหลีกออกจาก
ห๎อง แตํนายชัยก็ยังได๎เดินตาม เมื่อนายชัยมองเห็นนายศักดิ์กําลังเดินลงจากอาคารก็ตะโกนดําด๎วยถ๎อยคํา
หยาบคาย เชํน คําวํา “ไอ๎เหี้ย” “ไอ๎สัตว๑” เมื่อนายศักดิ์พูดจาโต๎ตอบ นายชัยได๎นํามีดพกออกจากกระเป๋า
สะพายพร๎อมง๎างออกแล๎วเดินตรงเข๎าหานายศักดิ์ นายศักดิ์พยายามที่จะหลีกเลี่ยง แตํนายชัยก็คงเดินตามไปติด ๆ
พร๎อมถืออาวุธมีดไว๎ในมือ ในลักษณะจะทําร๎ายนายศักดิ์ นายศักดิ์จึงแสดงทําทางจะตํอสู๎นายชัยจึงหยุด แตํได๎
ตะโกนดําด๎วยถ๎อยคําหยาบคายและหนีออกจากโรงเรียนไป ซึ่งเหตุการณ๑ตามที่เกิดขึ้นเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
ซึ่งเป็นเวลาราชการแสดงให๎เห็นวําเป็นการเมาสุราในขณะปฏิบัติหน๎าที่ราชการ จึงทําให๎ไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่
ราชการได๎ จากการเมาสุราของนายชัยจึงเป็นเหตุให๎เสียราชการ
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓

๒๖

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเสพสุรา
รายที่ ๑-๐๗๘ /๒๕๕๔ ชื่อ นายสวัสดี ตําแหนํง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ดื่มสุรามีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติหน๎าที่ราชการ หรือในเวลาราชการ ขณะเมา
สุราได๎พูดคําหยาบคาย ดูหมิ่นผู๎อื่น พูดจาระรานนักเรียน ครู ผู๎บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
จนเกิดความหวาดกลัว
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา การที่นายสวัสดี ดื่มสุราในเวลาที่มีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหลายครั้ง เชํน
การจั ด งานเลี้ ย งเมื่ อ มี บุ ค ลากรของโรงเรี ย นย๎ า ย หรื อ กิ จ กรรมผ๎ า ปุ า มี อ าการเมาสุ ร า ในเวลาราชการ
นายสวัสดีมักเสียงดังบางครั้งพูดจาท๎าทายคนอื่น บางครั้งใช๎วาจาไมํเหมาะสมกับผู๎บังคับบัญชาและผู๎อื่นด๎วย
นอกจากนี้นายสวัสดี เคยไปดื่มสุราที่ร๎ านค๎าจนล๎มพั บต๎องใสํรถเข็นสํง บ๎านพัก และเมื่อหายเมาแล๎วจะจํ า
เหตุการณ๑ไมํได๎ การเมาสุราของนายสวัสดี ผู๎บังคับบัญชาได๎มีการตักเตือนแล๎วและเฝูาดูพฤติกรรมมาตลอดแตํ
ก็ยังไมํดีขึ้น
มาตรา ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนํงหน๎าที่ราชการของตน
โทษ ภาคทัณฑ๑
มติ ก.ค.ศ. เพิ่มโทษจากโทษภาคทัณฑ๑ เป็นโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๔

๒๗

กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รายที่ ๑-๑๔๐/๒๕๕๕ ชื่อ นายสมศักดิ์ ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก ร ะ ทํ า ผิ ด
วินัยในเรื่อง เสพยาเสพติดให๎โทษ (ยาบ๎า) และสนับสนุนให๎ผู๎อื่นเสพยาเสพติด
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เจ๎าหน๎าที่ตํารวจและฝุายปกครองรํวมกันจับกุม
นายสมศักดิ์พร๎อมยาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (ยาบ๎า) จํานวน ๑๙๗ เม็ด รถยนต๑กระบะ ๑ คัน แจ๎งข๎อหาวํา
เสพยาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (ยาบ๎า) และมียาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (ยาบ๎า) ไว๎ในครอบครองเพื่อจําหนําย
เจ๎าหน๎ าที่ ตํารวจได๎ สํงปัสสาวะของนายสมศักดิ์ไปตรวจ ผลการตรวจปั สสาวะพบวํา มีผ ลเป็นบวก พนัก งาน
สอบสวนเสนอสํ านวนให๎ พนั ก งานอัย การสั่ง ฟู องนายสมศั ก ดิ์ตํ อ ศาล ศาลชั้ นต๎ น มีคํ า พิพ ากษาให๎ ล งโทษ
นายสมศักดิ์ฐานเสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ๎า) จําคุก ๖ เดือน ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท แตํนายสมศักดิ์รับสารภาพเป็น
ประโยชน๑แกํการพิจารณาเป็นเหตุ บรรเทาโทษ ให๎ลดโทษหนึ่งในสามคงจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจําคุก
ให๎รอการลงโทษไว๎มีกําหนด ๒ ปี คดีอาญาถึงที่สุด
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี เสพยาเสพติดให๎โทษหรือสนับสนุนให๎ผู๎อื่นเสพยาเสพติด
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ
รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕

๒๘

กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รายที่ ๑-๑๗๓/๒๕๕๕ ชื่อ นายธาริต ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวิ นัยในเรื่อง มียาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (ยาบ๎า) ไว๎ในครอบครองเพื่อจําหนํายข๎อเท็จจริง
ได๎ความวํา นายธาริตถูกเจ๎าหน๎าที่จับกุมพร๎อมยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ๎า) จํานวน ๔๙,๐๐๐ เม็ด ตํอมา
พนักงานอัยการฟูองนายธาริตตํอศาล ฐานมียาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (ยาบ๎า) ไว๎ในครอบครองเพื่อจําหนําย
ตํอมาศาลชั้นต๎นมีคําพิพากษาให๎ลงโทษจําคุกนายธาริตตลอดชีวิต คดีอาญาถึงที่สุด
มาตรา ๙๔ วรรคสอง มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําความผิดอาญาจนได๎รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุกและกรณีเสพยาเสพติด
โทษ ไลํออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๕

๒๙

กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รายที่ ๑-๐๕๖/๒๕๕๖ ชื่อ นาย ศ ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง เสพยาเสพติด (ยาบ๎า) ในขณะที่ดื่มสุรากับเพื่อนโดยสูดดมควันจากเพื่อนที่เสพยา
เสพติด (ยาบ๎า)
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํานาย ศ ได๎เสพยาเสพติดจริง ตามที่ปรากฏในคําพิพากษาของศาลจังหวัด การให๎
ถ๎อยคําแก๎ข๎อกลําวหาของนาย ศ วําไมํได๎เสพยาบ๎าโดยตรง เพียงแตํสูดดมควันจากเพื่อนที่เสพยาเสพติดยาบ๎า
ในขณะที่รํวมดื่มสุราด๎วยกันเทํานั้น แตํไมํสามารถหาพยานมายืนยันได๎ เพราะทุกคนที่อยูํในวงสุราไมํกล๎ามา
เป็นพยาน กลัวความผิดไมํมีเหตุผลเพียงพอ เพราะคําให๎การดังกลําวสามารถยกขึ้นตํอสู๎ในศาลเพื่อความบริสุทธิ์
ของตนได๎ แตํนาย ศ ได๎รับสารภาพวําได๎เสพยาเสพติดยาบ๎าตั้งแตํชั้นสอบสวนและในชั้นศาล คําสารภาพดังกลําว
นําไปสูํการพิจารณาของศาล คือ.จําคุก นาย ศ ๘ เดือน และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท นาย ศ ให๎การรับสารภาพ
เป็ นประโยชน๑ แกํ การพิ จารณา มี เหตุ บรรเทาโทษลดโทษให๎ กึ่ งหนึ่ ง คงจํ าคุ ก ๔ เดื อน ปรั บ ๑๐,๐๐๐ บาท
ไมํปรากฏวําจําเลยได๎รับโทษจําคุกมากํอน โทษจําคุกให๎รอการลงโทษไว๎มีกําหนด ๒ ปี กับให๎คุมประพฤติโดย
ให๎ไปรายงานตัวตํอพนักงานคุมประพฤติ ๔ ครั้ง ภายใน ๑ ปีแรก ทํางานบริการสังคม หรือสาธารณะประโยชน๑
ตามที่จําเลยและพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง และห๎ามนาย ศ เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับ
ยาเสพติดทุกประเภท
มาตรา มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี เสพยาเสพติด
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖

๓๐

กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รายที่ ๑-๑๒๕/๕๖ นายปราบ ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ในเรื่ อ ง มี ย าเสพติ ด ให๎ โ ทษประเภท ๑ (ยาบ๎ า ) และประเภท ๕ (กั ญ ชา) ไว๎ ใ น
ครอบครองเพื่อจําหนําย และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว๎ในครอบครองโดยไมํได๎รับอนุญาต
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายปราบถูกเจ๎าหน๎าที่ตํารวจจั บกุมและดําเนินคดีในข๎อหากระทําผิด อาญา
กรณีมียาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (ยาบ๎า) ไว๎ในครอบครองเพื่อจําหนําย และจําหนําย โดยไมํได๎รับอนุญาต
มียาเสพติดให๎โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว๎ในครอบครอง โดยไมํได๎รับอนุญาต และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ไว๎ในครอบครองโดยไมํได๎รับอนุญาต ตํอมาศาลจังหวัดพังงา ได๎มีคําพิพากษาถึงที่สุดให๎ลงโทษจําคุกนายปราบ
เป็นเวลา ๗ ปี ๑๒ เดือน ๑๕ วัน และปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํ งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข๎ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี เสพยาเสพติด
โทษ ไลํออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๖

๓๑

4. กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 84 วรรคสาม กรณีปฏิบัติหน๎าที่หรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให๎ตนเองหรือผู๎อื่นได๎รับประโยชน๑ที่มิควรได๎ เป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ
มาตรฐานโทษ ไลํออกจากราชการ
มาตรา 94 วรรคหนึ่ง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
มาตรฐานโทษ ลดขั้นเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ๑
มาตรา 94 วรรคสอง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
มาตรฐานโทษ ปลดออก/ไลํออก
* ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
(1) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข๎าราชการผู๎กระทําผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
บางกรณี
(2) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.3/ว 2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ๑ 2538
เรื่อง การลงโทษข๎าราชการ กรณีเรียกร๎องเงินจากราษฎรเพื่อฝากเข๎าทํางาน
(3) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1006/ว 15 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2516
เรื่อง การลงโทษข๎าราชการซึ่งกระทําผิดวินัย กรณีเรียกเงินจากผู๎สมัครสอบ
** ทั้งนี้ ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป **

๓๒

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน
รายที่ ๑-๑๙๒/๒๕๕๓ ถึ งรายที่ ๑-๑๙๓/๒๕๕๓ ชื่อนางดํา ตําแหนํ งครู และนายขาว ตํ า แหนํ ง
ศึกษานิเทศก๑ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง รํวมกันใช๎กลอุบายหลอกลวงนางเขียวให๎หลงเชื่อวําสามารถชํวยเหลือให๎โอนมา
รับราชการเป็นข๎าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎ และเรียกรับเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐
บาท เป็นคําตอบแทนในการติดตํอประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง โดยตกลงกันให๎ชําระกํอนลํวงหน๎า
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท สํวนที่เหลือจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท จะชําระเพิ่มเติมเมื่อได๎รับโอนย๎ายเรียบร๎อยแล๎ว
ข๎อเท็จจริ งได๎ความวํ า นางเขี ยวประสงค๑ ที่จะขอโอนมาที่ วิทยาลัยเทคนิ ค และได๎ รู๎จั กกั บ นางดํา โดย
คําแนะนําของนางเหลือ ง ในการโอนดังกลําวนางดําได๎บอกกับนางเขียววําคนที่จํายเป็นแสนก็จะได๎รับการ
โอนย๎ายภายในหนึ่งปี แตํนางเขียวได๎บอกกับนางดําวําไมํมีเงินจึงขอลดลงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยจํายกํอน
ครึ่งหนึ่ง เมื่อได๎รับการโอนย๎ายแล๎วจะจํายสํวนที่เหลือ นางดําได๎จดหมายเลขบัญชีธนาคารของตนให๎นางเขียว
และในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ นางเขียวได๎โอนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ไปฝากเข๎าบัญชีนางดํา และนางเขียว
ก็ได๎โทรศัพท๑บอกนางดํา ตํอมานางดําได๎แจ๎งแกํ นางเขียววําให๎นางเขียวโอนเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนางดํา
บอกวําต๎องเอาไปให๎ทีมงาน คือ นายขาวซึ่งเป็นผู๎ประสานงาน ตํอมาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นางเขียวจึง
โอนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เข๎าบัญชีนางดํา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นางเขียวได๎มาร๎องเรียนกรณี
ได๎ยื่นคําร๎องวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขอโอนมารับราชการที่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี
นางดําเป็นผู๎ติดตํอประสานงานและเรียกรับเงินจากนางเขียว จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําดําเนินการ
โดยแจ๎งวําเมื่อได๎รับเงินแล๎วได๎นําไปมอบให๎แกํนายขาว โดยในการสนทนาผํานทางโทรศัพท๑มือถือนั้น นางเขียว
ได๎เปิดลําโพงของเครื่องโทรศัพท๑มือถือและได๎สอบถามนายขาวถึงเรื่องเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท นายขาว
ตอบวําได๎รับเงินจํานวนดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว สํวนการโยกย๎ายนางเขียวได๎ถามความคืบหน๎าได๎ยินนายขาว
ตอบนางเขี ย ววํ าขณะนี้ เรื่ องการโอนผํ านการพิจ ารณาของบอร๑ ดบริห ารแล๎ว และเรื่อ งวางอยูํที่ โต๏ ะทํ าน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให๎นางเขียวสํงเอกสาร ก.พ.๗ มาโดยดํวน ตํอมานางเขียวได๎ไปแจ๎ง
ความร๎องทุกข๑ตํอสถานีตํารวจภูธรไว๎เป็นหลักฐานวํานางดําและนายขาวขํมขูํเอาชีวิต เมื่อนางเขียวได๎มา
ร๎องเรียนตํอรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นางดําก็ได๎นําเงิน
มาคืนแกํนางเขียว โดยการโอนเข๎าบัญชีนางเขียว จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยอ๎าง
วํานางเขียวโอนเงินเข๎าบัญชีนางดําโดยมิชอบ เมื่อนางดํารู๎ก็รีบโอนเงินคืนให๎แกํนางเขียวทันที
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ลดขั้นเงินเดือน คนละ ๑ ขั้น
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน คนละ ๑ ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๓

๓๓

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน
รายที่ ๑-๑๑๔/๒๕๕๕ ชื่อ นายเกํง ตําแหนํงศึกษานิเทศก๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ไปแนะนําตัวกับนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลแหํงหนึ่ง วํา เป็นผู๎ชํวยเหลือ
วิ่งเต๎นของบประมาณให๎กับ อบต. เพื่อใช๎ในการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และขอเงินคําตอบแทนในการ
ดําเนิ นการ ๔๐% ของวงเงินงบประมาณที่ ไ ด๎รั บจัดสรร เมื่อนายกองค๑ก ารบริ หารสํวนตํ าบลไมํยอมจํา ย
กลับมอบอํานาจให๎ทนายความมีหนังสือทวงถามเงินคําตอบแทนการดําเนินการจากนายก อบต.
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายเกํงได๎เดินทางไปพบนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลแหํงหนึ่งแล๎วไปแอบอ๎าง
วําตนเป็นผู๎วิ่งเต๎นชํวยเหลือให๎กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณเพื่อกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ให๎กับองค๑การบริหารสํวนตําบล และขอคําตอบแทนการดําเนินการของตน ๔๐% ของวงเงินงบประมาณ
ตํอมากระทรวงมหาดไทยได๎แจ๎งอนุมัติวงเงินงบประมาณให๎องค๑การบริหารสํวนตําบล และนายกองค๑การบริหาร
สํวนตําบลก็นําเงินงบประมาณไปดําเนินการจนแล๎วเสร็จและไมํได๎นําเงินงบประมาณจํายให๎กับนายเกํง ตามที่
นายเกํงเรียกรับแตํอยํางใด นายเกํงจึงได๎ทวงถามจากนายกองค๑การบริหารสํวนตําบล แตํก็ได๎รับการปฏิเสธ
ตํอมานายเกํงจึงได๎มอบอํานาจให๎กับ ทนายความ ในสํานักงานทนายความแหํงหนึ่งยื่นหนังสือทวงถามเงินจาก
นายกองค๑การบริหารสํวนตําบล และนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลจึงมีหนังสือรายงานนายอําเภอเพื่อแจ๎งไป
ยังหนํวยงานเหนือขึ้นไปตามลําดับ
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ
รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕

๓๔

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน
รายที่ ๑-๑๖๘/๒๕๕๕ ชื่อ นายสมชาย ตําแหนํงรองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง เรียกรับเงินจากกลุํมข๎าราชการครูที่สํง ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการ
ประเมินวิทยฐานะ รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ สํานักงานเขตได๎จัดงานรดน้ําดําหัว ผู๎อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู๎บริหารภายในเขตพื้นที่การศึกษาตามประเพณี สงกรานต๑ หลังพิธีรดน้ําดํา
หัวแล๎ว มีคณะครูซึ่งยื่นคําร๎องขอประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชํานาญการพิเศษจํานวนหนึ่ง ได๎พากันเข๎าพบ
นายสมชายที่ห๎องทํางานของนายสมชาย เพื่อขอคําแนะนํา ในการเข๎าพบของคณะครูในวันนั้น นายสมชายได๎
นํารายชื่อคณะกรรมการประเมินอํานให๎คณะครูเหลํานั้นฟัง และบอกวําให๎คณะครูที่ขอเข๎าพบจํายเงินคนละ
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการรับรองกรรมการ คณะครูได๎รับฟังก็ไมํปฏิเสธหรือรับปากกับนายสมชาย
และภายหลังก็ไมํได๎นําเงินไปจํายให๎กับนายสมชายแตํอยํางใด
มาตรา ๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํง พระราชบั ญญั ติระเบี ยบข๎าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ร าชการโดยมิชอบ เพื่อให๎ตนเองหรือผู๎อื่น ได๎รับประโยชน๑
ที่มิควรได๎ เป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ และกรณีกระทําการอื่นใดอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ไลํออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๕

๓๕

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน
รายที่ ๑-๑๓๑/๒๕๕๖ นางแพรวา ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง เรียกรับเงินจากราษฎรเพื่อเป็นคําชํวยเหลือในการสอบเป็นพนักงานองค๑การ
บริหารสํวนตําบล
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางแพรวาได๎นัดหมายให๎นางสาวมารีพร๎อมด๎วยพยาน ได๎แกํ นางวาและนาย
สิงโต ไปพบกันที่รีสอร๑ทแหํงหนึ่ง โดยนางแพรวาบอกกับนางสาวมารีวําเร็ว ๆ นี้ จะมีการเปิดสอบตําแหนํง
ปลั ด เทศบาลในจั ง หวั ด หนึ่ ง ให๎ น างสาวมารี เ ตรี ย มเงิ น ไว๎ เ พื่ อ เป็ น คํ า ชํ ว ยเหลื อ ให๎ ส อบบรรจุ ไ ด๎
จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยต๎องจํายเป็นเงินสด แตํนางสาวมารีเกรงวําจะถูก หลอกจึงได๎ทําสัญญากู๎เงินไว๎
จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท จากนั้นนางสาวมารี ได๎โอนเงินให๎กับนางแพรวาและนางแพรวา เรียกเพิ่มอีกจํานวน
๒๐,๐๐๐ บาท นางสาวมารี จึ ง โอนเงิ น เข๎ า บั ญ ชี ใ ห๎ อี ก ตามที่ น างแพรวาเรี ยกเพิ่ ม ตํ อ มาเมื่ อ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นางแพรวาได๎ขอเงินคําดําเนินการเพิ่มอีกจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จนเวลาลํวงเลย
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ก็ยังไมํปรากฏวํามีการเปิดสอบบรรจุตําแหนํงปลัดเทศบาลตามที่นางแพรวาบอก
ไว๎ นางสาวมารี จึ ง ขอเงิ น จํ า นวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท คื น แตํ น างแพรวาไมํ ย อมคื น ให๎ จนกระทั่ ง เมื่ อ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ นางแพรวาได๎เดินทางมาเจรจาเพื่อขอไกลํเกลี่ยกับนางสาวมารีที่สถานีตํารวจภูธรแหํง
หนึ่ง โดยตกลงจะคืนเงินให๎จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมดภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ แตํเมื่อถึงกําหนด
นัดก็ไมํได๎นําเงินมาชําระคืนแตํอยํางใด
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๓/วท ๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ๑ ๒๕๓๘
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษปลดออกจากราชการเป็นโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖

๓๖

5. กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 94 วรรคหนึ่ง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
มาตรฐานโทษ ลดขั้นเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ๑
มาตรา 94 วรรคสอง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
มาตรฐานโทษ ปลดออก/ไลํออก
มาตรา 94 วรรคสาม กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
มาตรฐานโทษ ปลดออก/ไลํออก
* ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
(1) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0203/ว 22 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ๑ 2532
** ทั้งนี้ ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป **

๓๗

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่วกรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๑๒๐/๒๕๕๓ ชื่อ นายพันธุ๑ ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง สูบกัญชาในโรงเรียน และกระทําอนาจารขณะสอนนักเรียนหญิง
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา กรณีสูบกัญชาในโรงเรียน จากคําให๎การพยานแล๎ว ไมํปรากฏคําให๎การพยานที่
เป็นเด็กนักเรียนหรือครู คนใดคนหนึ่งได๎ ให๎การได๎พบเห็นวํานายพันธุ๑ ได๎สูบกัญชาในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็ ก
นักเรียนไมํมีใครพบเห็น มีคําให๎การของนายพูลและนายยุทธ ซึ่งเป็นครูอัตราจ๎างที่พักอาศัยอยูํบ๎านพักเดียวกัน
กับนายพันธุ๑ ซึ่งเป็นบ๎านพักครูที่อยูํในโรงเรียน โดยบุคคลทั้งสองให๎การสอดคล๎องต๎องกันวํา พวกตนได๎กลิ่น
ควันกัญชา ซึ่งนายพันธุ๑มักจะสูบตอนเย็น สัปดาห๑ละ ๑-๒ ครั้ง ตามคําให๎การของนายพูลและนายยุทธวํานาย
พันธุ๑นํากัญชาที่หั่นแล๎วมาบรรจุลงในมวนบุหรี่แล๎ว นําไปสูบซึ่งจะสูบในห๎องน้ําตอนเช๎าและเย็น
กรณี มีพฤติกรรมกระทําอนาจารนักเรียน ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา ขณะที่ทําการสอนเด็กนักเรียน ที่เรียน
วิชาดนตรีกับนายพันธุ๑ ได๎เห็นการกระทําของนายพันธุ๑ที่กระทําในลักษณะอนาจารนักเรียนหญิง เชํน ชอบจับมือ
โอบไหลํ ชอบอยูํใกล๎ชิดกับเด็กนักเรียนหญิงหรือชอบถํายรูปเด็กหญิงที่หน๎าตาดี ซึ่งบางคนถูกจับมือด๎วย
มาตรา ๙๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี เสพยาเสพติด และกระทําการลํวงละเมิดทางเพศตํอผู๎เรียน หรือนักศึกษาไมํ วําจะอยูํในความ
ดูแลรับผิดชอบของตนหรือไมํ
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓

๓๘

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่น ๆ
รายที่ ๑-๑๒๘/๒๕๕๓ ชื่อ นายศักดิ์ ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ประกอบธุรกิจจัดหาคนงานไปทํางานตํางประเทศจํานวน ๕ ราย โดยไมํได๎รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางแล๎วเรี ยกเงิ นและคําใช๎ จํายจากผู๎เสียหายรายละ ๓๕,๐๐๐ บาท เป็ น
คําตอบแทน แตํไมํสามารถจัดสํงผู๎เสียหายไปทํางานตามที่กลําวอ๎างได๎ ซึ่งศาลฎีกามีคําพิพากษาให๎ลงโทษจําคุก
๓ ปี คดีถึงที่สุด
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ นายศักดิ์ ได๎ดําเนินการจัดหางาน โดยประกอบธุรกิจจัดหา
งานให๎แกํผู๎อื่น และกระทําการหลอกลวงผู๎หางาน ซึ่งเป็นคนหางานทําในตํางประเทศ จํานวน ๕ ราย ได๎แกํ
นายทอง นายสา นายโก นายสม และนายเทพ โดยเรียกและรับเงินคําบริการและคําใช๎จํายจากผู๎เสียหายทั้ง
๕ ราย รายละ ๓๕,๐๐๐ บาท เป็นคําตอบแทนในการจัดหางาน เพื่อสํงผู๎เสียหายไปทํางานที่ประเทศโอมาน
แตํไมํสามารถสํงผู๎เสียหายไปทํางานตามที่อ๎างได๎โดยที่ นายศักดิ์ไมํได๎รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง
ศาลพิ พ ากษาวํ า นายศั กดิ์ มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด หางานและคุ๎ มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๙๑ ตรี ให๎ลงโทษจําคุก นายศักดิ์ ๓ ปี คดีถึงที่สุด
มาตรา ๙๔ วรรคสอง
กรณี กระทําผิดอาญาจนได๎รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวําจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุก
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓

๓๙

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่วกรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๑๕๕/๒๕๕๓ ชื่ อ นายสุ ตํ าแหนํ งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สั งกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ถูกเจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎อุทยานแหํงชาติทับลาน-เขาใหญํ จับกุมเนื่องจากเข๎าไปใน
เขตอุทยาน โดยไมํได๎รับอนุญาต มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ครอบครองซากสัตว๑ปุาคุ๎มครอง และถูกสํงตัวไป
ดําเนินคดีอาญา
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายสุ ได๎ไปที่จังหวัดนครราชสีมา และได๎เดินทางเข๎าไปในเขต อุทยานแหํงชาติ
พร๎อมกับนายนพ และ จ.ส.อ.สม ซึ่งเป็นทหาร โดยใช๎รถกระบะขณะเข๎าไปในเขตอุทยานแหํงชาติ โดยมีบุคคล
ทั้งสามได๎แกํ นายสุ นายนพ และ จ.ส.อ.สม และเป็นการเข๎าไปโดยไมํได๎รับอนุญาตจากเจ๎าหน๎าที่เขตอุทยาน
แหํง ชาติ ระหวํางที่อยูํในเขตอุทยานบุคคลทั้ง สามได๎ถูกเจ๎าหน๎าที่ของเขตอุทยานแหํงชาติเข๎าทําการจับกุม
ในขณะที่บุคคลทั้งสามถูกจับกุมได๎พบของกลาง จํานวน ๒๑ รายการ ซึ่ง จะเห็นวําอาวุธที่นําไปในปุามี ทั้ง
กระสุนปืนหลายขนาดอาวุธปืนลูกกรดยาว พร๎อมกล๎องเล็งปืน มีดสําหรับเดินปุา และมีดแบบชําแหละ เป็นต๎น
ซึ่งบุคคลทั้งสามมีวัตถุประสงค๑ที่จะมาทําการลําสัตว๑ในเขตอุทยานแหํงชาติ แม๎จะยังไมํสามารถทราบได๎วําบุคคล
ทั้งสามบุคคลใดเป็นผู๎กระทําการยิงเลียงผาและไกํปุาก็ตาม
มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนํงหน๎าที่ราชการของตนมิให๎เสื่อมเสีย โดยกระทํา
การอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
โทษ ภาคทัณฑ๑
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษภาคทัณฑ๑ เป็นโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๓

๔๐

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่น ๆ
รายที่ ๑-๐๐๖/๒๕๕๔ ชื่อ นางขาว ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยไมํร๎ายแรงในเรื่อง ลงโทษนักเรียนเกินกวําเหตุโดยใช๎ฝุามือตบหน๎าเด็กชายเขียวจนมีรอย
แดงและเกิดบาดแผลถลอก
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ซึ่งเป็น ชํวงท๎าย
คาบเรียนวิชานาฏศิลป์ของชั้น ป.๕/๒ โดยมีนางขาวเป็นผู๎ครูผู๎สอน ระหวํางที่นักเรียนเข๎าแถวนั้นเด็กชายเขียว
ได๎ควงปากกาเลํนแล๎วปากกาก็กระเด็นไปถูกผมของนางขาว จากนั้ นนางขาวจึง ถามวําใครถึงสองสามครั้ง
เด็กชายเขียวจึงยกมื้อขึ้นแล๎วเดินไปหานางขาวพร๎อมทั้งยกมือไหว๎ขอโทษ นางขาวได๎ใช๎ฝุามือตบไปที่ใบหน๎า
ของเด็กชายเขียว ๑ ครั้ง ซึ่งนางขาวยอมรับวําได๎ตบหน๎าเด็กชายเขียวจริง แตํไ มํรุนแรงจนถึงกับทําให๎เกิด
บาดแผลถลอก เป็นเพียงรอยผื่นแดงเทํานั้น แตํรํองรอยที่ปรากฏในภาพถํายกลับมีรอยขีดขํวนเหมือนโดน เล็บ
ขูด ในขณะที่พยานหลายราย ได๎แกํ เด็กหญิงแดงและเด็กหญิงฟูาให๎ถ๎อยคําวําเห็นใบหน๎าของเด็กชายอนุสรณ๑
เป็นรอยแดงเหมือนเล็บขูด และสําเนาใบรับรองแพทย๑วินิจฉัยวําถูกทําร๎าย จนเกิดบาดแผลถลอกบริเวณ
ใบหน๎า ตํอมานางขาว ได๎เสียคําปรับตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจในข๎อหาวําใช๎กําลังทําร๎ายผู๎อื่นโดยไมํถึงกับเป็นเหตุให๎
เกิดอันตรายแกํกายหรือจิตใจ เป็นเงินจํานวน ๕๐๐ บาท
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและกรณี ไ มํรักษา
ชื่อเสีย งและเกียรติศักดิ์ข องตํา แหนํง หน๎าที่ร าชการของตนมิใ ห๎เสื่อมเสีย โดยกระทําการอัน ได๎ชื่อ วําเป็ น
ผู๎ประพฤติชั่ว
โทษ ภาคทัณฑ๑
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษภาคทัณฑ๑ เป็นโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๔

๔๑

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๐๒๕/๒๕๕๔ ชื่อ นางสาวปรานี ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ไปให๎การรับรองบุคคลตํางด๎าวตํอนายทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลเมืองในการยื่นคํา
ร๎องขอทําบัตรประจําตัวประชาชนใหมํ พร๎อมทั้งถูกจับกุมดําเนินคดีอาญาในข๎อหาแจ๎งความอันเป็นเท็จตํอเจ๎า
พนักงานฯ และตํอศาลจังหวัด ได๎มีคําพิพากษาวําผู๎ถูกกลําวหามีความผิดตามฟูองให๎ลงโทษจําคุก ๑ ปี และปรับ
๑๐,๐๐๐ บาท โดยโทษจําคุก ให๎รอการลงโทษไว๎มีกําหนด ๒ ปี
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางสาวปรานีทราบวํานางสาวดาวเป็นคนตํางด๎าวสัญชาติลาวมาโดยตลอด
แตํก็ยังไปให๎การรับรองตํอเจ๎าหน๎าที่ทะเบียนและบัตร สํานักงานทะเบียนท๎องถิ่น เทศบาลเมือง ในการยื่นคําขอ
ทําบัตรประจําตัวประชาชนใหมํกรณีบัตรหาย โดยให๎นางสาวดาวคนตํางด๎าวสวมสิทธิวําเป็นคนไทยในชื่อของ
นางสาวมณี ราษฎรไทย มีภูมิลําเนาอยูํบ๎านเลขที่ ๓๙ หมูํ ๓ ตําบล ค อําเภอ ก จังหวัด ข การกระทําของ
นางสาวปรานีดังกลําวเป็นการกระทําที่กํอให๎เกิดความเสียหาย ทั้งตํอบุคคล คือ นางสาวมณี ตัวจริง และทั้ง
ตํอประเทศชาติ เนื่องจากเป็นการกระทบกระเทือนตํอความมั่นคงของรัฐ เพราะเป็นอําเภอชายแดนติดกับ
ประเทศลาว อีกทั้งนางสาวปรานีมีอาชีพเป็นข๎าราชการครู ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติได๎รับการยอมรับและเคารพยก
ยํองจากประชาชนทั่วไป นางสาวปรานี ควรทําตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดี สมกับที่ตนเป็นข๎าราชการครู แตํกลับ
ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย คือ รับรองเท็จ ทําให๎เจ๎าหน๎าที่หลงเชื่อจึงออกบัตรประจําตัวประชาชนให๎บุคคล
ตํางด๎าวไปจนในที่สุดศาลจังหวัดเลยได๎มีคําพิพากษาถึง ที่สุดให๎ลงโทษในความผิดตามพระราชบัญ ญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ (๑) วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๖๗
ประกอบมาตรา ๘๓, ๘๖ ให๎ลงโทษฐานรํวมกันสนับสนุนให๎ผู๎ไมํมีสัญชาติไทย แจ๎งข๎อความหรือแสดงหลักฐาน
อันเป็นเท็จตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนให๎ลงโทษจําคุก ๒ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
รับสารภาพเป็นประโยชน๑แกํการพิจารณาคงจําคุก ๑ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให๎รอการลงโทษไว๎มี
กําหนด ๒ ปี
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน
มติ ก.ค.ศ. เพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน เป็นโทษปลดออก
จากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔

๔๒

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว และกรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๐๔๐ /๒๕๕๔ ชื่อ นางลักษณ๑ ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู๎อํานวยการชํานาญ
การ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ทําร๎ายรํางกายนางวรรณ และกระชากคอเสื้อนายศักดิ์ รองผู๎อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ขณะที่มีการชุมนุมขับไลํนางลักษณ๑ ทําให๎นางวรรณ ฟูองเป็นคดีอาญา
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางลักษณ๑ถูกผู๎นําหมูํบ๎าน และผู๎ปกครองนักเรียน ประมาณ ๑๒๐ คน เดินขบวน
ชุมนุมขับไลํที่หน๎าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได๎กลําวโจมตีถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติหน๎าที่ที่ไมํเหมาะสมของ
นางลักษณ๑หลายประการ และในวันดังกลําวนายศักดิ์ รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําลังเจรจาและ
ทําความเข๎ าใจกั บผู๎ ชุ มนุ มที่ หน๎ าสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ทั นใดนั้ น นางลั กษณ๑ ได๎ เดิ นไปหานายศั กดิ์ และ
ได๎กระชากเสื้ออยํางรุนแรง ตํอหน๎าผู๎ปกครองนักเรียนและประชาชนที่มายืนดูเหตุการณ๑และพูดวํา “มึงนี่แหละคือ
ไอ๎โมํงอยูํเบื้องหลังการชุมนุม” ในขณะเดียวกันนั้น นางวรรณปฏิบัติหน๎าที่หน๎าห๎องผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได๎เดินมาที่ชุมนุมห๎ามไมํให๎นางลักษณ๑เข๎ามาวุํนวาย เพราะเห็นวํานายศักดิ์กําลังเจรจาเพื่อทําความเข๎าใจ
กับผู๎ชุมนุมอยูํ ทันใดนั้น นางลักษณ๑ได๎กระชากแขนซ๎ายของนางวรรณมากัดจนได๎รับบาดเจ็บ นางวรรณได๎ไปแจ๎ง
ความร๎ องทุกข๑ ตํอ พนัก งานสอบสวนสถานีตํ า รวจภูธ รอํ า เภอเพื่อดําเนินคดี แกํนางลั กษณ๑ ซึ่ งศาลจั งหวั ด
พิพากษา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ วําจําเลย (นางลักษณ๑) กระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๓๙๑ ลงโทษปรับ ๑,๐๐๐ บาท
มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนํงหน๎าที่ราชการของตน กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็น
ผู๎ประพฤติชั่ว
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และติดตามความประพฤติเป็นเวลา ๑ ปี
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๔

๔๓

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๐๙๖ /๒๕๕๓ ชื่อ นางสุขศรี ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ต๎องหาคดีอาญาข๎อหายักยอกรถยนต๑เก๐ง ยี่ห๎อฮอนด๎า ของผู๎อื่นเหตุเกิดที่
ตํางจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอได๎รับคําร๎องทุกข๑ของ
ผู๎เสียหายไว๎ดําเนินคดี ตามคดีอาญา ๑๙๓๙/๒๕๕๐ และมีพฤติกรรมรํวมกับพวก ทําสัญญาเชํารถยนต๑ของผู๎อื่น
แล๎วไมํนํารถยนต๑สํงคืนให๎แกํเจ๎าของรถยนต๑จํานวนหลายคัน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางสุขศรีได๎ทําการเชํารถเก๐งจากผู๎ให๎เชํารถในหลายจัง หวัดและไมํสํงคืนรถ
ให๎แกํผู๎ให๎เชํา จนมีการแจ๎งความตํอสถานีตํารวจและฟูองคดีอาญาตํอศาลจังหวัด โดย นางสุขศรีได๎กระทําการ
เชํารถในราคาวันละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๐ วัน รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แล๎วเมื่อถึงเวลาต๎องสํงรถคืนนางสุขศรี
ไมํสํงคืน ระหวํางนั้นนางสุขศรีก็ได๎กระทําการเชํารถดังกลําวในอีกหลายจังหวัด และนอกจากนั้นนายวงศ๑ซึ่งเป็นสามี
และนายวัฒน๑ซึ่งเป็นบุตรได๎กระทําการในลักษณะเดียวกับนางสุขศรี โดยการกระทําดังกลําวเป็นการกระทําใน
ลักษณะเป็นขบวนการ เมื่อนายวัฒน๑ไปเชํารถเก๐งกับผู๎ให๎เชํา นางสุขศรีจะเป็นผู๎ค้ําประกันโดยการถํายบัตร
ข๎าราชการใช๎ในการค้ําประกันเพื่อให๎เกิดความนําเชื่อถือ ในลักษณะทํานองเดียวกัน นายวงศ๑ซึ่ง เป็นสามี
ก็เชํารถและไมํสํงคืนเชํนกัน โดยมีนางสุขศรีเป็นผู๎ค้ําประกันเชํนกัน ครอบครัวของนางสุขศรีได๎กระทําการเชํา
รถและไมํนํามาคืน ในหลายจังหวัด จํานวนรถที่นําไปรวมประมาณ ๓๔ คัน
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ งดโทษให๎วํากลําวตักเตือน
มติ ก.ค.ศ. ให๎ลงโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๔

๔๔

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๑๖๕/๒๕๕๔ ชื่อ นายวิท ตําแหนํง ผู๎อํานวยโรงเรียน วิทยฐานะผู๎อํานวยการชํานาญการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ทําร๎ายรํางกายผู๎อื่นจนถูกฟูองคดีอาญาในข๎อหาทําร๎ายรํางกายผู๎อื่น เป็นเหตุให๎
เกิดอันตรายแกํกาย จิตใจ
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายวิทไปนั่งดื่มสุราที่ร๎านอาหารจนเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทถึงขั้นทําร๎ายรํางกาย
ข๎าราชการครูด๎วยกันจนถึงขั้นใช๎ขวดเบียร๑ตีศีรษะคูํกรณีได๎รับบาดเจ็บ เย็บ ๓ เข็ม
มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํประพฤติเป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎เรียน ชุมชน สังคม ไมํมีความสุภาพเรียบร๎อย
ไมํรักษาความสามัคคีระหวํางข๎าราชการด๎วยกัน และกรณีไมํรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนํงหน๎าที่
ราชการของตน
โทษ งดโทษ (ทําทัณฑ๑บน)
มติ ก.ค.ศ.สั่งลงโทษตัดเงินเดือน จํานวน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน และให๎ติดตามความประพฤติ
เป็นเวลา ๑ ปี
ประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔

๔๕

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๑๗๐/๒๕๕๔ ชื่อ นางจิต ตําแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําความผิดวินัยในเรื่อง ได๎ร๎องเรียนกลําวหาวําการจัดกรอบอัตรากําลังไมํชอบด๎วยกฎหมายและ
กลําวหานายเงินกลั่นแกล๎งกระทําอนาจารตน และทําหนังสือร๎องเรียนกลําวหาผู๎บังคับบัญชาและผู๎อื่นไปยัง
หนํวยงานตําง ๆ เป็นเหตุให๎เกิดความเสียหาย
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางจิตไมํได๎รับการพิจารณาให๎ลงกรอบอัตรากําลังของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จึงได๎ร๎องเรียนกลําวหาวําการจัดกรอบอัตรากําลังดังกลําวไมํชอบด๎วยกฎหมาย อีกทั้งกลําวหานาย
เงินกลั่นแกล๎งและลวนลามตน จนผู๎ บังคับบัญ ชาได๎ดําเนินการทางวินัยนายเงิน พร๎อมกับ ให๎นางจิตดํารง
ตําแหนํงในกรอบอัตรากําลังตามที่ต๎องการแล๎ว แทนที่นางจิตจะสํานึกตั้งมั่นอยูํในระเบียบวินัยอยํางเครํงครัด
กลับร๎องเรียนกลําวหาผู๎บังคับบัญชาและบุคคลอื่นอีกหลายคน โดยปราศจากมูลความจริง
มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กลั่นแกล๎งหรือร๎องเรียนผู๎อื่นโดยปราศจากมูลความจริงและไมํรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์
ของตําแหนํงหน๎าที่ราชการของตน
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔

๔๖

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๑๗๑/๒๕๕๔ ชื่อ นายกร ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง กระทําผิดอาญาจนได๎รับโทษจําคุก โดยศาลได๎มีคําพิพากษาถึงที่สุด ให๎ลงโทษ
จําคุกตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายกรได๎ให๎การรับสารภาพเป็นหนังสือวําได๎ครอบครองอาวุธปืน ที่มีหมายเลข
ทะเบียน ซึ่ง เป็นของผู๎อื่น จํานวน ๑ กระบอก อาวุธปืนที่ไมํมีเครื่องหมายทะเบียนของเจ๎าหน๎าที่ประทับไว๎
จํานวน ๖ กระบอก เครื่องกระสุนปืน ๖๗ นัด ถูกฟูองเป็นคดีอาญาตํอศาลจังหวัดศาลอุทธรณ๑ตัดสิน ยืนตาม
คําพิพากษาศาลชั้นต๎น โดยให๎จําคุก ๖ เดือน ไมํรอลงอาญา คดีถึงที่สุด
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ต๎องคําพิพากษาถึงที่สุด ให๎ลงโทษจําคุก
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔

๔๗

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๒๑๗/๒๕๕๔ ชื่อ นางพิศ ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ถูกฟูองคดีอาญาฐานความผิดสนับสนุ นผู๎ไมํมีสัญชาติยื่นคําขอมีบัตรโดยแจ๎ง
ข๎อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จตํอเจ๎าพนักงานวําเป็นผู๎มีสัญชาติไทย
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ๑ ๒๕๔๐ มีผู๎มีชื่อซึ่งไมํมีสัญชาติไทย ยื่นคําขอมีบัตร
ประจํ าตัว ประชาชนใหมํแทนบัต รเดิ มที่สู ญ หายตํอ นายแก๎ว เจ๎ าหน๎ าที่ท ะเบี ยนบั ตรประจํ าตัว ประชาชน
โดยผู๎มีชื่อแจ๎งข๎อความเท็จตํอเจ๎าหน๎าที่วําชื่อนายบัว ซึ่งความจริง ผู๎มีชื่อไมํได๎ชื่อนายบัว เมื่อนายแก๎วพิจารณา
คําร๎องแล๎วเห็นวําไมํมีสําเนาบัตรประชาชนฉบับเดิม จึงให๎หาบุคคลที่นําเชื่อถือ รับรอง ผู๎ยื่นคําขอจึงให๎นางพิศ
เป็นผู๎รับรอง นายแก๎วเห็นวํานําเชื่อถือจึงออกบัตรประจําตัวฉบับใหมํให๎ ตํอมาเมื่อเทศบาลตรวจสอบและพบวํา
ผู๎มีชื่อได๎สวมสิทธิของนายบัว โดยมีนางพิศให๎การรับรองอันเป็นเท็จ จึงมีการดําเนินคดีดังกลําว
มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
งดโทษ ทําทัณฑ๑บนเป็นหนังสือ
มติ
ก.ค.ศ.ให๎ลงโทษจากทัณฑ๑บนเป็นหนังสือ เป็นโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
ประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔

๔๘

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๒๑๘/๒๕๕๔ ชื่อ นางจํานง ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู๎อํานวยการชํานาญ
การพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง เบิกคําเชําบ๎านโดยไมํมีสิทธิเบิกเนื่องจากมีบ๎านเป็นของตนอยูํแล๎ว
ข๎อเท็จจริงฟังได๎วํา นางจํานงเบิกคําเชําบ๎านในท๎องที่ที่นายจํานองซึ่งเป็นสามีโดยชอบด๎วยกฎหมาย
ของนางจํานง ได๎ใช๎สิทธิเบิกคําเชําบ๎านเพื่อชําระคําเชําซื้อบ๎านอยูํแล๎ว แม๎การเชําบ๎านของนางจํานงเป็นการเชํา
บ๎านเพื่ออยูํอาศัยจริง อันมีสาเหตุมาจากความยากลําบากในการเดินทางไปปฏิบัติหน๎าที่ราชการ แตํการที่
นางจํานงได๎ชี้แจงประกอบการขอเบิกคําเชําบ๎านของข๎าราชการวําในท๎องที่ที่เป็นที่ทํางานของตนไมํมีบ๎านของ
สามีหรือภริยาหรือบุตรที่รํวมอาศัยอยูํได๎ โดยที่นางจํานงเป็นผู๎รับรองและอนุมัติให๎เบิกคําเชําบ๎านด๎วยตนเอง
แสดงให๎เห็นถึงเจตนาของนางจํานงที่จะใช๎สิทธิเบิกคําเชําบ๎านซ้ําซ๎อน นายจํานองสามีที่ใช๎สิทธิเบิกคําเชํา บ๎าน
ผํอนชําระหนี้เงินกู๎อยูํแล๎ว
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔

๔๙

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๐๒๘/๒๕๕๔ ชื่อ นางธัญญา ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สัง กัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง มีพฤติกรรมเป็นธุระจัดหาคนเข๎าทํางานบริษัทการบิน โดยอ๎างวําเมื่อชําระเงิน
แล๎วสามารถเข๎าทํางานได๎เลย แตํก็ไมํสามารถเข๎าทํางานได๎ ทําให๎ผู๎เสียหายต๎องเสียเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
และ ๘๐,๐๐๐ บาท
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางธัญญาได๎ไปติดตํอชักชวนในลักษณะหวํานล๎อมให๎นางรินทร๑ และนายราญ
หลงเชื่อวําตนรู๎จักคนที่สามารถชํวยเหลือให๎ได๎เข๎าทํางานในบริษัทการบิน โดยมีการเรียกรับผลประโยชน๑จาก
บุคคลดังกลําว แตํก็ไมํสามารถเข๎าทํางานได๎ เมื่อผู๎เสียหายได๎ไปแจ๎งความร๎องทุกข๑และฟูองร๎องคดี นางธัญญา
เป็นคนนําเงินมาชดใช๎คืน จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๔

๕๐

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๒๒๕/๒๕๕๔ ชื่อ นายอุดร ตําแหนํงอาจารย๑ ๒ (เดิม) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทํ า ผิด วินั ย ในเรื่อ ง ใช๎อ าวุธ ปืน ยิ ง ผู๎ อื่ นจนได๎ รับ บาดเจ็ บ สาหัส และถู ก ดํา เนิน คดีอ าญา ศาล
มีคําพิพากษาให๎ลงโทษจําคุก ๘ ปี ๘ เดือน และคดีถึงที่สุดแล๎ว
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายอุดรเคยมีเรื่ องทะเลาะวิวาทกับนายแดนมากํอน ซึ่งในวันเกิดเหตุก็มีเรื่อง
โต๎ เถี ย งกั น นายอุ ดรจึ งใช๎ ปืน พกยิ งนายแดนจนได๎ รับ บาดเจ็ บ สาหั ส เนื่อ งจากถู ก อวั ย วะสํา คั ญ นายอุ ด ร
ถูกดําเนินคดีอาญาในข๎อหาพยายามฆําผู๎อื่นจนถูกศาลมีคําพิพากษาให๎ลงโทษจําคุก ๘ ปี ๘ เดือน และคดีถึง
ที่ สุ ด แล๎ ว ซึ่ ง ในระหวํ า งที่ น ายแดนเข๎ า พั ก รั ก ษาตั ว ที่ โ รงพยาบาลนายอุ ด รได๎ ไ ปเยี่ ย มและมอบเงิ น คํ า
รักษาพยาบาลให๎แกํนายแดน เป็นเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๔

๕๑

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๑๓๑/๒๕๕๕ ชื่อ นายมานะ ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ตบหน๎านักเรียนในระหวํางการแขํงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
ข๎ อ เท็ จ จริ ง ได๎ ค วามวํ า ในการจั ด การแขํ ง ขั น กี ฬ าสี ภ ายในโรงเรี ย น นายมานะได๎ รั บ แตํ ง ตั้ ง
จากผู๎บัง คับบัญชาให๎เป็นประธานกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอลและประธานกลุํมสีมํวง ในการแขํง ขัน
บาสเกตบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น รอบรองชนะเลิศ ระหวํางทีมสีฟูาและทีมสีมํวง ที่นายมานะเป็น
ประธานกลุํมสีอยูํ นายมานะได๎บอกให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎บันทึกคะแนนการแขํงขันให๎ คะแนนกับผู๎แขํงขันทีมสีมํวง
ทั้งที่นักกีฬาสีมํวงไมํได๎ชูทลูกทําคะแนน ทําให๎กองเชียร๑สีฟูาไมํพอใจพากันตํอวํานายมานะอยํางรุนแรง หนึ่งใน
นั้นคือนางสาวอัมพรรวมอยูํด๎วย สร๎างความไมํพอใจให๎กับนายมานะ นายมานะได๎ใช๎มือตบหน๎านางสาวอัมพร
ไป ๑ ครั้ง และการแขํงขันก็เป็นอันยุติลง
มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํประพฤติเป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎เรียน ชุมชน สังคมและกรณีไมํรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหนํงหน๎าที่ราชการมิให๎เสื่อมเสีย โดยกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
โทษ งดโทษให๎วํากลําวตักเตือน
มติ
ก.ค.ศ.ให๎ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕

๕๒

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่ว กรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๐๖๖/๒๕๕๔ ชื่อ นาย ช ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ประพฤติตนไมํเหมาะสมกับตําแหนํงหน๎าที่ราชการ ดําเนินการจดทะเบียนห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจการค๎า โดยเป็นหุ๎นสํวนผู๎จัดการของห๎างและได๎รํวมกับพวกปลอมและใช๎
เอกสารปลอม
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา การกระทําของนาย ช ได๎จดทะเบียนห๎างหุ๎นสํวน เพื่อประกอบกิจการ มีผู๎เป็น
หุ๎นสํวนของห๎างหุ๎นสํวน ๒ คน คือ นาย ช และนาย น โดยนาย ช เป็นหุ๎นสํวนผู๎จัดการมีอํานาจดําเนินการของ
ห๎างโดยไมํมีข๎อจํากัด ตํอมาปรากฏวํานาย ช ได๎ออกจากการเป็นหุ๎นสํวนของห๎ าง ตามหนัง สือรับรองการ
จดทะเบี ย นห๎ างหุ๎ นสํ วนบริษั ท ถึ งแม๎วํ า นาย ช จะออกจากการเป็ น หุ๎นสํวนผู๎จั ดการของห๎ างฯ แล๎วก็ตาม
แตํความผิดทางวินัยของนาย ช ได๎เกิดขึ้นแล๎วนับแตํวันที่ไ ด๎จดทะเบียนห๎างหุ๎นสํวนจํากัด สํวนกรณีปลอม
หนัง สือรับรองผลงานขององค๑การบริหารสํวนตําบล เพื่อใช๎เป็นหลักฐานประกอบในการยื่นซองเสนอราคา
โครงการขุดสระกับองค๑การบริหารสํวนตําบล การกระทําดังกลําวของนาย ช ทําให๎องค๑การบริหารสํวนตําบล
รวมทั้ง บุคคลหรือห๎างหุ๎นสํวนอื่นๆ ที่ยื่ นซองประกวดราคาแขํงขันได๎รับความเสียหายจนนาย ช ถูกดําเนิน
คดีอาญาและศาลมีคําพิพากษาวํานาย ช มีความผิดฐานรํวมกันใช๎เอกสารปลอม และให๎ลงโทษจําคุก ๑ ปี แตํ
ให๎รอการลงโทษไว๎ ๒ ปี
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ ก.ค.ศ. เพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

๕๓

กรณีความผิดฐานประพฤติชั่วกรณีอื่นๆ
รายที่ ๑-๑๑๐/๒๕๕๖ ชื่อ นายสุเทพ ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง จูงใจให๎การเลือกตั้งไมํเป็นไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรม มีลักษณะเป็นการสํอไป
ในทางทุจริตการเลือกตั้ง โดยการซื้อสิทธิขายเสียง
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายสุเทพไปพบนายสุชาติ เพื่อขอให๎ชํวยหาเสียงโดยมอบซองสีขาวจํานวน ๘ ซอง
และบัตรแนะนําตัวของนายสุเทพให๎นายสุชาติไว๎ แตํนายสุชาติไ มํไ ด๎แจกซองดัง กลําวให๎แกํคณะครูภายใน
โรงเรียน เนื่องจากครูมีความใกล๎ชิดสนิทสนมกันมากและผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแหํงนี้ เป็นน๎องเขยของ
ผู๎ร๎องเรียน นายสุชาติจึงมอบซองดังกลําวให๎นายเอ นายบี และนางสาวปูแตํไมํได๎ชักชวนให๎เลือกนายสุเทพ
ตํอมานายเอ นายบี นางสาวปู ได๎นําซองดังกลําวไปแจกให๎ครูที่มีสิทธิเลือกตั้งในโรงเรียนตามที่ได๎รับมอบหมาย
โดยมิได๎ชักจูงให๎ผู๎หนึ่งผู๎ใดเลือกนายสุเทพ
มาตร ๘๘ วรรคหนึ่ง และ ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎เรียน ชุมชน สังคม และกรณีไมํรักษาชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนํงหน๎าที่ราชการของตนมิให๎เสื่อมเสียโดยกระทําการใด ๆ อันได๎ชื่อวําเป็น ผู๎ประพฤติชั่ว
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
มติ
รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๖

๕๔

6. กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 85 วรรคหนึ่ง กรณีไมํปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและไมํเกิด
ความเสียหายแกํราชการ
มาตรฐานโทษ ลดขั้นเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ๑
มาตรา 85 วรรคสอง กรณีไมํปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประมาทเลินเลํอหรือ
ขาดการเอาใจใสํระมัดระวังรักษาประโยชน๑ของทางราชการเป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกํราชการอยําง
ร๎ายแรง
มาตรฐานโทษ ไลํออก/ปลดออก
* ประกอบมติคณะรัฐมนตรี *
หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข๎าราชการผู๎กระทําความผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
** ทั้งนี้ ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป **

๕๕

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
รายที่ ๑-๑๕๓/๒๕๕๓ ชื่อ นายเฉลิม ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู๎อํานวยการชํานาญการ
พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ยืมเงินงบประมาณออกมาใช๎จํานวน ๒๔ สัญญา รวมเป็นเงินทั้ง สิ้นจํานวน
๘๔๐,๒๖๑ บาท โดยไมํระบุวัตถุประสงค๑ในการยืม และไมํมีการสํงใช๎เงินยืม ทั้งที่เจ๎าหน๎าที่การเงินได๎บันทึก
แย๎งแล๎ววําไมํสามารถยืมได๎ และไมํปรากฏวําได๎นําเงินยืมไปใช๎จํายในราชการแตํอยํางใด
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายเฉลิม ซึ่งดํารงตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎าน ได๎ทําเรื่องขอยืมเงินทดรอง
ราชการ และอนุมัติการยืมเงินด๎วยตนเอง ทําการเบิกถอนเงินงบประมาณของโรงเรียนออกไปอยํางตํอเนื่อง
โดยไมํ มี แ ผนงานหรื อ โครงการรองรั บ บางวั นยื ม ตํ อ เนื่ อ งในวั น เดี ย วกั น ถึ ง ๖ สั ญ ญา รวมเป็ น เงิ น ถึ ง
๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ตํอมายืมซ๎อนกันอีก ๔ สัญญา รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท และอีก ๒ สัญญา รวมเป็นเงิน
๓๗,๐๐๐ บาท ทั้งที่เจ๎าหน๎าที่การเงินทักท๎วงแล๎ว แตํนายเฉลิมก็ยังอนุมัติเงินยืมให๎กับตนเองอีก และเมื่อยืมไป
แล๎วไมํปรากฏพยานหลักฐานวํานายเฉลิมได๎นําเงินไปใช๎จํายในงานโครงการหรือแผนงานใด การใช๎จํายเงิน
งบประมาณก็ไมํเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ บางครั้งมีการจัดทําโครงการใหมํไมํสอดคล๎อง ตามแผนงานของ
โรงเรี ยนที่ วางไว๎ การใช๎จํ ายเงิน ของโรงเรีย นไมํ โปรํง ใส และผู๎บ ริห ารโรงเรี ยนจะดํ าเนินการเองทั้ง หมด
เจ๎ า หน๎ า ที่ การเงิน จะต๎อ งทํา ตามที่ ผู๎ บ ริห ารโรงเรี ย นสั่ง การ และเมื่ อยื มเงินของทางราชการไปแล๎ วเมื่ อถึ ง
กําหนดการสํงใช๎เงินยืมหรือ สํงเอกสารหลักฐานเพื่อล๎างหนี้เงินยืมนายเฉลิมกลับไมํสํงใช๎เงินยืม หรือไมํสํงเอกสาร
หลั กฐานเพื่ อล๎ า งหนี้ เงิ น ยืม แตํอ ยํ างใด กลับ ทํ าสั ญ ญาการยื มเงิ นและอนุ มัติ เ งิน ยื มให๎ กับ ตนเองอี ก เมื่ อ
ตรวจสอบจากสัญญาการยืมเงินแล๎วพบวํา โรงเรียนบ๎านได๎จัดกิจกรรมซ๎อนในวันเดียวกันหลายกิจกรรม เชํน วันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งนายเฉลิมยืมเงินของโรงเรียนออกไปจํานวน ๖ สัญญา เป็นเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ดังนั้น การที่นายเฉลิมยืมเงินของโรงเรียนออกไปในเวลาไลํเลี่ยกันทั้งหมด จํานวน ๒๔ สัญญา โดยมิได๎ระบุ
วัตถุประสงค๑การยืมเงิน แตํ ภายหลังกลับปรากฏวํานายเฉลิมได๎นําเงินที่ยืมจากทางราชการได๎ทยอยมาคืน
ให๎กับทางราชการ
มาตรา มาตรา ๘๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให๎ตนเองหรือผู๎อื่ นได๎รับประโยชน๑
ที่มิควรได๎ เป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขึ้น
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๓

๕๖

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
รายที่ ๑-๑๕๙/๒๕๕๓ ชื่อ นายเน ตําแหนํงนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ยืมเงินทดรองราชการ จํานวน ๗๖,๗๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ จัดประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ แล๎วไมํสํงใช๎เงินยืมภายในกําหนดเวลา จนมีหนังสือ แจ๎งเตือนจาก
ผู๎บังคับบัญชา จึงสํงใช๎เงินยืม
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายเนได๎มีบันทึกข๎อความเรื่อง ขออนุมัติยืมเงิน
ทดรองราชการ เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน๎าที่
สําหรับวิ ทยฐานะชํานาญการพิ เศษ สาขาบริหารการศึก ษา และสาขานิเ ทศการศึ กษา ในวันที่ ๒๕ และ
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ห๎องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นจํานวน ๗๖,๗๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร๎อย
บาทถ๎วน) โดยมอบเงิน เป็นจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ๎วน) ให๎นายสม หัวหน๎ากลุํมงานในฐานะ
เลขานุการในการจัดประชุมเก็บไว๎ เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ผู๎ยืมจะต๎องสํงหลักฐานการจํายและเงินเหลือจํายที่ยืม
ไป นายเนยั ง ไมํ สํ งหลั ก ฐาน เจ๎ า หน๎ า ที่ไ ด๎ ท วงถามด๎ ว ยวาจาหลายครั้ง แตํน ายเนไมํไ ด๎ นํา หลั กฐานมาให๎
ผู๎บังคับบัญชาได๎แจ๎งเตือนเป็นหนังสือ นายเน ยังคงไมํได๎สํงหลักฐานตามกําหนด โดยอ๎างเหตุผลการสํงใช๎ลําช๎า
เพราะต๎ อ งรอเอกสารจากนายสม ประกอบกั บ กรรมการบางทํ า นลงนามในเอกสารไมํ ค รบทุ ก ร ายการ
ต๎องประสานให๎ลงนามครบ และตนติดภารกิจชํวยงานศพของน๎าและเข๎ารับการประชุมเสวนาการจัดทําข๎อมูล
ทะเบียนประวัติและดําเนินการจัดอบรม ตํอมาเมื่อลํวงเลยกําหนดเวลาแจ๎งเตือน ครั้งที่ ๒ จึงได๎นําหลักฐานมาสํงคืน
ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ ง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํปฏิบัติตามคําสั่งของผู๎บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน๎าที่โดยชอบด๎วยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๓

๕๗

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
รายที่ ๑-๑๘๐/๒๕๕๓ ชื่อ นางเขียว ตําแหนํงบริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยไมํร๎ายแรงในเรื่อง ละเลยตํอหน๎าที่ ไมํจัดทําทะเบียนคุมรับ -จํายใบเสร็จรับเงิน ซึ่ง
ผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาได๎ สั่ ง ให๎ จั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม รั บ -จํ า ย แตํ ไ มํ ป ฏิ บั ติ ต ามและไมํ ดู แ ลรั ก ษาเอกสารสํ า คั ญ และ
ใบเสร็จรับเงินที่อยูํในความรับผิดชอบให๎ปลอดภัย ทําให๎บุคคลอื่นนําใบเสร็จรับเงินไปใช๎โดยพลการ
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคําสั่งให๎นางเขียวรับผิดชอบงานจัดทําทะเบียน
ครุภัณฑ๑ บัญ ชีพัสดุ จัดทําทะเบียนคุมรับ -จํายใบเสร็จรับเงินและงานอื่นๆ โดยรับมอบงานทะเบียนคุมพัสดุ
ครุภัณฑ๑จากนายแดง สํวนการทําทะเบียนคุมบัญชีรับ-จํายใบเสร็จรับเงิน รับตํอจากนางดํา ทั้งสองได๎สํงมอบ
สมุ ด ทะเบี ย นคุ ม ครุ ภั ณ ฑ๑ บั ญ ชี พั สดุ .สมุ ด คุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น หลั ก ฐานการเบิ ก จํ า ยใบเสร็ จ รั บ เงิ น และ
ใบเสร็จรับเงินคงเหลือให๎แกํนางเขียว แตํไมํได๎ทําเป็นหนังสือสํงมอบผํานผู๎บังคับบั ญชาและผู๎บังคับบัญชาก็
ไมํไ ด๎ควบคุมเข๎มงวด นางเขียวได๎ตรวจสอบงานที่รับมอบ ซึ่ง ยัง ลงทะเบียนไมํครบถ๎วนจึง ได๎ลงทะเบียน
ครุภัณฑ๑ บัญชีพัสดุ และใบเสร็จรับเงินเรียบร๎อยแล๎ว ตํอมานางเขียวได๎ปรับเปลี่ยนตําแหนํงจากเจ๎าหน๎าที่การเงิน
และบัญชีเป็นเจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป แตํนางเขียวไมํสามารถสํงมอบงาน ตามกําหนดได๎ นายขาว หัวหน๎ากลุํม
อํานวยการ ได๎กําชับให๎นางเขียวสํงมอบงานหลายครั้ง ตํอมาวันที่ ๔,๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ และ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๑ นายขาวและนายมํวง รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได๎ตักเตือนเป็นหนังสือให๎นางเขียว
สํง มอบงาน นางเขี ยวอ๎างวําสมุ ดทะเบี ยนคุมครุภัณฑ๑ บัญ ชีพัส ดุสูญ หาย ครุ ภัณฑ๑และพัสดุ มีจํานวนมาก
ประกอบกับผู๎บังคับบัญชาให๎เวลาในการสํงมอบคํอนข๎างน๎อย จึงไมํสามารถจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ๑ บัญชี
พัสดุได๎ทัน สําหรับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จรับเงินนางเขียวยอมรับวํ า สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน ได๎ สํ ง ใบเสร็ จ รั บเงิ น มาให๎ จํ า นวนกวํ า ๑,๐๐๐ เลํ ม นางเขีย วไมํ ไ ด๎ ล งทะเบี ย นคุ ม
ใบเสร็จรับเงินดังกลําวเพียงแตํตรวจนับจํานวน เมื่อเห็นวําครบตามจํานวนที่สํงก็รับไว๎ แล๎วนําไปเก็บในตู๎เก็บ
เมื่อมีการเบิกจํายจึงจะมีรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน เลขที่ เลํมที่ ในหลักฐานการจํายและลดยอดรวมของ
ใบเสร็จรับเงินออกไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้มีใบเสร็จรับเงินบางสํวนที่เปียกน้ําชํารุด ไมํได๎ลงทะเบียน และยังไมํได๎
ประกาศยกเลิก เมื่อนางเขียวสํงมอบงานไมํไ ด๎ สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาได๎มีคํา สั่ง แตํง ตั้ง คณะทํา ง าน
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและทะเบียนครุภัณฑ๑ โดยมีนายมํวง รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นประธานคณะทํางานในการตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ๑ บัญชีพัสดุ คณะทํางานไมํมีข๎อมูลใด ๆ เกี่ยวกับ
ทะเบียนครุภัณฑ๑ บัญชีพัสดุของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแตํ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑ คณะทํางานจึง
สํารวจวัส ดุ ครุ ภัณ ฑ๑ ที่มี อยูํจ ริง ณ วั นที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๑ จั ดทํ ารหัส ทะเบียน และทะเบี ยนคุม เสร็ จ
เรียบร๎อยเป็นปัจจุบัน สําหรับใบเสร็จรับเงิน คณะทํางานได๎ตรวจสอบจํานวนใบเสร็จรับเงินของสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษา ตั้ งแตํปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑ โดยสํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาได๎ รับ ใบเสร็ จรั บเงิน จาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๕ ครั้ง รวมจํานวน
๒,๓๗๐ เลํม เบิก-จําย.ใช๎ไปคงเหลือใบเสร็จรับเงินจํานวน ๑,๗๘๗ เลํม โดยจํายให๎โรงเรียน ๔๓๙ เลํม อยูํที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเหมาะสมกับการใช๎งาน จํานวน ๑,๒๐๐ เลํม สภาพชํารุดไมํเหมาะสมกับการ
ใช๎งาน จํานวน ๑๔๘ เลํม คณะทํางานไมํทราบวําใบเสร็จรับเงินที่เบิกจํายไปแล๎ว ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑

๕๘

เป็ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น เลํ ม ที่ เลขที่ ใ ดบ๎ า ง จึ ง มี ข๎ อ เสนอแนะให๎ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให๎ เจ๎ า หน๎ า ที่
ผู๎รับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมการรับ – จํายใบเสร็จรับเงินที่เจ๎าหน๎าที่การเงินและโรงเรียนได๎รายงานการใช๎
ใบเสร็จรับเงินให๎ครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน และให๎ประกาศยกเลิกการใช๎ใบเสร็จรับเงินที่ชํารุด
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํ ป ฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ร าชการให๎ เ ป็ น ไปตามกฎหมายระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล และกรณีไมํปฏิบัติตามคําสั่งของผู๎บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน๎าที่ราชการ
โดยชอบด๎วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓

๕๙

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
รายที่ ๑-๐๐๑/๒๕๕๔ ชื่อ นายเขียว ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยอยํางร๎ายแรงในเรื่อง มีพฤติกรรมไมํโปรํง ใสตํอตําแหนํง หน๎าที่ราชการในเรื่องการ
บริหารงานงบประมาณหลายประการ
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายเขียวได๎ขาดราชการติดตํอในคราวเดียวกันตั้งแตํวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึง
วันที่ ๑๘ ธั นวาคม ๒๕๕๐ รวม ๒๗ วันจริง แตํยัง กลับมาปฏิ บัติหน๎ าที่ร าชการอีก และกรณี การบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนอื่นเบิกถอนเงินจากบัญชีโดยไมํมีหลักฐานการจําย แตํได๎นําเงินเข๎าบัญ ชี เมื่อมีการ
ตรวจสอบบัญชีของเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบภายใน ตามคําให๎การของนายเขียวให๎การตํอสู๎วําตนได๎นําเงินไปใช๎เพื่อ
ประโยชน๑ของทางราชการ แตํไมํมีพยานเอกสารหลักฐานตํางๆ หรือพยานบุคคลมายืนยัน สํวนกรณีที่นายเขียวเก็บ
เงินทุนการศึกษาของนักเรียน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตํเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ไว๎กับตนเอง เมื่อมีการร๎องเรียน
จึงนําเงินไปมอบให๎เด็กเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กรณีเงินออมทรัพย๑นักเรียน จํานวน ๓,๐๖๕ บาท และ
กรณีเงินสหกรณ๑โรงเรียน จํานวน ๑,๗๐๐ บาท ไมํนําไปมอบให๎ผู๎รับผิดชอบ ตํอข๎ออ๎างวําหลงลืมฟังไมํขึ้น
การเบิกถอนเงินอาหารกลางวันไป จํานวน ๙๑,๐๐๐ บาท โดยไมํจัดทําอาหารกลางวันให๎นักเรียน เงินจํานวน
ดังกลําวนายเขียวไมํมีเหตุผลมาชี้แจงหักล๎างอยํางสมเหตุสมผล และรับสารภาพวําตนได๎นําเงินไปเก็บไว๎จริง
พฤติการณ๑เป็นการนําเงินไปใช๎ประโยชน๑สํวนตนโดยมิชอบ อันเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ
มาตรา ๘๔ วรรคสาม แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให๎ตนเองหรือผู๎อื่นได๎รับประโยชน๑
ที่มิควรได๎ เป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษปลดออกจากราชการ เป็นโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๔

๖๐

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงิน และบัญชี
รายที่ ๑-๐๑๖/๒๕๕๔ ชื่อ นายเขียว ตําแหนํงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ปฏิบัติหน๎าที่โดยมิชอบเพื่อให๎ตนเองได๎ประโยชน๑ที่มิควรได๎ในการปฏิบัติหน๎าที่
การเบิกจํายเงิ นสวัสดิการการศึกษาบุตร โดยการเบิกจํายเงิน สวัสดิการการศึกษาบุตรตั้งแตํเดือนมกราคม
๒๕๔๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๑ เป็นจํานวนเงินที่วางฎีกาเบิกสูงกวําจํานวนเงินที่พึงจํายให๎แกํผู๎มีสิทธิ และเบิก
จํายเงินให๎กับผู๎ไมํได๎ขอเบิกโดยไมํมีการเรียกคืน แล๎วนําเงินสํวนเกิน โอนเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเอง
จํานวนเงิน ๒,๗๔๖,๘๓๓ บาท
ข๎อ เท็ จจริง ได๎ ความวํา นายเขีย วได๎ดํ าเนิน การเบิ กจํ ายเงิ นสวัส ดิก ารการศึก ษาบุต ร ตั้ง แตํ เดื อ น
มกราคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๑ เป็นจํานวนเงินที่วางฎีกาเบิกสูงกวําจํานวนเงินที่พึงจํายให๎แกํผู๎มี
สิทธิ และเบิกจํายเงินให๎กับผู๎ไมํได๎ขอเบิกโดยไมํมีการเรียกคืน นําเงินสํวนเกินโอนเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ตนเอง จํานวนเงิน ๒,๗๔๖,๘๓๓ บาท ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๑. เบิกจํายเงินโดยไมํมีหลักฐานการจําย โดยโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให๎กับผู๎ไมํได๎ขอ
เบิกโดยไมํมีการเรียกคืน จํานวน ๑๕ ราย เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท
๒. เบิกจํายเงินโดยทําหลักฐานการจํายเท็จ โดยสร๎างหลักฐานขอเบิกอันเป็นเท็จโดยใช๎ใบเสร็จรับเงิน
ที่ผู๎มีสิทธิอาศัยเบิกโดยไมํมีการกรอกข๎อมูลในการเบิกและลายมือชื่อผู๎มีสิทธิขอเบิก จํานวน ๓ ราย เป็นเงิน
๓๒,๘๐๐ บาท และนําเงินโอนเข๎าบัญชีของตนเอง
๓. เบิ กจํา ยเงินโดยแก๎ไ ขเอกสารการเบิ กจํา ย โดยแก๎ ไ ขเอกสารขอเบิก ตามใบเบิ กเงิ น สวัสดิ การ
เกี่ ย วกั บการศึ กษาบุ ต ร (แบบ ๗๒๐๐) และแก๎ ไ ขงบหน๎ าการขอเบิ ก จํ า นวน ๔๕๒ รายเป็ น เงิ น จํ า นวน
๑,๙๕๑,๗๕๔ บาท
๔. รายงานเท็จตํอผู๎บังคับบัญชาในการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาบุตรโดยจัดทํางบหน๎า
ขอเบิกและยอดรวมในงบหน๎าการจํายให๎มียอดรวมตรงกัน เพื่อให๎ยากตํอการตรวจสอบและเพื่อประโยชน๑ของ
ตนเอง ทําให๎ราชการเสียหาย จํานวน ๖๖๗,๒๗๙ บาท
๕. มี การโอนเข๎ าบัญชี ธนาคารมากกวํา ยอดเงินคงเหลือ จากการตรวจสอบ Savings Account
Statement และบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดการจํ า ยเงิ น เดื อ น คํ า จ๎ า ง คํ า ตอบแทน และสวั ส ดิ ก ารในแตํ ละเดื อน
(มกราคม ๒๕๔๙ – มกราคม ๒๕๕๑) ยอดรวมมากกวําจํานวนเงินคงเหลือตามสลิปเงินเดือน
มาตรา ๘๔ วรรคสาม แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให๎ตนเองหรือผู๎อื่นได๎รับประโยชน๑
ที่มิควรได๎ เป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ
โทษ ไลํออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๔

๖๑

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
รายที่ ๑-๐๗๕ /๒๕๕๔ ชื่อนางสมปอง ตําแหนํงผู๎อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู๎อํานวยการชํานาญ
การพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง รับมอบเงินสวัสดิการครูและคําเปอร๑เซ็นต๑จากการจําหนํายหนังสือแล๎วไมํนําไป
ลงบัญชีนอกงบประมาณและใช๎จํายเงินดังกลําวโดยไมํมีหลักฐานให๎ตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางสมปองรับมอบเงินสวัสดิการครู ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณเพื่อนําไปซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ให๎โรงเรียน และรับมอบเงินเปอร๑เซ็นต๑จากการจําหนํายหนังสือ หรือเงินบริจาคอื่นๆ จากผู๎บริจาค
หรือได๎รับจัดสรรเงินงบประมาณ ได๎แกํ เงินอุดหนุนรายหัวเงินโครงการอาหารกลางวัน ซึ่ง นางสมปองดํารง
ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียนมีหน๎าที่ต๎องควบคุม กํากับ และตรวจสอบให๎การดําเนินการรับ-จํายเงินทุกประเภท
ให๎ถูกต๎องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ แตํไมํปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ให๎เป็นไปตามคูํมือการ
บัญชีสําหรับหนํวยงานยํอย พ.ศ. ๒๕๑๕ คือ เมื่อมีการรับเงินทุกประเภท ไมํวําจะเป็นเงินงบประมาณเงินนอก
งบประมาณ ต๎องนําเงินไปลงในบัญชีเงินสด ทะเบียนคุมเงิน ทุกประเภท และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน และ
เมื่อมีการจํายเงินต๎องมีหลักฐานการจํายเงินให๎สามารถตรวจสอบได๎โดยถูกต๎องตรงกันทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง แตํนาง
สมปองกลับไมํควบคุมการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่การเงินทําให๎การลงทะเบียนคุมการเงินดังกลําวไมํเป็นปัจจุบัน
มาตรา ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํ ปฏิ บั ติ หน๎ า ที่ ราชการให๎เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ และ
หนํวยงานการศึกษา
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
เมือ่ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๔

๖๒

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
รายที่ ๑-๑๗๕/๒๕๕๕ ชื่ อ นายภูมิ ตํ าแหนํ ง ผู๎ อํ านวยการสถานศึ กษา สั ง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง เบิกถอนเงินออกจากบัญ ชีเงินฝากของโรงเรียน โดยไมํมีหลักฐานการจํา ย
ทําให๎เงินขาดบัญชีไปจํานวน ๘๒๕,๗๑๘.๙๘ บาท
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายภูมิได๎รับคําสั่ง แตํงตั้งให๎มาดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนบ๎านไรํ ตํอมาได๎แจ๎ง
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของโรงเรียนจากเดิม มีคณะกรรมการ ๓ คน มาเป็น
ตนเองมีอํานาจเบิกถอนเพียงคนเดียว หลังจากนั้นนายภูมิ ได๎เบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของโรงเรียนอยําง
ตํอเนื่อง โดยได๎เบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินอุดหนุนอื่นของโรงเรียนไปเป็นเงิน ๑,๑๑๗,๔๓๘.๑๓ บาท จนมี
ยอดคงเหลือเพียง ๑๒๗.๖๔ บาท เบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินกองทุนอาหารกลางวันไปเป็นเงิน ๘๕๘,๔๑๗ บาท
มียอดเงินคงเหลือเพียง ๒๐๐.๐๖ บาท นายภูมิได๎เบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินโรงเรียนทั้ง ๒ บัญชี รวมเป็นเงิน
๑,๙๗๕,๘๕๕.๑๓ บาท ภายหลังนายภูมิได๎รวบรวมหลักฐานการจํายมายืนยันวํา ตนนําเงินที่เบิกถอนไปจําย
เพื่อประโยชน๑ทางราชการได๎เพียง ๑,๑๕๗,๕๐๐.๑๕ บาท ที่เหลือไมํสามารถหาหลักฐานมายืนยันได๎วํา นําไปใช๎
จํายเพื่อประโยชน๑ของทางราชการ รายการใด ทําให๎เงินขาดบัญชีไปจํานวน ๘๑๘,๓๕๔.๙๘ บาท
มาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให๎ตนเองหรือผู๎อื่นได๎รับประโยชน๑ที่
มิควรได๎ เป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ กรณีจงใจไมํปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และ
หนํวยงานทางการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทางราชการ
โทษ ไลํออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๕

๖๓

กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
รายที่ ๑-๑๗๖/๒๕๕๕ ชื่อ นายระเบียบ ตําแหนํงผู๎อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง เบิกถอนเงินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และเงินอุดหนุนที่ไ ด๎รับ
จัดสรรตามโครงการเรียนฟรีไปใช๎เพื่อประโยชน๑สํวนตัว
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โรงเรียนได๎รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียนจาก อบต. เป็นเงินจํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท ภายหลังนายระเบียบได๎เบิกถอนเงินออก
จากบัญชีอยํางตํอเนื่องเป็นเงินจํานวน ๑๐๓,๐๙๗ บาท โดยทําให๎มีผลกระทบตํอการจัดอาหารกลางวันให๎กับ
นักเรียน เดิมโรงเรียนเคยจัดอาหารกลางวันให๎นักเรียนครบ ๕ วันทําการ ภายหลังที่นายระเบียบเบิกถอนเงินออก
จากบัญชีไปปรากฏวํา โรงเรียนได๎จัดทําอาหารกลางวันให๎นักเรียนรับประทานเพียง ๒-๓ วันเทํานั้น บางครั้งก็
ไมํได๎จัดทําอาหารกลางวันให๎นักเรียนรับประทาน และไมํมีพยานหลักฐานวํานายระเบียบนําเงินที่เบิกถอนมา
ลงรายการในระบบบัญชี การเงิ น ไมํมี เอกสารหลั กฐานเกี่ยวกั บการเงินให๎ ตรวจสอบ นอกจากนั้นยั ง พบวํ า
นายระเบียบได๎เบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน ภายหลังที่ตนได๎รับคําสั่งแตํงตั้ง
ให๎ดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนอื่นแล๎ว
สํวนเบิกถอนเงินอุดหนุนที่ได๎รับจัดสรรในโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีนั้น ปรากฏวําโรงเรียนได๎รับจัดสรร
เงินงบประมาณเพิ่มเติ มเป็ นเงิน ๑๑๕,๔๔๘ บาท ตํอ มานายระเบียบได๎เบิก ถอนเงินออกจากบัญ ชี อยํา ง
ตํอเนื่องหลายครั้ง รวมเป็นเงินที่เบิกถอนไปเป็นเงิน ๑๑๕,๐๗๖ บาท เมื่อเบิกถอนมาแล๎วก็ไมํได๎นําลงระบบ
บัญ ชีการเงินโรงเรี ยน แตํปรากฏหลักฐานการจํายวํา นายระเบียบนําเงินไปจํายตามวัตถุประสงค๑ของทาง
ราชการดังนี้
๑. จํายในรายการจัดซื้อวัสดุการศึกษากํอนประถมศึกษาจํานวน
๔,๓๘๖ บาท
๒. จํายในรายการจัดซื้อวัสดุการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
๓. จํายในรายการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจํานวน
๓๐,๐๗๒ บาท
๔. จํายในรายการจัดซื้ออุปกรณ๑การเรียนจํานวน
๙,๕๐๐ บาท
๕. จํายในรายการจัดซื้อวัสดุอื่นจํานวน
๑,๗๕๐ บาท
รวมเป็นเงิน
๕๖,๑๕๘ บาท

๖๔

แตํเอกสารหลักฐานการจัดซื้อดังกลําวไมํได๎ออกคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการวําด๎วยการพัสดุไมํมีคําขอซื้อในการ
เบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินโรงเรียน ปรากฏวํานายระเบียบได๎ปลอมลายมือชื่อคณะกรรมการเบิกถอนเงินราย
อื่นไปเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของโรงเรียนด๎วย
มาตรา ๘๔ วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให๎ตนเองหรือผู๎อื่นได๎ประโยชน๑
ที่มิควรได๎เป็นการทุจริตตํอหน๎าที่ราชการ
โทษ ไลํออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๕

๖๕

7 กรณีความผิดเกี่ยวกับพัสดุ
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 85 วรรคหนึ่ง กรณีไมํปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและไมํเกิด
ความเสียหายแกํราชการ
มาตรฐานโทษ ลดขั้นเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ๑
มาตรา 85 วรรคสอง กรณีไมํปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประมาทเลินเลํอหรือ
ขาดการเอาใจใสํระมัดระวังรักษาประโยชน๑ของทางราชการเป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกํราชการอยําง
ร๎ายแรง
มาตรฐานโทษ ไลํออก/ปลดออก
* ประกอบมติคณะรัฐมนตรี *
(1) หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข๎าราชการผู๎กระทําความผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ข๎อ 10
** ทั้งนี้ ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป **

๖๖

กรณีความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
รายที่ ๑-๑๑๕/๒๕๕๕ ชื่อนางสายทอง ตําแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ตรวจรับงานจ๎าง โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. และปรับปรุงผิวจราจรของ
เทศบาลไมํเป็นไปตามรูปแบบรายการ
ข๎อเท็ จจริงได๎ความวํา นางสายทอง เมื่อครั้ง ดํา รงตําแหนํง พนักงานเทศบาล ได๎รับแตํง ตั้ง ให๎เป็ น
คณะกรรมการตรวจงานจ๎างของเทศบาลในรายการวางทํอระบายน้ํา คสล.และปรับปรุบผิวจราจรในเขต
เทศบาล โดยตรวจรับงานจ๎างซึ่งไมํเป็นไปตามรูปแบบรายการในสัญญา เนื่องจากขอบบํอพักน้ําสูงกวําพื้น ผิว
จราจรประมาณ ๕ เซนติ เ มตร ทํา ให๎ เทศบาลเบิ กจํ ายเงินให๎ กับผู๎รั บจ๎ างสร๎ างความเสียหายและสร๎ างความ
เดือดร๎อนแกํประชาชนผู๎สัญจรไปมา
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ปฏิบัติหน๎าที่ราชการไมํเป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
มติ
รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕

๖๗

8. กรณีความผิดเกี่ยวกับละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 87 วรรคหนึ่ง กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน๎าที่ราชการโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
มาตรฐานโทษ ลดขั้นเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ๑
มาตรา 87 วรรคสอง กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน๎าที่ราชการโดยไมํมีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให๎
เสียหายแกํราชการอยํางร๎ายแรง /หรือละทิ้งหน๎าที่ราชการติดตํอในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกวําสิบห๎าวันโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร /กรณีมีพฤติการณ๑อันแสดงถึงความจงใจไมํปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ
มาตรฐานโทษ ไลํออก/ปลดออก
*ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
(1) หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข๎าราชการผู๎กระทําผิดวินัยอยํางร๎ายแรง
บางกรณี
(2) หนั ง สื อ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ สร 0401/ ว 50 ลงวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2510
เรื่อง การลงโทษข๎าราชการกระทําผิดวินัย กรณีลาไปศึกษา ณ ตํางประเทศแล๎วไมํเดินทางกลับ
มารับราชการภายในกําหนดเวลาที่ได๎รับอนุมติ
(๓) หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0๒๐๖/ ว ๑๐๗ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542
เรื่องการปรับปรุง แก๎ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ๑ประจําสถานที่ราชการ
**ทั้งนี้ ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป**

๖๘

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
รายที่ ๑-๑๐๘/๒๕๕๓ ชื่อ นายแทน ตําแหนํงนั กทรั พยากรบุ คคล ๕ สั งกัดสํ า นั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึ ก ษา
กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ในเรื่ อ ง ไมํ ม าปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ร าชการ ชํ ว งที่ ๑ ตั้ ง แตํ วั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑
ถึง วั นที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็น เวลา ๑๙ วัน ติดตํ อกัน ชํ วงที่ ๒ ตั้ง แตํวัน ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ถึง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๒๘ วัน ติดตํอกัน และชํวงที่ ๓ ตั้ง แตํวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑
ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๔๑ วันติดตํอกัน โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายแทนไมํมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการติดตํอในคราวเดียวกันเกินกวําสิบห๎าวันอยูํ
๓ ชํ ว งระยะเวลา คื อ ตั้ ง แตํ วั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑ ถึ ง วั น ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ รวม ๑๙ วั น
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ รวม ๒๘ วัน และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑.ถึง
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ รวม ๔๑ วัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไมํมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการทั้งสามชํวงระยะเวลา
จํานวน ๘๘ วัน และยังปรากฏข๎อเท็จจริงวํา นายแทนได๎เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน กรณี
ละทิ้งหน๎าที่ราชการแล๎ว ๒ ครั้ง เป็นการกระทําผิดซ้ําซาก ไมํเข็ดหลาบ
มาตรา ๘๗ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗
กรณี ละทิ้งหน๎าที่ราชการติดตํอในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกวําสิบห๎าวันโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษปลดออกจากราชการ เป็นโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๓

๖๙

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
รายที่ ๑-๑๑๒/๒๕๕๓ ชื่อ นายนัน ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการสังกัดสํานักงาน เขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ไมํมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยไมํ
มีเหตุผลอันสมควร สํวนระหวํางวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ มีอาการเจ็บปุวยแตํ
เมื่อกลับมาแล๎วมิได๎ยื่นใบลาปุวยตามระเบียบของทางราชการทันทีคงปลํอยเวลาเนิ่นนานแล๎วจึง มายื่นใน
ภายหลัง
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายนันไมํมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการที่โรงเรียน ตั้งแตํวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
ถึง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยระหวํางวันที่ ๒๒ ถึง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายนัน ได๎เดินทางไป
ตํางจังหวัดเพื่อกู๎ยืมเงินญาตินํามาใช๎หนี้ สํวนระหวํางวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
มีอาการเจ็บปุวยเป็นฝีที่ลําคอและบริเวณใบหน๎ามีเม็ดตุํมสีดําขึ้น แตํเมื่อกลับมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการในวั นที่
๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ แล๎ว มิได๎ยื่นใบลาปุวยให๎ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ แตํได๎มายื่นใบลาปุวยเมื่อ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พร๎อมแนบใบรับรองแพทย๑ของโรงพยาบาล ระบุวําเป็นผื่นขึ้นที่บริเวณใบหน๎าเป็น
ฝีที่ลําคอ โดยใช๎เวลารักษา ๒ สัปดาห๑ ซึ่งผู๎บังคับบัญชาเห็นวําปุวยจริง จึงได๎อนุญาตการลาดังกลําว
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แหํ งพระราชบัญญั ติระเบี ยบข๎าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และกรณี
ละทิ้งหน๎าที่ราชการโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ รับทราบ และให๎ติดตามการปฏิบัติหน๎าที่ราชการเป็นเวลา ๑ ปี
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๓

๗๐

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
รายที่ ๑-๑๓๖/๒๕๕๓ ชื่อ นายปรี ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินั ยในเรื่อง ไมํสํงผลการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ละทิ้งหน๎าที่ชั่ วโมงสอนและดื่มสุราใน
โรงเรียนชํวงเวลาปฏิบัติราชการ
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายปรีเป็นผู๎ปุวยทางจิตเวช มักจะมีพฤติกรรมละทิ้งและทอดทิ้งหน๎าที่ ราชการ
เมาสุรา และดื่มสุราในเวลาราชการ และจากการตรวจสอบประวั ติพบวํา ไมํไ ด๎รับการพิจารณาให๎ เลื่อนขั้ น
เงินเดือน เนื่องจากไมํผํานเกณฑ๑จํานวน ๕ รอบการพิจารณา ถ๎าให๎รับราชการตํอไปจะเป็นการเสียหายแกํทาง
ราชการอยํางร๎ายแรง เนื่องจากเจ็บปุวยไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ราชการของตนได๎ โดยสม่ําเสมอ ถือได๎วําเป็น
ผู๎หยํอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน๎าที่ราชการ บกพรํองในหน๎าที่ราชการ
มาตรา ๑๑๐ (๑) และมาตรา ๑๑๑ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี เป็นผู๎หยํอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพรํองในหน๎าที่ราชการให๎ออกจาก
ราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓

๗๑

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
รายที่ ๑-๑๓๗/๒๕๕๓ ชื่อ นายพัฒน๑ ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู๎อํานวยการชํานาญการ
พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ไมํมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการแตํกลับมาลงเวลาปฏิบัติราชการและดื่มสุราในเวลา
ราชการ
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายพัฒน๑มีพฤติการณ๑ไมํมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการ แตํกลับลงเวลาปฏิบัติราชการ
ย๎ อ นหลั ง และผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาไมํ อ นุ ญ าตการลา อี ก ทั้ ง ยั ง มี พ ฤติ ก ารณ๑ ดื่ ม สุ ร าในเวลาราชการหลายครั้ ง
แตํไมํถึงกับมีอาการเมาและยังสามารถปฏิบัติหน๎าที่ราชการได๎
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ กรณีละทิ้ง
หน๎าที่ราชการ โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร และกรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
มติ รับทราบและติดตามความประพฤติเป็นเวลา ๑ ปี
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓

๗๒

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
รายที่ ๑-๑๓๓/๒๕๕๓ ชื่อ นางสาวฐาน ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ไมํมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ ๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ติดตํอกันโดยไมํมี
เหตุผลอันสมควร
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา ในระหวํางวันที่ ๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ นางสาวฐานไมํมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการ
ติดตํอกัน โดยอ๎างวําปุวยเป็นโรคลมชักมีอาการมือเกร็งทั้ง ๒ ข๎าง แตํไมํได๎เข๎ารักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยจะ
รับประทานยาแล๎วนอนพักอยูํที่บ๎านพัก และเมื่อกลับมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการแล๎วก็ไมํได๎ยื่นใบลาปุวยในชํวง
ระยะเวลาดังกลําว เป็นการไมํปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวําด๎วยการลา
มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ละทิ้งหน๎าที่ราชการโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓

๗๓

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
รายที่ ๑-๑๗๘/๒๕๕๓ ชื่อ นายมํวง ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ไมํมาปฏิบัติหน๎าที่เวรรักษาการณ๑ประจําสถานศึกษาเวลากลางคืนของวันศุกร๑ที่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๐
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายมํวงมิได๎มาปฏิบัติหน๎าที่เวรรักษาการณ๑ประจําสถานศึกษาในเวลากลางคืน
ของวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพราะเข๎าใจผิดวําตนเพิ่งอยูํเวรในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นายมํวง
ไมํมีเจตนาที่จะไมํมาอยูํเวรรักษาการณ๑ประจําสถานศึกษาในวันดังกลําว อีกทั้งนายมํวง มีพฤติกรรมที่ไมํมาปฏิบัติ
หน๎าที่เวรรักษาการณ๑ประจําสถานศึกษาในเวลากลางคืนในปี ๒๕๔๙ หลายครั้ง ผู๎บังคับบัญ ชาได๎ดําเนินการ
ทางวินัยแกํนายมํวงมาครั้งหนึ่งแล๎ว โดยการงดโทษและให๎วํากลําวตักเตือนเป็นหนังสือ ซึ่งนายมํวงจะต๎องมี
ความระมัดระวังและเอาใจใสํในเรื่องการอยูํเวรดังกลําวให๎มาก เพื่อมิให๎เกิดการกระทําความผิดซ้ําอีก แตํก็มา
เกิดเหตุการณ๑ขึ้น
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํปฏิบัติหน๎า ที่ราชการให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หนํวยงานการศึกษา และกรณีละทิ้งหน๎าที่ราชการโดยไมํมีเหตุอันสมควร
โทษ งดโทษ ให๎วํากลําวตักเตือน
มติ ก.ค.ศ. ให๎ลงโทษภาคทัณฑ๑
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓

๗๔

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
รายที่ ๑-๐๓๑/๒๕๕๔ ชื่อ นางเพ็ญ ตําแหนํงครูผู๎ชํวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ละทิ้งหน๎าที่ราชการและไมํกลับมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการอีกเลย
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางเพ็ญ ซึ่งอยูํระหวํางการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎มไมํมาปฏิบัติ
ราชการตั้งแตํวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสอบสวนได๎พยายามติดตํอนางเพ็ญ
และสอบถามญาติของนางเพ็ญ แตํไมํทราบวํานางเพ็ญไปอยูํ ณ ที่ใด และไมํสามารถติดตํอได๎
มาตรา ๘๗ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ละทิ้งหน๎าที่ราชการติดตํอในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกวําสิบห๎าวัน โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
โทษ ไลํออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔

๗๕

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
รายที่ ๑-๐๘๗/๒๕๕๕ ชื่อ นายสงกรานต๑ ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ไมํมาปฏิบัติราชการตั้งแตํวันที่ ๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
แตํภายหลังได๎กลับมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการอีก
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายสงกรานต๑ไ มํมาปฏิบัติหน๎า ที่ราชการตั้ง แตํวันที่ ๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
โดยเข๎าใจวํานักเรียนสอบปลายภาคเสร็จแล๎ว แตํเมื่อเปิดภาคเรียนแล๎วได๎มาปฏิบัติหน๎าที่ราชการตามปกติ
มาตรา ๘๗ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ละทิ้งหน๎าที่ราชการติดตํอในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกวําสิบห๎าวัน โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕

๗๖

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
รายที่ ๑-๑๑๐/๒๕๕๕ ชื่อ นายสุนทร ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ละทิ้งหน๎าที่ราชการติดตํอในคราวเดีย วกันเป็นเวลาเกินกวําสิบห๎าวัน และ
ไมํกลับมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการอีกเลย
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายสุนทรไมํได๎มาปฏิบัติหน๎าที่ราชการตั้งแตํวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต๎นไป
และไมํกลับมาปฏิบัติหน๎าที่ราชการอีกเลย
มาตรา ๘๗ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ละทิ้ ง หน๎ า ที่ ร าชการติ ด ตํ อ ในคราวเดี ย วกั น เป็ น เวลาเกิ น กวํ า สิ บ ห๎ า วั น โดยไมํ มี เ หตุ ผ ล
อันสมควรโดยมีพฤติการณ๑อันแสดงถึงความจงใจไมํปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ เพิ่มโทษจากโทษปลดออกจากราชการ เป็นโทษไลํออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕

๗๗

9. กรณีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารและปลอมลายมือชื่อ
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 94 วรรคสอง กรณีกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
มาตรฐานโทษ ไลํออก/ปลดออก
* ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
(1) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว.22 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ๑ 2532
เรื่อง การพิจารณาการกระทําผิดวินัยของข๎าราชการ
** ทั้งนี้ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป**

๗๘

กรณีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร,ปลอมลายมือชื่อ
รายที่ ๑-๑๘๒/๒๕๕๓ ชื่อ นางดํา ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ปลอมลายมือชื่อของนางเขียว ซึ่งเป็นข๎าราชการครูไปกู๎เงินสวัสดิการฉุกเฉิน
สหกรณ๑ออมทรัพย๑ครูโดยไมํได๎รับอนุญาตให๎ใช๎สิทธิ ทําให๎นางเขียวเดือดร๎อนและชําระหนี้รายเดือนแทน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางดําเป็นผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านการเงิน และจะใช๎วิธีการปลอมลายมือชื่อของ
บุคคลอื่นแล๎วนําไปกู๎เงินสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครูเป็นประจํา เมื่อนางเขียวทราบก็ได๎ไปตรวจสอบก็พบวํานางดํา
ได๎ปลอมลายมือชื่อของนางเขียวกู๎เงินสวัสดิการฉุกเฉิน สหกรณ๑ออมทรัพย๑ครูโดยมิได๎ ขออนุญาตนางเขียวแตํ
ประการใด สาเหตุเนื่องมาจากนางเขียวได๎ฝากบัตรประจําตัวของตนให๎แกํนางดําไปเบิกคํารักษาพยาบาลที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตํนางดํากลับนําบัตรประจําตัวของนางเขียวไปกู๎เงินตํอสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู
ในนามของนางเขียว โดยที่นางเขียวมิได๎มอบหมายหรือให๎ความยินยอมแตํประการใด เมื่อนางเขียวทราบความ
จริงดังกลําวแล๎ว จึงได๎แจ๎งให๎นางดําทราบ แตํนางดํา ก็มิไ ด๎ดําเนินการใดๆ อันเป็นการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อนางดําไมํชําระเงินกู๎คืนให๎แกํนางเขียว สหกรณ๑ออมทรัพย๑ครูจึงได๎หักเงินเดือนของนางเขียวเดือนละประมาณ
๔,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๕ เดือน (ตั้งแตํเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง เดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๕๐) มีเงินต๎นจํานวน
๒๒,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ ย จํ า นวน ๕๔๖.๕๐ บาท โดยมี น างดํ า ได๎ ทํ า หนั ง สื อ ยอมรั บ สภาพหนี้ ลงวั น ที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ พร๎อมดอกเบี้ยคืนให๎แกํนางเขียวภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ซึ่ง หากนางดําไมํชดใช๎
เงินกู๎คืนยินยอมให๎นางเขียวดําเนินการตามกฎหมายตํอไป แตํเมื่อถึงกําหนดเวลาชําระหนี้ นางดําก็มิได๎ปฏิบัติ
ตามสัญญาที่ให๎ไว๎แตํอยํางใด สอดคล๎องกับคําให๎การของนายขาวซึ่งได๎ให๎การวํา กํอนที่ตนมาดํารงตําแหนํงที่
โรงเรียน ตนเคยได๎ยินวํานางดําเคยมีพฤติกรรมในทํานองนี้กับข๎าราชการครูรายอื่นๆ เชํนกัน
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน
มติ ก.ค.ศ. เพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๓

๗๙

กรณีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร, ปลอมลายมือชื่อ
รายที่ ๑-๑๙๖/๒๕๕๓ ชื่อ นายส๎ม ตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง รํวมกันกับนายขาวปลอมบัตรประจําตัวเจ๎าหน๎าที่รัฐ พนักงานจ๎างองค๑การ
บริ หารสํ วนตํา บล ซึ่ งเป็น เอกสารราชการขึ้น ทั้ง ฉบั บ โดยนํ าภาพถํา ยของนายส๎ มติ ดลงในบั ตร และพิ ม พ๑
ข๎อความหมายเลขบั ตรประจําตั วประชาชน ซึ่ ง เป็ นของนายขาว และระบุชื่อ ตํา แหนํ ง สั ง กั ด ผู๎ถื อบัต รวํ า
นายขาว ตําแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการองค๑การบริหารสํวนตําบล ลงในชํองผู๎ออกบัตรเพื่อให๎ผู๎หนึ่งผู๎ใดหลงเชื่อ
วําเป็นเอกสารที่แท๎จริง โดยประการที่นําจะเกิดความเสียหายแกํผู๎อื่นหรือประชาชน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายส๎มและนายขาวได๎รํว มกันปลอมบัตรประจําตัวเจ๎าหน๎าที่รัฐ พนักงานจ๎าง
องค๑การบริหารสํวนตําบล ซึ่งเป็นเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับ โดยนําภาพถํายของนายส๎มติดลงในบัตรและพิมพ๑
ข๎อความเลขบัตรประจําตัว ประชาชนซึ่งเป็นของนายขาว และระบุชื่อตําแหนํง สังกัดผู๎ถือบัตรวํานายขาว
ตําแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ องค๑การบริหารสํวนตําบล และลงลายมือชื่อ ปลอมของนายดํา นายกองค๑การ
บริหารสํวนตําบลลงในชํองผู๎ออกบัตร หมายเลขบัตร วันออกบัตร บัตรหมดอายุ ซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงแล๎ว
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนตามที่ระบุในบัตรดังกลําวมิใชํหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของนายส๎ม
แตํเป็นของนายขาว และบุคคลทั้งสองมิใชํข๎าราชการผู๎ดํารงตําแหนํง และมีสัง กัดที่ระบุไ ว๎ในบัตรดัง กลํา ว
และนายดําก็มิได๎ออกบัตรดังกลําวให๎กับบุคคลทั้งสอง และวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๙ นายส๎มได๎นําเอกสาร
ราชการปลอมดังกลําวออกใช๎แสดงตํอนายมํวงและนางเขียวเจ๎าหน๎าที่ผู๎ควบคุมห๎องสอบการแขํงขันพนักงานสํวน
ตําบลด๎วยข๎อความอันเป็นเท็จวํา นายส๎ม คือ นายขาวซึ่งเป็นผู๎เข๎าสอบแขํงขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสํวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ตําแหนํงเจ๎าหน๎าที่ธุรการ ระดับ ๑ ตํอมาถูกดําเนินคดีอาญา และศาลฎีกามีคําพิพากษา
ให๎ลงโทษจําคุก ๑ ปี ฐานเป็นผู๎ปลอมและใช๎เอกสารราชการปลอม
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําความผิดอาญาจนได๎รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุก
โทษ ปลดออกจากราชการ
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๓

๘๐

กรณีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร,ปลอมลายมือชื่อ
รายที่ ๑-๐๓๓/๒๕๕๔ ถึงรายที่ ๑-๐๓๔/๒๕๕๔
ชื่อ (๑) นางวัลลยา ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทํ า ผิ ดวิ นั ย ในเรื่อ ง ใช๎ เอกสารคํ าขอและหนั ง สื อ กู๎ ยื มเงิ น ของสหกรณ๑ อ อมทรั พ ย๑ ครู ใ นฐานะ
ผู๎รับมอบอํานาจรับเงินแทนผู๎กู๎ แล๎วนําไปมอบให๎นางกนกพร โดยมิได๎นําไปใช๎เป็นประโยชน๑สํวนตัว
(๒) นางกนกพร ตําแหนํงครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง กระทําการปลอมลายมือชื่อผู๎อื่น จํานวน ๘ ราย รวมทั้งผู๎บังคับบัญชา พยานผู๎กู๎
และพยานผู๎รับมอบอํานาจรับเงินแทน ในหนังสือขอกู๎ยืมเงินของสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู จํานวน ๑๕ ฉบับ และ
นําเอกสารปลอมไปขอรับเงินแทนผู๎กู๎ เป็นเหตุให๎ผู๎ถูกปลอมลายมือชื่อในฐานะผู๎กู๎ ได๎รับความเสียหายถูกหัก
เงินเดือน เพื่อชําระหนี้เงินกู๎ทั้งหมด แล๎วนําเงินไปใช๎เป็นประโยชน๑สํวนตัว
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา โรงเรียนได๎แจกจํายใบสําคัญรับเงิน (สลิป -เงินเดือน) ปรากฏวํามีข๎าราชการครู
รวม ๘ ราย ถูกหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้เงินกู๎ฉุกเฉินให๎แกํสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู จึง ได๎แจ๎งให๎ผู๎อํานวยการ
โรงเรียนทราบ พร๎อมทั้งไปตรวจสอบหลักฐานการหักเงินดังกลําวที่สหกรณ๑ ออมทรัพย๑ครู พบวํามีการปลอม
ลายมือชื่อข๎าราชการครู ทั้ง ๘ ราย ในฐานะผู๎ขอกู๎รวมทั้งปลอมลายมือชื่อผู๎บังคับบัญชาชั้นต๎นในใบคําขอและ
หนังสือกู๎เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังพบวํา นางวัลลยา และนางกนกพร ได๎ทําหนังสือหลักฐานการมอบ
อํานาจปลอมให๎ตนเองเป็นผู๎ รับเงินกู๎แ ทนข๎าราชการครูผู๎ กู๎ทั้ง ๘ ราย ในหนั ง สือกู๎เงิ นฉุกเฉินจากสหกรณ๑
ดังกลําวปรากฏลายมือชื่อของนางวัลลยา และนางกนกพร ทุกฉบับ โดยได๎ตรวจสอบย๎อนหลังไป ๔ เดือน
นางกนกพร ยอมรับวําเป็นผู๎ปลอมลายมือชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข๎องในคําขอกู๎เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน อันได๎แกํ
ผู๎กู๎ ผู๎บังคับบัญชา พยานผู๎กู๎ พยานผู๎รับมอบอํานาจรับเงินแทน และมอบหมายให๎นางวัลลยาเป็นผู๎รับมอบอํานาจ
ไปรับเงินแทน จํานวน ๔ ฉบับ สํวนอีก ๑๑ ฉบับ นางกนกพร ได๎ระบุชื่อตนเอง เป็นผู๎รับมอบอํานาจให๎ไปรับเงิน
แทน
กรณีนางวัลลยา ทราบมาโดยตลอดวําเอกสารที่เป็นหนังสือสําคัญกู๎เงินของข๎าราชการครูทั้ง ๘ ราย
เป็นเอกสารปลอม เมื่อนางวัลลยาได๎รับมอบให๎ไปรับเงินแทน นางวัลลยาก็หาได๎บอกกลําวแกํผู๎ที่มีชื่อเป็นผู๎กู๎ไมํ
เมื่อผู๎เสียหายได๎ตรวจพบวําเงินเดือนตนเองถูกสหกรณ๑หัก จึงไปตรวจสอบจึงพบข๎อเท็จจริง กรณีนางวัลลยา
จึงเป็นการใช๎เอกสารปลอม
กรณีนางกนกพร ได๎กระทําการปลอมลายมือชื่อผู๎กู๎ ผู๎บังคับบัญ ชาและพยานได๎ดําเนินการปลอม
ลายมือชื่อผู๎กู๎ จํานวน ๘ ราย รวมทั้งผู๎บังคับบัญชาชั้นต๎นและพยานผู๎กู๎ พยานผู๎รับมอบอํานาจรับเงินแทนใน
หนังสือขอกู๎เพื่อเหตุฉุกเฉินของสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู จํานวน ๑๕ ฉบับ พร๎อมทั้งนําเอกสารปลอมดังกลําวไป
ขอรับเงินแทนผู๎กู๎ จนทําให๎เจ๎าหน๎าที่สหกรณ๑ออมทรัพย๑หลงเชื่อวําเป็นเอกสารที่แท๎จริง จึงจํายเงินให๎ไป เป็นเหตุ
ให๎ผู๎ถูกปลอมลายมือชื่อในฐานะผู๎กู๎ได๎รับความเสียหายถูกหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้เงินกู๎ทั้งหมด แล๎วนําเงินไปใช๎เป็น
ประโยชน๑สํวนตัว

๘๑

มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่วอยํางร๎ายแรง
โทษ ภาคทัณฑ๑นางวัลลยา และตัดเงินเดือนนางกนกพร ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
มติ ก.ค.ศ. เพิ่มโทษนางวัลลยาจากโทษภาคทัณฑ๑เป็นโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
และเพิ่มโทษนางกนกพรจากโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นโทษปลดออกจากราชการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๔

๘๒

กรณีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร, ปลอมลายมือชื่อ
รายที่ ๑-๑๒๑/๒๕๕๖ ถึง รายที่ ๑-๑๒๓/๒๕๕๖
๑. นางสาวญดา ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. นางรสา ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. นางนรา ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ในเรื่ อ ง ปลอมลายมื อ ชื่ อ ผู๎ อื่ น ในสั ญ ญากู๎ ยื ม เงิ น แล๎ ว นํ า ไปใช๎ ห ลอกลวงผู๎ อื่ น
ทําให๎ผู๎นั้นหลงเชื่อจนมอบเงินให๎ และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให๎ลงโทษจําคุกฐานปลอมเอกสารสิทธิ และใช๎เอกสาร
สิทธิปลอม โดยนับโทษตํอกันตามจํานวนที่ฟูองตํางกรรมตํางวาระ รวมเป็นเวลา ๘๙ เดือน ๖๐ วัน
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นางสาวญดาเป็นภริยาของนายปกรณ๑ โดยไมํจดทะเบียนสมรสกัน นายปกรณ๑
ได๎ ใ ห๎ เ งิน นางสาวญดาไปออกเงิ น กู๎ เพื่ อ นํ า ดอกเบี้ ยไปเป็ นคํ า ใช๎ จํา ยในครอบครั ว ในการกู๎ เ งิ น แตํ ล ะครั้ ง
นายปกรณ๑จะให๎นางสาวญดาทําสัญญากู๎กับผู๎กู๎ทุกราย โดยจะให๎นางรสาและนางนราลงลายมือชื่อเป็นพยาน
และถ๎ า ผู๎ กู๎ ค นใดไมํ สํ ง ดอกเบี้ ย เกิ น ๒ เดื อ น ก็ ใ ห๎ ฟู อ งร๎ อ งดํ า เนิ น คดี ปรากฏวํ า มี ผู๎ กู๎ ที่ ไ มํ ชํ า ระหนี้ แตํ
นางสาวญดาก็มิได๎ฟูองและไมํได๎แจ๎งให๎นายปกรณ๑ทราบ กลับ ปลอมแปลงเอกสารวํามีผู๎กู๎มาขอกู๎ตํอจะได๎ไ มํ
ต๎องสํงดอกเบี้ยให๎นายปกรณ๑ ภายหลังนางสาวญดาต๎องกู๎เงินสหกรณ๑ออมทรัพย๑ และยืมเงินเพื่อนครูไปสํงเป็น
คําดอกเบี้ยให๎นายปกรณ๑ นางสาวญดาทําอยํางนี้เรื่อยมา พอนานวันเข๎านางสาวญดาก็หาเงินไมํได๎ และไมํได๎สํง
เงินให๎นายปกรณ๑ นายปกรณ๑จึงนําสัญญากู๎เงินทั้งหมดที่นางสาวญดามอบให๎ไ ปทําการตรวจสอบ ปรากฏวํา
เป็นสัญญาเงินกู๎ปลอมจํานวนมาก โดยวิธีปลอมลายมือชื่อผู๎กู๎ นางสาวญดาลงลายมือชื่อเป็นผู๎ให๎กู๎ นางรสาและ
นางนรา เป็น พยานนายปกรณ๑จึ งได๎ ไปแจ๎ง ความร๎องทุ กข๑ตํ อพนั กงานสอบสวน และมี การฟูองร๎อง กันถึ ง
๓๒ คดี โดยศาลได๎มีคําพิพากษาถึงที่สุดให๎ลงโทษจําคุกนางสาวญดา ฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช๎เอกสาร
สิทธิปลอมโดยนับโทษตํอกันตามจํานวนที่ฟูองตํางกรรมตํางวาระ รวมเป็นจําคุก ๘๙ เดือน ๖๐ วัน สํวนนาง
รสาและนางนรา ศาลพิพากษาวําไมํมีสํวนรํวมกระทําความผิด ยกฟูองทุกคดี
มาตรา ๙๔ วรรคสอง แหํ งพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบข๎า ราชาการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี กระทําความผิดอาญาจนได๎รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุก
โทษ ปลดนางสาวญดา ออกจากราชการ
ยุติเรื่อง นางรสา และนางนรา
มติ รับทราบทั้ง ๓ ราย
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๖

๘๓

๑๐. กรณี ความผิ ดเกี่ ยวกับ การไม่ ป ฏิบั ติห น้ าที่ ราชการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บของ
ทางราชการที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ และการลา
พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 85 วรรคหนึ่ง กรณีไมํปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ และหนํวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือ ประโยชน๑สูงสุดของผู๎เรียน
และไมํเกิดความเสียหายแกํราชการ
มาตรฐานโทษ ลดขั้นเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ๑
มาตรา 85 วรรคสอง กรณีปฏิบัติหน๎าที่ราชการโดยจงใจไมํปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการและหนํวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาล ประมาทเลินเลํอ หรือขาดการ
เอาใจใสํระมัดระวังรักษาประโยชน๑ของทางราชการอันเป็นตุให๎เกิดความเสียหายแกํราชการอยํางร๎ายแรง
มาตรฐานโทษ ไลํออก/ปลดออก
*ประกอบมติคณะรัฐมนตรี
(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
**ทั้งนี้ ในเรื่องระดับโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป**

๘๔

กรณีความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
ที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ และการลา
รายที่ ๑-๐๔๒/๒๕๕๓ ชื่อ นายอาคม ตําแหนํงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ สังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ทําร๎ายรํางกายนายคาถา นักเรียน ด๎วยวิธีการใช๎ทํอพีวีซีตีที่ก๎นและหลังเนื่องจาก
แตํงตัวไมํเรียบร๎อย จึงสั่งให๎นักเรียนหยุดแตํนักเรียนไมํหยุด แตํตํอมาใช๎มือตบหน๎านักเรียนอีก
ข๎ อเท็ จ จริ งได๎ ความวํ า ในวั นที่ ๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๕๐ น. นายอาคมปฏิ บั ติ หน๎ า ที่
ควบคุมดูแลนักเรียนกลับบ๎าน และได๎วํากลําวตักเตือนนายคาถา ที่แตํงกายไมํเรียบร๎อยโดยสั่งให๎ นายคาถาหยุด
และแตํงกายให๎เรียบร๎อยกํอน แตํนายคาถาไมํหยุด แตํปฏิบัติตามคําสั่งของนายอาคม โดยการจัดการแตํงกายให๎
เรียบร๎อย นายอาคมจึงได๎ทําโทษนายคาถาโดยการตีด๎วยทํอพีวีซีที่ก๎นและหลัง นายคาถาโต๎ตอบโดยใช๎กระเป๋า
นักเรียนฟาดข๎อมือนายอาคม และมีการทะเลาะถึงขั้นชกตํอยกัน และพากันไปที่ห๎องกิจการนักเรี ยนจนการ
ทะเลาะหยุดลงแล๎ว แตํมีการทะเลาะกันอีกที่ห๎องกิจการนักเรียน และนายอาคมได๎ใช๎มือตบหน๎านายคาถาอีก
และนายอาคมเคยลงโทษนักเรียนและเคยถูกผู๎อํานวยการโรงเรียนวํากลําวตักเตือนมาแล๎วแตํยังปฏิบัติอีก
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหํ งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํป ฏิ บัติ หน๎ าที่ ราชการให๎เ ป็น ไปตามกฎหมาย ระเบี ยบแบบแผนของทางราชการและ
หนํว ยงานทางการศึก ษา มติ คณะรัฐมนตรี นโยบายของรั ฐบาลและกรณีไ มํ รัก ษาเกียรติศัก ดิ์ ของตนมิใ ห๎
เสื่อมเสีย โดยกระทําการอันได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประพฤติชั่ว
โทษ ภาคทัณฑ๑
มติ
ก.ค.ศ.เพิ่มโทษจากโทษภาคทัณฑ๑ เป็นโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
เมือ่ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๓

๘๕

กรณีความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
ที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ และการลา
รายที่ ๑-๐๒๓/๒๕๕๔ ชื่ อ นายขาว ตํ า แหนํ ง ผู๎ อํ า นวยการโรงเรี ย น วิ ท ยฐานะผู๎ อํ า นวยการ
ชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของนายเขียวผิดพลาดเรื่องจํานวนการลาจาก
๘ ครั้ง เป็น ๕ ครั้ง
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายขาวรายงานเท็จเรื่องการลาของนายเขียวตํอผู๎บังคับบัญชาเพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนนายเขี ยว ตามบั ญชี ลงเวลาการปฏิ บั ติ ราชการแบบสรุ ปผลบั ญ ชีแ สดงวัน ลาของ
ข๎าราชการครู นักการภารโรง นายขาวรายงานผิดพลาดเรื่องจํานวนการลาจากการลา ๘ ครั้ง เป็น ๕ ครั้ง
เป็นเหตุให๎นายเขียวได๎รับประโยชน๑มิควรได๎
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ ง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํ ป ฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ร าชการให๎ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ
และหนํวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
มติ รับทราบ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๔

๘๖

กรณี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ การไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บของ
ทางราชการที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ และการลา
รายที่ ๑-๐๔๐/๒๕๕๖.ชื่อ นายอํา ตําแหนํงรองผู๎อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู๎อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ได๎ลงโทษนักเรียนที่หนีเรียน ๒ คน โดยใช๎โซํลํามนักเรียนไว๎ กับต๎นไม๎ภายใน
โรงเรี ย นและประกาศทางเครื่ อ งขยายเสี ย งเพื่ อ ให๎ นั ก เรี ย นคนอื่ น ๆ ไปดู นั ก เรี ย นที่ ถู ก ลํ า มโซํ วํ า เป็ น
ตัวประหลาด การกระทําดังกลําวเป็นการกดขี่ขํมเหงผู๎เรียน ทําให๎ผู๎เ รียนทั้ง สองคนปราศจากเสรีภาพใน
รํางกาย
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา นายอําได๎ลงโทษนักเรียนที่หนี เรียน คือเด็กชายเอ และเด็กชายบี โดยใช๎วิธี
ใช๎โซํลํามไว๎กับต๎นไม๎หน๎าอาคารฝุายพัฒนาผู๎เรียนภายในโรงเรียน และจัดให๎มีการประกาศเครื่องขยายเสียง
เพื่อให๎นักเรียนคนอื่นๆ ไปดูนักเรียนที่ถูกลํามโซํวําเป็นตัวประหลาด เพราะเด็กนักเรียนทั้งสองหนีเรียนเป็นประจํา
นายอําจึ งลํามโซํและอบรมเด็กนักเรียนทั้งสองด๎วยวาจา แตํต๎องการให๎หลาบจําไมํกล๎าหนีเรียนอีก แตํการ
กระทําดังกลําวมีลักษณะเป็นการประจานกํอให๎เกิดความรู๎สึกอับอายขายหน๎าเป็นการสร๎างความกดดันด๎าน
จิตใจแกํนักเรียนที่ถูกกระทํา
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ ง แหํ ง พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ยบข๎ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํป ฏิ บั ติ ห น๎ าที่ ร าชการให๎ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ และ
หนํวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
โทษ งดโทษให๎วํากลําวตักเตือน
มติ ก.ค.ศ. ให๎ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๖

๘๗

กรณีความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
ที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ และการลา
รายที่ ๑-๑๔๔/๒๕๕๖ นายประยุ ทธ๑ ตําแหนํง ผู๎ อํานวยการสถานศึกษา วิ ทยฐานะผู๎ อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง ลงโทษนักเรียนที่ไว๎ผมยาวมากกวําปกติ โดยวิธีใช๎กรรไกรกล๎อนผมเป็นเหตุให๎
พลาดไปถูกศีรษะเกิดบาดแผลฉีกขาดยาว ๓ เซนติเมตร ลึก ๑ เซนติเมตร
ข๎อเท็จจริงได๎ความวํา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ระหวํางที่เด็กนักเรียน
ทํากิจกรรมตอนเช๎า นายประยุทธ๑ได๎พบนักเรียนชายประมาณ ๗ – ๑๐ คน จับกลุํมอยูํหน๎าห๎องน้ําไมํยอมเข๎า
แถว จึงพานักเรียนทั้งหมดมายืนเข๎าแถวหน๎าเสาธงแล๎วให๎ทํากิจกรรมตอนเช๎า พร๎อมทั้งได๎ตรวจรํางกายและ
ทรงผมนักเรีย นทุกคน ปรากฏวํา พบเด็ก ชายเทพไว๎ผ มยาวผิ ดระเบียบ นายประยุทธ๑ จึง ใช๎ กรรไกรตัดผม
แตํเด็กชายเทพเบี่ยงศีรษะไมํยอมให๎ตัดผมจนเป็นเหตุให๎ปลายกรรไกรพลาดไปโดนศีรษะจนเกิดบาดแผลจึง
นําสํงโรงพยาบาล โดยแพทย๑ระบุวําบาดแผลฉีกขาด ขอบเรียบยาวประมาณ ๓ เซนติเมตร ซึ่งใช๎เวลารักษา
ประมาณ ๗ วัน พฤติกรรมเป็นการมิได๎ใช๎ความระมัดระวังเทําที่ควร แตํไมํมีเจตนาทําร๎าย และเป็นการไมํ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ ง แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข๎ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณี ไมํปฏิ บัติหน๎า ที่ราชการให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บแบบแผนของทางราชการและ
หนํวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
โทษ งดโทษโดยทําทัณฑ๑บนเป็นหนังสือ
มติ ก.ค.ศ. ให๎ลงโทษภาคทัณฑ๑
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖

๘๘

ภาคผนวก

๘๙

แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทาผิดวินัย

กรณี
1. ประพฤติชั่วโดยการเล่นการพนัน
2. ประพฤติชั่วโดยการเสพสุรา
3. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าทีร่ าชการ
4. ปลอมลายมือชื่อหรือปลอมเอกสาร
5. ประพฤติชั่วทางเพศ
6. เกี่ยวกับความลับทางราชการ
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1. แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทาผิดวินัย กรณีประพฤติชั่วโดยการเล่นพนัน
พฤติกรรม
1.1 เล่นการพนันประเภทที่
กฎหมายห้ามขาด
(ตามบัญชี ก.)

ระดับความผิด
ร๎ายแรง

1.2 เล่นการพนันประเภทที่
กฎหมายให้เล่นได้ต่อ
เมื่อได้รับอนุญาต
(ตามบัญชี ข.)
1.2.1 เลํนโดยใช๎เวลาราชการ ร๎ายแรง หรือ
หรือในขณะปฏิบัติหน๎าที่ ไมํร๎ายแรง
ราชการโดยจะได๎รับ
แล๎วแตํกรณี
อนุญาตหรือไมํก็ตาม

ระดับโทษ
ปลดออก

หมายเหตุ
-มติคณะรัฐมนตรี
ที่ นว 208/2496
ลงวันที่ 3 กันยายน
2496

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

1.2.2 เลํนโดยไมํได๎รับอนุญาต ไมํร๎ายแรง

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

1.2.3 เลํนโดยได๎รับอนุญาต

เล็กน๎อย

ภาคทัณฑ๑

อาจงดโทษให๎โดยวํา
กลําวตักเตือน

ร๎ายแรง

ไลํออก

ร๎ายแรง

ปลดออก

- มติคณะรัฐมนตรี
ที่ นว 280/2498
ลงวันที่ 29 กันยายน
2498 และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร
0612/ ว 4 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2526

1.3 เล่นการพนันสลากกินรวบ
1.3.1 เป็นเจ๎ามือ
1.3.2. เป็นผู๎ขายหรือผู๎เลํน

๙๑

หมายเหตุ (1) กรณีข๎าราชการครูถูกฟูองในคดีเลํนการพนัน ผู๎นั้นให๎การรับสารภาพและถูกศาลพิพากษา
ลงโทษ ถ๎า ในชั้ น สอบสวนทางวิ นั ย ผู๎ นั้ นอ๎ า งวํ า ไมํ ไ ด๎ เ ลํ น การพนั น แตํ รั บ สารภาพไปตาม
คําแนะนํา ของเจ๎ าหน๎าที่ ตํา รวจเพื่อให๎เ รื่อ งจบเร็ ว ดัง นี้ ให๎ รับ ฟัง ข๎อเท็จ จริ ง ใหมํที่ ไ ด๎ จาก
การสอบสวนทางวินัยได๎
(2) กรณี ข๎ า ราชการครู ถู ก ฟูอ งในคดีเ ลํ น การพนั น ถ๎า ผู๎ นั้น ให๎ก ารปฏิ เ สธและตํ อ สู๎ค ดี โดยนํ า
พยานหลักฐานเข๎าสืบ ซึ่งศาลพิจารณาแล๎วเห็นวําข๎าราชการครูนั้นกระทําความผิดจริง ตาม
ข๎อกลําวหา จึงมีคําพิพากษาให๎ลงโทษ ให๎รับฟังข๎อเท็จจริงตามคําพิพากษาของศาล

๙๒

2. แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทาผิดวินัย กรณีประพฤติชั่วโดยการเสพสุรา
พฤติกรรม
2.1 เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เสพสุราเสียราชการ
หรือเสพสุราในเวลาราชการ
หรือเสพสุราในที่ชุมชนทาให้
เกิดความเสียหายหรือ
เสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ

ระดับความผิด
ร๎ายแรงหรือ
ไมํร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ระดับโทษ
ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

2.2 เมาสุรามีเรื่องทะเลาะวิวาท

ร๎ายแรง หรือ
ไมํร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

2.3 เสพสุรามึนเมาเป็นอาจิณจน ไมํร๎ายแรง
เป็นเหตุให้เสียชือ่ เสียงและ
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ราชการ

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

หมายเหตุ
-มติคณะรัฐมนตรี
ที่ นว 208/2496
ลงวันที่ 3 กันยายน
2496

๙๓

3. แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทาผิดวินัย กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
พฤติกรรม
3.1 ละทิ้งหรือทอดทิ้งชั่วโมงสอน
หรือเวรยาม
3.1.1 ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
ชั่วโมงสอน

3.1.2 ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน๎าที่เวรประจําวัน
หือเวรรักษาการณ๑

3.2 ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลา
ไม่เกิน 15 วัน
3.2.1 เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
อยํางร๎ายแรง
3.2.๒ ไมํเป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
อยํางร๎ายแรง
3.2.2.1 ละทิ้งไมํเกิน
3 วัน

ระดับความผิด

ระดับโทษ

ร๎ายแรงหรือ
ไมํร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

ร๎ายแรง หรือ
ไมํร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

ร๎ายแรง

ปลดออก

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน 5%
เป็นเวลา 1 เดือน

หมายเหตุ

ทั้งนี้ ให๎คํานึงถึง
พฤติกรรมและความ
ร๎ายแรงแหํงกรณีด๎วย

๙๔

พฤติกรรม
3.2.2.2 ละทิ้งเกิน
3 วัน แตํ
ไมํเกิน 10
วัน

ระดับความผิด
ไมํร๎ายแรง

ระดับโทษ
ตัดเงินเดือน 5%
เป็นเวลา 2 เดือน

3.2.2.๔ ละทิ้งเกิน
10 วัน แตํ
ไมํเกิน 15
วัน

ไมํร๎ายแรง

ลดขั้นเงินเดือน

หมายเหตุ

๙๕

4. แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทาผิดวินัย กรณีประพฤติชั่วโดยปลอมลายมือชื่อหรือ ปลอม
เอกสาร
พฤติกรรม
4.1 ปลอมลายมือชื่อผูอ้ ื่น
4.1.1 เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
หรือบุคคลอื่นอยําง
ร๎ายแรง

4.1.2 เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
หรือบุคคลอื่นอยําง
ไมํร๎ายแรง
4.2 ปลอมเอกสาร
4.2.1 ปลอมเอกสารสิทธิอัน
เป็นเอกสารราชการ
เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
หรือบุคคลอื่นอยําง
ร๎ายแรง
4.2.2 ปลอมเอกสารราชการ
ทั่วไป
4.2.2.1 เป็นเหตุให๎
เกิดความ
เสียหายแกํ
ราชการ
หรือบุคคลอื่น
อยํางร๎ายแรง

ระดับความผิด

ระดับโทษ

หมายเหตุ

ร๎ายแรงมาก
หรือร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ไลํออกหรือ
ปลดออก
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

-มติคณะรัฐมนตรี
ที่ นว 0203/ ว 22
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ๑
2532 และหนังสือ
สํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ
1506/ ว 3 ลงวันที่
21 เมษายน 2537

ไมํร๎ายแรง

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

ร๎ายแรงมาก

ไลํออก

ร๎ายแรงมาก
หรือร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ไลํออกหรือ
ปลดออกตามความ
ร๎ายแรงแหํงกรณี

๙๖

พฤติกรรม
4.2.2.2 เป็นเหตุให๎
เกิดความ
เสียหายแกํ
ราชการหรือ
บุคคลอื่น
ไมํถึงร๎ายแรง
4.2.3 ปลอมเอกสารอื่นที่
ไมํใชํเอกสารราชการ

4.3 รับรองเอกสารโดยหน้าที่
ราชการอันเป็นเท็จ
เชํน รับรองสําเนาถูกต๎อง
4.3.1 โดยเจตนา
4.3.1.1 เป็นเหตุให๎
เกิดความ
เสียหายแกํ
ราชการ
อยําง
ร๎ายแรง
4.3.1.2 เป็นเหตุให๎
เกิดความ
เสียหายแกํ
ราชการ
ไมํร๎ายแรง

ระดับความผิด
ไมํร๎ายแรง

ระดับโทษ
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

หมายเหตุ

ร๎ายแรงหรือไมํ
ร๎ายแรงแล๎วแตํ
กรณี

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

1) การปลอมลายมือ
ชื่อถือวําเป็นการปลอม
เอกสารด๎วย
2) การแก๎ไขเอกสาร
ถือวําเป็นการปลอม
เอกสารตามความใน
มาตรา 264 แหํง
ประมวลกฎหมายอาญา

ร๎ายแรงมาก
หรือร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ไลํออกหรือ
ปลดออกตาม
ความร๎ายแรง
แหํงกรณี

เป็นความผิดกรณี
ประพฤติชั่วอยําง
ร๎ายแรงหรือเป็น
ความผิด
กรณีประพฤติชั่ว

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

๙๗

พฤติกรรม
4.3.2 โดยประมาท
4.3.2.1 เป็นเหตุให๎
เกิดความ
เสียหายแกํ
ราชการ
อยําง
ร๎ายแรง
4.3.2.2 เป็นเหตุให๎
เกิดความ
เสียหายแกํ
ราชการ
ไมํร๎ายแรง

ระดับความผิด
ร๎ายแรง

ไมํร๎ายแรง

ระดับโทษ

หมายเหตุ

ปลดออก

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

เป็นความผิด
กรณีประมาท
เลินเลํอในหน๎าที่
ราชการ

๙๘

5. แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทาผิดวินัย กรณีประพฤติชั่วทางเพศ
5.1 ครูชายโสด
คูํกรณี
พฤติกรรม
5.1.1 ศิษย์ 5.1.1.1 รํวมประเวณี
หรือผู้เยาว์

ระดับความผิด
ระดับโทษ
ร๎ายแรงมาก ไลํออก

5.1.1.2 พยายามรํวมประเวณี ร๎ายแรง
หรือให๎บําบัดความใครํ
5.1.1.3 การทําอนาจาร
(1) กระทําตํออวัยวะ
สําคัญทางเพศ
ลวนลามทางเพศ

ปลดออก

ร๎ายแรง

ปลดออก

ไมํร๎ายแรง

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.1.1.4 ลํวงละเมิดด๎วยวาจา
หรืออากัปกริยา เชํน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจ๎าชู๎

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.1.1.5 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควรจนทําให๎เสีย
ชื่อเสียง

ไมํร๎ายแรง

ภาคทัณฑ๑

(2) กระทําตํออวัยวะ
อื่นๆ เชํน จับมือ
จับขา

หมายเหตุ

อาจงดโทษให๎
วํากลําว
ตักเตือน

๙๙

5.1 ครูชายโสด (ต่อ)
คูํกรณี

5.1.2 สตรี
โสด

พฤติกรรม
ระดับความผิด
ระดับโทษ
5.1.1.6 พฤติกรรมไมํเหมาะสม ไมํร๎ายแรง
ตัดเงินเดือน
อื่นๆ เชํน ให๎ศิษย๑หญิง
หรือภาคทัณฑ๑
บีบนวด
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี
5.1.2.1 รํวมประเวณี
(1) โดยขํมขืน
(ก) จดทะเบียน
สมรส

ไมํร๎ายแรง

(ข) ไมํจด
ร๎ายแรง
ทะเบียน
สมรสและ
ไมํรับผิดชอบ
(2) โดยสมัครใจ
(ก) จดทะเบียน
สมรส
(ข) ไมํจด
ทะเบียน
สมรสและ
ทําให๎เสีย
ชื่อเสียง

-

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี
ปลดออก

-

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

หมายเหตุ

๑๐๐

5.1 ครูชายโสด (ต่อ)
คูํกรณี

พฤติกรรม
5.1.2.2 กระทําอนาจาร

ระดับความผิด
ร๎ายแรง
ร๎ายแรงมาก
หรือร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ระดับโทษ
ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

ร๎ายแรงมาก

ไลํออก

ร๎ายแรง

ปลดออก

5.1.3.2 กระทําอนาจาร

ร๎ายแรงหรือ
ไมํร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.1.3.3 ลํวงละเมิดด๎วยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชํน
พูดเกี้ยว หรือแสดง
อาการเจ๎าชู๎

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.1.3 สตรี 5.1.3.1 รํวมประเวณี
มีสามี
(1) โดยขํมขืน
(2) โดยสมัครใจ

หมายเหตุ

๑๐๑

5.2 ครูชายมีภรรยา
คูํกรณี
พฤติกรรม
5.2.1 ศิษย์ 5.2.1.1 รํวมประเวณี
หรือผู้เยาว์

ระดับความผิด
ระดับโทษ
ร๎ายแรงมาก ไลํออก

5.2.1.2 พยายามรํวมประเวณี ร๎ายแรง
หรือให๎บําบัดความใครํ
5.2.1.3 การทําอนาจาร
(1) กระทําตํออวัยวะ
สําคัญทางเพศ
ลวนลามทางเพศ

ปลดออก

ร๎ายแรง

ปลดออก

ไมํร๎ายแรง

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.2.1.4 ลํวงละเมิดด๎วยวาจา
หรืออากัปกริยา เชํน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจ๎าชู๎

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.2.1.5 สนิทชิดชอบกันเกิน
สมควรจนทําให๎เสีย
ชื่อเสียง

ไมํร๎ายแรง

ภาคทัณฑ๑

(2) กระทําตํออวัยวะ
อื่นๆ เชํน จับมือ
จับขา

หมายเหตุ

อาจงดโทษให๎
วํากลําว
ตักเตือน

๑๐๒

5.2 ครูชายมีภรรยา (ต่อ)
คูํกรณี

5.2.2 สตรี
โสด

พฤติกรรม
ระดับความผิด
ระดับโทษ
5.2.1.6 พฤติกรรมไมํเหมาะสม ไมํร๎ายแรง
ตัดเงินเดือน
อื่นๆ เชํน ให๎ศิษย๑หญิง
หรือภาคทัณฑ๑
บีบนวด
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี
5.2.๒.1 รํวมประเวณี
(1) โดยการขํมขืนหรือ ร๎ายแรงมาก
หลอกลวงหรือ
บังคับ
(2) โดยสมัครใจและ
ทําให๎เสียชื่อเสียง

หมายเหตุ

ไลํออก

ร๎ายแรง

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.2.2.2 กระทําอนาจาร

ร๎ายแรงหรือ
ไมํร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.2.2.3 ลํวงละเมิดด๎วยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชํน
พูดเกี้ยว หรือแสดง
อาการเจ๎าชู๎

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

หนังสือ
สํานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.10/ว 6
ลงวันที่ 5
ตุลาคม
2550

๑๐๓

5.2 ครูชายมีภรรยา (ต่อ)
คูํกรณี
พฤติกรรม
5.2.3
สตรีมีสามี 5.2.3.1 รํวมประเวณี

ระดับความผิด

ระดับโทษ

ร๎ายแรงมาก

ไลํออก

5.2.3.2 กระทําอนาจาร

ร๎ายแรงหรือ
ไมํร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ปลดออก หรือ
ลดขั้นเงินเดือน

5.2.3.3 ลํวงละเมิดด๎วยวาจา
หรืออากัปกิริยา เชํน
พูดเกี้ยว หรือแสดง
อาการเจ๎าชู๎

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

หมายเหตุ

๑๐๔

5.3 ครูสตรีโสด
คูํกรณี
พฤติกรรม
5.3.1 ศิษย์ 5.3.1.1 รํวมประเวณี
หรือผู้เยาว์

ระดับความผิด
ระดับโทษ
ร๎ายแรงมาก ไลํออก

5.3.1.2 กระทําอนาจาร

ร๎ายแรง

ปลดออก

5.3.1.3 ลํวงละเมิดด๎วยวาจา
หรืออากัปกริยา เชํน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจ๎าชู๎

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.3.1.4 สนิทชิดชอบกัน
เกินสมควรจนทําให๎
เสียชื่อเสียง

ไมํร๎ายแรง

ภาคทัณฑ๑

ร๎ายแรงมาก

ปลดออก

ร๎ายแรงหรือ
ไมํร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.3.2 ชาย 5.3.2.1 รํวมประเวณี
มีภรรยา
(1) โดยขํมขืนหรือ
หลอกลวง
(2) โดยสมัครใจ

หมายเหตุ

อาจงดโทษให๎
วํากลําว
ตักเตือน

๑๐๕

5.3 ครูสตรีโสด (ต่อ)
คูํกรณี
พฤติกรรม
5.3.3
5.๓.3.1 รํวมประเวณี
ชายโสด
(1) โดยสมัครใจ
ก. จดทะเบียน
สมรส
ข. ไมํได๎จด
ทะเบียน
สมรสและ
ทําให๎เสีย
ชื่อเสียง

5.3.3.2 สนิทชิดชอบ

ระดับความผิด

ระดับโทษ

หมายเหตุ

-

-

ไมํถือวําเป็น
ความผิดวินัย

ร๎ายแรงหรือ
ไมํร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

-

ปลดออก
ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี
-

ไมํถือวําเป็น
ความผิดวินัย

๑๐๖

5.4 ครูสตรีมีสามี
คูํกรณี
พฤติกรรม
5.4.1 ศิษย์ 5.4.1.1 รํวมประเวณี
หรือผู้เยาว์

ระดับความผิด
ระดับโทษ
ร๎ายแรงมาก ไลํออก

5.4.1.2 กระทําอนาจาร

ร๎ายแรง

ปลดออก

5.4.1.3 ลํวงละเมิดด๎วยวาจา
หรืออากัปกริยา เชํน
พูดเกี้ยวหรือแสดง
อาการเจ๎าชู๎

ไมํร๎ายแรง

ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความ
ร๎ายแรง
แหํงกรณี

5.4.1.4 สนิทชิดชอบกัน
เกินสมควรจนทําให๎
เสียชื่อเสียง

ไมํร๎ายแรง

ภาคทัณฑ๑

ร๎ายแรง

ปลดออก

5.4.2 ชาย 5.4.2.1 รํวมประเวณี
อื่นที่มิใช่
สามีของตน

หมายเหตุ

อาจงดโทษให๎
วํากลําว
ตักเตือน

๑๐๗

6. แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูกระทาผิดวินัย เกี่ยวกับความลับของทางราชการ
พฤติกรรม
6.1 เปิดเผยความลับทางราชการ
6.1.1 เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
อยํางร๎ายแรง

6.1.2 เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
ไมํร๎ายแรง

6.2 ทาให้เอกสารลับในความ
รับผิดชอบหาย เสียหายหรือ
ทาลาย
6.2.1 เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
อยํางร๎ายแรง

6.2.2 เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
ไมํร๎ายแรง

ระดับความผิด

ระดับโทษ

ร๎ายแรงมาก
หรือร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ไลํออกหรือ
ปลดออก
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

ไมํร๎ายแรง

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

ร๎ายแรงมาก
หรือร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

ไลํออกหรือ
ปลดออก
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

ไมํร๎ายแรง

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

หมายเหตุ

-ถ๎าเป็นความลับ
ชั้นลับที่สุด/ลับมาก
อาจลดขั้นเงินเดือน
-ถ๎าเป็นความลับ
ชั้นรองลงมาอาจ
ตัดเงินเดือนหรือ
ภาคทัณฑ๑ หรืองดโทษ
โดยวํากลําวตัดเตือน
ได๎ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

เป็นความผิดกรณี
ประมาทเลินเลํอใน
หน๎าที่ราชการหรือ
เปิดเผยความลับ
ทางราชการแล๎วแตํ
กรณี

๑๐๘

พฤติกรรม
ระดับความผิด
6.3 เปิดเผยข้อสอบของตน หรือ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าสอบ
หรือบุคคลอื่นทราบ
6.3.1 โดยได๎รับคําตอบแทน ร๎ายแรงมาก
หรือประโยชน๑สํวนตัว

6.3.2 โดยไมํได๎รับคําตอบแทน ไมํร๎ายแรง
หรือประโยชน๑สํวนตัว

6.4 เปิดเผยข้อสอบของทางราช
ที่ไม่ใช่ของตนและไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน
6.4.1 โดยได๎รับคําตอบแทน
หรือประโยชน๑สํวนตัว

ร๎ายแรงมาก
หรือร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี

6.4.2 โดยไมํได๎รับคําตอบแทน ไมํร๎ายแรง
หรือประโยชน๑สํวนตัว

ระดับโทษ

หมายเหตุ

ไลํออก

เป็นความผิดกรณีทุจริต
ตํอหน๎าที่ราชการ

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

เป็นความผิดกรณี
ไมํรักษาความลับของ
ทางราชการ

ไลํออกหรือ
ปลดออก
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

เป็นความผิดกรณี
เปิกเผยความลับของทาง
ราชการหรือประพฤติชั่ว

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

๑๐๙

พฤติกรรม
6.5 ทาให้ข้อสอบในความ
รับผิดชอบของตนรั่วไหล
โดยประมาทเลินเล่อ
6.5.1 เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
อยํางร๎ายแรง
6.5.2 เป็นเหตุให๎เกิดความ
เสียหายแกํราชการ
ไมํร๎ายแรง

ระดับความผิด

ระดับโทษ

ร๎ายแรงมาก

ปลดออก

ไมํร๎ายแรง

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ๑
ตามความร๎ายแรง
แหํงกรณี

หมายเหตุ

เป็นความผิดกรณี
ประมาทเลินเลํอใน
หน๎าที่ราชการ

หมายเหตุ 1. การเปิ ด เผยความลับ ของทางราชการ ถ๎ า พฤติ การณ๑ เ ป็ น การแสวงหาประโยชน๑ สํ า หรั บ
ตนเองหรื อผู๎ อื่น ถื อ ได๎ วํา เป็ น กรณีทุ จริ ต ตํอ หน๎ าที่ ร าชการ หรือ ประพฤติชั่ วอยํา งร๎า ยแรง
เป็ น ความผิ ด วิ นัย อยํา งร๎ ายแรง จะต๎ อ งลงโทษไลํอ อกหรื อ ปลดออกจากราชการ ถ๎ าไมํ ไ ด๎
แสวงหาผลประโยชน๑สํ าหรั บตนเองหรือ ผู๎อื่น เป็ นความผิ ดกรณีไ มํ รักษาความลั บ ของทาง
ราชการ เป็นความผิดวินัยไมํร๎ายแรง ก็ลงโทษ ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ๑ตาม
ความร๎ายแรงแหํงกรณี
2. กรณี ประมาทเลิน เลํอ เป็ น เหตุ ใ ห๎ค วามลั บของทางราชการถูก เปิด เผย เป็น ความผิด วิ นั ย
กรณีประมาณเลินเลํอในหน๎าที่ราชการตามมาตรา 8๘ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 25๔๗ ถ๎า เป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกํราชการอยํา ง
ร๎ายแรง ต๎องลงโทษไลํออกหรือปลดออกจากราชการ ถ๎าเกิดความเสียหายแกํราชการไมํถึง
ร๎ายแรงก็ลงโทษ ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ๑ตามความร๎ายแรงแหํงกรณี
3. ถ๎า เป็ นความลั บเกี่ ย วกั บข๎ อสอบให๎ พิจ ารณาความร๎ ายแรง โดยคํ านึ ง ถึ ง ระดั บความสํ าคั ญ
ของการสอบ

๑๑๐

จัดทาโดย

ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย
สานักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ

