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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

    พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  

         พระราชบัญญัติฉบับน้ี มีจุดเน้นส าคัญออกมาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของผู้ท่ี 
จะท างานด้านการศึกษา ได้แก่ กลุ่มครูผู้สอนและบุคลากรต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ 
บุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดกฏเกณฑ์ เงื่อนไขวิทยฐานะ ต าแหน่ง แนวทางการปฏิบัติ 
หน้าท่ีต่างๆ สาระหลักมีหลายส่วน โดยส่วนหน่ึงก็คือ เรื่องเก่ียวกับคณะกรรมการบุคคลใน 
กระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อคุมดูแลกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ)  
 
 
 ด้วยเหตุน้ีจึงมีเรื่องของคณะกรรมการชุดส าคัญ อย่าง ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ.  
         (ตอนน้ี  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่มีมีแล้ว ถูกยกเลิกไปมีนาคม 2559)   
         เป็นชุดคณะกรรมการหลักท่ีปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวน้ีชัดๆ 
         แต่อย่างไรก็ตาม ก.ค.ศ. ไม่ใช่กลุ่มกรรมการท่ีบริหารจัดการงานบุคคลของครู 
         และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอ่ืนๆ เช่น กทม  อปท ฯลฯ  เพราะเป็นกลุ่ม 
 ท่ีเน้นหลักๆไปกับครู สพฐ และบุคลากรสังกัด สพฐ (โดยหลัก)  แต่ว่า พ .ร.บ. 
 ฉบับดังกล่าวน้ันถือเป็นต้นแบบของงานบุคคลเก่ียวกับครูและบุคลากรฯ ใดๆ 
 จึงได้มีบัญญัติการสอบ พ.ร.บ. ตัวน้ีเป็นประจ าของการสอบข้าราชการกลุ่มท่ี 
 จะไปท างานด้านการศึกษาในประเทศไทย ไม่เว้นแม้กระท่ังนักวิชาการศึกษา 
 
 
       อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเน้ือหาเพื่อจะสอบเข้ารับราชการด้านการศึกษาของประเทศไทย  
ไม่ว่าจะสังกัดใด ก็ควรท าความรู้จักกับ ก.ค.ศ.  เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าคัญ  แต่อาจไม่เน้นมาก 
ส าหรับสังกัดอ่ืนๆ (แต่ถ้าสอบ  สพฐ หรือ บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเน้นเลย) 
โดยนักวิชาการศึกษา และครูผู้ช่วยของสังกัด อปท หรือ กทม รู้จัก ก.ค.ศ. คร่าวๆ  
 
 
  และท่ีส าคัญท่ีสุด พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และท่ีแก้ไข    
  เพิ่มเติม ก็ปรากฏช่ือชัดเจนว่าเป็นกฎหมายท่ีใช้สอบนักวิชาการศึกษา / ครูผู้ช่วย ท้องถ่ินด้วย 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีการแก้ไข  
ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2547 ประกาศใช้ 23 ธันวาคม 2547 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551 ประกาศใช้ 20 กุมภาพันธ์ 2551 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 ประกาศใช้ 22 กรกฎาคม 2553 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 ประกาศใช้ 5 เมษายน 2562 
 

 
มีท้ังหมด 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 140 มาตรา 
 หมวด 1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 หมวด 2 บทท่ัวไป 
 หมวด 3 การก าหนดต าแหน่ง วิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและ
เงินประจ าต าแหน่ง 
 หมวด 4 การบรรจุและแต่งต้ัง 
 หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 
 หมวด 7 การด าเนินการทางวินัย 
 หมวด 8 การออกจากราชการ 
 หมวด 9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 
 
   สรุปสาระส าคัญ 
 
 1. ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจ านวน
ท้ังส้ิน 31 คน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน โดยต าแหน่ง ดูแลรับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคลในระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  (ยุบเลิก ปี 2559) 
 3. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   (ยุบเลิก ปี 2559) 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรียกว่า   
  “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ก.ค.ศ.” 

  

เป็นกรรมการชุดส าคัญของ กลุ่มสอบครู สพฐ  เมื่อก่อนน้ี ก.ค.ศ. จะมีท้ังหมด 31 คน  
  แต่ต้นปี 2560 มีค าส่ังเปล่ียนแปลงออกมา ท าให้จ านวนกรรมการ ก.ค.ศ. ลดลงกว่าครึ่งเลย 
  ประธาน  ก.ค.ศ. คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (เผ่ือมีข้อสอบถามประเด็นน้ี)  
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เลขาธิการ ก.ค.ศ. ซ่ึงมีฐานะเป็นอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในส านักงาน 

ก.ค.ศ. และเป็นเลขานุการของ ก.ค.ศ. และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งต้ังข้าราชการในส านักงาน 
ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

 
การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
 
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้

รองประธานกรรมการท าหน้าท่ีแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  

 
ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะหรือเมื่อมีกรณี

เข้าข่ายท่ีกฎหมายก าหนดว่ากรรมการผู้น้ันมีส่วนได้เสียกรรมการผู้น้ันไม่มีสิทธิเข้าประชุม   
 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
 

อ านาจหน้าท่ีของ ก.ค.ศ. 
 
1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการผลิตและ การ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. ก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้ าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังให้ความเห็นชอบจ านวนและอัตราต าแหน่งของหน่วยงาน
การศึกษา   
  3. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีค่าครองชีพเปล่ียนแปลงไปมาก 
หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เก้ือกูลส าหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายังไม่
เหมาะสม เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันท่ีจะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เก้ือกูลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เหมาะสม           
  4. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมั ติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้     
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  5.พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ี 
         6. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมท้ังการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
  7. ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมท้ังก าหนดอัตราเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน           
  8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
  9. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลอ่ืนแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา         
  10. พิจารณาต้ัง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย           
  11. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าและช้ีแจงด้าน การบริหารงาน
บุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา           
  12. ก าหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้ค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี           
  13. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ในการน้ีให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐาน
จากหน่วยงานการศึกษาให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาช้ีแจง
ข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ รวมท้ังให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา 
ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีไปยัง ก.ค.ศ.           
  14. รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกรณีท่ีปรากฏว่าส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ.        
เขตพื้นท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติการโดยขัดแย้งกับแนวทางตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
  15. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีควรได้รับ           
  16. ก าหนดอัตรา ค่า ธรร มเ นียม ในเรื่องการปฏิบั ติกา รต่างๆ ตามท่ีก าหนดใน
พระราชบัญญัติน้ี           
  17. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน เดือน ปีเกิด 
และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
  18. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอายุ 
ไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์  อันน้ีเป็นประเด็นในเรื่องคุณสมบัติท่ีระบุไว้ใน 
กฎเกณฑ์ผู้มีสิทธิ ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีออกโดยคณะกรรมการฝ่ัง  ก.ค.ศ. 
 
ขณะท่ี ผู้ท่ีจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุไม่ต่ ากว่า 
20 ปีบริบูรณ์  อันน้ีเป็นข้อระบุเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพ หรือผู้ท่ีมีสิทธิขอ 
รับใบอนุญาตฯ  เป็นกฏเกณฑ์ท่ีออกโดยฝ่ังทีมจาก คุรุสภา  

 
 
 
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ประเภท 

1. ต าแหน่งซ่ึงมีหน้าท่ีเป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา 
(1) ครูผู้ช่วย  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(2) ครู   (5) รองศาสตราจารย์ 
(3) อาจารย์  (6) ศาสตราจารย์ 

 
2. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

(1) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(3) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(4) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(5) ต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
3. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

(1) ศึกษานิเทศก์ 
(2) ต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 
 

         วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 4 วิทยฐานะ 
1. ช านาญการ  3,500 บาท 
2. ช านาญการพิเศษ  5,600 บาท 
3. เช่ียวชาญ   9,900 บาท 
4. เช่ียวชาญพิเศษ  13,000 บาท และ 15,600 บาท 
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ให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปน้ี มีวิทยฐานะ ได้แก่  
ก. ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปน้ี  

              1.  ครูช านาญการ    2. ครูช านาญการพิเศษ  
3.  ครูเช่ียวชาญ    4. ครูเช่ียวชาญพิเศษ  

 
ข. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปน้ี  

1. รองผู้อ านวยการช านาญการ  
2. รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
3. รองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  
4. ผู้อ านวยการช านาญการ  
5. ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
6. ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  
7. ผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ  

 
ค. ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปน้ี  

1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาช านาญการพิเศษ  
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ  
3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ  
4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ 

  
ง. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปน้ี  

1. ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        2. ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 3. ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ                4. ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ 

 
ตัวอย่าง   
1. นายสมชาย   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
2. นายสมบูรณ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
ข้อสังเกต  ต าแหน่งครู ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์มีท้ัง 4 วิทยฐานะ ยกเว้น 
 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1. ช านาญการ 
2. ช านาญการพิเศษ 
3. เช่ียวชาญ 

รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ช านาญการพิเศษ 
2. เช่ียวชาญ 

ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. เช่ียวชาญ 
2. เช่ียวชาญพิเศษ 
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    เพ่ิมเติมเก่ียวกับโทษทางวินัย 
 

(1) ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออก
จากราชการ 

(2) ในกรณีท่ีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

(3) กรณีท่ีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิด
วินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซ่ึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  ในกรณี
กระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

 

 
ความผิดลหุโทษ   หมายถึง ความผิดท่ีระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
  หรือท้ังจ าท้ังปรับ  (ตัวเลข 1,000 บาท ปัจจุบันให้เป็นตัวเลข 10,000 บาท) 
 

  (มีค ำส่ังกฎหมำยใหม่ออกมำเพิ่มเติมปรับแก้ไขจำก พ.ร.บ. ท่ีเรื่องควำมผิด 
   ลหุโทษว่ำ ปรับไม่เกิน 1,000 บำท แก้ให้เป็น ปรับไม่เกิน 10,000 บำท)   
 

  
ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ หมายถึง อยู่ในสถานท่ีราชการแต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
 
ละท้ิงราชการ หมายถึง  ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี  (แม้จะมาเซ็นช่ือแล้วออกนอกบริเวณ 
              ก็ถือว่าเป็นการละท้ิงราชการ 

 
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ไม่ต้องสอบสวน 
 

 1.ความผิดไม่ร้ายแรง 
  - ศาลพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิด ยกเว้นความผิดลหุโทษ 
 - กระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แล้วท าหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
 

2. ความผิดร้ายแรง 
 - ศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก หรือ หนักกว่าจ าคุก 
 - กระท าความผิดวินัยร้ายแรง แล้วท าหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
 - ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
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           วินัยของข้าราชการไทย มีแนวทางหลักเหมือนกันทุกสังกัด เพราะก าหนดโดย ก.พ. 
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ท่ีได้ออกแนวทางการลงโทษทางวินัยส าหรับใช้กับข้าราชการ 
ในประเทศไทยโดยภาพรวม แต่อาจแตกต่างในบางประเด็น เฉพาะสังกัดน้ันๆ  
 

 

   โดยข้าราชการสังกัดต่างๆจะมีพระราชบัญญัติก าหนดระเบียบของตนเอง 
   ในแง่ของคุณสมบัติการเข้ารับราชการ เช่น อายุ สัญชาติและคุณสมบัติอ่ืนๆ 
   ซ่ึงต้นแบบหลักมาจากแหล่งเดียวกัน คือ จาก ก.พ. และสังกัดต่างๆจะจัดท า 
   พระราชบัญญัติโดยให้ช่ือว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ….”  เช่น 
 

   - พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   - พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
      - พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
           - พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม 
    เป็นต้น  
 
 
       ดังน้ัน เน้ือหาหลักจึงเหมือนกันแต่อาจอยู่คนละมาตราของแต่ละฉบับ แล้วแต่สังกัด ได้แก่ 
  
  คุณสมบัติเบ้ืองต้นของการรับราชการ 
  -  อายุ 18 ปี   

 -  มีสัญชาติไทย  
 -  เล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

 ความหมายของวินัยข้าราชการและการรักษาวินัยข้าราชการ 
 

 ประเภทวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และวินัยร้ายแรง (โทษทางวินัย 5 สถาน) 
 

 โทษทางมาตรการด้านการบริหารท่ีไม่บันทึกลง ก.พ. 7 โดยการงดโทษทางวินัย 
 

 เรื่องการประพฤติชั่วและการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามแบบแผนข้าราชการ 
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     วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน หรือ  

  การควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของบทวินยัตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยวินัยของ   

  ข้าราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้องท าในสิ่งที่ก าหนดและหา้มท าในสิ่งหา้ม  

 
 
 
   การรักษาวินัยของข้าราชการ 1. วินัยต่อประเทศชาติ    2. วินัยต่อประชาชน  
     3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา   4. วินัยต่อผู้ร่วมงาน 
     5. วินัยต่อหน้าท่ีราชการ   6. วินัยต่อตนเอง  
   
 หกข้อน้ัน หมายถึง ข้าราชการท่ัวไปโดยรวมๆของประเทศไทย ก าหนดเรื่องราวโดย ก.พ.  
 ขณะท่ีวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 7 ด้าน เพิ่มวินัยต่อนักเรียนเข้ามา 
 
 
   
         ข้อก าหนดของวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 

1. วินัยต่อประเทศชาติ ได้แก่ สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

2. วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ี ได้แก่ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ การปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ี 
โดยชอบด้วยกฎหมาย  

4. วินัยต่อผู้เรียน ได้แก่ การอุทิศเวลา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ช่วยเหลือเก้ือกูล 
เคารพสิทธิ ไม่ข่มเหง ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน  

5. วินัยต่อประชาชน ได้แก่ ให้การต้อนรับอ านวยความสะดวก ให้ความเป็นธรรม ไม่
กล่ันแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน  

6. วินัยต่อผู้ร่วมงาน ได้แก่ การรักษาความสามัคคี สุภาพเรียบร้อยช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  
7. วินัยต่อตนเอง ได้แก่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาช่ือเสียงไม่กระท าการใดๆ 

ให้เส่ือมเสียช่ือเสียง 
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    การพิจารณาโทษข้าราชการ มี 2 ประเภท คือ  
    1. ไม่เป็นโทษทางวินัย (โทษทางมาตรการทางบริหาร)    2. โทษทางวินัย  (มี 5 สถาน)  
 
 

 โทษทางมาตรการทางบริหาร  – คือเป็นการกระท าวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระท าผิดวินัย
เล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษทางวินัย (ภาคทัณฑ์) แต่ควรมีการตักเตือนผู้กระท า ผิดให้ส านึก  
จึงส่ังลงโทษโดยใช้มาตรการทางบริหาร มี 2 อย่าง การท าทัณฑ์บน และการว่ากล่าวตักเตือน 

 

อธิบำยเพิ่มเติม คือ ข้ำรำชกำรคนใดท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง จริงๆต้องถูกภำคทัณฑ์คือถูก
ลงโทษทำงวินัย แต่เขำเห็นว่ำไม่เอำดีกว่ำ งดโทษให้ก็แล้วกัน จึงส่ังให้ท ำทัณฑ์บนหรือว่ำกล่ำว
ตักเตือนแทนกำรลงโทษภำคทัณฑ์น่ันเอง (จึงถือว่ำไม่ถูกลงโทษทำงวินัยแล้ว เย้ๆประมำณน้ัน)  

 
 
เป็นการลงโทษไหม ตอบ ใช่ ลงโทษไง โดยการท าทัณฑ์บน หรือ ว่ากล่าวตักเตือน 
แต่การลงโทษทางการบริหารสองประเภทน้ี ไม่ใช่โทษทางวินัย ในการติวท่ัวๆไปจึง 
กล่าวหรือมักติวความรู้กันว่า ไม่มีการลงโทษท าทัณฑ์บน หรือ ว่ากล่าวตักเตือนนะ  
จริงๆติวผิด เพราะสองอย่างน้ี ก็เป็นการลงโทษข้าราชการท่ีท าผิดวินัยเล็กน้อยนะ 
เพียงแต่เขาไม่นับโทษสองตัวน้ีว่าเป็นสถานโทษทางวินัยน่ันเอง (เข้าใจแล้วใช่ไหม)  
โดยเขาเรียกโทษสองอย่างน้ีว่าการลงโทษทางมาตรการการบริหาร (ไม่ใช่โทษวินัย)  

 
 
1. การท าทัณฑ์บน คือ ข้อสัญญาท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาว่าจะไม่

กระท าผิดอีก หากผิดข้อสัญญาให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามแก่กรณี (การท าทัณฑ์บนต้องท า
เป็นหนังสือ)  

 

2. การว่ากล่าวตักเตือน คือ การท่ีผู้บังคับบัญชาต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบว่า 
เรื่องท่ีผู้ใต้บังคับบัญชากระท าน้ันผิดวินัยและตักเตือนไม่ให้กระท าอีก (น่ันคือเธอท าผิดวินัย 
แล้วนะ รู้ไหม แต่ฉันไม่ท าโทษทางวินัยเธอ เพราะเรื่องท่ีท าน้ี แม้ผิดวินัยก็จริง ก็ยังไม่ถือว่า  
ร้ายแรงอะไรมากนัก จึงงดโทษทางวินัยให้ เหลือโทษทางการบริหารก็พอคือแค่ตักเตือนนะ)  
โดยการว่ากล่าวตักเตือนสามารถตักเตือนด้วยวาจาหรือท าเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
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โทษทางมาตรการทางบริหาร มี 2 อย่าง การท าทัณฑ์บน และการว่ากล่าวตักเตือน 
      * โทษทางมาตรการทางบริหาร ไม่เป็นโทษทางวินัย จึงไม่ถูกบันทึกลงใน ก.พ. 7 * 

 
 

ก.พ.7 คืออะไร  ก็คือ  ทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรน่ันแหล่ะ 
สมมติว่ำ เรำถูกลงโทษทำงวินัยเล็กน้อย ถูกส่ังให้ภำคทัณฑ์ ซ่ึงเป็นโทษทำงวินัย 
ใน ก.พ.7 เรำก็จะมีประวัติว่ำ เคยโดนภำคทัณฑ์มำ  (เสียหำยไหมละ เสียเนำะ)  
แต่ถ้ำเรำอุทธรณ์หรือขอให้ทีมพิจำรณำช่วยงดโทษให้ เขำไม่ภำคทัณฑ์เรำละกัน 
แค่ให้ท ำทัณฑ์บนหรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็พอ เห็นไหมว่ำประวัติไม่ดีจะไม่ปรำกฏ 
ใน ก.พ.7  แม้เคยท ำไม่ดีเล็กๆน้อยๆจริงมำแล้ว น่ีไง เข้ำใจ เห็นภำพแล้วใช่ไหม 

 
 
 
 
 

สรุป อันที่จริง การลงโทษข้าราชการมี 7 เลยนะ (ถ้ามีความรู้จริงต้องเข้าใจและแยกแยะได้) 
 

การลงโทษทางมาตรการทางการบริหาร มีสองลักษณะ คือ ท าทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการ มีห้า คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก 
 

   การลงโทษสองอันแรก จะไม่มีถูกบันทึกในประวัติราชการว่าเคยท าผิด เคยโดนท าโทษมา  
   การลงโทษห้าอันหลัง จะถูกบันทึกในประวัติว่าเคยท าผิด โดนลงโทษทางวินัยอะไรมาบ้าง 
 
 

 
มีผลหลายอย่างเลยนะ  กรณีท่ีเราเปล่ียนโทษทางวินัยให้กลายเหลือโทษทางมาตรการ 

การบริหารได้  เช่น จริงๆจะต้องโดนภาคทัณฑ์ (ท าโทษทางวินัย) ไปแล้ว แต่เขางดโทษให้เหลือ 
แค่ท าทัณฑ์บน (ไม่ต้องโทษทางวินัย)  เราไม่มีประวัติเสียเชิงวินัย เรายังสามารถขอเครื่องราชฯ 
ได้อยู่ สามารถเล่ือนวิทยฐานะได้ง่ายตามปกติ แต่ถ้าเรามีประวัติคาดโทษทางวินัย การจะขอท า  
อะไรแบบน้ันมันจะยากกว่าพอสมควร หมดสิทธิได้เหรียญด้ือ (เหรียญจักรพรรดิมาลา) อีกด้วย 
 

ที่ส าคัญข้อสอบเคยถามถึงสองตัวนี้ด้วย  เช่น  เคยถามว่า 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการว่ากล่าวตักเตือนข้าราชการครู 

  เฉลย  ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตักเตือนด้วยวาจาก็ได้ 
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   จะท าข้อสอบข้าราชการได้ดี ต้องมีพ้ืนฐานความรู้จริง 
 
 

บ่อยครั้งท่ีผู้สอบ ไม่รู้ว่าตัวเองท าผิด และคิดว่าตัวเองถูกแล้ว เน่ืองจากเราถูกติว หรือรับข้อมูล 
มาแบบไม่แน่นจริงและคนอ่ืนๆท่ีสอบหรือท่ีติวกันมาน้ันก็ไม่แน่นพอๆกับเรา เมื่อมีการเฉลยมา
เลยท าให้คนมาตอบเหมือนกันและต่างก็พากันคิดว่าตนเองถูก แต่ในความเป็นจริงไม่รู้ว่าท าผิด  
(กรณีแบบน้ีเกิดข้ึนในบางข้อ แต่ก็คงไม่ใช่ทุกข้อ ท่ีมีความลึกซ้ึงในข้อมูลลักษณะเช่นท่ีว่ามาน้ี)  
 
 
 
 

      ข้อสอบจริงเคยถามว่า ข้อใดเป็นโทษทางมาตรการทางบริหารข้าราชการ     
      ก.  ให้ออก    ข.  ภาคทัณฑ์      ค.  ท าทัณฑ์บน   ง. ถูกทุกข้อ 
 

 คนต่างตอบที่หน้าเพจว่า  ข  แล้วเย้ๆๆ ดีใจ ขอบคุณเพจติวว่าหนูตอบถูกค่ะ เย้ๆๆๆ 
      ผู้อ่านเห็นแล้วเกาหัวแกร๊กๆ ส่ายหัวนิดหน่อย ถูกที่ไหนกันละ อันนั้นมันโทษทางวินัย 
 ต้องตอบ  ค  ท าทัณฑ์บน เขาเรียกว่าโทษทางมาตรการทางบริหาร (เก็ทหรือยังจ๊ะ)  
 
 

 ดูข้อสอบจริงสามข้อด้านล่างนี้ 

 การลงโทษข้าราชการมีก่ีประเภท 
ก. 2  ประเภท  ข.  3  ประเภท      ค.  4  ประเภท     ง.  5  ประเภท 
เฉลย  2 ประเภท คือ โทษทางมาตรการทางการบริหาร และ โทษทางวินัยข้าราชการ 
 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีก่ีประเภท 
ก. 2  ประเภท  ข.  3  ประเภท      ค.  4  ประเภท     ง.  5  ประเภท 
เฉลย  2  ประเภท คือ โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และ โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการมีก่ีสถาน 
ก.  2 สถาน     ข.  3  สถาน        ค.  4 สถาน        ง.  5  สถาน 
เฉลย 5 สถาน  ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออก  
 

ลองอ่านโจทย์ สังเกตค าตอบแต่ละข้อให้ดี พิจารณาเปรียบเทียบ ความรู้จริงจะเกิด 
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การลงโทษขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา จะมีถงึ 3 ธีมหลกัๆ ดูจากผงันี ้ 
โทษทางมาตรการการบริหาร (2)   โทษทางวินัย (3/2 = 5)    โทษทางจรรยาบรรณ (4) 
 
    ที่เกี่ยวกับกรรมการบุคคล  (หมายถึง ก .ค.ศ. / กศจ.) 
 
 ว่ากล่าวตักเตือน    โทษทางมาตรการการบรหิาร     
 

 ท าทัณฑ์บน 
 
 
 ภาคทัณฑ์ 
 

 ตัดเงินเดือน   วินัยอย่างไม่ร้ายแรง (3) 
 

 ลดเงินเดือน      โทษทางวนิยัขา้ราชการ 
 
 ปลดออก   วินัยอย่างร้ายแรง (2)    
  

 ไล่ออก  
 

         เรียงล าดับจากโทษระดับหนักสุดอยู่ด้านล่างและคอ่ยๆเบาลงไปตามล าดับ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
โทษทางจรรยาบรรณนี้ ให้ไปศึกษาในเร่ืองวิชาชีพ ( ณ ตอนนี้เราศึกษาเร่ืองวินัยข้าราชการ) 
โชคดี “นักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น” ไม่สอบ พ.ร.บ. สภาครูฯ จึงไม่ต้องเน้นโทษจรรยาบรรณ  
 

 

  โทษทางจรรยาบรรณ   - ยกข้อกล่าวหา (ไม่มีโทษ) 

  หรือมาตรฐานวิชาชีพ   - ตักเตือน 

  เกี่ยวกับทางฝั่งคุรุสภา   - ภาคทัณฑ์ 

  (ไม่เกี่ยวกับ ก.ค.ศ. / กศจ)   - พักใช้ใบอนุญาต 

  ไม่ใช่โทษทางวินัย ได้แก่   - เพิกถอนใบอนุญาต 
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       มาถึงพล๊อตส าคัญและประเด็นข้อสอบหลักแล้วละ  โทษทางวินัยข้าราชการ 
 
 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานโทษ 5 สถาน เมื่อพิจารณาความผิดและส่ังลงโทษแล้วจะถูกลงโทษดังต่อไปน้ี 
 
อย่างไม่ร้ายแรง 1. ภาคทัณฑ์        

2. ตัดเงินเดือน 
   3. ลดเงินเดือน  (เปล่ียนมาจากการลดข้ันเงินเดือน / เพิ่งเปล่ียนแปลง) 
 
อย่างร้ายแรง  4. ปลดออก        ให้ออกจำกรำชกำร ไม่เป็นกำรลงโทษทำงวินัย 

5. ไล่ออก            แต่ให้ออกเพรำะมีเหตุพึงให้ออก               
 
 
         ดังน้ัน ข้อสอบก็ไม่ได้ถามอะไรยากเลย  เช่น 
 
 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยข้าราชการ   ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย 

ก. ปลดออก      ก. ภาคทัณฑ์ 
ข. ไล่ออก      ข. ตัดเงินเดือน 
ค. ให้ออก      ค. ปลดออก 
ง. ภาคทัณฑ์       ง.  ท าทัณฑ์บน 

 
         เฉลย  ค  ให้ออก (ไม่ใช่โทษทางวินัย)   เฉลย ง  ท าทัณฑ์บน (ไม่ใช่) 
 
 
       เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมูลเหตุให้กล่าวหาว่าท าผิดวินัยก็ต้องมีการ
สอบสวนกันซ่ึงเรื่องท่ีว่าน้ัน จะจริงเท็จประการใดหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันก็ต้องมีการสอบสวนดูก่อน 
 
กรณีได้กรรมการสอบสวนแล้ว ก็พิจารณาสอบสวนต่างๆ ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิด (รอดตัว) 
แต่ถ้าผิดละ จะยังไงต่อไป เขาก็ส่ังลงโทษไง ตามท่ีกรรมการพิจารณาว่าควรโดนอะไร  
 
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ก็จะโดน    ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน (อย่างใดอย่างหน่ึง)  
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง     ต้องโดน    ปลดออก หรือ ไล่ออก  (อย่างใดอย่างหน่ึง)  
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    โดนส่ังลงโทษแล้ว หากข้าราชการต้องการสู้ความหรือไม่ต้องการรับโทษน้ันก็ให้ “อุทธรณ์” 
 
 

        ข้าราชการผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของ   
         ผู้บังคับบัญชา ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในส่วนน้ี 
 
การเพ่ิมโทษ  :   ระวังดีๆนะ อุทธรณ์ไป อุทธรณ์มา หากเขาพิจารณาแล้ว อาจเพิ่มโทษได้นะ  
                     หรือมีมูลเหตุให้กรรมการพิจารณาใหม่ ส่ังลงโทษไปแล้ว ก็มีสิทธิเพิ่มโทษได้ 
                     จากท่ีแค่ให้ตัดเงินเดือนส่ังเพิ่มกลายเป็นลดเงินเดือนก็ได้ตามเหตุท่ีพิจารณา  
 
เหตุลดหย่อนโทษ   เมื่อเราถูกส่ังลงโทษแล้ว สามารถอุทธรณ์ได้ หากเขาพิจารณาต่างๆแล้วน้ัน 
                ก็อาจช่วยลดโทษได้จากหนักเป็นเบา เช่น จากตัดเงินเดือนเหลือภาคทัณฑ์ 
 
เหตุให้งดโทษ  คือไม่ลงโทษทางวินัยแล้ว งดโทษให้ดีกว่า เปล่ียนเป็นท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าว   
                  ตักเตือน กรณีความผิดเล็กน้อยแล้วเห็นว่าสามารถงดโทษได้ มีเหตุให้ควรงดโทษ 
          เปล่ียนจากท่ีจะลงโทษทางวินัย งดโทษให้เหลือแค่โทษทางมาตรการการบริหาร 
 
ยกโทษให้  คือ ไม่ท าอะไรสักอย่างละ ตามแต่เหตุสมควร พิจารณาแล้วว่ายกโทษ  
              ผิดนิดหน่อย มีมูลเหตุ มีเหตุผลท่ีควรแก่การยกโทษ งั้นก็ยกโทษเถอะ 
 
 

      ศึกษาค าศัพท์ วินัยข้าราชการ 4 ค า ดังกล่าวมาข้างต้น อันได้แก่ เพิ่มโทษ  ลดหย่อนโทษ  
งดโทษ  ยกโทษ  (ด้วยเหตุน้ี งดโทษ จึงไม่ใช่การไม่ลงโทษ แต่แค่งดไว้ไม่ขอลงโทษทางวินัยละ
เหลือแต่เป็นการลงโทษทางมาตรการบริหาร คือให้เหลือโทษแค่ท าทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน)  
 
 
 

 
   เกร็ดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวินัยข้าราชการ 

 
- วินัยร้ายแรงเมื่อถูกลงโทษแล้วสามารถลดโทษได้ แต่ต้องลดไม่ต่ ากว่า ปลดออก 
- การปลดออกก็ยังได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้น้ันลาออกเอง (ดีกว่าไล่ออก)  
- โทษทางวินัยข้าราชการไม่มีอายุความ สามารถด าเนินการได้ตลอดอายุราชการ 
- การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบค าส่ังลงโทษ 
- ไม่เห็นด้วยต่อค าวินิจฉัย สามารถฟ้องคดีกับศาลปกครองได้ ภายใน  90 วัน  
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การอุทธรณ์  ใช้ในกรณีท่ีถูกลงโทษทางวินัย 5 สถาน 
  ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา (กศจ.) 
ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่ได้รับค าส่ัง  
  ความผิดวินัยร้ายแรง สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่ได้รับ
ค าส่ัง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 
การร้องทุกข์  ใช้ในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ ถูกแต่งต้ังกรรมการสอบสวน  

ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา (กศจ.) ภายใน 30 วัน นับแต่ทราบเรื่อง   
ท่ีเป็นเหตุให้เกิดการร้องทุกข์ กรณีถูกส่ังให้ออกจากราชการ (ไม่ใช่โทษทางวินัย) ให้ร้องทุกข์ต่อ 
ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน 

 
ผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นธรรมจากมติ ก.ค.ศ. ย่อมมีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง 

 
สรุปความหมายของค าส าคัญเก่ียวกับวินัยของข้าราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   ข้อสังเกต  ในหน้าน้ี ท่ีมีค าว่า  กศจ  ก.ค.ศ. ต่างๆ เป็นเรื่องราวของ พ.ร.บ. ฉบับน้ี 
ในหมวดวินัยหรือการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ต่างๆ แต่ว่าเหล่าน้ีเน้นเรื่องทางกลุ่ม สพฐ นะ  
ถ้ามีค าว่า  ก.ค.ศ. กศจ  ต่างๆ แต่หากเป็นกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก็จะต้องเป็นอีกกรรมหน่ึง เช่น ครู กทม ก็จะเก่ียวกับ ก.ก.  ครู อปท  ก็ไปเก่ียวกับอีกชุด 
เน่ืองจากทางสังกัดท้องถ่ิน ก าหนดไว้ชัดเจนช่ือระเบียบท่ีสอบจึงต้องศึกษาพื้นฐานเรื่องน้ี 
เพื่อสอบต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ท้ังท่ีระเบียบหลักๆออกมาเพื่อใช้กับครู สพฐ น่ันเอง 

 
 

การร้องทุกข์ 
 

ใช้กรณีไม่เก่ียวกับการถูก
ลงโทษทางวินัย เช่น  
- ถูกกล่ันแกล้ง กล่าวหา   
ต้ังกรรมการสอบ ร้องทุกข์ 
ต่อ กศจ.  
- ถูกให้ออกจากราชการ   
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

การอุทธรณ์ 
 

ใช้กรณีถูกลงโทษทางวินัย 
 -วินัยไม่ร้ายแรงอุทธรณ์ 
ต่อ  กศจ. 
- วินัยร้ายแรงอุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับ
แต่ได้รับค าส่ังลงโทษ 
 

ฟ้องร้อง 
ใช้กรณีอุทธรณ์แล้ว 

ไม่เป็นผล ข้าราชการ 
มีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาล

ปกครองได้ 
 

ไม่ระบุจ านวนวัน 
ว่าก่ีวัน ใน พ.ร.บ. น้ี 
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การแก้ไขพระราชบัญญัติตัวนี้ ซึ่งเป็นตัวส าคัญ ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2562) 

 
 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป็นกฎหมายส าคัญอีกหน่ึงตัว ท่ีครูทุกสังกัดต้องสอบด้วย และมี 
 การแก้ไขเยอะมากๆ ท้ังแก้แบบปกติๆ และแก้โดย ม.44  ก็มีอยู่ 
 
สมัยก่อนกฎหมายตัวน้ีช่ือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523  (สังเกตว่าอะไรๆ 
ก็เป็นข้าราชการครูหมด เพราะยังไม่มีค าว่า “บุคลากรทางการศึกษา” มาใช้แบบจริงจังมากนัก
เช่น ครู ครูใหญ่  ผอ. รอง ผอ.  ผู้ช่วย ผอ. ถือว่าเป็นข้าราชการครูหมดเลยตามพระราชบัญญัติ 
ตัวเก่าน้ันของ พ.ร.บ. ข้าราชการครู พ.ศ. 2523)  จนมาเปล่ียนกันปี 2547  ยกเลิกตัวปี 2523 
แล้วตรากฎหมายกันข้ึนมาใหม่ในปี 2547  โดยช่ืออย่างเป็นทางการ คือ 
 
       “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547”  
 
ซ่ึงเรียกตัวน้ี (ปี 2547)  เป็นฉบับท่ี 1  ของตัวท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน ตัวส าคัญเลยล่ะ 
 

 จากน้ันมีการแก้เป็น  ฉบับท่ี 2 ใน พ.ศ. 2551 
 และการแก้ไขอีกเป็น  ฉบับท่ี 3 ใน พ.ศ. 2553 
 
 ก็ใช้มาเรื่อยๆ และช่วงปี 2559 – 2561  ก็มี ม.44  ส่ังยกเลิก ตรงน้ัน ตรงน้ี  
อะไรก็ว่ากันไป ซ่ึงเราได้อธิบายไปแล้วก่อนน้ี เก่ียวกับ กศจ  ก.ค.ศ. ต่างๆ แต่ว่าท่ีส าคัญ 
อีกเรื่องคือ การแก้ไขเป็นฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562  (ลงราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562) 
ดังน้ัน พระราชบัญญัติตัวน้ี ก็มีความส าคัญท่ีเป็นประเด็นข้อสอบได้ เช่น  เขาอาจถามว่า  
 

1. ปัจจุบันระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับท่ีเท่าไร 
     ตอบ  ฉบับท่ี 4  พ.ศ. 2562 
 
2. การถามวันประกาศใช้ และ บังคับใช้ ฉบับท่ี 4 ก็มีโอกาสเป็นข้อสอบนะ 
     ประกาศ 5 เมษายน 2562  มีผลบังคับใช้วันถัดไป  6 เมษายน 2562 
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   ข้อสอบอาจถามเหตุผลของการแก้ไข  
 
 
 โดยในประกาศอย่างเป็นทางการภาษากฎหมายระบุไว้แบบน้ี คือ  
 
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีปัจจุบันปรากฏ 
ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทาง 
วินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่างๆ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่ 
เสมอภาคในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซ่ึงออกจากราชการไปแล้ว นอกจากน้ี  
ยังมีปัญหาความแตก ต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ 
ฝ่ายพลเรือนกับกฏหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซ่ึงท าให้การด าเนินการทางวินัย 
เพื่อพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ ท่ีถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตช้ีมูลความผิดหลังออก 
จากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจด าเนินการตามฐานความผิดท่ีช้ีมูลได้ 
  
             ดังน้ัน สมควรให้การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ซ่ึงออกจากราชการเป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสอดคล้องกับกฏหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหน่ึง 
ท่ีท าให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี  
 
 
           อ่ำนแล้ว งงอ่ะดิ  ใช่ไหม งง  แน่นอน ต้องงงหล่ะ เพรำะมันเป็นภำษำกฎหมำย 
           และต้องใช้ควำมเข้ำใจระดับลึกจริงๆ จึงรู้ว่ำ “มันแปลว่ำอะไร” เรำควรมำดูกัน 
          ว่ำจริงๆ แล้ว ตัวฉบับท่ี 4 น้ี มีควำมส ำคัญอย่ำงไร แล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนำะ 
 
 
ก่อนจะมาอธิบายเรื่องเหตุผล ของการประกาศใช้ ฉบับที่ 4 นี้  

ผู้อ่านต้องมาท าความเข้าใจเนื้อหาของมันก่อนว่า แก้อะไร แก้ยังไง  

แล้วก็ค่อยย้อนกลับมาอธิบายภาษาคนปกติ ให้เข้าใจถึงเหตุผลนั้น 
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กฎหมายเดิม มาตรา 102 ขออธิบายเป็นภาษาคนธรรมดาเข้าใจนะ เขาระบุไว้ประมาณว่า 
 
 -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แล้วลาออกจากราชการ หรือออกจากราชการไปแล้ว ก็ยังสามารถสอบสวนด าเนินการ  
ทางวินัยน้ันและลงโทษได้ เสมือนยังไม่ได้ออกจากราชการ ยกเว้นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
ครูคนหน่ึงท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วมีคนเริ่มฟ้อง เริ่มกล่าวหา แต่ยังไม่ตัดสินคดีนะ แต่เริ่ม
ละ (อีกหน่อยคงโดนแน่ๆ) ปรากฏว่าถ้าเป็นจริง ครูคนน้ีจะโดนโทษปลดออก หรือ ไล่ออกจาก
ราชการ แล้วเขาก็มีประวัติว่าโดนไล่ออกไง เขาก็รับราชการไม่ได้อีก เขาอาจจะชิงจังหวะก่อน
ตอนท่ีก าลังฟ้องก าลังพิจารณาคดีน้ันเอง ชิงลาออกซะก่อน เป็นไงล่ะ ลาออกแล้ว แค่น้ีก็ไม่ต้อง
โดนปลดออก ไล่ออกแล้ว และไม่มีประวัติว่าถูกไล่ออก ถูกปลดออก ดีไหม ชิงหนีลาออกก่อน
สอบสวนเสร็จ มาตราน้ีจึงระบุไว้ว่า ต่อให้ออกไปแล้วแบบน้ี ก็สอบสวนได้ และส่ังลงโทษตีตรา
ได้นะว่า ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและสามารถจะมีประวัติว่า “โดนไล่ออก” ได้อยู่นะเสมือนยังไม่ได้
ออกจากราชการ  
 
 
 ครูแดง ท าการทุจริต คนรอบสอบสวน กล่าวหา และฟ้องร้องกัน  
 ครูแดง ลาออกก่อน วันท่ี 5 เมษายน 2561  แอ๊บเนียนหนีก่อน เพื่อจะได้ 
 ไม่ต้องโดนไล่ออก เด๋ียวปีหน้าค่อยไปสอบราชการใหม่เอา 555 (คิดแบบน้ีไง) 
 ครูแดง ก็กลับไปช่วยแม่ขายของช า ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 
 เป็นคนธรรมดา ท่ีลาออกจากราชการมา เด๋ียวปีหน้าค่อยสอบใหม่เอาก็ได้จ๊ะ 
 
 
           แต่กฎหมายมาตรา 102 น้ีเปิดช่องไว้ไงว่าฝ่ายสอบสวน ฝ่ายอะไร เขาก็ท ากันไป  
เสมือนว่าครูแดงยังไม่ได้ออก ต่อมา วันท่ี 15 มิถุนายน 2561  สรุป ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
โทษไล่ออก ดังน้ันข้อมูลประวัติของครูแดง จึงถือว่า โดนไล่ออก วันท่ี 16 มิถุนายน 2561   
หมดสิทธิรับราชการ อันน้ี คือกฎหมายตัวเก่า ไม่ได้ระบุเวลาด้วยนะว่า ต้องท าอะไร ยังไง 
ให้เสร็จเมื่อไหร่ ระบุแค่ว่ากล่าวหาผิดวินัยร้ายแรง แม้ออกจากราชการไปแล้ว ยังสามารถ 
ด าเนินการต่อได้เสมือนผู้น้ันยังไม่ได้ออกจากราชการ  ผู้อ่านเก็ทแล้วเนาะ มาตราของเดิม 
 
แต่มำดูในหน้ำถัดไป แตกต่ำงจำกของเดิมน้ีอย่ำงไร หน้ำถัดไปเป็นตัวใหม่ ปี 2562 
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    มาตรา 102  ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562)  ตัวใหม่ล่าสุด  
 
 เหมือนเดิมจากหน้าก่อนน้ี (เหมือนของเก่า) … เพียงแต่ว่ามีส่วนเพิ่มเติมมาได้แก่ 
 ให้ส่ังลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันผู้น้ันถูกออกจากราชการ  (มีก าหนดเวลาด้วย) 
 คือถ้า ท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น ทุจริต คัดลอกผลงาน ฯลฯ ให้ลงโทษใน 3 ปี 
 
 ถ้าเป็นการกล่าวหา เป็นเรื่องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาจะต้องเริ่มด าเนินการ
สอบสวนภายใน 1 ปีนับต้ังแต่ออกจากราชการ และต้องส่ังลงโทษภายใน 3 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 
ผู้น้ันออกจากราชการ  
 
 และถ้าเป็น “ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง”  ต้องลงโทษภายในสามปี นับแต่วันออก 
 
 
 สังเกต ตัวเก่า มาตรา 102  ไม่ได้ระบุเวลา จะท าอะไรก็ท าไป เมื่อไหร่ 
 อย่างไร ต่อให้ออกไปแล้วก็ท าได้เสมือนยังไม่ได้ออกจากราชการ แต่ว่า 
 ตัวใหม่น้ี มีการระบุเวลาเอาไว้ด้วย น่ีคือความแตกต่างประเด็นแรกสุด 
 
 
 นอกจากเรื่องของเงื่อนไขเวลาท่ีก าหนดมาแล้ว ยังมีอ่ืนๆอีก  ได้แก่ ถ้าสืบไป สืบมา 
มีการไปฟ้องศาลปกครองหรือองค์กรตรวจสอบการทุจริต ปรากฏว่าเขาพิพากษาให้ “เพิกถอน
ค าส่ังลงโทษ”  เหตุเพราะกระบวนการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ข้อความน้ีเป็น
ภาษากฎหมาย อ่านแล้ว คงงงสิ แต่ขอใช้ภาษาแบบคนปกติว่า ถ้าหากศาลปกครองหรือองค์กร
ตรวจสอบทุริต สอบสวนแล้ว ไปๆมาๆบอกว่า เฮ้ย ไม่นะ ไม่ใช่ อย่าไปลงโทษเขา เขาไม่ผิดเน้อ 
ยกเลิกการลงโทษเลยนะ อะไรน่ันแหล่ะ คือ ความหมายของค าว่า “เพิกถอนค าสั่งลงโทษ”  
ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันท่ีศาลตัดสินน้ันๆ 
 
              เช่น  ก.ค.ศ.  ตัดสินว่า ครูคนน้ัน โดนไล่ออก แต่เขาไปฟ้องศาล ศาลสืบสวนแล้ว  
บอกว่า ไม่ใช่แล้วล่ะ ท่ี ก.ค.ศ. ท ากันน้ัน ไม่ถูกต้อง (ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) สอบสวนไม่ดีเลย 
แกล้งเขา ต้องยกเลิกค าส่ังไล่ออกนะ น่ันแหล่ะ ทาง ก.ค.ศ. ต้องยกเลิกค าส่ังน้ันภายใน 2 ปี  
ภาษากฎหมายว่าเพิกถอนค าส่ังลงโทษให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี  
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  รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมจากมาตรานั้น  
 
    -  สืบไปสืบมา ผลสอบสวนปรากฏว่าคนน้ัน กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้งดโทษ  
       ออกจากราชการไปแล้ว จะมาส่ังลงโทษ ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 
       อีกท าไม ถูกไหม ก็เลย งดโทษ จบๆกันไป ออกจากราชการไปแล้ว  
 
 
นอกจากน้ันแล้ว ตัวใหม่น้ี ยังมีการเพิ่ม มาตรา 102/1  มาด้วย โดยข้อความระบุว่า 
 

           มาตรา 102/1  ในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตในภาครัฐมีมติช้ีมูลความผิดข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว การด าเนินการทางวินัยและส่ังลงโทษ      
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมาย 
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี 
 
การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหน่ึง หากปรากฏว่าผู้น้ันกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ  
 
 
 กล่ำวเป็นภำษำง่ำยๆก็คือถ้ำครูคนน้ันเกิดมีกลุ่มทีมจำกคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ มำเก่ียวข้อง มำสอบสวน หรือมำบ่งช้ีว่ำ ผิดด้วยนะ ถ้ำ  
ออกจำกรำชกำรไปแล้ว ก็ยังสำมำรถด ำเนินกำรเก่ียวกับโทษหรือกฎหมำยของกำรป้องกัน     
และปรำบปรำมกำรทุจริตด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์กฎหมำยของฝ่ำยน้ัน (กฎหมำยของ ปปช)  
 
 
 ข้อสังเกตความแตกต่างของเก่าไม่มีมาตรา 102/1  น้ี แต่ของใหม่ใส่เข้ามาด้วย 
กล่าวคือ พ.ร.บ. ท่ีเป็นของเก่าเดิมจะไม่มีการกล่าวถึงคณะกรรมการหรือองค์กรเก่ียวกับการ 
ทุจริตแห่งชาติ ท่ีมาเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แต่ของใหม่น้ี มีการกล่าวถึง มีการระบุกฎหมายให้เก่ียวข้องด้วย ดังท่ีได้อ่านไปข้างบนน่ันเอง 
เพราะรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เน้นการแก้ปัญหาทุจริตในแวดวงราชการไทย  
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 ดังน้ัน เมื่อผู้อ่านเข้าใจเน้ือหาแล้ว ว่าแก้อย่างไร ก็สามารถท าความเข้าใจเหตุผล 
ของการแก้ไขได้แล้ว โดยภาษากฎหมายของเหตุผล แปลงเป็นภาษาท่ัวไปได้ ดังน้ี  
 

- กฎหมายปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายราชการอ่ืนๆ กล่าวคือ กฏหมายเก่าเรา
ไม่มีการบัญญัติเวลาของการด าเนินการไว้ แต่ว่าฏหมายของราชการอ่ืนๆหรือของ 
ก.พ. แก้ไขหมดแล้ว เช่น สองปี สามปี  เราจึงต้องแก้ให้เหมือนกันพวกเขาไง 
 
       กล่ำวคือ ไม่ยุติธรรมนะ ข้ำรำชกำรอ่ืนๆเขำแก้กฎหมำยกันหมดแล้ว ในกรณีท่ี 
       คล้ำยๆกันน้ี ท่ีว่ำ ออกจำกรำชกำรไปแล้ว ข้ำรำชกำรสังกัดอ่ืนๆเขำมีกำรระบุ 
       เวลำให้ลงโทษใน 3 ปี แต่ของเรำยังไม่ได้แก้ ดังน้ัน  ก็แก้ให้เหมือนพวกเขำซะ 
 
 

- นอกจากน้ัน ยังมีความแตกต่างระหว่างกฎหมายท่ีเก่ียวกับองค์ตรวจสอบการทุจริต 
ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกัน เพราะราชการอ่ืนๆเขาก็แก้หมดแล้ว เหลือแต่ของเราท่ี
ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องน้ี ก็เลยต้องปรับแก้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 

 
กล่ำวคือ ตัวเก่ำของเรำ ยังไม่มีกำรพูดถึงองค์กรทุจริตในมำตรำ 102 ยังไม่ได้บอก 
ว่ำองค์กรพวกน้ัน ตรวจสอบได้ อะไรได้ แต่ตัวใหม่มันจะมีองค์กรทุจริตเข้ำมำด้วย 
ตัวเดิมเรำมีสิทธิลงโทษแค่ทำงวินัยของเรำ องค์กรทุจริตอ่ืนๆ พบควำมผิดเรำแล้ว 
(ภำษำทำงกำรเรียกว่ำ ช้ีมูลควำมผิด) แต่ก็ท ำอะไรไม่ได้ เพรำะระเบียบเดิมไม่ได้มี 
สิทธิท ำ ตัวใหม่ก็เลยบอกว่ำ ถ้ำองค์กรเหล่ำน้ันมีมูลควำมผิด ก็สำมำรถจัดกำรกับ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกฏหมำยขององค์กรเหล่ำน้ีได้ด้วยนะ  
ปัจจุบันเน้นจัดกำรคนทุจริต กฎหมำยของรำชกำรสังกัดอ่ืนๆ เขำก็แก้ไข และเพิ่ม  
เติมข้อควำมพวกน้ีหมดแล้ว ของเรำยังไม่ได้แก้ ไม่ได้เพิ่มเลย เรำก็เลยต้องเพิ่มเติม  
มำตรำ 102/1 ออกมำ ให้เหมือนกับข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนๆ น่ันเอง  
 
 

น่ีคือการแปลงภาษาจากกฎหมายในส่วนเหตุผลของการตรา พ .ร.บ. ฉบับท่ี 4 ให้เป็น 
ภาษาธรรมดาท่ีคนอ่านเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างให้ จะได้ อ๋อ เข้าใจละ กฏหมายตัวน้ี 
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เหล่าน้ี คือ ค าอธิบายภาษาง่ายๆถึงเหตุผลของการแก้ไขให้กลายเป็น ฉบับท่ี 4 

กล่าวคือ กฎหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ เขาแก้หมดแล้ว เราก็แก้บ้าง จะได้เหมือนเขา  
ในเหตุผลจึงใช้ค าว่า “ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด าเนินการทาง 
วินัยแก่ข้าราชการซ่ึงออกจากราชการไปแล้ว นอกจากน้ี ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่าง
กฏหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับกฏหมายขององค์กร
ตรวจสอบการทุจริต  ดังน้ัน สมควรให้การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ซ่ึงออกจากราชการเป็น
มาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับกฏหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต” จึงต้องตรา  
พ.ร.บ. ฉบับน้ี  (หรือจึงต้องแก้ไข มาตรา 102 ของตัวเก่าน้ัน น่ันเอง)  เข้าใจแล้วใช่หรือไม่ 
 
 
 

ตัวอย่างแนวข้อสอบท่ีมีสิทธิออกบ้าง เก่ียวกับ การแก้ไขฉบับท่ี 4 น้ี เช่น 
 
 
 

1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ฉบับปัจจุบัน  
   ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2553 
   ข.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2547 
   ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับท่ี 4  พ.ศ.2562 
   ง.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2562 

 
2. ข้าราชการท่ีออกจากราชการไปแล้ว กรณีมีการกล่าวหาการทุจริต คณะกรรมการด าเนินการ  
    ทางวินัยสามารถด าเนินการต่อไปได้ และลงโทษได้ ภายในระยะเวลาเท่าใด 
    ก.  60  วัน        ข.  1   ปี                 ค.  2   ปี     ง.  3   ปี  
 
3. กรณีข้าราชการออกจากราชการไปแล้ว และมีการฟ้องกรณีผิดอาญา คณะกรรมการ  
    ด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเริ่มสอบสวนภายใน 
    ระยะเวลาเท่าใด 
   ก.  90  วัน   ข.  1   ปี                ค.  2   ปี     ง.  3   ปี 
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4.  หากศาลปกครองพิจารณาให้เพิกถอนค าส่ังลงโทษข้าราชการท่ีออกจากราชการไปแล้ว 
    ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด 
    ก.  90  วัน           ข.  1   ปี                ค.  2   ปี  ง.  3   ปี 
 
5. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
    ทางการศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
    ก.  พลเอกประยุทธ์   จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
    ข.  นายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    ค.  นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ง.   ศ. (เกียรติคุณ) นพ. จรัส  สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา  
 
6.  เหตุผลของการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุด 
     ก.   เพื่อลดความขัดแย้งของการบริหารงานบุคคลกับการเอาเปรียบด้านวินัยข้าราชการ  
     ข.   ปรับปรุงกฏหมายให้เสมอภาคและสอดคล้องกับกฏหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
     ค.   แก้ปัญหาการทุจริตและการด าเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ง.   แก้ไขให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติฉบับปัจจุบันและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 
7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

ก. แก้ไขเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         ท่ีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ข. แก้ไขเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         ท่ีมีข้อกล่าวหาเก่ียวกับการทุจริตในหน้าท่ี  
     ค.  แก้ไขเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินการทางวินัย 
 ง.  แก้ไขเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ท่ีมีข้อกล่าวหาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและกรณีทุจริตซ่ึงออกจากราชการไปแล้ว 
 
 เฉลย  1. ง    2.  ง    3. ข      4.  ค      5. ก     6.  ข    7.  ง 
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             หลังจำกศึกษำ ภำษำกฎหมำยและภำษำอธิบำยเพิ่มเติมแบบคนปกติเข้ำใจ 
 ได้แล้ว  ผู้อ่ำนคงสำมำรถท ำข้อสอบท้ัง 7 ข้อน้ีได้แบบเข้ำใจดี หำกยังไม่เข้ำใจลองไป 
 ทบทวนเน้ือหำก่อนหน้ำน้ีอีกครั้ง  มำตรำ 102  เขำเน้นเรื่องคนท่ีช่ิงออกจำกรำชกำร 
 ไปก่อน ขณะท่ีตัวเองยังมีข้อกล่ำวหำหรือยังติดคดีวินัยร้ำยแรงอยู่  เขำจึงวำงกฎไว้ว่ำ 
 ยังให้สอบสวนได้นะ ให้ลงโทษต่อได้ เมื่อก่อนไม่มีกำรระบุเวลำ แต่ตัวใหม่ระบุเวลำให้ 
 โดยเมื่อก่อนไม่มีกำรพูดถึงเรื่องคณะกรรมกำรปรำบปรำมทุจริต แต่ตัวใหม่ได้มีกำรท่ี 
 ต้องไปเก่ียวข้องกับคณะกรรมกำรปรำบปรำมทุจริตด้วย เมื่อก่อนไม่มีกำรกล่ำวไว้ว่ำ  
 ถ้ำศำลปกครองตัดสินว่ำเขำไม่ผิด ให้รีบแก้ค ำส่ังยกเลิกโทษภำยใน 2 ปี แต่ตัวใหม่ได้ 
 มีกำรระบุด้วยว่ำ ถ้ำศำลว่ำส่ังเพิกถอนค ำส่ังลงโทษ ก็ให้รีบยกเลิกค ำส่ังให้เขำใน 2 ปี 
 
 
 
 ลองดูข้อสอบจริง ที่เคยเป็นข้อสอบของเนื้อหาส่วนนี้  

 ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะ (ข้อสอบปีก่อนๆ ที่เคยออก) เช่น  

 

 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้วแต่มีมูลความผดิ 

 เกี่ยวกับกรณีท าผิดวินัยอย่างรา้ยแรงซึ่งอยู่ระหว่างด าเนนิการไม่แลว้เสร็จ 

ก. งดโทษให้เพราะถือว่าได้ออกจากราชการไปแลว้ ไม่ต้องลงโทษใดๆ 

ข. ให้ด าเนินการทางวินยัต่อไปได้เสมือนผูน้ัน้ยงัไม่ได้ออกจากราชการ 

ค. ไม่สามารถด าเนินการทางวินัยหรือลงโทษทางวินัยอย่างรา้ยแรงได้ 

ง. ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบุคคลใหง้ดเว้นการด าเนินการทางวินยั 

 

 ข้อนี้ เฉลย  ข.  (เป็นข้อสอบจริงที่มีออกอยู่เช่นกัน ประปรายในแต่ละปี)  

 
 
 
 ดังน้ัน กำรแก้ไข ฉบับท่ี 4  ล่ำสุดน้ี จึงเป็นกำรแก้ไข ปรับแก้แนวทำงเก่ียวข้องโดยตรง
กับข้ำรำชกำรท่ีมีกำรกล่ำวหำหรือเก่ียวข้องกับกำรท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต่ออกจำกรำชกำร
ไปแล้วน่ันเอง (เป็นเรื่องมำตรำ 102)  ไม่ได้เก่ียวกับข้ำรำชกำรปกติท่ีท ำงำนอยู่โดยตรงหรอก 
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1. ใครท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ก. เลขาธิการ ก.ค.ศ.    ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการคัดเลือก 

 
2. บุคคลใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเน่ืองจากไม่ใช่บุคลากรวิชาชีพ 
     ก. ข้าราชการครู                         ข. ศึกษานิเทศก์ 
     ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ง. อาจารย์ 
 
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 
     ก. เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี  
 ข. มีคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นประธานการประเมิน 
     ง. กรณีไม่ผ่านการประเมินให้ส่ังให้ออกจากราชการทันที 
 
4.    ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ก.  ต าแหน่งครูผู้ช่วยยังไม่ถูกจัดว่าเป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษา 
 ข.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 ค.  ครูมีวิทยฐานะสูงสุด คือ ครูช านาญการพิเศษ ได้รับอันดับเงินเดือน คศ5 
 ง.  คุรุสภาท าหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบ วินัย ข้าราชการ 
 
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก.  ศึกษานิเทศน์ไม่มีสิทธิได้รับวิทยฐานะเหมือนข้าราชการครู 
ข.  ครูช านาญการจะได้รับเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท 
ค.  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
ง.  วิทยฐานะสูงสุดของข้าราชการครู คือ ครูเช่ียวชาญ 
 

6.  ประเภทต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีก่ีประเภท 
      ก. 2 ประเภท                 ข. 3 ประเภท          
         ค. 4 ประเภท             ง. 5 ประเภท 
 

แนวข้อสอบส าหรับทบทวนและฝึกฝน 
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7.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้จะเข้ารับราชการครูได้ต้องมีอายุก่ีปี 
     ก. ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   ข. ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
     ค. ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์   ง. ไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
 
8. ผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีอายุก่ีปี 
     ก. ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   ข. ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
     ค. ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์   ง. ไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
 
9. การละท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรติดต่อก่ีวันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
   ก. 7 วัน          ข. 15 วัน    ค. 20 วัน        ง. 30 วัน 
 
10. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ก.  ภาคทัณฑ์           ข. ตัดเงินเดือน     ค.  ให้ออก       ง. ไล่ออก 
 
11. นักวิชาการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดท าพัสดุได้ทุจริตใน 
     การจัดซ้ือจัดจ้าง จะถูกลงโทษทางวินัย คือ ข้อใด 
     ก. ภาคทัณฑ์               ข. ตัดเงินเดือน 
     ค. ลดข้ันเงินเดือน         ง. ไล่ออก 
 
12. ข้าราชการครูมาลงช่ือปฏิบัติราชการแต่ไม่สอนนักเรียนอย่างต้ังใจมอบหมายงานให้นักเรียน 
     ท าแล้วแอบงีบหลับในห้องเรียน จัดเป็นความผิดในลักษณะใด 
   ก. ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ  ข. ละท้ิงราชการ 
   ค. เพิกเฉยต่องานราชการ  ง. ละเว้นการปฏิบัติราชการ 
 
13. ความผิดใดจัดว่าเป็นความผิดชัดแจ้งของข้าราชการครูท่ีไม่ต้องมีการสอบสวน 
      ก. มีหมายจับในข้อหาฉ้อโกงประชาชนเก่ียวกับการกู้เงิน   

ข. ท าการลงโทษนักเรียนท่ีผิดระเบียบด้วยวิธีการรุนแรง 
      ค. ขาดราชการติดต่อกัน 15วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร    

ง. ถูกเจ้าหน้ีตามทวงหน้ีท่ีโรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน 
 

14. กรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกผู้บังคับบัญชากล่ันแกล้ง จะต้องท าอย่างไร 
     ก. ร้องทุกข์          ข. อุทธรณ์       ค. ฟ้องร้อง            ง. วิงวอน 
 
15. กรณีท่ีถูกลงโทษทางวินัยจะต้องท าอย่างไร 
     ก. ร้องทุกข์          ข. อุทธรณ์       ค. ฟ้องร้อง           ง. วิงวอน 

 



 

16. อยู่ในสถานท่ีราชการ แต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หมายถึงข้อใด 
      ก.   ผิดระเบียบวินัย     ข.   ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ        
      ค.   ละท้ิงหน้าท่ีราชการ   ง.   เพิกเถยหน้าท่ีราชการ 
 
17.  การกล่ันแกล้ง  ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ีหรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มารับบริการ 
      อย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดลักษณะใด 
     ก.  ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ข.   ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ค.  ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง  ง.   ความผิดท่ีไม่สมควรยอมความ 
 
18.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาด้านวินัย 
     ก.  ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา 
     ข.  ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าผิดวินัย 
     ค.  ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญญามีระเบียบวินัย 
     ง.  เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกข้อ 
 
19.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสพยาเสพติดหรือเล่นการพนันเป็นอาจิณ 
      จัดเป็นการผิดวินัยลงโทษสถานใด 
     ก.   ภาคทัณฑ์    ข.   ตัดเงินเดือน  
     ค.   ลดเงินเดือน       ง.   ปลดออก 
 
20.  ข้อใดท่ีผู้มีอ านาจสามารถส่ังผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกจากราชการได้ 
     ก.  เมื่อบุคคลน้ันไปสมัครงานปฏิบัติงานอ่ืนๆใด ตามประสงค์ของราชการ 
     ข.  เมื่อบุคคลน้ันเจ็บป่วย ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างสม่ าเสมอ 
     ค.  เมื่อบุคคลน้ันขาดคุณสมบัติของความเป็นข้าราชการ 
     ง.  สามารถส่ังให้ออกจากราชการได้ทุกกรณีท่ีกล่าวมา 
 
 

เฉลยแนวข้อสอบ 
 

1 ค 6 ข 11 ง 16 ข 
2 ง 7 ก 12 ก 17 ข 
3 ง 8 ก 13 ค 18 ง 
4 ข 9 ข 14 ก 19 ง 
5 ค 10 ค 15 ข 20 ง 
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