
 

ใบความรู้ 
เร่ือง “กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัยเกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่ราชการ” 

 
 

 กรณีความผิดวินัยเกี่ยวกับการละทิ้งหน้าที่ราชการ  มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ      
และผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 
 การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผล   
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

 

 กรณีตัวอย่าง 
 รายที่ ๑-๑๕๑/๒๕๕๑ ชื่อ นาย ก. ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 กระท าผิดวินัยในเรื่อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยละทิ้งหน้าที่ครูเวร    
รักษาความปลอดภัยเป็นบางช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินในห้อง
ธุรการชั้น ๒ อาคารเดียวกับห้องพักครูถูกโจรกรรม 
 ข้อเท็จจริงได้ความว่า นาย ก. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๔๔ ต่อเนื่องกับวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. โดยในวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๔ เวลาระหว่าง ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ        
ครูโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ นาง ม. ผู้ท าหน้าที่แม่บ้านประจ าตึก และพยานอ่ืนๆ ให้การตรงกันว่า ไม่พบ
นาย ก. และรถจักรยานยนต์ซึ่งใช้อยู่ประจ าในบริเวณอาคารบริเวณใกล้เคียง และไม่ทราบว่านาย ก. นอนอยู่ใน
ห้องพักเวรหรือไม่ จนกระทั่งเวลา ๒๓.๐๐ น. จึงมีพยานเห็นรถจักรยานยนต์ของนาย ก. จอดอยู่หน้าอาคาร 
และพยานได้พบเห็นนาย ก. อีกครั้งเมื่อเวลา ๐๓.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาที่นาง ม. ไปเรียกนาย ก. จากห้องพักครูเวร
หลังจากท่ีพบว่าห้องถูกโจรกรรม คิดเป็นจ านวนเงิน ๑๔๗,๘๙๒ บาท 
 มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 กรณี ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และกรณี
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 โทษ   ภาคทัณฑ์ 
 มติ  รับทราบ 

-------------------------------------------- 



-๒- 

 

 รายที่ ๑-๐๒๐/๒๕๕๒ ชื่อ นางสาวดี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อ านวยการ    
ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กระท าผิดวินัยในเรื่อง ละทิ้งหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบันติดต่อ    
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย 
 ข้อเท็จจริงได้ความว่า นางสาวดี ไม่มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสืบสวนได้ไปที่บ้านพักของนางสาวดี แต่ไม่พบ พบเฉพาะน้องชาย      
ซึ่งให้การว่านางสาวดีมีหนี้สินค่อนข้างมาก ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ จ านวนหนี้หนึ่งล้านบาทขึ้นไป 
ส่วนมากเป็นหนี้นอกระบบ นางสาวดีเคยบอกน้องชายว่ามีเจ้าหนี้ไปตามทวงหนี้ที่โรงเรียน วันที่ไปรายงานตัว
นางสาวดีต้องการที่จะรับราชการต่อไป แต่ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน นางสาวดีเคยโทรศัพท์มาปรึกษาเพ่ือนครู    
เพ่ือจัดหาใบรับรองแพทย์มาประกอบการลา แต่ไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ได้เพราะไม่ได้ป่วยจริง          
โดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย 
 มาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ 
 กรณี ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
 โทษ   ไล่ออกจากราชการ 
 มติ  รับทราบ 

-------------------------------------------- 
 
 รายที่ ๑-๑๒๙/๒๕๕๒ ชื่อ นายฟัก ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กระท าผิดวินัยในเรื่อง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นเวลาติดต่อกัน ๑๒ วัน ในระหว่างไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ยื่นใบลาป่วย-ลากิจ 
 ข้อเท็จจริงได้ความว่า นายฟักไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นเวลาติดต่อกัน ๑๗ วันจริง ระหว่างไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ยื่นใบลาป่วย-ลากิจ 
แต่เมื่อตรวจสอบทะเบียนการลาของโรงเรียนแล้ว ระบุว่าผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตการลาป่วยของนายฟัก 
ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๕ วัน จึงถือว่าขาดราชการ
ติดต่อกัน ๑๒ วัน นอกจากนี้ นายฟักยังมีประวัติการละทิ้งหน้าที่ราชการในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจ านวนมาก       
อันแสดงถึงความจงใจไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการและผู้เรียน 
 มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ 
 



-๓- 

 

 กรณี ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 โทษ   ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น 
 มติ  รับทราบ และติดตามการปฏิบัติราชการเป็นเวลา ๑ ปี หากมีพฤติการณ์เช่นนี้อีก              
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสอบสวนเพ่ือสั่งให้ออกจากการราชการตามมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

-------------------------------------------- 
  
 รายท่ี ๑-๑๕๘/๒๕๕๒ ชื่อ นายแดง ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กระท าผิดวินัยในเรื่อง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ – วันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๑ รวม ๑๒๔ วัน 
 ข้อเท็จจริงได้ความว่า นายแดง ต าแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุที่โรงเรียนบ้านไทรทอง เมื่อวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ นายแดงมีหน้าที่สอนที่โรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านไทรทอง คือ โรงเรียนสวนสนุก     
และท าหน้าที่การเงินของโรงเรียนด้วย นายแดงไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้าน
ไทรทองหรือโรงเรียนสวนสนุก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นเวลา 
๑๒๔ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยให้ครูคนอ่ืนสอนแทน 
 มาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ 
 กรณี ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 โทษ   ปลดออกจากราชการ 
 มติ  ก.ค.ศ.เพ่ิมโทษจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษปลดออกจากราชการ 
 

-------------------------------------------- 
 
  

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
(ครั้งที่ ๒ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 

 
 


