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แบบทดสอบ วินัยและการรักษาวินัย 
หลักสูตรเตรยีมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 63 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 60 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
        ................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
           ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ    2. ข้อที่ควรปฏิบัติ ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติ 
 3. ข้อที่พึงปฏิบัติและพึงละเว้นปฏิบัติ  4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
            พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตรงตามข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 2. มีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น            
 3. มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          
          4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตรงตามข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ  
             ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ  
 2. ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
 3. ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ 
             ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถือเป็น 
           ความผิดวินัยอย่างร้างแรง ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. การไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ  
             ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ  
 2. การยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ 
             ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 3. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
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ข้อ 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบ 
           แผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือ ตรงตาม 
           ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน    2. ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 3. ประโยชน์ของทางราชการ           4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 6. ข้อใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ 
              หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล 
 2. ประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
 3. ขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
              อย่างร้ายแรง  
 4.  ข้อ 2 และ 3 
ข้อ 7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ 
           โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ 
           ตามคําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอ 
           ความเห็นเป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ ข้อใดถูกต้อง  
 1. ภายใน 5 วัน                 2. ภายใน 7 วัน               
 3. ภายใน 15 วัน                      4.  ภายใน 7 วันทําการ               
ข้อ 8. เมื่อเสนอความเห็นเป็นหนังสือแล้ว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และถ้าผู้บังคับบัญชา 
           ยืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม  ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 
 2. ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะไมต่้องปฏิบัติตาม  
 3. ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องเสนอผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาสั่งการ    
 4.  ข้อ 1 และ 3 
ข้อ 9. การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย 
           กฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 2. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง    
 4.  ข้อ 1 และ 3 

ใช้ตอบคําถาม ข้อ 10 - 11 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน 
จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 
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ข้อ 10. ความหมายของ “ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ” ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. มาลงเวลาแล้วปฏิบัติราชการ เฉพาะในตอนเช้าแต่ตอนบ่ายไม่อยู่ปฏิบัติราชการ 
 2. มาอยู่ในสถานที่ราชการแต่ไม่สนใจเป็นธุระ 
 3. การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 11. ความหมายของ “ละทิ้งหน้าที่ราชการ” ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. มาทํางานสายเนื่องๆ หรือ ลาบ่อยครั้ง    2. ขาดราชการ 
 3. ไม่มาปฏิบัติราชการตามหน้าที่โดยไม่ทราบสาเหตุ    4.  ข้อ 2 และ 3 
ข้อ 12. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
              อย่างร้ายแรง 

 2. การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 3. มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 13. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติ ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม  
 2. มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือ เกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกัน 
              หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 3. ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 14. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน  
            หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง  ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. เป็นความผิดเล็กน้อย   2. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 3. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  4.  ไม่ถือเป็นความผิดวินัยแต่เป็นความผิดการละมิดสิทธิผู้อื่น 
ข้อ 15. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความ 
          เป็นจริง การกระทําถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. เป็นความผิดเล็กน้อย   2. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 3. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  4. ไม่ถือเป็นความผิดวินัยแต่เป็นความผิดการละเมิดสิทธิผู้อื่น 
ข้อ 16. การกระทําตาม ข้อใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกต้องที่สุด   
 1. ถ้าเป็นการกระทําโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขายหรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหรือ 
             วิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 2. ถ้าเป็นการกระทําอันมีลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเอง 
             หรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม 
 3. ถ้าเป็นการกระทําโดยได้ตําแหน่งหน้าที่ราชการ และวิทยฐานะของตนโดยอามิสสินจ้าง 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
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ข้อ 17. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น                   
           โดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ 
            ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับ 
            เงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. เป็นความผิดเล็กน้อย  
 2. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 3. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 4.  ไม่ถือเป็นความผิดวินัยแต่เป็นความผิดกระทําการละเมิด 
ข้อ 18. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  
           โดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้ 
          ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. เป็นความผิดเล็กน้อย  
 2. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 3. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 4.  ไม่ถือเป็นความผิดวินัยแต่เป็นความผิดอาญาฐานสมรู้ร่วมคิดในการกระทําละเมิด 
ข้อ 19. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็น 
            การทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น  
           หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะต้องไม่ให้ 
           การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทําการในลักษณะเดียวกันการที่ฝ่าฝืน ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. เป็นความผิดเล็กน้อย  
 2. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 3. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 4.  ไม่ถือเป็นความผิดวินัยแต่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายการเลือกตั้ง 
ข้อ 20. ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่ง 
              อื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และใน 
              การปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการ 
              ฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง 
             หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
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ข้อ 21. การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
           หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด   
           ลหุโทษ หรือ กระทําการอื่นใดอันใดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. เป็นความผิดเล็กน้อย  
 2. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 3. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 4.  ไม่ถือเป็นความผิดวินัยแต่เป็นความผิดอาญาอย่างเดียว 
ข้อ 22. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ กระทําการอื่นใดอันใดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   
           เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด 
 2. กระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ 
 3. เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 23. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
 2. ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
 3. ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 24. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้ผู้บังคับบัญชากระทํา ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 2. การฝึกอบรม  
 3. การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก  
             และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 25. การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชากระทํา ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. การเอาใจใส่ 
 2. สังเกตการณ์  
 3. ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่ดําเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 26. เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยมี 
           พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. ให้ผู้บังคับบัญชาเรียกตัวผู้นั้นสอบถาม หรืออธิบายเพื่อแก้ข้อกล่าวหา 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชารายงาน กศจ. เพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัย 
 3. ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
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ข้อ 27. เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
           ศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. ให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น 
              กระทําผิดวินัยหรือไม่ 
 2. ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ 
 3. ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 28. ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้านวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของ 
              ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 
 2. ผู้บังคับบัญชาผู้ใดมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยให้ถือ 
              ว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 
 3. ผู้บังคับบัญชาผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 29. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่ 
           บัญญัติไว้ในหมวดนี้ สถานโทษทางวินัย ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. ภาคทัณฑ ์ ตัดเงินเดือน ปลดออก  2. ลดเงินเดือน ไล่ออก  
 3. ปลดออก ให้ออก    4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 30. ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิ ตามข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเฉพาะบําเหน็จเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 
 2. ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ  
 3. ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ  
 4. ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเฉพาะบําเหน็จเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 
ข้อ 31. ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทําเป็นคําสั่ง วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการ 
              ลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. 
 2. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดย 
             โทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด  
 3. ในคําสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดใน 
              การกําหนดสถานโทษเช่นนั้น 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 32. ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทําทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย 
 2. การว่ากล่าวตักเตือนต้องทําเป็นหนังสือ  
 3. การทําทัณฑ์บนต้องทําเป็นหนังสือ 
 4. การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ 
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ข้อ 33. การลงโทษภาคทัณฑ ์ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. โทษภาคทัณฑ์ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน 
 2. โทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 3. ไม่ต้องรายงานบันทึกในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 34. การลงโทษ ปลดออก และ ไล่ออก ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น 
 2. การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ํากว่าปลดออก  
 3. ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 35. ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจลงโทษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
           ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ภาคทัณฑ ์      2. ตัดเงินเดือน  
 3. ลดเงินเดือน      4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 36. ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจลงโทษ “ตัดเงินเดือน” ข้าราชการครใูนสถานศึกษา ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน 
 2. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน 
 3. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
 4. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน 
ข้อ 37. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจลงโทษ “ตัดเงินเดือน” ข้าราชการครูและบุคลากร 
           ทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน 
 2. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน 
 3. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
 4. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน 
ข้อ 38. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจลงโทษ “ตัดเงินเดือน” ข้าราชการครูและ 
           บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน 
 2. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน 
 3. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
 4. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%  ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน 
ข้อ 39. ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ไม่มีอํานาจลงโทษลดขั้นเงินเดือน 
 2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 1 ขั้น 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 2 ขั้น 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
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ข้อ 40. การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
           กระทําผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 2. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 3. ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยทันที  4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 41. การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณผีู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง 
            คณะกรรมการสอบสวน เพื่อวัตถุประสงค์ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. เพื่อดําเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า 
 2. เพื่อให้ทราบตัวผู้กระทําความผิดโดยไม่ชักช้า  
 3. เพื่อผดุงความยุติธรรม และหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 42. ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวน จะต้องดําเนินการข้อใด เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและ 
           นําสืบแก้ข้อกล่าวหา ถูกต้องที่สุด 
 1. แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
 2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยาน 
             ก็ได ้  
 3. แจ้งพยานหลักฐานที่สนับสนุนผู้ถูกกล่าวและถ้อยแถลงผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้กล่าวกล่าวหาทราบ 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 43. การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย 
           อย่างร้ายแรงเท่านั้น ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ผู้บังคับบัญชา      2. กศจ.  
 3. ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53    4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 44. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยร่วมกัน ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
           ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ของผู้ถูกล่าวหาผู้นั้น 
 2. ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ของผู้ถูกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกว่าผู้มีอํานาจ 
              ตามมาตรา 53 ของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น  
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกล่าวหาผู้นั้น 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 45. ในกรณีที่มีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผล 
           และความจําเป็นของทางราชการ หรือจะทําให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็ว ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ถ้าในระหว่างผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขต 
             พื้นที่การศึกษานั้นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 2. ถ้าในระหว่างผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
              ขั้นพื้นฐานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
 3. ในกรณีต่างส่วนราชการให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
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ข้อ 46. ตามที่กฎ ก.ค.ศ. กําหนด จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
 2. กระทําผิดวินัยได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคําสารภาพต่อกรรมการ 
              สอบสวน และมีบันทึกถ้อยคําเป็นหลักฐาน  
 3. ในกรณีมีข้อมูล หรือพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาเพียงพอ 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 47. กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. กระทําความผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทําผิด  และผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จ 
              ตามคําพิพากษาประจักษ์ชัดอยู่แล้ว เว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ 
 2. กระทําผิดวินัยได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคําสารภาพต่อกรรมการ 
              สอบสวน และมีบันทึกถ้อยคําเป็นหลักฐาน  
 3. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการ 
             สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 48. เมื่อได้ดําเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทําผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง 
 2. ถ้าฟังได้ว่ากระทําผิดวินัยให้ดําเนินการสั่งลงโทษทางวินัย และในกรณีที่กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
              ต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
 3. เสนอความเห็นและสํานวนการสอบสวนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เพื่อสั่งลงโทษทางวินัย 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 49. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ 
              ความผิด 
 2. ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 
 3. สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่ง 
             ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 50. ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยดําเนินการ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือก็ได้    
 2. ให้ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
 3. ภาคทัณฑไ์วก้่อนก็ได้     
 4.  ข้อ 1 และ 2 
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ข้อ 51. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณีเห็นว่า 
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือ 
           ตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใดซึ่งกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว สมควรลงโทษ 
           ปลดออกหรือไล่ออก ให้ดําเนินการดังนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ตําแหน่งอธิการบดี ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ 
              เชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 2. เป็นการดําเนินการของผู้บังคับบัญชาที่มีตําแหน่งเหนือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
              ที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 3. สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครู ศึกษานิเทศก์ หรือตําแหน่งซึ่ง 
              มีวิทยฐานะตั้งแต่เชี่ยวชาญลงมา ให้เสนอ กศจ. ของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา  
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 52. ให้กรรมการสอบสวน มีอํานาจ หน้าที่ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท  
              ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ 
              ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 2. เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่อง 
              ที่สอบสวน 
 3. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม 
              ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 53. การกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีว่ากระทําหรือละเว้นกระทําการใดที่พึง  
           เห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การดําเนินการ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. การกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
 2. การกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือระเบียบของทางราชการ 
 3. การกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 54. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําหรือละเว้นกระทําการใดที่พึง 
           เห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้วผู้มีอํานาจตาม 
           มาตรา 53 มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาและดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ 
           ต่อไปได้ เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ ยกเว้น ข้อใด 
 1. ออกจากราชการเพราะตาย 
 2. ผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน  
             หรือลดขั้นเงินเดือน 
 3. ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา ซึ่งเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่           
             เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
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ข้อ 55. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําหรือละเว้นกระทําการใดที่พึง 
           เห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือ มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  
           แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 มีอํานาจดําเนินการ 
           สืบสวนหรือพิจารณาและดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ต่อไปได้ผลการสอบสวนหรือ 
           พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
           ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งลงโทษทางวินัยตามผลพิจารณานั้น 
 2. ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งงดโทษ  
 3. ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 เสนอ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. แล้วต่อกรณี พิจารณา  
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 56. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง 
          คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ 
          ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ผู้มีอํานาจสามารถดําเนินการเพื่อรอฟังผลการสอบสวน 
          พิจารณาได้  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. สั่งพักราชการ     2. สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 3. สั่งให้ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว  4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 57. การรายงานการดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อํานวยการสํานักงาน 
           เขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยแล้ว ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี 
 2. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติ 
             เรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอํานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพิ่ม 
             สถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในคําสั่งเดิม 
 3. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดําเนินการอย่างใดเพิ่มเติม 
             เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 58.  การรายงานการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อํานวยการสํานักงาน 
             เขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยแล้ว ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วและเมื่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              พิจารณาตามอํานาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน กศจ. และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลําดับ 
 2. สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาที่มีตําแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการหรือ 
              ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และมิใช่เป็นการดําเนินการตามมติของ กศจ.   
              ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 
 3. เมื่อ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53                  
              สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
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ข้อ 59. การรายงานการดําเนินการกรณีเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยัง 
           ผู้บังคับบัญชา แล้วแต่กรณีเมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ 
           พิจารณาตามอํานาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน กศจ. เมื่อ กศจ. ได้พิจารณาและให้รายงาน 
           ไปยังหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับรายงานมีความเห็น 
            ขัดแย้งกับมติ กศจ.  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 2. ให้เสนอ รัฐมนตรี พิจารณา 
 3. ให้ กศจ. ปฏิบัติตามที่หัวหน้าส่วนราชราชการมีความเห็น 
 4. ให้ กศจ. แจ้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหม่ตามที่หัวหน้าส่วนราชราชการ 
              ลงความเห็นแย้งไว ้
ข้อ 60.  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก 
            ราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม  
            ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจําเป็น เพื่อวัตถุประสงค์  
           ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม   
 2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้โดยถูกต้องและ 
              เหมาะสมตามความเป็นธรรม 
 3. เพื่อให้ได้ผู้กระทําความผิดแน่ชัด ไม่ผิดตัว  
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 61.  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก 
            ราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม  
            ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจําเป็น โดยดําเนินการ  
            ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. สอบสวนเอง  
 2. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน 
 3. กําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่ต้องการทราบส่งไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้ 
            แต่งตั้งไว้เดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม 
 4.  ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 62. ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญพิจารณาเห็นสมควรส่ง 
           ประเด็นหรือข้อสําคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือเขตพื้นที่ 
           การศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญนั้น 
           ส่งไปเพื่อทําการสอบสวนแทนได้  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. หัวหน้าส่วนราชการนั้น 
 2. หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
 3. คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
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ข้อ 63. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
            บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น ผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  
            ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ดําเนินการ 
              ทางวินัยตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จ 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้
 3. ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้สืบสวน 
             สอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
             ผู้นั้น พิจารณาดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้ 
 4.  ข้อ 2 และ 3 
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                 สรุป วินัย และการรักษาวินัย  

                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   …………………………………………………………………………………… 

“ระเบียบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนชลกันยานุกูล ที่จัดทําขึ้นในครั้งนี้ คณะผู้จัดทําได้ รวบรวมเอกสารและงานค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2547  โดยได้บัญญัติความหมายไว้ว่า  

“ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า 

บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ข้าราชการครู”  หมายความว่า 

ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ 

ในสถานศึกษาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 

รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการ 

หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา 

และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาโดยความสําคัญตาม พ.ร.บ.  ที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการรักษาวินัย ของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ได้บัญญัติไว้ใน หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 

              มาตรา 82    

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครั

ดอยู่เสมอ 

มาตรา 83    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอา

ณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น 

มาตรา 84  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรมมีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 

ดูแลเอาใจใส่  

รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
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ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตน 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับระโยชน์ที่มิควรได้  เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้างแรง 

มาตรา 85    

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี  

หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 

หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอันเป็นเห

ตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 86  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย

  กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ    โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  

แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น จะทําให้เสียหายแก่ราชการ 

หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา

ทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม 

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม   การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ 

โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 87    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตน 

ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้  

 การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดี

ยวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ 

โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 88  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน  

สังคม   มีความสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี   ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน  
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และระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ   ต้อนรับ   

ให้ความสะดวกใหค้วามเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ   

การกลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงผู้เรียน 

หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 89   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง 

กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง    

 การกระทําตามวรรคหนึ่งถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิด 

วินัยอย่างร้ายแรง 

 

มาตรา 90  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่น 

กระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหน่ง 

หน้าที่ราชการของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทําโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย 

หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหรือวิทยฐานะใด 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะเป็นการให้ 

หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ 

หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 91  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียน 

ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน 

ใช้ผู้อื่นทําผลงานทางวิชาการ  เพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง 

การเลื่อนตําแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นการฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ 

หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดําเนิน

การตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 92  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้จัดการ 

หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

มาตรา 93  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ 
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และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่  

ส่งเสริม  เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการใดๆ 

อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อ สิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือการเลือกตั้งที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง 

จะต้องไม่ให้การส่งเสริม  สนับสนุน  

หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทําการในลักษณะเดียวกันการดําเนินการที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 94  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องรักษาชื่อเสียงของตน 

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ  

อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก 

หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับควา

มผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่น 

เสพยาเสพติด  เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา 

ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 95  ให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีวินัย 

ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย  

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

การฝึกอบรม  การสร้างขวัญและกําลังใจ  การจูงใจ หรือการอื่นใด ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  

จิตสํานึก  และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปในทางที่มีวินัย  

การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระทําผิดวินัย   ให้กระทําโดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์  

และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินั  ในเรื่องอันอยู่ในวิสัย ที่จะดําเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 

เมื่อปรากฏว่า  

มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอ

ยู่แล้ว   ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่า 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน 
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ให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า   

ผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้  

ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยให้ดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7  หรือมีพฤติกรรมปกป้อง  

ช่วยเหลือ  เพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย 

หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

มาตรา 96    

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย 

ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้   ผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย 

เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 

              โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ ์

(2) ตัดเงินเดือน 

(3) ลดขั้นเงินเดือน 

(4) ปลดออก  (5) ไล่ออก 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก  ให้ผู้นั้น มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่า เป็นผู้ลาออกจากราชการ 

มาตรา 97    การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทําเป็นคําสั่ง 

วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ.   

ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต  

หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให้แสดงว่า ผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด 

และมีเหตุผลอย่างใดในการกําหนดสถานโทษเช่นนั้น 

 

 


