
1 

 

  พื้นฐานความรู้ส าคัญเพื่อเตรียมสอบข้าราชการ 
 
 

    ข้าราชการไทยมีหลายประเภท เช่น  ข้าราชการการเมือง  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ข้าราชการทหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการต ารวจ  ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ฯลฯ 
 
ตัวอย่างต าแหน่งข้าราชการประเภทต่างๆ  
1. ข้าราชการการเมือง 
    เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการ เป็นต้น 
 

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
    เช่น ปลัดกระทรวง  อธิบดีกรม  เลขาธิการ กพฐ   ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ    
    ข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น  
 

3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    เช่น   ครูผู้ช่วย  ครู อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์   
    ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริการการศึกษา  เป็นต้น 
 
4.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
    เช่น  ครูผู้ช่วย  ครู   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ท่ีท างานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 

5.  ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
    เช่น  กลุ่มบรรดาข้าราชการปกติท่ัวไป (ท่ีไม่ใช่ครู)  ท างานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
6.  ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
     เช่น  นักวิชาการศึกษา  นักพัสดุ  นักบัญชี  เป็นต้น  ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เป็นราชการเหมือนกัน เช่น อบจ อบต  เทศบาล ต่างๆ  

 
   นอกจากน้ียังมีอ่ืนๆอีกหลายประเภท  โดยปกติการสอบข้าราชการก็จะเปิดโอกาสให้คนไทย 
   ท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติสามารถสมัครสอบได้ เข้าร่วมแข่งขันสอบคัดเลือกกัน จัดอันดับหรือเรียง 
   อันดับคัดเลือกตามคะแนนของการสอบ  โดยมักแบ่งการสอบเป็น  ภาค ก   ภาค ข  ภาค ค   
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  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธสิมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
               ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับการเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซ่ึงจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปน้ี 

 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๕)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามท่ี

ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพน้ันๆ 

(๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ

ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 



3 

 

คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามข้าราชการพลเรือน 
ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
    (๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
    (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
    (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
    (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัย ตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ

ตามกฎหมายอ่ืน 
    (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ใน

หน่วยงานของรัฐ  
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คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน นอกจากมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรฐาน
ท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินก าหนดแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี  

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ท้ังน้ี การก าหนดคุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินก าหนดต้องเทียบได้
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน ของข้าราชการพลเรือน 
 
     สรุปคือ ใกล้เคียงกัน หรือคล้ายกันหมดนะ ส าหรับราชการทุกสังกัด เพราะว่า 
     ต้องใช้แนวทางท่ี ก.พ. ก าหนดคุณสมบัติของข้าราชการในประเทศไทยน่ันเอง 

 
 

ตัวอย่างข้อสอบ  
 
    ข้อใดไม่ใช่การให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป 

ก. โอนเปล่ียนสัญชาติตามสามีชาวต่างชาติ 
ข. ไม่ผ่านการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม 
ค. สืบทราบภายหลังว่าอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
ง. ถูกตัดสินว่าไม่เล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 

ตอบ   ข   ไม่ผ่านการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม 
      กรณีน้ี ไม่ใช่การให้ออกเพราะไม่มีคุณสมบัติ  แต่เป็นการให้ออกเพราะ  
      ปฏิบัติงานได้ไม่เป็นท่ีพึงพอใจของทางราชการตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีมี 
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คุณสมบัติท่ัวไปท่ีส าคัญ 3 ประการ  ซ่ึงก าหนดไว้ในข้าราชการทุกสังกัด 
ท่ีจะสามารถบรรจุ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในระบบราชการไทยได้ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุ 18 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
3. เล่ือมใสการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
สามตัวน้ีเป็นพื้นฐานหลักของการบรรจุแต่งต้ังเพื่อเข้ารับราชการในประเทศไทย 
และถ้าไปรวมลักษณะต้องห้ามอีกก็จะได้ราวๆ 12 – 15 ข้อ (ข้ึนอยู่กับสังกัดน้ัน) 

 
 
 
    ความเป็นข้าราชการ 
 
 ความเป็นข้าราชการ ก่ีช่ัวโมง ?   
 เคยมีข้อสอบถามข้อน้ีด้วยนะ (เป็นข้อสอบจริงหลายปีก่อนแล้ว ราวช่วงปี 2557 – 59) 
มีคนมากมายตอบผิด ไปตอบว่า  8  ช่ัวโมง  ไม่ใช่นะ  
 

 เวลาราชการ คือ 8.30 – 16.30 น.  วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนขตฤกษ์  
 

 
 

ความเป็นข้าราชการต้องเป็น 24 ชั่วโมง 
 
 

    ณ วินาที ที่มีค าสั่งแต่งต้ังคุณเป็นข้าราชการ ถือว่าคุณเป็นแล้ว และต้องรักษา   

  สถานภาพของความเป็นข้าราชการตลอดทุกวินาที จนกว่าจะออกจากราชการหรอืตาย 

  การออกจากราชการ เช่น ลาออก  ออกตามอายุงาน (เกษียณ)  ถูกปลดออก ไล่ออก 

  ถูกให้ออก หรือตาย หรือพ้นจากความเป็นข้าราชการด้วยเหตุอ่ืนใด เป็นต้น  
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 ยังไงเหรอ ? 
 
 ก็คือ เขาจ้างคุณ เอางบประมาณของแผ่นดิน ภาษีประชาชน เป็นเงินเดือนคุณและเป็น
สวัสดิการของคุณ คุ้มครองคุณต้ังแต่บรรจุ จนยันเกษียณ ขนาดปลดระวาง (เกษียณแล้ว) เขา  
ก็ยังให้บ าเหน็จ น าบาญกับคุณใช้ตลอดไป ยังมีสิทธิพิเศษคุ้มครองพ่อแม่ บุตร คู่สมรสคุณด้วย 

  ราชการจ้างด้วยการประมาณว่า 24 ช่ัวโมง ไม่ได้จ้างแค่ 8 ช่ัวโมง คุณจึงต้องรักษาเกียรติและ 
  ความเป็นราชการตลอดเวลา (แม้หลับฝันยังเป็นข้าราชการนะเธอ)  ยกตัวอย่างเล่นๆ เช่น 
 

- หลับอยู่ดีๆ ตี 2 กว่าๆ  ไฟเกิดไหม้โรงเรียน ผอ. โทรส่ังให้คุณมาช่วยกันหน่อย 
คือ ผอ. พิจารณาแล้วว่าบ้านคุณอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ไกล  คุณมีรถมาช่วยได้ 
คุณไม่มาน่ีถือว่าขัดค าส่ังได้นะ (เป็นราชการของคุณเลยทีเดียว ต้องมาช่วยกัน) 
ไม่งั้นจะมีก าหนดหน้าท่ีเวรครูผู้ช่วย (เฝ้าโรงเรียน) ตอนกลางคืนเหรอ  ใช่ไหม  

      เงินท่ีจ่ายต่างๆส าหรับการท างาน หรือส าหรับชีวิตข้าราชการ ถือว่าเป็นเงินจ้าง 24 ช่ัวโมง 
เงินคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆก็คือยี่สิบส่ีช่ัวโมง  ยกตัวอย่างเช่น  
 

- เจ็บท้องหนักมาก ไส้ต่ิงจะแตกแล้ว ตอนเท่ียงคืน พาไปส่งโรงพยาบาล ด่วน ! 
ความเป็นราชการถ้าไม่คุ้มครองตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมง คือ แย่เลย เพราะคุณต้อง 
บอกหมอว่า หมอขา อย่าเพิ่งผ่าตัดหนูนะ  รอให้ถึงเวลาราชการ 8.30 น. ก่อน 
เด๋ียวหนูเบิกไม่ได้ค่ะ  เป็นต้น  เห็นไหมว่า ไม่ต้อง ผ่าได้เลย เบิกสิทธิได้ตลอด 
 

- อยู่ดีๆ ตายกระทันหัน ตายตอน 8.29 น. ก าลังขับมอเตอร์ไซด์จะเข้าโรงเรียน 
รถจักรยานเด็ก ป. 3 ป่ันมาชน ปัง ท าให้ล้มหัวฟาดฟื้นตาย (ฮา)   ถามว่าทาง 
ครอบครัวคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากความตายของคุณไหม ตายนอกเวลา 
ราชการ น่ันไง ก็ได้รับสิทธิ ตายก่ีโมงก็ได้หมด   เพราะเขาไม่ได้จ้างคุณให้เป็น 
ข้าราชการแค่ 8 ช่ัวโมงน่ันเอง แต่จ้างให้คุณมีความเป็นข้าราชการ 24 ช่ัวโมง 

 
ดังน้ัน ในกฎหมายระเบียบของข้าราชการระบุไว้ชัดเจนว่า ความเป็นข้าราชการน้ันต้องรักษา  
เกียรติและช่ือเสียงตลอดยี่สิบส่ีช่ัวโมง  วินัยก็มีผลยี่สิบส่ีช่ัวโมง ไม่ใช่มีผลเฉพาะเวลาราชการ 
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   การออกจากราชการของข้าราชการ มี 5 ข้อ (แต่ครูมีข้อ 6 เพิ่มมาด้วย) 
1.  ตาย 
2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (เกษียณ)  
3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลจริง 
    *  อย่าลืมว่าการลาออก ไม่ได้แปลว่า จะได้ออกเสมอไป เพราะลาออก ไม่ให้ออก     
       ก็ถือว่ายังไม่ได้ออก ดังน้ัน การลาออกต้องมีผลจึงจะถือว่าออกจากราชการได้ 

         *  ผู้บังคับบัญชาสามารถยับย้ังการอนุญาตลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน 
     4.  ถูกส่ังให้ออก 
     5.  ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
     6.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ครูเพิ่มข้อน้ีมาต่างจากข้าราชการท่ัวไป)  
 
 

    การให้ออกจากราชการ  ไม่ใช่การลงโทษทางวินยั 
 
   เหตุท่ีจะท าค าส่ังให้ออกจากราชการได้  ดังต่อไปน้ี 

1. การขาดคุณสมบัติท่ัวไป  คุณสมบัติท่ัวไป คืออะไร ก็คือ ทีเขาประกาศรับสมัครมา 
ในตอนแรก เช่น อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี มีสัญชาติไทย ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง 
หรืออ่ืนๆ เหล่าน้ีเมื่อบรรจุไปแล้ว มาพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามน้ัน ก็จะส่ัง 
ให้ออกจากราชการ หรืออย่างการโอนสัญชาติ (ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว)  หรือได้กลาย 
เป็นบุคคลล้มละลาย  ได้กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
กลายเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถ่ิน เหล่าน้ี คือ ขาดคุณสมบัติท่ัวไปแล้ว 
 

2. กรณีผลประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ก็ให้ออก 
 

3. กรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้โดยสม่ าเสมอ ก็ให้ออก 
 

4. กรณีหย่อนความสามารถอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ี 
 

5. กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการถ้าให้รับราชการต่อไปจะ
เป็นการเสียหายแก่ราชการก็ส่ังให้ออกจากราชการได้ 
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6. กรณีมีมลทินมัวหมอง ถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแต่ 
การสอบสวนไม่ได้ความแน่นชัดพอท่ีจะส่ังลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ส่ังให้ออกจากราชการได้ 
 

7. กรณีต้องโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษซ่ึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกปลดออกหรือไล่ออก  (ซ่ึงโดยปกติน้ัน 
ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษจะไม่เป็นความผิดวินัย จึงไม่ถูกลงโทษ  
ทางวินัย แต่ด้วยเหตุว่าต้องรับโทษจ าคุก จึงไม่อาจมาปฏิบัติราชการ ก็ส่ังให้ออกได้ 
 

8. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าภายในสามสิบวันหน่วยงานการ 
ศึกษาไม่มีต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งท่ีสามารถย้ายไปท างานได้  ก็ส่ังให้ออกได้ 
อธิบายก็คือ การถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็สอนไม่ได้ ตามกฎหมาย แต่ยังไม่เป็นไร 
ถ้าถูกเพิกถอนจริงเขาสามารถให้ย้ายต าแหน่งไปท าอย่างอ่ืนท่ีไม่ต้องใช้ใบอนุญาต 
แต่ถ้าหาต าแหน่งว่างอ่ืนๆ ไม่ได้ใน 30 วันจึงให้ออกจากราชการ (ไม่มีใบอนุญาต) 
 

      

 

   ข้อสอบ  ข้อใดไม่ใช่การให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบติัทั่วไป 

ก. ด ารงต าแหน่งพรรคการเมือง 

   ข. ไม่มีสัญชาติไทย 

   ค. เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

   ง. ไม่ผ่านประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 

     เฉลย ง. เรื่องนั้น ไม่เรียกว่า คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ 

 
 
             คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ คือ อะไร ?  
 

        ก็คือเรื่องพื้นฐานท่ัวไปท่ีประกาศไว้ชัดเจนตอนรับสมัครสอบน่ันแหละซ่ึงอยู่ 
ใน 13 ข้อ เช่น อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  สัญชาติไทย ไม่เป็นผู้บริหารพรรคการเมือง   
ไม่เป็นคนล้มละลาย  ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นต้น  
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  เมื่อไรก็ตามที่คุณไมม่ีลักษณะพวกน้ีอยู่ในตัว เมื่อน้ันก็แปลว่า คุณไม่มีคุณสมบัติ 
  
            ใช่ ตอนสอบเข้าไปอาจมีคุณสมบัติถูกต้อง แต่อยู่ดีๆเป็นข้าราชการไปสักพัก 
  หรือส่ีห้าวันอาจไม่มีคุณสมบัติก็ได้ เช่น สืบพบภายหลังว่าเธอไม่ได้อายุเกิน 18 น่ีนา 
  จริงๆเธออายุแค่ 17 ปีกว่า (แต่ปลอมใบปลอมอะไรมา เป็นต้น) หรืออยู่ดีๆกลายเป็น 
  ไม่เต็มเต็ง เป็นบ้าเป็นบอไปซะงั้น หรือขอเปล่ียนสัญชาติเป็นสัญชาติอ่ืนตามสามีฝรั่ง   
  ไปสมัครเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง ฯลฯ  เหล่าน้ี เรียกว่า การขาดคุณสมบัติท่ัวไป  
  พอสืบทราบว่า “ขาดคุณสมบัติ”  เขาก็ ให้ออกจากราชการ  

 
     แต่ไม่ผ่านการประเมิน การถูกไล่ออก อะไรพวกน้ัน เป็นการออกจากราชการกรณีอ่ืน    
     ไม่ใช่กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป  (ออกเพราะเรื่องราวอ่ืนๆท่ีต้องออก อยู่ไม่ได้แล้วละ) 
 
การลาบ่อยครั้ง และ การมาท างานสายเนืองๆ 
ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา ลาเกิน 6 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง 
ถ้าเป็นข้าราชการในส านักงาน  ลาเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง 
ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา  มาสายเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่ามาสายเนืองๆ 
ถ้าเป็นข้าราชการในส านักงาน   มาสายเกิน 9 ครั้ง  เรียกว่ามาสายเนืองๆ 
 
 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใดต่อไปนีล้าบ่อยคร้ัง 

1. ครูสมศักดิ์ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์  
2. ครูช านาญการลาหยุดทุกวันจันทร์ของเดือนนี ้ 
3. ครูผู้ช่วยลาคลอดบุตรเป็นเวลาเกือบสามเดือน 
4. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาลาเจ็ดคร้ังในสี่เดือน 

 
     เฉลย  ข้อ 4.  ลาเจ็ดคร้ังคือเกินกว่า 6 คร้ัง เรียกว่าลาบ่อยคร้ัง 
   ข้อ 1  แม้ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ (7 วัน) แต่เป็นการลาแค่คร้ังเดียว  
 

 ข้อสอบจริงที่เคยออก 
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           ในหน้าก่อนเรื่องการลา - มาสาย เป็นข้อก าหนดตามแบบข้าราชการครูฯ แต่ในของ
ท้องถ่ิน เรื่องการลา มาสาย จะเก่ียวกับการข้ึนเงินเดือนในรอบ 6 เดือน จะมาสายก่ีครั้งๆได้ 
แล้วแต่ท้องถ่ินน้ันๆก าหนด ตัวเลขก็จะอยู่ท่ีราวๆ 6 – 10 ครั้ง  ซ่ึงต้องไปศึกษาระเบียบของ
องค์กรแต่ละแห่งเอง เช่น อบต น้ัน ก าหนดเท่าน้ี อบต น้ี ก าหนดเท่าน้ัน เป็นต้น  
 
           น่ีคือตัวอย่างระเบียบของแต่ละเทศบาล แต่ละ อบต อบจ จะไม่เหมือนกัน  
          เขาจะมีตัวเลขก าหนดอยู่ 6 ครั้งเอย 8 ครั้ง 10 ครั้ง น่ันข้ึนอยู่กับแต่ละแห่ง 
          ผู้รับราชการหรือท างานท่ีน้ันๆ ต้องไปศึกษาระเบียบตัวน้ีของแต่ละท้องถ่ิน 
          เขาเรียกการกระท าแบบน้ีว่า “กระจายอ านาจ” คือ อ านาจการบริหารงาน 
          จะอยู่ท่ีท้องถ่ิน ไม่เหมือนกันหมด แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแห่งเลย 
 
 
 
  

    ผู้ท่ีมีอ านาจในการแต่งต้ังและสั่งบรรจุ 
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  วินัยของข้าราชการและระเบียบเกี่ยวกับราชการส่วนงานบุคคล 

 
 

รู้จักส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบคุคล 

 

ก.พ.  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ  

                 ทีไ่ด้ก าหนดแนวทางของงานบคุคลส าหรบัข้าราชการทั้งประเทศไทย   

                 แต่ละกระทรวงฯ ก็จะดึงเนื้อหาแก่นหลักต่างๆจาก ก .พ. น าไปใช้กับ 

     การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการที่ตนเองรับผดิชอบอยู่ 

 

ก.ค.ศ.  คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เป็นฝ่ายบุคคล 

             ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในกระทรวงศกึษาธิการ 

             กรรมการชุดดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการเป็นประธาน 

             ควบคุมงานหลายอย่าง โดยหลักๆก็ได้แก่ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ 

             การแต่งต้ัง การโยกย้าย ของครูและบุคลากรทางการศกึษานั่นเอง 

 

อ.ก.ค.ศ.   ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            ทีมชุดนี้ เป็นทีมย่อย (ลูกๆ) ของ ก.ค.ศ. กระจายกันไปท างานบุคคล 

            ในแต่ละส่วน เช่น อ.ก.ค.ศ. อาชีวศึกษา  (ก็คุมพวกครูและบุคลากรใน 

            ส่วนอาชีวะ  อ.ก.ค.ศ. วิทยาลัยชุมชน ก็คุมพวกครูฯ ในวิทยาลัยชุมชน) 

      โดยก่อนหน้านี้ มี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา คุมบรรดาครูและกลุ่ม 

            บุคลากรทางการศกึษาในแต่ละเขต ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วให้ กศจ แทน 

 

กศจ      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวที่ต้ังขึ้นมาใหม่ในปี 2559 ขึ้นมา 

           ท างานส าคัญต่างๆแทนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งถูกยกเลิกไป 

 

          งานบุคคล  หมายถึง การบริหารจัดการเก่ียวกับคนเช่นเรื่องการสอบ การแต่งต้ัง  
                        การโยกย้าย ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์  เงินเดือน วิทยฐานะ ฯลฯ 
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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 
 

   - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
           - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
    เป็นต้น  
 
 
     ดังน้ัน  เน้ือหาหลักจึงเหมือนกัน แต่อาจอยู่คนละมาตราของแต่ละฉบับ 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 า ส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังในหน้าท่ี 
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 

 

อธิบายเพิ่มเติม คือ ข้าราชการคนใดท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง จริงๆต้องถูกภาคทัณฑ์คือถูก
ลงโทษทางวินัย แต่เขาเห็นว่าไม่เอาดีกว่า งดโทษให้ก็แล้วกัน จึงส่ังให้ท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าว
ตักเตือนแทนการลงโทษภาคทัณฑ์น่ันเอง (จึงถือว่าไม่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว เย้ๆประมาณน้ัน) 

 
 
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  ทะเบียนประวัติข้าราชการน่ันแหล่ะ 
สมมติว่า เราถูกลงโทษทางวินัยเล็กน้อย ถูกส่ังให้ภาคทัณฑ์ ซ่ึงเป็นโทษทางวินัย 
ใน ก.พ.7 เราก็จะมีประวัติว่า เคยโดนภาคทัณฑ์มา  (เสียหายไหมละ เสียเนาะ)  
แต่ถ้าเราอุทธรณ์หรือขอให้ทีมพิจารณาช่วยงดโทษให้ เขาไม่ภาคทัณฑ์เราละกัน 
แค่ให้ท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือนก็พอ เห็นไหมว่าประวัติไม่ดีจะไม่ปรากฏ 
ใน ก.พ.7  แม้เคยท าไม่ดีเล็กๆน้อยๆจริงมาแล้ว น่ีไง เข้าใจ เห็นภาพแล้วใช่ไหม 

 
 
 
 
 

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 
 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการมีก่ีประเภท 
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) 

 

  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        ให้ออกจากราชการ ไม่เป็นการลงโทษทางวินัย 

5. ไล่ออก            แต่ให้ออกเพราะมีเหตุพึงให้ออก               
 
 
         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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     สมัยก่อนเมื่อราวๆช่วงปี 2550 – 2557  ท่ีมีการสอบข้าราชการกัน  
     ข้อสอบไม่ได้ถามยาก แค่ถามความเข้าใจในระบบการลงโทษพื้นๆ  
 
 
ตัวอย่างข้อสอบ   การลงโทษทางวินัยข้าราชการ 

      ตอบ  5 สถาน 

 

      ข้อใดเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงที่หนกัที่สดุ 

      ตอบ   ไล่ออก 

 

      หากครูต้องถูกลงโทษทางวินัยสถานเบาที่สุด คือข้อใด 

      ตอบ   ภาคทัณฑ์ 

 

      ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่การลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

        ตอบ   ว่ากล่าวตักเตือนข้าราชการที่ท าผดิ 

 
   ชุดข้อมูลแบบน้ีเมื่อก่อนถือเป็นข้อสอบท่ีอยู่ในระดับยากหรือระดับพอควร  
   ไม่ได้อยู่ในระดับท่ีว่า เห็นปุ๊บกาป๊ับ ง่ายจังเลย เหมือนความรู้สึกคนตอนน้ี 
   เพราะเมื่อก่อนไม่ได้มีหนังสือติว หรือเพจติวเปิดมากมายขนาดน้ี เขาก็เลย 
   ถามในระดับข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าเป็นค าถามของสมัยน้ี ซ่ึงโซเช่ียล 
   กระแสข้อมูลมันเยอะ ข้อมูลค าถามพวกน้ีจะกลายเป็นข้อสอบท่ีง่ายอยู่ใน 
   ระดับง่ายมากๆเลย ดังน้ัน สมัยน้ีเขาเลยไม่ค่อยถามอะไรระดับเช่นน้ีแล้ว 

 
 

เตรียมตัวสอบ ก็ต้องดูยุค ดูสมัยด้วย เพ่ือปรับตัวให้จัดการต่างๆได้ดี 
 
 
    ยุคสมัยที่ไม่ค่อยถามแบบเบสิคตามตัวอย่างหน้านี้เริ่มเปลี่ยนไปต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 

    แต่ว่าช่วงปี 2558 – 2561 (ช่วงต้นๆ) ข้อสอบส าหรับครู สพฐ รอบพิเศษ (คือที่ให้ 

    คนมีประสบการณ์ท างาน / อัตราจ้าง มาแล้ว 3 ปี มาสอบแข่งขันกันเอง) หรือสอบ 

    พนักงานราชการก็ยังคงอยู่ในระดับข้อมูลดังกลา่วที่ว่าไม่ยากเกินไป โดยไม่ได้แก้ไขชุด 

    เนื้อหาให้มีระดับความยากเหมือนครู สพฐ รอบปกติ แต่ไม่รู้ว่าปีถัดๆไปจะเป็นเช่นไร 
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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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การด าเนินการทางวินัยข้าราชการ 
 
การด าเนินการทางวินัย กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการในการออกค าส่ังลงโทษ

ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีมีล าดับก่อนหลังต่อเน่ืองกัน อันได้แก่ การต้ังเรื่องกล่าวหา  การสืบสวน
สอบสวน การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษและการส่ังลงโทษ รวมท้ังการด าเนินการต่างๆ
ในระหว่าง การสอบสวนพิจารณา เช่น การส่ังพัก การส่ังให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณา 
 
 
   หลักการด าเนินการทางวินยั 
 

1. กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบ้ืองต้นอยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็สามารถด าเนินการทางวินัยได้ทันที 

2. กรณีท่ีมีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากค า ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือช่ือ วัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆประกอบการพิจารณา แล้วด าเนินการให้มีการสืบสว น
ข้อเท็จจริงโดยต้ังกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้บุคคลใดไปสืบสวน หากเห็นว่ามีมูลความผิดก็ต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนต่อไป 

3. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบ้ืองต้นก่อน หากเห็น
ว่าไม่มีมูลก็ส่ังยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่
ลงลายมือช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานท่ีแน่นอนจะเข้าลักษณะของ
บัตรสนเท่ห์ มติ ครม.ห้ามมิให้รับฟังเพราะจะท าให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 

   ข้ันตอนการด าเนินการทางวินัย 
 
 

1. การต้ังเรื่องกล่าวหา เป็นการต้ังเรื่องด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏ
กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ด าเนินการ สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ผู้ต้ังเรื่องกล่าวหาคือ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นคือ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สามารถแต่งต้ังกรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนทุกคน ความผิดวินัย
ร้ายแรง กรณีต้ังกรรมการสอบสวนโดยไม่มีอ านาจ ถือว่า ค า ส่ังน้ันเป็นค า ส่ังท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
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2. การแจ้งข้อกล่าวหา ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ เพื่อให้ 
ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 
 

3. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการท้ังหลายอ่ืนเพื่อจะ
ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆหรือพิสูจน์เก่ียวกับเรื่องท่ีกล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและ
ยุติธรรม และเพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้า ผิดจริงก็จะได้ลงโทษ 
ข้อยกเว้น กรณีท่ีเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งไม่สอบสวนก็ได้ 
 
 
 
     ข้อควรค านึงในการลงโทษทางวินัย 
 

1. ความผิดทางวินัยไม่มีอายุความ 
2. การลงโทษทางวินัยต้องด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ต้องมีการสอบสวน

ทางวินัย กรณีท่ีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องมีการแต่งต้ังกรรมการสอบสวนแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสน าพยานเข้าสืบแก้
ข้อกล่าวหา 
  3. ผู้ส่ังลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจลงโทษได้ 

4. สถานภาพการเป็นข้าราชการกรณีท่ีเป็นความผิดวินัยจะต้องเป็นการกระท าในขณะท่ี
เป็นข้าราชการแล้ว และขณะลงโทษจะต้องเป็นข้าราชการอยู่กรณีถึงแก่กรรมไปแล้วจะลงโทษ
ทางวินัยไม่ได้  

5. การด าเนินการระหว่างสอบสวนพิจารณาทางวินัย ได้แก่ การพักราชการ และการส่ัง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 
 
    การลงโทษทางวินัย 
 
1. ท าเป็นค าส่ัง             
2. วิธีการออกค าส่ังเป็นไปตามระเบียบ  
3. ต้องส่ังลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด  
4. ต้องไม่เป็นการลงโทษโดยพยาบาท อคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ท่ีไม่มีความผิด  
5. ค าส่ังลงโทษให้ระบุกรณีกระท าผิดมาตราท่ีปรับบทความผิด  
6. เหตุผลในการก าหนดสถานโทษ  
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ควรฝึกแยกแยะการประพฤติช่ัว กับ การประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 
  

           ประพฤติชั่ว  (โดนลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง)  เช่น 
 

   - ประพฤติท านองชู้สาว  คือ มีก๊ิก อะไร ยังไง ไม่เหมาะสม ท้ังท่ีตัวเอง หรือคนๆน้ันก็
มีสามีหรือภรรยาอยู่แล้ว แต่ยังมาก๊ิกก๊ัก อะไรกันให้คนติฉินนินทา (แต่ยังไม่ถึงข้ันมีเพศสัมพันธ์ 
หรือเป็นชู้กัน) แบบน้ี ไม่เหมาะสม เรียกว่า “ประพฤติช่ัว”  
   -  ปลอมเอกสาร ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง 
   -  เมาสุราอาละวาด ไม่เหมาะสม นอกเวลาราชการ เส่ือมเสีย 
   -  ครูแอบเปิดเผยข้อสอบให้นักเรียน ไม่รับผลประโยชน์ 
   -  ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ ก่อเกิดความเสียหาย 
           -  ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อราชการ 
     

          การลงโทษคณะกรรมการจะพิจารณาตามความผิด ว่าควรจะโดนลงโทษสถานใด 
            
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  (โดนลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ปลดออก / ไล่ออก)  เช่น  
 

         -  ท าการทุจริต  (ไล่ออกสถานเดียว)  
-  ท าผิดอาญา ศาลส่ังจ าคุก  (ไล่ออก) 
-  ขาดราชการเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  (ไล่ออก) 
-  คัดลอกผลงานเพื่อเล่ือนข้ัน เล่ือนระดับ  (ไล่ออก) 
-  ปลอมลายมือช่ือเพื่อหาผลประโยชน์ 
-  ข้องเก่ียวกับยาเสพติด 
-  ล่วงละเมิดทางเพศ 
-  ประพฤติฉันท์ชู้สาว หรือ เชิงชู้สาว (มีเพศสัมพันธ์กับสามีภรรยาผู้อ่ืน)  
-  เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
-  กระท าการใดๆท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
-  ครูแอบบอกข้อสอบจริง และเรียกรับผลประโยชน์ 
 
อันน้ีคือตัวอย่งเบ้ืองต้นท่ีออกข้อสอบบ่อยๆนะ แต่ว่าท่ีจริงมีเยอะกว่าน้ี ควรฝึกฝนแนว

ข้อสอบ จะช่วยได้ ในการวิเคราะห์ข้อสอบราชการ 
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สรุปประเด็นส าคัญเพ่ิมเติม คือ การประพฤติชั่ว และ ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
 
 
แยกแยะประเด็น การประพฤติช่ัวของข้าราชการ 
แบ่งเป็น  การประพฤติช่ัว  จะเป็นการผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง จะเป็นการผิดวินัยร้ายแรง 
 

 
กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ลองแบ่งประเภทของการประพฤติช่ัวต่อไปน้ี 
ข้อใดเป็นการประพฤติช่ัว ข้อใดเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 
ก. _________  กระท าการทุจริตทางราชการและยักยอกทรัพย์สินราชการ 
ข. _________  ด่ืมสุราเมามายหลังเลิกงานตอนค่ าๆ ท าให้คนอ่ืนร าคาญใจ 
ค. _________  ครูแอบบอกข้อสอบจริงนักเรียนเพราะกลัวเขาจะสอบไม่ผ่าน 
ง. _________  กระท าผิดอาญาซ่ึงศาลส่ังจ าคุกเป็นเวลา 2 ปี ไม่รอลงอาญา  
จ. _________  สร้างเรื่องเท็จไปกล่าวหาเพื่อนร่วมงานท้ังท่ีไม่เป็นความจริง 
ฉ. _________  ละท้ิงหน้าท่ีราชการจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
ช. _________  ประพฤติตนท านองชู้สาวกับภรรยาของผู้อ่ืน ผู้คนติฉินนินทา 
ซ. _________  เสพยาเสพติดผิดกฎหมาย โดยไม่ได้จ าหน่ายให้กับุคคลอ่ืนๆ 
ฌ. _________  ครูชักชวน ล่อลวง ลูกศิษย์ช้ัน ม.ปลาย ให้มีเพศสัมพันธ์กับตน 
 
การประพฤติช่ัว   ข  ค  จ  ช   /  การประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง   ก  ง   ฉ   ซ   ฌ 

 
 
 ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง โดยไม่ต้องมีการสอบสวน 

- ลักษณะท่ีท าผิดและท าหนังสือรับสารภาพผิด (ท้ังร้ายแรง และไม่ร้ายแรง) 
- ลักษณะท่ีศาลได้ตัดสินว่ามีความผิดอาญา ไม่ใช่การกระท าโดยประมาท  
- การขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
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ความเข้าใจท่ีแท้จริงกับเรื่องวินัยข้าราชการ 
 
 

 1. กรณีเล่นการพนัน 
 2. กรณีเสพสุรา 
 3. กรณีละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ 
 4. กรณีปลอมลายมื่อช่ือหรือปลอมเอกสาร 
 5. กรณีประพฤติช่ัวทางเพศ 
 6. กรณีเก่ียวกับความลับทางราชการ 
 
 เล่นหวยใต้ดินผิดวินัยร้ายแรง  
 ข้าราชการเมาสุรานอกเวลาราชการผิดวินัย แม้จะนอกเวลาแล้ว 
 ครูลงโทษนักเรียนด้วยการเตะ 1 ทีและตบหัว 3 ที ผิดวินัยร้ายแรง 
 
 
 ซ่ึงเรื่องน้ีผิดอย่างชัดเจน ในระเบียบของ ก.ค.ศ. ระบุไว้ชัดมากว่า ครูเล่นหวย ผิด 
 เมาสุรา ไม่ว่าในเวลาราชการ หรือนอกเวลาก็ผิดวินัย การลงโทษนักเรียนลักษณะ  
 ดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหนังสือเวียนและแจ้งจากสถานี ก.ค.ศ. 
 
 
  “ข้าราชการด่ืมสุรา มึนเมา ครองสติไม่ได้เสมอๆ หลังเวลาราชการถือเป็นความผิดวินัยไหม”  
   บ้างบอกว่านอกเวลาราชการ ไม่ผิดวินัย ซ่ึงเป็นการอธิบายแบบขาดความรู้ เพราะว่ามันผิด 
 
 
    ความเป็นข้าราชการ ถือเป็นศักดิ์และศรี โดยมีสถานภาพตลอด 24 ชั่วโมง  

 

         การท่ีประเทศชาติ ใช้เงินภาษีของรัฐมาจ้างเป็นค่าเงินเดือน ค่าสวัสดิการข้าราชการเขา
ถือว่าจ้างตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ใช่ว่า เลิกเวลาราชการแล้ว เราไม่ได้เป็นข้าราชการ จะมาเป็นอีก
ที ตอน 8.30 น. ของวันถัดไป แบบน้ัน ไม่ใช่เช่นน้ัน  
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         ข้อสังเกต   

 กรณีท่ีเราเจ็บป่วย เช่น ไส้ต่ิงจะแตก เจ็บปวดมาก ตอนเท่ียงคืนกว่า รีบพารถ พาอะไร
ส่งถึงโรงพยาบาลฉุกเฉิน ราวๆใกล้ตีหน่ึง หมอวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องผ่าตัดด่วน เราผ่าได้เลยนะ 
และเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยไม่ต้องบอกหมอว่า  “หมอขา อย่าเพิ่งผ่าหนูตอนน้ีได้ไหมค่ะ 
น่ีมันตี 1 ไม่ใช่เวลาราชการเด๋ียวหนูเบิกไม่ได้ เอาไว้ไปผ่าตอน 8.30 น. นะคะ” 
 

 
เห็นไหมว่า ความเป็นข้าราชการคุ้มครองกันตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่ว่าเราจะหัวแตก 
สีข้างหัก ไหปลาร้ากระเทือน คลอดก่อนก าหนด เวลาใดๆ ตีหน่ึง ตีสาม นอกเวลา  
ราชการ เราก็สามารถเบิกได้ อะไรได้ตามระบบราชการ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในเวลา  

 
 

        แม้กระทั่งการเสียชีวิตด้วย ถึงไปตายตอนเที่ยงคืนก็ยังได้อะไรๆ ตามสิทธิของ

ข้าราชการพ่อแม่ คู่สมรส หรือลูกๆ ก็ยังได้รับสิทธิตามเงื่อนไขต่างๆ ไม่จ ากัดแค่เวลา 

ราชการ เช่นเดียวกัน กรณีเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินยั หากไม่สามารถเอาผิด 

ทางวินัยได้เหตุเพราะเป็นการท าผดินอกเวลาราชการ ถือว่าไม่ผิดวินัยนั้น ก็คงจะท าให้

ข้าราชการไทยหมดศกัดิ์ศรแีละไม่มีอะไรมาควบคุมได้เลย 
  

 

โดยปกติแล้ว ส่วนใหญ่ เขาก็ไม่ได้ท าผิดในเวลาราชการกันนะ เช่น 

 
“หัวหน้าค่ะ หนู เป็นชู้ มีความสัมพันธ์ทางเพศ กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่สามีหนูก็จริงนะ  
แต่หนูท ากันตอนห้าทุ่มนะคะ ไม่ได้ไปมีอะไรกันในเวลาราชการ หัวหน้าจะมาเอาผิด 
ทางวินัยข้าราชการกับหนูไม่ได้ เพราะไม่ใช่เวลาราชการนะ ยังไม่เคยมีอะไรกับชู้ใน 
เวลาค่ะ”  ผ่างงงง  ---  หัวหน้าบอก  เอ่อ จริงด้วย ไม่ได้ท าผิดในเวลาราชการน่ีนา 

 
“ผอ. ครับ ผมคัดลอกผลงานวิชาการของเพื่อน เพื่อท าวิทยฐานะของตัวเองก็จริงอยู่ 
แต่ผมไม่เคยลอกในเวลาราชการนะครับ ทุกครั้งท่ีผมลอก ก็จะใช้เวลาช่วงส่ีทุ่มจนถึง 
ไม่เกินตีสองของทุกคืน ก็ไม่เคยลอกในเวลาราชการเลย เอาผิดวินัยผมไม่ได้นะครับ” 

 

เห็นตัวอย่างแล้วนึกภาพออกหรือยัง ความผิดส่วนใหญ่ นอกเวลาราชการทั้งน้ัน 
เอาผิดทางวินัยได้ตลอด ปลดออก ไล่ออก  ตัดเงินเดือน อะไรก็ว่าไปตามเง่ือนไข 
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             เมาสุรา ครองสติไม่ได้ ก็เช่นกัน  แม้เป็นเรื่องท่ีท านอกเวลาราชการแล้ว 
สามารถเอาผิดทางวินัยข้าราชการได้ตามแต่เหตุอันสมควรแก่การลงโทษ  
โดยในกรม หรือส่วนราชการต่างๆ ก็มีการลงโทษผู้ผิดวินัยกรณีดังกล่าวน้ี 
นับพัน นับหมื่นกรณีแล้วช่วงตลอดท่ีผ่านมา (รวมกันท้ังประเทศ) กรณีท่ี 
เขาลงโทษ มักจะเป็นการลงโทษ ตัดเงินเดือนเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยจริงๆ 
สามารถลงโทษอย่างอ่ืนก็ได้ แต่เท่าท่ีเห็นภาพรวม เขาใช้วิธีตัดเงินเดือน 

 
 

โดยปกติแล้ว หากเมาสุรา ครองสติไม่ได้ นอกเวลาราชการส่วนใหญ่จะให้เป็นความผิด 
ไม่ร้ายแรง มีการลงโทษจะโดนวินัยไม่ร้ายแรง อันได้แก่  ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  

 

ลงโทษจริงในบางกรม ของบางกระทรวง ตัดเงินเดือน 10 %  เป็นเวลา 4 เดือน ก็มีบ่อยครั้ง 
 

 แต่ถ้าเป็นการเมาสุราในขณะปฏิบัติงานหรือในเวลาราชการ เขาจะให้เป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง ลงโทษได้แก่ ปลดออกหรืออาจไล่ออกได้เลย แล้วแต่ความผิดในขณะน้ัน หรือแล้วแต่
กรณีว่าหนักหนาสาหัสกันปานใด 
 

ขยายความและเกร็ดความรู้เรื่องเมาสุรา ครองสติไม่ได้  หมายถึงอะไร 
 

        หลายคนอาจนึกภาพคนเมามาย แบบท่ีคนท่ัวไปคงพอจะนึกออก (คนเมา) แต่จริงๆแล้ว 
ในกรณีวินิจฉัยวินัย เขาดูจากพฤติกรรมกรณีต่างๆท่ีเข้าข่ายการไม่มีสติ หรือไม่รู้จักยับยั้งช่ังใจ 
แล้วลงโทษตามความประพฤติท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจนอันแสดงออกมา  
 

 เช่น กรณีจริงต่อไปน้ี เป็นตัวอย่างของข้าราชการกรมต่างๆท่ีท าผิดจริง 
- เมาไม่รู้เรื่อง ไปกอดและหอมแก้มภรรยาชาวบ้านเขา (โดนตัดเงินเดือน 10 %) 
- เมามาย เริ่มเก่งท่ีสุดในจักรวาล ท้าต่อย ท้าตีชาวบ้านไปเรื่อย (โดนตัด 5 %) 
- เมาเหล้า ช้ีหน้าด่าผู้บังคับบัญชา พูดจาหยาบคาย ไม่รู้เรื่อง (โดนตัดเงินเดือน)  
- เมากล่ินเหล้าห่ึง เดินโซซัด โซเซ ไปตรงทาง ดูเสียผู้เสียคน (น่ีก็ตัดเงินเดือน) 
- เมาแล้วรวย ไล่แจกเงินเขาไปเรื่อย เอาเงินให้คนน้ัน คนน้ี  (คุมสติไม่ได้แล้ว)  
- เมาแล้วพูดจาเพ้อเจ้อ ตอบไม่ได้ว่าตนเป็นใคร ช่ืออะไร พูดไปเรื่อยเป่ือยเลย 
- เมาแล้วเก่งภาษา คุยกับหมารู้เรื่อง ไปคุยกับหมาข้างถนน (เส่ือมเสียเกียรติ)  
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เหล่าน้ีเป็นกรณีตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนจริงกับข้าราชการ โดยใช้พิจารณาว่าเป็นการครองสติ
ไม่ได้ แล้วพิจารณาลงโทษกันตามท่ีควร ตามแต่เหตุ ปัจจัยและพฤติกรรมหรือการเส่ือมเสียท่ี
เกิดข้ึนว่ามากน้อยกันปานใด (แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีตัดเงินเดือน) 
 
 

  กรณีตัวอย่างข้อสอบ  ข้าราชการเมาครองสติไม่ได้   

  หลังเวลาราชการจะถูกลงโทษทางวินัยสถานใด 

ก.   ตักเตือน  ข.  ปลดออก 

ค.   ตัดเงินเดือน  ง.  ไล่ออก 

       
 
    ข้าราชการครูเล่นหวยใต้ดินผิดวินัยข้าราชการไหม? 
 
        ผิดวินัยร้ายแรง เพราะกฎหมายข้าราชการพลเรือนสามัญและกฎหมายระเบียบของ
ข้าราชการทุกสังกัด ระบุไว้ชัดเจนว่า ข้าราชการห้ามเล่นพนันในประเภทการพนันท่ีห้ามเล่น 
โดยเด็ดขาด หากเล่นถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 
        กฎของ ก.ค.ศ. และระเบียบก็มีชัดเจนถึงข้ันปลดออกได้ด้วยส าหรับการเล่นหวยใต้ดิน 
 

 
 ระเบียบหรือกฎหมายข้าราชการเก่ียวกับการพนันได้แบ่งประเภทการพนันไว้สองบัญชี คือ 
 

 หน่ึง  การพนันท่ีห้ามเล่นโดยเด็ดขาด มีหลายอย่าง ได้แก่  หวยใต้ดิน โป้งแปะ และอ่ืนๆ  
        ข้าราชการคนไหนเล่นการพนันพวกน้ี ผิดวินัยร้ายแรง (ก็เขาห้ามเล่นโดยเด็ดขาดเนาะ)  
 

 สอง  การพนันท่ีเล่นได้เมื่อได้รับอนุญาต เช่น ชนวัว ชนไก่  แข่งม้า ชกมวย  โยนสตางค์ ฯลฯ 
 
แต่ความจริงกฎหมายระบุชัดเจนว่า “การพนันพวกน้ันข้าราชการห้ามเล่น”  ห้ามก็คือห้าม 
ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าห้ามเหรอครับ ----  ไม่เช่นน้ัน เขาคงระบุไว้ในกฎหมายแล้วว่าการพนัน 
พวกน้ีเล่นได้ ไม่ผิดวินัย ถ้าไม่เล่นเป็นอาจิณ หรือเล่นได้ถ้านอกเวลาราชการ น่ีไง เขาไม่ได้ 
เขียนกฎหมายแบบน้ันนะ แต่เขียนไว้ว่า “ประเภทห้ามเล่น” เล่นคือผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

เฉลย  ค. 
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  ข้าราชการเล่นการพนัน 
 
(๑)  การพนันประเภทท่ีกฎหมายห้ามขาดควรวางโทษปลดออกถึงไล่ออกจากราชการ  
(๒)  การพนันประเภทท่ีกฎหมายให้เล่นได้ เมื่อ ได้รับอนุญาตจากทางการ 
 

1. ประเภทท่ี กฎหมายห้ามขาด (บัญชี ก.) เช่น หวย ก.ข., ถ่ัว, แปดเก้า, จับยี่ก่ี, ต่อแต้ม, 
ไพ่สามใบ, การเล่นซ่ึงมีการทรมานสัตว์, ป๊อก, บิลเลียดรู, น้ าเต้า ,ไฮโลว์, อีก้อย,  
ป่ันแปะ, บาการา และสล๊อทแมชีน 
 

2. ประเภทท่ีกฎหมายให้เล่นได้ เมื่อได้รับอนุญาต (บัญชี ข.) เช่น การละเล่นท่ีมีสัตว์ต่อสู้   
(ชนโค, ชนไก่, กัดปลา, แข่งม้า) วิ่งวัวคน, ชกมวย, มวยปล้ า, แข่งเรือ, โยนสตางค์หรือ
วัตถุลงในภาชนะ,ตกเบ็ด, จับสลาก เป็นต้น 

 

 
ผู้อ่านเห็นหรือยังน่ีคือบัญชีการพนันสองแบบ บัญชี ก และบัญชี ข ท่ีเก่ียวกับข้าราชการ 
สังเกตนะว่าไม่มี ล๊อตเตอรี่ (สลากกินแบ่งรัฐบาล) อยู่ในบัญชีท้ังสองประเภท ดังน้ัน คือ 

      ข้าราชการซ้ือล๊อตเตอรี่ได้ถือว่าถูกกฎหมายและถูกกินทุกงวด (ฮา) ระวังด้วยนะ เผลอๆ  
      เป็นข้อสอบจริงว่า ข้าราชการครูซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลผิดวินัยข้าราชการไหม เป็นต้น  
 
 

อน่ึง ผู้อ่านบางท่านอาจก าลังคิดเยอะ สงสัยอยู่ในหัวว่า เห็นครูซ้ือหวยใต้ดินกันประจ า  
ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยน่ีนา จะบอกว่าข้อสอบวินัยและแนวทางการประพฤติเป็นเรื่องวิชาการ  
ให้ตอบตามตัวบทกฎหมาย เพราะเราจะไปสอบ อย่าตอบตามท่ีฉันนึกคิดเอา เน่ืองจากในทาง
ปฏิบัติจริงก็ไม่ได้สอดคล้องกับตัวกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ กรณีตัวอย่างเช่น 
 
 
 ข่าวดังฉาวโฉ่เมื่อราวปีท่ีผ่านมา ครูผู้ชายไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กชาย 
 ยอมรับสารภาพ ตามระเบียบและกฎหมายข้าราชการ ครูคนน้ีต้องถูกปลดออก 
 หรือไล่ออกไปแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังแค่ถูกย้ายท่ีท างาน แค่น้ันเอง เวลาตอบ 
 ข้อสอบก็ตอบตามกฎหมาย อย่าตอบตามแนวคิดหรือส่ิงท่ีคุ้นชินอยู่ในชีวิตจริง 
 

 
 

คงเหมือนเวลาเราไปสอบเก่ียวกับมอเตอร์ไซด์ถามว่าไม่สวมหมวกกันน๊อคต้องโดนปรับเท่าใด  
เราก็ต้องตอบตามกฎหมาย ไม่ใช่มานึกเอาเอง เอ๊ะ เห็นเขาขับข่ีกันโครมๆไม่ใส่หมวกก็ไม่โดน 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน่ีจะไม่เหมือนข้าราชการอ่ืนๆนะ  
(ต้องเป๊ะกว่าอยู่ระดับหน่ึง ประมาณน้ัน เพราะเราเป็นครูบาอาจารย์เนาะ)  
 
-   เล่นการพนันบัญชี ก  ซ่ึงเขาเรียกว่า บัญชีการพนันห้ามขาด  
    คือห้ามเล่นโดยเด็ดขาด ในน้ันมีระบุประเภทต่างๆไว้ชัดเจน เช่น หวย  ป๊อกเก้า 
    สลอชแมชชีน ป่ันแปะ ฯลฯ เล่นถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ปลดออก  มติ ครม . 
 
- เล่นการพนันบัญชี ข  ซ่ึงเรียกว่าประเภทเล่นได้ ถ้าได้รับอนุญาต เช่น พวกพนัน 
     การต่อสู้ สัตว์ต่อสู้ ชกมวย เป็นต้น ต้องมาพิจารณาทีละประเด็น เอาท่ีส าคัญๆ  
    ได้แก่ เล่นขณะปฏิบัติราชการ แม้ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม  
    อันน้ีเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออกหรืออาจจะเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
    ก็ได้แล้วแต่กรณีว่า ความเสียหายทางราชการน้ันมากน้อยเพียงใด แต่ส่วนใหญ่ 
    ถ้าเป็นข้อสอบ เขามักจะให้โจทย์มาเล่นในเวลาเพื่อตอบว่า ร้ายแรง ปลดออก  
 
    ถ้าเล่นการพนันประเภท ข นอกเวลาราชการ แบบแอบเล่น ไม่ได้รับอนุญาต 
    ก็จะถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง โดนลดเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  ภาคทัณฑ์ 
    อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่กรณีความผิด  (ท่ีเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต / แอบเล่น) 
 
 

    ต้องระวังข้อมูลให้ดีด้วย แม้ว่าการพนัน บัญชี ข  เขาจะอนุญาตให้เล่นได้ 
    ถ้าได้รับอนุญาต แต่ว่า ข้าราชการครูเล่นก็ถือว่าผิดนะ  (จะว่าผิดก็ไม่เชิง) 
    แต่ใช้ค าว่า ก.ค.ศ. ไม่ประสงค์จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    เล่นก็แล้วกัน หากเล่นการพนันประเภทน้ีแบบว่าอุตส่าห์ไปขออนุญาตแล้วนะ 
    ซ่ึงได้รับอนุญาตจากต ารวจ จากบ่อนว่าเล่นได้ก็ยังถือว่าผิดอยู่แต่ผิดเล็กน้อย  
    ภาคทัณฑ์ หรืออาจเปล่ียนการภาคทัณฑ์เป็นงดโทษ เหลือว่ากล่าวตักเตือน   
    คือ การพนันประเภทอนุญาตเล่นได้อันน้ีเขาไว้ให้ชาวบ้านเล่นกันแต่ในฐานะ 
    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงถือว่าอย่าไปเล่น  คุณเป็นครู 
    ก.ค.ศ. เลยบอกว่า ต่อให้ได้รับอนุญาต ก็ไม่ให้ครูและบุคลากรฯ ไปเล่นพนัน  
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น่ีคือข้อความจริงเอกสารส านักงาน ก.ค.ศ.  โดยมติของคณะรัฐมนตรี แจ้งต่อสภาการศึกษา 
ด้านล่างน่ีเป็นข้อความตามภาษาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะ ลองศึกษาดูแนวทางดีๆ 
  
 
(1)  การเล่นการพนันท่ีกฎหมายห้ามขาด เช่น  ไฮโลว์  ถ่ัว แปดเก้า โปป่ัน  หวยใต้ดิน ฯลฯ   
      ถือเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  
 

(2)  การเล่นการพนันประเภทท่ีกฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ  

– ถ้าเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซ่ึงมีหน้าท่่ีปราบปรามโดยตรง 
หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอ่ืนซ่ึงมีข้อห้ามของ
กระทรวง ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ ก็ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้  

  หากผู้เล่นเป็นข้าราชการอ่ืนก็ถือว่าเป็นการประพฤติช่ัว แต่ไม่ถึงร้ายแรง  

         – ถ้าเล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว หากผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซ่ึงมีหน้าท่ีปราบปรามโดยตรง 
หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการวัฒนธรรม  หรือเจ้าพนักงานอ่ืนท่ีมีข้อห้ามของ 
กระทรวง ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ ก็อาจถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้  

 แต่ถ้าผู้เล่นเป็นข้าราชการอ่ืน กรณีจะเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติช่ัวก็ต่อเมื่อปรากฏ
ว่าผู้น้ันหมกมุ่นต่อการพนันเป็นเหตุให้เส่ือมเสียแก่ราชการ 

 
 
 ผู้อ่านเห็นหรือไม่ นี่คือประกาศอย่างเป็นทางการของรฐัมนตรีมายังกระทรวง ฯ  
 

 สังเกตสิ เขาไดจั้ดประเภทครูเรานี่แหล่ะ ไว้รวมข้าราชการกลุ่มงานด้านวัฒนธรรม 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ปราบปรามการพนัน  (อันนี้คือตัวเองมีหน้าที่ปราบปรามแต่มาเล่นเสียเอง) 

กลุ่มพวกนี้ คือ แตะไม่ได้เลยนะ การพนัน สงัเกตดู ไม่ว่าจะการพนันประเภทใด  ไม่ว่าจะ

ได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เขาวางไว้เลยว่า สามารถถึงขั้นประพฤติชั่วร้ายแรงได้ทีเดียวสิ 

เพราะฉะนั้นหวยใต้ดิน ที่เป็นการห้ามขาดนี่ ไม่ต้องพูดถึงเนาะ ส าหรับครู ร้ายแรงเลยนะ 

 



32 

 

 1. ข้าราชการผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติราชการอย่างใดอย่างหน่ึง จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบ   
    แบบแผนข้อบังคับอันตนจ าต้องปฏิบัติและอยู่ในหน้าท่ีของตนมิได้  
 
2. ข้าราชการเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ซ่ึงอาจท าให้เสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่ง 
    หน้าท่ีราชการจะต้องถูกลงโทษตามควรแล้วแต่กรณี – ข้าราชการผู้ใดเสพสุราในขณะปฏิบัติ 
    ราชการ เมาสุราเสียราชการ หรือเมาสุราในท่ีประชุมจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักด์ิ         
    ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการ อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ      
 
3.  การท่ีข้าราชการไปร่วมเล่นแชร์ย่อมก่อให้เกิดหน้ีสินข้ึนได้ เพราะได้ใช้เงินเดือนไปเล่นและ 
    เมื่อประมูลดอกเบ้ียสูง เพื่อให้ได้รับเงินไปใช้สอยแล้วในเดือนต่อไป ก็ย่อมจะขาดแคลนเงิน 
    ส าหรับใช้สอย อันก่อให้เกิดคอรัปช่ันได้ง่าย จึงห้ามข้าราชการเล่นแชร์  
 
4.  ห้ามข้าราชการสมรสหรือหรืออยู่กินอย่างสามีภรรยากับผู้อพยพหรือผู้ล้ีภัย ซ่ึงเข้าเมือง 
     โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 
5.  บัตรสนเท่ห์ไม่รับพิจารณา เว้นแต่รายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม ปรากฏชัดแจ้ง 
     ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอน  
 
6. ถ้าปรากฏว่า การร้องเรียนไม่มีมูลความจริงหรือเป็นการกล่ันแกล้งกัน ผู้ร้องเรียนจะต้อง 
     ได้รับการพิจารณาลงโทษ หากปรากฏว่าครู อาจารย์มีส่วนช่วยวางแผนยั่วยุช้ีหรือสนับ 
     สนุนหรือด าเนินการในลักษณะวิธีใดก็ตามท่ีจะท าให้เกิดความไม่สงบในโรงเรียน ให้ถือว่า  
     มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 

7. เรียกและรับเงินจากผู้สมัครสอบ โดยอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ เป็นความผิดฐาน 
     ประพฤติช่ัวร้ายแรง ให้ลงโทษระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี  
 
8.  ข้าราชการยื่นใบลาออกจากราชการแล้วหยุดราชการไปเลย โดยท้ังท่ีผู้บังคับบัญชายังมิได้ 
     อนุญาต ถ้าสืบสวนได้ความว่าเป็นการละท้ิงหน้าท่ีราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือเป็น 
     ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามกฏ ก.พ.  



33 

 

   ข้อสอบถามว่า  ข้าราชการดูถูกเหยียดหยามผู้มารับบริการต่อหน้าคนอ่ืน 
   สามารถถูกลงโทษด้วยโทษสถานใด 

ก. ภาคทัณฑ์  ข.   ปลดออก 
ค.  ไล่ออก   ง.   ลดเงินเดือน 

 

        ท่ีจริงตอบ ก. ภาคทัณฑ์ เป็นโทษสถานเบาท่ีสุดในบรรดาช้อยส์ท้ังหมด 
 
 
   ข้อน้ีไม่ใช่วินัยร้ายแรง  มันจะเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ก็เมื่อมีค าว่า 
   ดูถูกอย่างร้ายแรง  ดูหมิ่นอย่างเสียหาย (หนักๆ)  กระทบต่อจิตใจรุนแรง 
   หรืออะไรท านองน้ัน ท่ีต้องมีค าว่า แรงๆ หนักๆ แสดงความหนักของเรื่อง 
 
 
 แต่แค่ ดูถูก เหยียดหยาม ต่อหน้าคนอ่ืนๆ (แค่น้ี) โดยไม่มีค าแสดงน้ าหนักของการเจ็บ
ช้ าน้ าใจ หรือน้ าหนักของค าดูถูกมากๆก็ไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง ให้นึกภาพตามแบบน้ี
ว่าครูคนน้ันอาจจะดูถูกต่อหน้าครูอีก 2 – 3 คน ด้วยการพูดประโยคแบบเสียงเรียบๆ ดูถูกนิดๆ
ท่ัวไป “น่ีจะมาเรียนกับฉันได้จริงหรือ ไม่ไหวมั้ง  ไม่อยากรับเลย ได้ข่าวว่าบ้านก็จนไม่ใช่เหรอ”  
แค่น้ี ถึงข้ันกับว่าต้องโทษทางวินัยร้ายแรงเลยหรือ  ไม่นะ เผลอๆอาจไม่โดนโทษด้วยซ้ า ก็แค่
ตักเตือนหรือไปดูถูกลูกศิษย์ท่ีหน้าเสาธง ว่าท าไม “ผมไม่หวี ต่ืนมาล้างหน้าแปรงฝันหรือเปล่า 
คิดว่าจะเจริญได้เหรอ” เผลอดูถูกเด็กแค่น้ี ถึงกับต้องปลดออก ไล่ออก กันเลยหรือ ก็ไม่นะ  

 
 

จะเป็นผิดวินัยร้ายแรงเมื่อดูถูกอย่างหนัก เช่น “อะไรกัน ดูหน้าสิ ออทิสติกชัดๆ หน้าพ่อ แม่ 
ลูกเหมือนกันหมดเลย ใช่ไหม พวกเธอว่าไหม เนาะ เหมือนมาก ไม่ไหวหรอก น่ีถ้าไม่เห็นแก่ 
หน้าของ ผอ. ฉันไม่มีวันรับสอนแน่ เสนียดจัญไร ไม่อยากให้เป็นศิษย์หรอกนะ และท่ีน่ีไม่ใช่ 
สถานรับดูแลเด็กออทิสติกนะ ถามจริง ลูกคุณ ปกติหรือเปล่าเน่ียค่ะ” เสียงสูง  อะไรแบบน้ี 
ซ่ึงในภาษาทางการมักใช้ค าว่าดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างรุนแรง แบบน้ีจึงจะผิดวินัยร้ายแรงได้ 
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    เหล่านี้คือชุดข้อมูลพ้ืนฐานส าหรบัวินยัข้าราชการ ใช้ความรู้เดียวกัน ทุกสังกัดในการตอบ 

    เนื้อหาอ่ืนใดเพ่ิมเติมให้ไปศึกษาจากเล่มเฉพาะสังกัดของเรา เช่น ครู สพฐ  อปท อาชีวะ      

    เราได้มีเล่มหนังสือต่างหากที่จะอธิบายแยกถึงรายละเอียดเฉพาะสังกัดนั้นๆเกี่ยวกับวินยั 

 

       ข้อสอบน้ีรวบรวมมาเฉพาะเน้ือหาท่ีมีโจทย์และค าเฉลยเหมือนกันหมดทุกสังกัด  
      ท้ังท้องถ่ิน สพฐ หรือ ราชการอ่ืนๆ เพื่อให้ศึกษาแนวทาง ส่วนท่ีปลีกย่อยของสังกัดใดๆ 
      ไม่ได้มีในข้อสอบชุดน้ี เราคัดแยกออกไปไว้ต่างหากในต าราแต่ละเล่มของสังกัดท่ีจะสอบ 

 

 

      ตัวอย่างแนวข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการบริหารงานบุคคล 
 
1. การท่ีจะให้ข้าราชการมีวินัย ควรต้องการกระท าส่ิงใดเป็นประการส าคัญ 
   ก. เพิ่มโทษแก่ข้าราชการ          ข. พัฒนาระดับจิตใจของข้าราชการ 
   ค. จัดอบรมครูสม่ าเสมอและติดตาม     ง. พัฒนากฎหมายและระเบียบปฏิบัติของข้าราชการ 
 
2. ส่ิงใดเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ราชการมีวินัยท่ีดี 
   ก. เงินเดือน                      ข. ความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ   
   ค. การยกย่อง                    ง. การประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและชีวิตครอบครัว 
 
3. การป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดท่ีน่าจะได้ผลดีท่ีสุดควรปฏิบัติอย่างไร 
   ก.  รัฐต้องจัดระบบบริหารให้เป็นธรรม  
   ข.  ให้สวัสดิการแก่ข้าราชการอย่าให้เดือดร้อน 
   ค.  ขจัดเหตุท่ีก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ 
   ง.  ปรับระดับเงินเดือนของข้าราชการให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ 
 
4.  ข้อใดมิใช่การเสริมสร้างและพัฒนาของผู้บังคับบัญชาท่ีช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
    ก. การฝึกอบรม พัฒนาด้านวินัย         ข. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    ค. การสร้างขวัญและก าลังใจ           ง.  การประกาศเกียรติคุณให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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5.  ข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือ  
    ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรจะได้เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการถือเป็นความผิดสถานใด 
    ก. ตัดเงินเดือน                          ข. ลดเงินเดือน 
    ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง       ง. ว่ากล่าวตักเตือนละท าทัณฑ์บน 
 
6.  ข้อใดเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของข้าราชการ 
    ก.  รายงานข้อมูลเท็จต่อบังคับบัญชาก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
    ข.  ยักยอกทรัพย์ทางราชการจ านวนเงินไม่มากนักและน ามาคืนให้ในภายหลัง 
    ค.  ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อราชการและท ากริยาท่าทางไม่ต้อนรับ 
    ง.  ได้รับโทษจ าคุกโดยศาลตัดสินคดีอาญาและไม่ใช่โทษฐานประมาทหรือลหุโทษ  
 
7. ข้าราชการขาดราชการติดต่อกันคราวเดียวเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
   ถือเป็นความผิดวินัย ลงโทษสถานใด 
    ก. ไล่ออก                            ข. ตัดเงินเดือน  
    ค. ลดเงินเดือน                      ง. ว่ากล่าวตักเตือนและท าทัณฑ์บน 
 
8. ข้าราชการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยลักษณะใด 
    ก. ความผิดเล็กน้อย                       ข. ความผิดอย่างร้ายแรง 
    ค. ความผิดอย่างไม่ร้ายแรง                ง. ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
 
9. กระท าผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องต้ังกรรมการสอบสวนก็ได้ ลงโทษได้ตามประพฤติ 
    ก.  ลักทรัพย์แล้วกล้องวงจรปิดจับได้      ข.  ท าร้ายผู้บังคับบัญชาต่อหน้าสาธารณะ 
    ค.  คบชู้จับได้คาหนังคาเขา                ง.  ท าความผิดแล้วท าหนังสือรับสารภาพ 
 
10.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการ 
    ก.  การลงโทษทางวินัยมีท้ังส้ิน 5 สถาน 
    ข.  การลงโทษทางวินัยสถานท่ีหนักท่ีสุดคือไล่ออก 
    ค.  โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงของข้าราชการท่ีหนักท่ีสุด คือ ตัดเงินเดือน                    
    ง.   โทษทางวินัยอย่างร้ายแรงสามารถลดโทษได้ แต่ต้องลดได้ไม่ต่ ากว่าปลดออก    
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11.   โทษทางวินัยมีก่ีประเภท 
       ก.  2 ประเภท  ข.   3  ประเภท ค.  4 ประเภท  ง. 5  ประเภท 
 
12.  โทษทางวินัยมีก่ีสถาน 
       ก.  2 สถาน  ข.   3  สถาน  ค.  4  สถาน  ง. 5  สถาน 
 
13.  ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
       ก. ภาคทัณฑ์  ข. ตัดเงินเดือน  ค. ลดเงินเดือน  ง. ถูกทุกข้อ 
 
14.  ข้อใดคือโทษทางวินัยข้าราชการท่ีหนักท่ีสุด 
      ก.  ให้ออก  ข.  ส่ังพ้นราชการ ค.  ปลดออก  ง.  ไล่ออก 
 
15.  ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยข้าราชการ 
      ก.  ปลดออก  ข.  ตัดเงินเดือน ค.  ให้ออก  ง.  ภาคทัณฑ์ 
 
16.  มาเซ็นช่ือเพื่อเข้างานในสถานท่ีราชการ แล้วขอออกไปข้างนอกสถานท่ี หมายถึงข้อใด 
      ก.  ทอดท้ิง  ข.  ละท้ิง  ค.  เพิกเฉย  ง.  หนีราชการ 
 
17.  อยู่ในสถานท่ีราชการแต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี หมายความว่าอะไร  
       ก. ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ    ข. ละท้ิงหน้าท่ีราชการ 
       ค. เพิกเฉยต่องานราชการ              ง. ละเว้นการปฏิบัติราชการ 
 
18.  ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งโดยไม่ต้องมีการสอบสวนสอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  ความผิดฐานประมาทจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
      ข.  ความผิดทางวินัยข้าราชการท่ีจงใจกระท าให้เกิดความเสียหาย 
      ค.  ความผิดทางอาญาท่ีศาลตัดสินจ าคุกข้าราชการผู้กระท าผิดน้ัน 
      ง.  ความผิดท่ีปรากฏหลักฐานและพยานชัดเจนในกรณีกระท าผิด 
 
      1.ข   2.  ข    3.  ค    4. ง    5.  ค   6. ค   7.  ก     8.  ข   9.  ง   10.  ค    11.ข    
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19.  ข้อใดไม่เป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง 
       ก.   ท าผิดเพียงเล็กน้อย และท าหนังสือรับสารภาพผิด 
       ข.   ศาลอาญาตัดสินจ าคุก คดีท่ีไม่ได้เกิดจากความประมาท 
       ค.   ลักทรัพย์ในสถานท่ีราชการ มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัด 
       ง.   ขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 
20.  ข้อใดเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งโดยไม่ต้องมีการสอบสวน 
      ก.  ขาดราชการติดต่อกัน 15 วัน แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ 
      ข.  ท าความผิดและได้บันทึกสารภาพความผิด พร้อมลงนาม 
      ค.  กระท าผิดเพราะละท้ิงหน้าท่ีราชการและก่อให้เกิดความเสียหาย 
      ง.   เมาสุราในขณะปฏิบัติราชการเป็นประจ า จนเป็นท่ีโจษจันกันไปท่ัว 
 
21.  ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง้โดยไม่ต้องมีการสอบสวนตามข้อใดมีความผิดและภาคทัณฑ์ 
      ก.  ท าผิดวินัยเล็กน้อย และยอมบันทึกหนังสือเพื่อรับสารภาพผิด 
      ข.  ท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และท าหนังสือยอมรับสารภาพเป็นผู้กระท า 
      ค.  ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
      ง.   นินทาผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าเพื่อนในท่ีท างานรู้เห็นและมีคลิปเสียงบันทึกได้       
 
22.  ข้าราชการตามข้อใดเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
      ก.   ทุจริตในหน้าท่ีราชการ     
      ข.   คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนระดับต าแหน่ง   
      ค.   ด่ืมสุราและมึนเมาขณะปฏิบัติราชการอยู่เป็นประจ า 
      ง.   มีความสัมพันธ์ท านองชู้สาวเป็นท่ีกล่าวขวัญนินทาโดยท่ัวกัน 
 
23.  ข้อใดเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของข้าราชการ 
       ก.  ละท้ิงหน้าท่ีราชการ    ข.  ทุจริตในหน้าท่ีการงาน 
       ค.  ท าร้ายเพื่อนร่วมงานบาดเจ็บ  ง.  เมาสุราครองสติไม่ได้ในท่ีชุมชน 
 
12. ข  13. ค  14. ง  15. ค  16. ค  17. ก   18. ข  19. ง   20. ค  21. ก  22. ง   23.  ข   
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24.  กรณีตัดสินความผิดวินัยไปแล้วข้าราชการท่ีไม่พอใจผลการตัดสินมีสิทธิ์ด าเนินการอย่างไร 
ก. ยืนอุทธรณต่์อผู้บังคับบัญชา   ข.  ยื่นร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรี  
ค. ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง   ง.  ร้องทุกข์ต่อศาลปกครอง 

 
25.   การกระท าข้อใด หากพิจารณาความผิดจริง จะถูกลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และ 
       สามารถอุทธรณ์ เพื่อของดโทษ ให้เหลือเพียง ท าทัณฑ์บน ได้ 
       ก.  เมาสุราท่ีตลาดช่วงหัวค่ า   ข.  ขอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียน 
       ค.  เมาสุราขณะปฏิบัติราชการ           ง.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อน 
 
26.  กรณีความผิดท่ีถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกสถานเดียวและไม่มีการลดโทษ 
       ก.  ละท้ิงหน้าท่ีราชการเกิดความเสียหาย ข.  กรณีการทุจริต คอรัปช่ัน 
       ค.  การพยายามล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียน  ง.  ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
 
27.   ข้อใดไม่สามารถน ามาพิจารณาในการด าเนินการทางวินัยข้าราชการได้ 
        ก.    หนังสือรับสารภาพ            ข.   บัตรสนเท่ห์ไม่ลงลายมือช่ือ 
        ค.    ค าร้องเรียนจากผู้ใต้บังคับบัญชา           ง.   น ามาพิจารณาวินัยได้ทุกข้อ 
 
28.  เมื่อเห็นว่าค าส่ังของผู้บังคับบัญชาจะท าให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ พึงท าอย่างไร 
      ก. ท าตามค าส่ังทันที            ข. เสนอผู้บังคับบัญชายกเลิกค าส่ังน้ัน 
      ค. ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังน้ัน   ง. เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ัง     
 
29.  ข้าราชการรับจ้างไปสอบบรรจุเข้ารับราชการแทนผู้อ่ืนโทษท่ีจะได้รับ คือ ข้อใด  

ก. ไล่ออก  ข. ปลดออก              ค.  ลดเงินเดือน  ง.  ภาคทัณฑ์ 
 
30.   การพยายามล่อลวง โน้มน้าว เพื่อขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริการ มีโทษสถานใด 
 ก.  ท าทัณฑ์บน ข.  ไล่ออก  ข.  ลดเงินเดือน ง.  ตัดเงินเดือน   
 
        24.  ค  25.  ก  26.  ข  27. ข  28.  ง  29.  ก  30.  ข  
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31.  การกระท าผิดข้อใดท่ีสามารถงดโทษเปล่ียนเป็นว่ากล่าว ตักเตือนได้ 
      ก.  เหยียดหยามผู้รับบริการอย่างรุนแรง  ข.  ขาดราชการบ่อยเกินความจ าเป็น 
      ค.  ดูหมิ่น เหยียดหยาม เพื่อนร่วมงาน  ง.  เมาสุราขณะท าการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
32.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกเข้ารับราชการ ต้องมีอายุเท่าไร 

ก.  ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   ข.   ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ค.   ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์   ง.   ไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
 

33.  เวลาราชการคือข้อใด 
      ก.  8.00 – 16.00 น.            ข.  8.30 – 16.30 น.  
      ค.  8.00 – 16.30 น.            ง. 8.30 – 17.00 น.  
 
34.  ข้าราชการต้องปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย จริยธรรมข้าราชการให้เหมาะสมก่ีช่ัวโมง 
      ก.  8  ช่ัวโมง     ข.  12  ช่ัวโมง   
      ค.  18 ช่ัวโมง           ง.  24 ช่ัวโมง 

 

35.  ข้าราชการมาสายเป็นประจ าสอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  ข้ีเกียจ     ข.   ละเลยหน้าท่ี 
      ค.  ไม่อุทิศตนให้กับราชการ   ง.   อาจมีเรื่องจ าเป็นอ่ืนใด 
 
36.  หากภายหลังพบว่าข้าราชการคนใด สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ให้ด าเนินการตามข้อใด 
      ก.  ให้รับราชการต่อไปได้    ข.   ปลดออกจากราชการ 
      ค.  ไล่ออกจากราชการ    ง.    ให้ออกจากราชการ 
 
37.  บุคคลในข้อใดขาดคุณสมบัติการเข้ารับราชการ 
      ก.  รับราชการไปได้สักพักแล้วแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติ   
      ข.  เข้ารับการรักษาโรคทางจิตและได้รับยาส าหรับผู้ป่วยซึมเศร้า 
      ค.  ศาลส่ังให้เป็นบุคคลล้มละลาย เน่ืองจากกู้เงินราชการไปลงทุนติดหน้ี  
      ง.   อายุเพิ่งพ้น 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัครสอบ ได้เพยีงวันเดียวแล้วสอบได้ 
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38.  ข้าราชการผู้ประพฤติตามข้อใดท่ีอาจถูกส่ังให้ออกจากราชการได้ 
      ก.  ท าการทุจริตเงินกองทุนในโครงการท่ีรับผิดชอบร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
      ข.  เมาสุราขณะปฏิบัติราชการเป็นประจ าและมักจะขาดงานไมม่ีเหตุผลอันควร 
      ค.  ชอบเล่นการพนันเป็นอาจิณ จนเป็นนิสัยและมักท าให้เสียราชการอยู่บ่อยครั้ง     
      ง.  ปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เงื่อนไขการประเมินของสังกัดตนเอง  
 
39.  ข้าราชการท่ีได้รับการงดโทษทางวินัยจากการท าผิดเล็กน้อยให้ด าเนินการอย่างไร 
      ก.  ท าทัณฑ์บน    ข.    ว่ากล่าว ตักเตือน 
      ค.  ไม่ต้องมีการด าเนินการใดๆ  ง.    ท าได้ท้ังข้อ ก และ ข  
 
40.  ข้อใดหมายถึงการท าทัณฑ์บนข้าราชการ 
      ก.  ข้าราชการลงบันทึกความผิดและยอมรับเงื่อนไขจะไม่ท าผิดละเมิดเงื่อนไขตามน้ันอีก 
      ข.  ข้าราชการถูกต าหนิจากผู้บังคับบัญชาเพราะกระท าความผิดในขณะปฏิบัติราชการ 
      ค.  ข้าราชการถูกส่ังลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงเพราะกระท าผิดสมควรให้ถูกท าทัณฑ์บน 
      ง.  ข้าราชการถูกต าหนิและว่ากล่าวโดยผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาและห้ามกระท าผิดน้ันอีก  
 
41.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติตนในทางราชการ 
      ก.  ข้าราชการไม่จ าเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์เมือ่พ้นเวลาราชการไปแล้ว 
      ข.  ข้าราชการท าผิดวินัยแล้ว หากผู้บังคับบัญชาไม่ด าเนินการใดๆย่อมได้ 
      ค.  ข้าราชการผู้ไม่อุทิศตนให้เวลาราชการอย่างเหมาะสมไมม่ีผลต่อการข้ึนเงินเดือน 
      ง.   ข้าราชการย่อมรู้กฎหมายและจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายข้อน้ันๆเพือ่ท าความผิดไม่ได้ 
 
42.  พฤติการณ์ใดบ่งช้ีถึงการ “ทอดท้ิง” หน้าท่ีราชการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
      ก.  ข้าราชการท้องถ่ินแอบหนีงานออกไปกินข้าวเท่ียงก่อนเวลาพัก 
      ข.  ข้าราชการครูไม่สอนหนังสือตามหลักสูตร นักเรียนบ่น เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง 
      ค.  ข้าราชการต ารวจไม่มาอยู่เวรท าให้โจรเข้าปล้นสถานีและได้เอกสารส าคัญไป 
      ง.  ข้าราชการประจ าอยู่เวรในห้องแต่สัปหงก ไม่สนใจตรวจตรา เพลิงไหม้อาคารเสียหาย 
 
 31. ค  32. ก   33.  ข  34.  ง  35.  ค  36. ง  37.  ค   38. ง  39. ง   40. ก   41. ง  42.  ง 


