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ความเห็นผูบังคับบัญชา 

 ผลงานชิ้นน้ีเปนงานในหนาที่และความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมินโดยตรง   
ซ่ึงรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการกลุมวินัยและนิติการ  เปนผูกําหนดกรอบแนวคิด  และวางหลัก
ในการศึกษาวิเคราะหประเด็นขอกฎหมายใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง เปนธรรม มีเหตุผลอธิบายได 
และนําไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ซ่ึงเร่ืองน้ีเปนประเด็นที่มีความละเอียดออน มีผลกระทบ 
ตอสิทธิประโยชนทางกาวหนา  และขวัญกําลังใจของผูประกอบวิชาชีพ  ในการศึกษาวิเคราะห
เสนอความเห็นจึงตองมีความละเอียด รอบคอบ รัดกุม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการวินิจฉัยกลับหลักการ 
เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมน้ัน  ตองใชความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษ  
ซ่ึงปจจุบัน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติตามแนวการวินิจฉัยของผูขอรับการประเมิน 
จึงตองถือวาผลงานนี้เปนการวางบรรทัดฐานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการมีและการเลื่อนวิทยฐานะ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม ดังนั้น จึงเห็นวา ผลงานชิ้นนี้เปนผลงาน     
ที่มีคุณภาพสูงมาก 
 
 
 
  
 
             ลงช่ือ.............................................ผูบังคับบัญชา 
               (นายประเสริฐ  งามพันธุ) 
                    เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

คํานํา 
 

  ระบบการบริหารงานวินัย  เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  อัน
เปนหัวใจของระบบราชการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหระบบราชการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและนโยบาย
ของรัฐไดอยางสมบูรณ  ซึ่งในปจจุบันการบริหารงานวินัยของหนวยงานการศึกษา ทั้งในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการ
ครู  ซึ่งมีหนาที่ทําการสอนเปนงานหลัก  และไดรับมอบหมายหนาที่นอกเหนือจากงานสอนให
ปฏิบัติงานพิเศษ  ผูที่ไดรับมอบหมายสวนใหญไมมีความรูดานการดําเนินการทางวินัย  และไมมี
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ยอมทําใหเกิดความผิดพลาดบกพรองไดงาย  คําสั่งลงโทษทาง
วินัยเปนคําสั่งทางปกครอง  หากถูกเพิกถอนยอมมีผลกระทบตอกระบวนการดําเนินการทางวินัย  
ที่ผูบังคับบัญชาอาจตองไปเริ่มกระบวนการใหม  อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกระบบ
ราชการโดยรวม 

  หนังสือ “คูมือการดําเนินการทางวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา”  เลมนี้  ผูเขียนไดศึกษาคนควาจากเอกสารวิชาการ  วิทยานิพนธ  บทความ  ขอหารือ  
และปญหาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  จากการเปนวิทยากร  รวมทั้งคําพิพากษาศาลปกครอง  
โดยนํามารวบรวมและเรียบเรียงเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานวินัยแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งสามารถนําไปใชประโยชนในการเพิ่มพูนความรูสําหรับผูที่สนใจ
ไดเปนอยางดี 
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