
วินยัและการรกัษาวินยั 

ภาคสารบญัญติั 

    
      ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประกาศ ๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๓ พ.ศ.
๒๕๖๓)  

                     โดย ด ารงค์ชัย  ไชยมงคล นิตกิร ช านาญการพเิศษ 



วินัย คอื 
ระเบียบ กฎเกณฑ์  

แบบแผนความประพฤติ  
ต้องยดึถอืหรือปฏิบัติ 

ความหมายของวินัย 



3.  เพือ่ความผาสกุของประชาชน 

4.  เพือ่สรา้งภาพพจนช่ื์อเสยีงที่ดี 

ของทางราชการ 
 

        

1.  เพือ่ใหร้าชการด าเนินไปดว้ยดี  

มีประสทิธิภาพ 

 2.  เพือ่ความเจรญิ ความสงบเรยีบรอ้ย 

ของประเทศชาต ิ

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวนิยัขา้ราชการ 



หลกัการด าเนินการทางวนัิย 

1.มีการก าหนดนโยบายและวิธีการที่ชัดเจน 

2.การให้ทกุคนรับรู้ในกฎเกณฑ์ 

3.มีข้อพสูิจน์ได้ 

4.มีความเสมอภาคในการปฏบิัต ิ

5.การพจิารณาปัจจยัแวดล้อม 



โทษทางวนิยัม ี5 สถาน คอื 

• 1. ภาคทณัฑ์ 

• 2. ตัดเงนิเดือน 

• 3. ลดขัน้เงนิเดือน 

• 4. ปลดออก 

• 5. ไล่ออก 
1.กระท าความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง คอื ไล่ออก ปลดออก ซ่ึงหากมเีหตุอนัควรลดหย่อน  
จะน ามาประกอบการพจิารณาลดโทษกไ็ด้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต ่ากว่าปลดออก 
2.กระท าความผดิวนัิยอย่างไม่ร้ายแรง คอื ลดขั้นเงนิเดอืน ตัดเงินเดอืน  ภาคทัณฑ์ 
3.กระท าความผดิวนัิยเลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ ให้ท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือได้ 















ค าว่า “ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” 
ไม่มีผลต่อการเลื่อนขั้นเงิน เดือน/เลื่อนระดับ 

 ๑. นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา 
เลื่อนได้ทั้งขั้นเงินเดือนและระดับ 

       ๒. ส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานของเทศบาล 
ยังมีปัญหาเรื่อง “เลื่อนระดับ” 

หมายเหตุ . ส่วนการถูกฟ้องคดีต่อศาลไม่กระทบต่อ
การเลื่อนใด ๆ เลย 

 เพจ หลักกฎหมายท้องถิ่น ที่น่าสนใจ 



ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด.... 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน...... 

เพจ หลักกฎหมายท้องถิ่น ที่น่าสนใจ 



เพจ หลักกฎหมายท้องถิ่น ที่น่าสนใจ 



วนับงัคบัใช ้

         ๑ มกราคม ๒๕๕๙  

เป็นต้นไป ตามข้อ ๒. 

ฉบับที่ ๓   ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 



ค านิยาม 

         พนักงานส่วนต าบล  

ให้หมายความรวมถงึ พนักงาน
ครูและบุคคลกรทางการศกึษาใน 
อบต.นัน้ด้วย 



ค านิยาม 

         ตัวการส าคัญ หมายความว่า 
พนักงานส่วนต าบลผู้ซึ่ง ชักชวน โน้มนาว 
ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการ
ใดๆ อันท าให้พนักงานส่วนต าบลผู้อ่ืน
จ าต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจหลีกเล่ียง
หรือ ขัดขืนได้ 



ขอ้ ๕ 

   
พนักงานส่วนต าบล ต้องรักษา วินัยตามที่
ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี ้
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 
หมายเหตุ ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มีโทษ ๔ สถาน คือ 
     ๑. ภาคทณัฑ์ ๒. ตัดค่าตอบแทน  
             ๓. ลดค่าตอบแทน 
             ๔. ไล่ออก  (ไม่มีโทษปลด เพราะไม่มีบ านาญ)  



ขอ้ ๖ 

   

      พ นั ก ง า น ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต้ อ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 



ขอ้ ๗ 

   

      พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบตัหิน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 

      ห้ามมใิห้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการ   
ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง    หรือผู้อ่ืน 

     (new) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ 
โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ฉ.๓ พ.ศ.๒๕๖๓) 

        



ขอ้ ๗ วรรคหน่ึง 

           พ นั ก ง า น ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น         
 ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร า ช ก า ร 
 ด้วยความซื่ อ สัตย์ สุจ ริตและ 
 เที่ยงธรรม 



ซ่ือสตัย ์

•  ปฏิบติัตรงไปตรงมา 

•  ไม่คดโกง 

•  ไม่หลอกลวง 

สุจริต 
•  ปฏบิัตด้ิวยความมุ่งหมายในทางที่ดี 
 ที่ชอบตามท านองคลองธรรม 

• ปฏบิัตโิดยไม่ล าเอียง 

 

 

เที่ยงธรรม 



หนา้ท่ีราชการ  พิจารณาจาก 

๑.  กฎหมายหรือระเบียบ 

๒.  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๓.  ค าสั่ งหรือการมอบหมายของ 
     ผู้บงัคับบญัชา 

๔.  พฤตนัิย 



ขอ้ ๗  วรรคสอง 

   
      ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้
ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ ราชการ
ของตน   ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม    หาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 



องคป์ระกอบ  ขอ้ ๗ วรรคสอง 

๑.  มีหนา้ท่ีราชการ 

๒.  อาศยัหรอืยอมใหผ้ ูอ่ื้นอาศยัอ านาจ 

     หนา้ท่ีนัน้ 

๓.  โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

     หาประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผ ูอ่ื้น 



ขอ้ ๗ วรรคสาม 

   

             การปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิัติ
หน้าที่ ราชการโดยมิชอบ  เพื่ อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยทุจริต เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  (ฉ.๓ พ.ศ.๒๕๖๓) 



องคป์ระกอบ ขอ้ ๗ วรรคสาม 

๑.  มีหนา้ท่ีราชการ 

๒.  ปฏิบติั หรอื ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 

     โดยมิชอบ 

๓. เพ่ือใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรา้ยแรง

แกผ่ ูห้น่ึงผ ูใ้ด  

๔.  เจตนา 



ขอ้ ๘ 

      พนักงานส่วนท้องถิ่ นต้อง
ตัง้ใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 



ขอ้ ๙ 

   

      พ นักงานส่วนท้องถิ่ น ต้องปฏิบัติห น้าที่
ราชการ ด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวัง  
รักษาประโยชน์ของทางราชการ  และต้องไม่
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

           การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ราชการ   
 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง            
 เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



ขอ้ ๙ วรรคหน่ึง 

                มี  ๒  ลักษณะ 
๑.  ปฏบิัตหิน้าที่ราชการด้วยความ 
     อุตสาหะ  เอาใจใส่ ระมัดระวัง   
     รักษาประโยชน์ 
๒.  ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 



ประมาท 

•  เลินเลอ่  เผลอ  ลืมสติ 

 

 

เลินเล่อ 
• ขาดความระมัดระวัง 
ไม่รอบคอบ 

 

 • ขาดความระมัดระวัง 
ไม่รอบคอบ  เผลอ  หรือหลงลืม 

 

 

ประมาทเลินเล่อ 



กฎหมายอาญา 

กระท าโดยประมาท 

       กระท าความผิดโดยมิได้เจตนา แต่

กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง    

ซ่ึงบคุคลในภาวะเช่นนัน้จกัตอ้งมีตามวิสยั

และพฤติการณ ์ และผ ูก้ระท าอาจใชค้วาม

ระมัดระวังเช่นว่านั้นได้  แต่หาได้ใช้ให  ้

เพียงพอไม ่



ประมาทเลินเลอ่ 

•  ขาดความระมดัระวงั  ไม่รอบคอบ 

    เผลอ  หลงลืม 

•   มิใช่โดยเจตนา  แต่ปราศจาก 

  ความระมดัระวงั  ซ่ึงบคุคล 

  ในภาวะเช่นนัน้  จกัตอ้งมี 

  ตามวิสยั  และพฤติการณ ์

                     ฯลฯ 

 

 

 



ขอ้ ๙ วรรคสอง 

   
    องค์ประกอบ 
๑. เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ 
    ราชการ 
๒.  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
     อย่างร้ายแรง 



ขอ้ ๑๐ วรรคหน่ึง 

         พนักงานส่วนท้องถิ่ นต้องปฏิบัติ
หน้าที่ ราชการให้ เ ป็นตามกฎหมาย  
ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร   ม ติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายของรัฐบาล
โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 



ขอ้ ๑๐ วรรคสอง 

   

        การปฏบิัตหิน้าที่ราชการโดยจงใจ 
   ไม่ปฏบิัตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ 
   ทางราชการ  มตคิณะรัฐมนตรี  หรือ 
   นโยบายของรัฐบาล  อันเป็นเหตุให้ 
   เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็น 
   ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง       



ข้อ ๑๐          พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏบิัตริาชการ             
ให้เป็นไปตาม 

                     -  กฎหมาย 
                     -  ระเบียบของทางราชการ 
                     -  มตคิณะรัฐมนตรี 
                     -  นโยบายของทางราชการ 

       โดยไม่เสียหายแก่ราชการ 
          จงใจ/เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง                 
          เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

 เจตนาโดยร ูส้ึกในการกระท าและ   
    ประสงคต่์อผลหรอืยอ่มเล็งเห็นผล 

 เจตนากระท าโดยมิไดม้ ุง่หมาย 

   จะใหเ้สียหายหรอืไมอ่าจเล็งเห็นผล 



ขอ้ ๑๑ 

   

      พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องถือว่าเป็น 
หน้าที่ พิ เศษที่ จะสนใจและรับทราบ
เห ตุการ ณ์ เค ล่ื อนไหวอั นอาจ เ ป็น
ภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้อง
ป้องกั นภยั นตรายซึ่ ง จ ะบั ง เ กิ ดแ ก่
ประเทศชาตจินเตม็ความสามารถ 



ขอ้ ๑๒ 

   

          พนักงานส่วนท้องถิ่นต้อง         
     รักษาความลับของทางราชการ 
          การเปิดเผยความลับของทาง     
     ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่       
     ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดอย่างร้ายแรง 



ความลบัทางราชการ 

1.  ลบัท่ีสดุ 

2.  ลบัมาก 

3.  ลบั 



  ขอ้ ๑๓ วรรคหน่ึง 

   

      พ นักงาน ส่วนท้องถิ่ น ต้องปฏิบั ติตามค า ส่ั งของ
ผู้บังคับบัญชา  ซึ่งส่ังในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเล่ียง  
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าส่ังนัน้   จะท าให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ  
หรือเป็นค าส่ังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องเสนอความเหน็เป็น
หนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ังนัน้ และเม่ือ
ได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม
ค าส่ังเดมิเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชาต้องปฏบิตัติาม 



องคป์ระกอบ  ขอ้ ๑๓ วรรคหน่ึง 

๑.  มีค าสัง่ผ ูบ้งัคบับญัชา 

๒.  ผ ูส้ ัง่เป็นผ ูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย 

     -  กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน 

     -  กฎหมายการจดัตัง้สว่นราชการโดยเฉพาะ 

     -  พรบ.บคุคลปี ๒๕๔๒  มาตรา ๑๕ 

๓.  สัง่ในหนา้ท่ีราชการ 

     -  ผ ูส้ ัง่มีหนา้ท่ีราชการและสัง่ใหป้ฏิบติัราชการ 

๔.  เป็นค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  ระเบียบ 

๕.  มีเจตนาไมป่ฏิบติัตามค าสัง่ 

     ขอใหผ้ ูบ้งัคบับญัชาทบทวนค าสัง่ได ้



สัง่ในหนา้ท่ีราชการ 

•  ผ ูส้ ัง่มีหนา้ท่ีราชการในเรือ่งท่ีสัง่ 

•  สัง่ใหป้ฏิบติัราชการ 



ขอ้ ๑๓ วรรคสอง 

   

      การขัดค าส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏบิัต ิ 
ตามค าส่ังของผู้บงัคับบญัชาซึ่งส่ังใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่  ราชการอย่างร้ายแรง  เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง       



ขอ้ ๑๔ 

   

      พนักงานส่วนท้องถิ่ นต้องปฏิบัติ
ราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้าม
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า เ ห นื อ ต น  เ ว้ น แ ต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไปเป็นผู้ส่ังให้
กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัว
ครัง้คราว 



องคป์ระกอบ   ขอ้ ๑๔ 

๑.  เป็นการปฏิบติัราชการ 

๒.  เป็นการขา้มผ ูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 

๓.  เป็นผ ูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย 

 

 

๑.  ผ ูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผ ูส้ ัง่ใหก้ระท า 

๒.   ไดร้บัอนญุาตเป็นพิเศษชัว่ครัง้คราว 

ข้อยกเว้น 



ขอ้ ๑๕ 

   

      พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องไม่รายงานเทจ็        
ต่อผู้บงัคับบญัชา  การรายงานโดยปกปิด
ข้อความ  ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงาน
เทจ็ด้วย 
       การรายงานเทจ็ต่อผู้บงัคับบญัชา    
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง      
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



ขอ้ ๑๕ 

   
    องค์ประกอบ 
๑.  มีการรายงาน 
๒.  เป็นเทจ็หรือปกปิดข้อความซึ่งควร 
     ต้องแจ้ง 
๓.  เป็นการรายงานต่อผู้บงัคับบญัชา 

 



ขอ้ ๑๖ 

         พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องถือและ
ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรม
เนียมของทางราชการ 



ขอ้ ๑๖ 

พนกังานสว่นทอ้งถ่ินตอ้งถือและ

ปฏิบติัตาม 

-  ระเบียบของทางราชการ 

-  แบบธรรมเนียมของทางราชการ 

 



ขอ้ ๑๗ 

   

      พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องอุทศิเวลาของตน 
ให้แก่ราชการ  จะละทิง้หรือทอดทิง้หน้าที่ราชการมิได้ 

       การละทิง้หรือทอดทิง้หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล        
อันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือ
ละทิง้หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า
สิบห้าวัน   โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือโดยมีพฤติการณ์
อันแสดงถึง    ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



ละท้ิง 

  วาง  ปลอ่ย  สละ  ละเสีย 

ไม่อย ูป่ฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

  ไม่เอาเป็นธุระ   ไม่เอาใจใส่ 
ตวัอยู่แต่ไม่ท างาน 

ทอดทิง้ 



ข้อ ๑๗ วรรคสอง   เป็นความผดิวนัิย                                 
อย่างร้ายแรง 

๑.  กรณีที่เกดิความเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 
     ๑.๑  ละทิง้หรือทอดทิง้หน้าที่ราชการ 
     ๑.๒  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
     ๑.๓  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
            อย่างร้ายแรง 



ข้อ ๑๗ วรรคสอง   (ต่อ) 
๒.  กรณีละทิง้หน้าที่ราชการไปเป็นเวลานาน 
     ๒.๑  ละทิง้หน้าที่ราชการตดิต่อกัน 
            เป็นเวลาเกนิกว่า  ๑๕  วัน 
     ๒.๒  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
             -  จงใจไม่ปฏบิัตติามระเบียบของ 
                 ทางราชการ 



ขอ้ ๑๘ 

      พนกังานส่วนทอ้งถ่ินตอ้งสภุาพ

เรียบรอ้ย  รกัษาความสามคัคี และไม่

กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกลั่น

แกลง้กนั  และตอ้งช่วยเหลือกนัในการ

ปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ

ดว้ยกนัและผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ 



ขอ้ ๑๘ 

    พนกังานสว่นทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัต่อ

พนกังานดว้ยกนัและผ ูร้ว่มปฏิบติัราชการ 

   ๑.  สภุาพเรยีบรอ้ย 

   ๒.  รกัษาความสามคัคี 

  ๓.  ไม่กระท าการกลัน่แกลง้กนั 

  ๔.  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน 

           หนา้ท่ีราชการ 



ขอ้ ๑๙ 

   

      พนักงานส่วนท้องถิ่ นต้องต้อนรับ  ให้ความ
สะดวก   ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชน  ผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดย
ไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ห้ามมิให้ดู
หมิ่น เหยียดหยาม  กดข่ี  หรือข่มเหงประชาชนผู้
ตดิต่อราชการ 

       การดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี   หรือข่มเหง 
ประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง 



ข้อ ๑๙ วรรคหน่ึง      
พนักงานส่วนท้องถิ่นต้อง 

ต้อนรับ 
ให้ความสะดวก 
ให้ความเป็นธรรม 
ให้การสงเคราะห์ 

ประชาชน 
ผู้ตดิต่อราชการ 
เก่ียวกับหน้าที่ 
ของตน 

โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
                 ห้ามดหูมิ่น   เหยียดหยาม   กดข่ี
หรือข่มเหง 
ประชาชนผู้ตดิต่อราชการ 



ดหูม่ิน 

 ดถูกูว่าไม่ดีจรงิ  ไม่เกง่จรงิ 

เหยียด 
ถือเอาว่า   ลงเอาว่า 

ดหูมิ่น  ดถูกู 
หยาม 

เหยียดหยาม 
  การกล่าวถ้อยค า  หรือแสดงกิริยา 
อาการดถูกูหรือรังเกียจ 



กดข่ี 

•  ขม่ใหอ้ย ูใ่นอ านาจ 

•  ใชอ้ านาจบงัคบัเอา 

•  แสดงอ านาจเอา 

ข่มเหง 
•  ใช้ก าลังรังแก 



   

  องค์ประกอบ  ข้อ ๑๙ วรรคสอง 
๑.  เป็นการกระท าในฐานะที่เป็นข้าราชการ 
๒.  ผู้ถกูดหูมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ีหรือ 
    ข่มเหงต้องอยู่ในฐานะประชาชน 
    ผู้มาตดิต่อราชการ 
๓.  เป็นการดหูมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี 
     ข่มเหง  อย่างร้ายแรง 
๔.  เจตนาหรือจงใจ 



บริการประทบัใจ 
 

๑.   ยิม้แย้มแจ่มใส 
๒.   เตม็ใจช่วยเหลือ 
๓.   ไม่เบื่อค าถาม 
๔.   ฟังความครบถ้วน 
๕.   รีบด่วนบริการ 

๖.   อ่อนหวานน่ารัก 
๗.   ไม่สักแต่ท า 
๘.   น า้ค าไพเราะ 
๙.   เหมาะสมสถานที่ 
๑๐. ไม่มีนอกใน 
 



บริการยอดแย่ 
๑.   ปากหมา 
๒.   หน้ายักษ์ 
๓.   ตักตวง 
๔.   ถ่วงเร่ือง 
๕.   เช่ืองช้า 

๖.   ล้าสมัย 
๗.   ไม่แน่ชัด 
๘.   ปัดสวะ 
๙.   ละเลย 
๑๐.  เฉยชา 
 
 



ขอ้ ๒๐ 

      พ นั ก ง า น ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ต้ อ ง 

ไม่กระท าการหรือยอมใหผ้ ูอ่ื้นกระท า 

การหาผลประ โยชน์อันอาจท า ให ้

เสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสีย 

เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

ของตน 



   

  องค์ประกอบ   ข้อ ๒๐ 
๑.  กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการ 
      หาผลประโยชน์ 
๒.  อาจท าให้เสีย 
      -  ความเที่ยงธรรม 
      -  เส่ือมเสียเกียรตศัิกดิ์ของต าแหน่ง 
          หน้าที่ราชการ 



เกยีรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ 
เกยีรติศักดิ์ =  ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญ 
ต าแหน่งหน้าที่อยู่ในฐานะอย่างไร 
 ครู                     ฝ่ายปกครอง 

 ข้าราชการ   

ค านึงถงึความรู้สึกของ 
 ประชาชน  สังคม  หรือ 
  ทางราชการ 



ขอ้ ๒๑ 

      พนกังานสว่นทอ้งถ่ินตอ้งไม่เป็น

กรรมการผ ูจ้ดัการ  หรอืผ ูจ้ดัการ  หรอื

ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงาน

คลา้ยคลึงกนันัน้ในหา้งห ุน้สว่น  หรอื

บรษิทั 

 



       

ข้อ ๒๑ 

    พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องไม่เป็น 
  ๑.  กรรมการผู้จดัการ 
   ๒.  ผู้จดัการ 
  ๓.  ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มี 
       ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 



ขอ้ ๒๒ 

         พนกังานสว่นทอ้งถ่ินตอ้งวางตนเป็น

กลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกี่ยว 

ขอ้งกับประชาชน  กบัจะต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการว่าดว้ยมารยาท

ทางการเมืองของขา้ราชการโดยอนโุลม 



   

ข้อ ๒๒ 
   พนักงานส่วนท้องถิ่นต้อง 
  ๑.  วางตนเป็นกลางทางการเมือง 
           ในการปฏบิัตหิน้าที่ราชการและ             
     ปฏบิัตกิารอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
   ๒. ปฏบิัตติามระเบียบของทางราชการ 
           ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ 
           ข้าราชการ 



ขอ้ ๒๓ วรรคหน่ึง 

         พนักงานส่วนท้อง ถ่ินต้อง

รักษาช่ือเสียงของตน และรักษา

เ กียร ติศัก ด์ิของต าแห น่งหน้า ท่ี 

ราชการของตนมิใหเ้สื่อมเสีย โดยไม่

กระท าการใด  ๆ   อันได้ช่ือ ว่า 

เป็นผ ูป้ระพฤติชัว่ 



   

ข้อ ๒๓ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ๑.  ต้องรักษาช่ือเสียงของตน 
   ๒.  ต้องรักษาเกียรตศัิกดิ์ของต าแหน่ง 
            หน้าที่ราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย 
       ๓.  โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ช่ือว่า 
        เป็นผู้ประพฤตช่ัิว 

 



ขอ้ ๒๓ วรรคสอง 

   

        การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่ สุดให้
จ าคุก   หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก  เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับ ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ  หรือกระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่า   
เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 



   

ข้อ ๒๓ วรรคสอง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๑.  กระท าความผิดอาญาจนได้รับ 
       โทษจ าคุก 
   ๒. กระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็น 
      ผู้ประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง 



แนวทางการพิจารณาเรือ่ง 

“ประพฤติชัว่” 

•  ฐานะต าแหน่งหนา้ท่ี 

•  ความร ูส้ึกของสงัคม 

•  เจตนา 



   

ข้อ ๒๓/๑  new 2563  3 กพ. 63 
พนักงานส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอันเป็นการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยกระท าการ
ประการใดประการหน่ึง ดังต่อไปนี ้ต่อข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าจะเกิดขึน้ในหรือนอกสถานที่ราชการ 
โดยผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอมต่อการกระท านัน้ หรือ
ท าให้ผู้ถูกกระท าเดอืดร้อนร าคาญ 
 



   

ข้อ ๒๓/๑  new 2563  3 กพ. 63 
  (๑) กระท าการด้วยการสัมผัสทางกาย ที่มีลักษณะ
ส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับ
อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึง เป็นต้น 
 
 (๒) กระท าการด้วยวาจาที่ ส่อไปทางเพศ เช่น 
วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย 
เป็นต้น 
 



   

ข้อ ๒๓/๑  new 2563 3 กพ. 63 
  (๓) กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ ส่อไปในทางเพศ 
เช่น การใช้สายตาลวนลาม การท าสัญญาณหรือ
สัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น 
 
 (๔) การแสดงหรือส่ือสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ ส่อไป
ในทางเพศ เช่นการแสดงรูปลามกอนาจาร ส่ง
จดหมายข้อความ หรือการส่ือสารรูปแบบอ่ืนเป็นต้น 
 



   

ข้อ ๒๓/๑  new 2563 3 กพ. 63 
  (๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ ส่อไปในเพศ ซึ่ ง
ผู้ถูกกระท าไม่พึ่งประสงค์หรือเดอืดร้อนร าคาญ 

     การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตาม
วรรคหน่ึง อันเ ป็นเหตุให้ เ สียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 



   

ข้อ ๒๔ 
ผู้บงัคับบญัชามีหน้าที่ 
  ๑.  เสริมสร้างและพัฒนา 
   ๒.  ป้องกัน 
       ๓.  ด าเนินการทางวินัย 
      ผู้บงัคับบญัชาผู้ใดละเลยไม่ปฏบิตั ิหรือ
ปฏบิตัโิดยไม่สุจริต  ถอืว่าผู้นัน้กระท าผิดวนัิย 

  



  
 
 

ความผิดทางวินัย 
•  ไม่มีอายุความ   

•  การลงโทษต้องด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย 
 

•  ผู้ส่ังลงโทษต้องเป็นผู้บงัคับบญัชาที่มีอ านาจ
ลงโทษได้ 
•    สภาพการเป็นข้าราชการ 
 -     ขณะกระท าผิด 
 -     ขณะลงโทษ 



     ขอ้  ๒๕  พนกังานส่วนต าบล ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรอืไม่ปฏบิตัิตามขอ้

ปฏบิติัทางวินยัตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ ผูน้ ัน้เป็นผูก้ระท าผดิวินยั จกัตอ้งไดร้บั

โทษทางวินยั เวน้แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามท่ีก าหนดในหมวด ๘ 

     โทษทางวินยัมี  ๕ สถาน  คอื 

 (๑)  ภาคทณัฑ ์

 (๒)  ตดัเงนิเดอืน 

 (๓)  ลดข ัน้เงนิเดอืน  

 (๔)  ปลดออก 

 (๕)  ไล่ออก 



หลกัการพจิารณาความผดิ 

  ๒.  หลกัมโนธรรม 

๑.  หลกันิติธรรม 



หลกันิติธรรม 

คอืการพจิารณาตามตัวบทกฎหมาย 

-  มีบทกฎหมายบัญญัติเป็นความผดิ 

-  การกระท าเข้าองค์ประกอบ 
 ความผดิทุกประการ 



      “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมชิอบ  เพือ่ให้ตนเองหรือผู้อืน่ได้ประโยชน์ทีม่คิวร
ได้  เป็นการทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ  และเป็นความผดิ
วนัิยอย่างร้ายแรง” 

องค์ประกอบ   คอื 
๑.  มีหน้าที่ราชการ 
๒.  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     โดยมิชอบ 
๓.  เพือ่ให้ตนเองหรือผู้อืน่ได้ประโยชน์ทีม่คิวรได้ 

๔.  มเีจตนาทุจริต 

ฐานทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ 



          “การรายงานเทจ็ต่อผู้บังคบับัญชา  อนัเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผดิ
วนัิยอย่างร้ายแรง” 

องค์ประกอบ  คอื 
๑.  มีการรายงาน 

๒.  รายงานเป็นเท็จ 
๓.  รายงานต่อผู้บังคบับัญชา 
๔.  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง 

ฐานรายงานเท็จ 
ต่อผู้บังคบับัญชา 



 หลกัมโนธรรม   หมายถึง 
  การพจิารณาทบทวนให้รอบคอบ
โดยค านึงถึงความเป็นจริง    
ความถูกต้องเหมาะสมที่ควรจะเป็น 



การก าหนดโทษ 

การพิจารณาวินิจฉัยว่า  
ผู้ ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด         
ในแต่ละกรณี   สมควร 
ถูกลงโทษสถานใด 



หลกัการก าหนดโทษ 
๑. หลกันิติธรรม 

๒. หลกัมโนธรรม 

๓. หลกัความเป็นธรรม 

๔. นโยบายของทางราชการ 



๑. หลกันิติธรรมในการก าหนดโทษ 
คอื  ค านึงถึงระดบัโทษตามที่กฎหมายก าหนด 

* ความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง  ก าหนดโทษสถานหนัก 
* ความผดิวนัิยอย่างไม่ร้ายแรง  ก าหนดโทษสถานเบา 

* ความผดิวนัิยเลก็น้อย  จะงดโทษให้กไ็ด้   
   (ว่ากล่าวตักเตือน  ทัณฑ์บน) 



๒.  หลกัมโนธรรมในการก าหนดโทษ 
 คอื  การพจิารณาทบทวนให้รอบคอบ  โดย
ค านึงถงึความถูกต้อง  เหมาะสม  ตามเหตุผล 
ที่ควรจะเป็น ภายในขอบเขตระดบัโทษ  ตามที่
กฎหมายก าหนด 



เหตุผลประกอบการพจิารณา 
*  ลกัษณะของการกระท าผดิ 
*  ผลแห่งการกระท า 
*  คุณความด ี

*  การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระท าน้ันเป็นความผดิ 

*  การให้โอกาสแก้ไขความประพฤติ 
 *  เหตุเบือ้งหลงัการกระท าผดิ 
 *  สภาพของผู้กระท าผดิ 
 



3. หลกัความเป็นธรรม 
คอื   การวางโทษจะต้องให้ได้ระดบัเสมอ
หน้ากนั  ใครท าผดิกจ็ะต้องถูกลงโทษ 

 -  ไม่เลอืกที่รักมักที่ชัง 

 -  ความผดิอย่างเดยีวกนั  ควรก าหนดโทษ  
   เท่ากนั หรือใกล้เคยีงกนั 



๔. นโยบายของทางราชการใน 
    การลงโทษข้าราชการ 

  -  นโยบายของรัฐบาล 
  -  มติคณะรัฐมนตรี 
  -  มติ  ก.พ. 
  -  มติ ก. กลาง 
  -  นโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ 

.................... 

.................... 

....................... 



มีการกล่าวหา 
สืบสวนหรือ 

สอบข้อเทจ็จริง 

ไม่ร้ายแรง 

ร้ายแรง 

ส่ังลงโทษ 

รายงานก.จังหวัด 

แต่งตัง้กรรมการ 
สอบสวนวินัยร้ายแรง 

•  แจ้งข้อกล่าวหา 
•  สรุปพยาน 
•  ให้ผู้ถูกกล่าวหาชีแ้จง 
•  สรุปความผิด 
•  เสนอนายกฯส่ังการ 

ผิดร้ายแรง ไม่ร้ายแรง ส่ังลงโทษ 
ขอความเหน็ชอบ 

ก.จังหวัด 

ออกค าส่ัง 
ปลดออก  ไล่ออก 

อุทธรณ์ค าส่ัง 
ใน  30  วัน 

* ส่ังพักราชการ 
* ส่ังให้ออกไว้ก่อน 

ตัง้กรรมการ 
วิธีเหมาะสม 

ไม่ผิด ยุตเิร่ือง 

ผิด 



การด าเนินการทางวินยั 

และไม่กระท า ด้วยโทสะหรืออคต ิ

41 

ด าเนินการ  อย่างมีอุเบกขา 

เคร่งครัด  เสมอหน้าและยุตธิรรม 

มุ่งแก้ไข  ใช่แก้แค้นแบบกรรมสนองกรรม 



วินัย พนักงานจ้าง อปท. 

นายด ารงคช์ยั  ไชยมงคล 

  นติิกร ช านาญการพิเศษ 
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