
วินัยและการรักษาวินัย 

นายพงศวิศิษฏ  บาล ี
นิติกรชำนาญการ 

ผูเรียบเรียง 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนประกาศเก่ียวกับวินัยและการ
รักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานเทศบาล และลูกจาประจำ  สำหรับพนักงานจางนั้นอนุโลมตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังกลาว จะแตกตางกันบางก็เฉพาะบทลงโทษเทานั้น ซึ่งในที่นี้จะได
นำเอาหมวด ๒ วินัยและการรักษาวินัย มาอธิบายฐานความผิดและองคประกอบความผิด เพ่ือประโยชนในการ
กำกับความประพฤติและการวินิจฉัยความผิดตามฐานความผิดตางๆ รวม ๑๘ ฐานความผิด 

๑. ลักษณะเฉพาะของวินัย 
    ๑.๑ ไมมีอายุความ 
    ๑.๒ ตองมีสภาพเปนขาราชการ/ลูกจางประจำ/พนักงานจาง 
    ๑.๓ เปนอำนาจของผูบังคับบัญชาปจจุบัน 

๒. ประเภท 
    ๒.๑ วินัยอยางไมรายแรง 
    ๒.๒ วินัยรายแรง 

๓. สถานโทษ 
    ๓.๑ วินัยอยางไมรายแรงมีโทษ ๓ สถาน ( ภาคทัณฑ/ตัดเงนิเดือน/ลดขั้นเงนิเดือน ) 
    ๓.๒ วินัยอยางรายแรงมีโทษ 2 สถาน ( ปลดออก/ไลออก ) 

๔. ฐานความผิดทางวินัยมี ๑๘ ฐาน ดังนี ้

    ๔.๑ ฐานไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
      ๔.๒ ฐานไมสุจริตในการปฏิบัติหนาที่  
      ๔.๓ ฐานไมปฏิบัติราชการใหเกิดผลด ี
      4.๔ ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
      ๔.๕ ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายฯลฯ 
      ๔.๖ ฐานไมสนใจทราบสาเหตุเคลื่อนไหวอันตราย 
      ๔.๗ ฐานเปดเผยความลับของราชการ 
      ๔.๘ ฐานขัดคำสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการชอบ 
      ๔.๙ ฐานทำการขามขั้นผูบังคบับัญชาเหนือตน 

    ๔.๑๐ ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
      ๔.๑๑ ฐานไมปฏิบัติตามธรรมเนียมราชการ 
      ๔.๑๒ ฐานขาดราชการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที ่
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      ๔.๑๓ ฐานไมสุภาพเรียบรอย หรือ กลั่นแกลงกัน 
      ๔.๑๔ ฐานดูหมิ่น กดขี่ ขมเหงประชาชนผูมาติดตอ 
      ๔.๑๕ ฐานกระทำการใหเสื่อมเกียรติราชการ  
      ๔.๑๖ ฐานเปนผูจัดการในหางหุนสวนหรือบริษัท 
      ๔.๑๗ ฐานวางตนไมเปนกลางทางการเมือง 
      ๔.18 ฐานประพฤติชั่ว 

  ๕. องคประกอบความผิดทางวินัย 
    ๕.๑ จะถือวาผิดวินัยฐานใด พฤติการณตองครบองคประกอบความผิดในฐานนั้น 
    ๕.๒ หากไมครบองคประกอบจะไมผิดวินัยฐานนั้น แตอาจผิดฐานอื่น เชน ไมผิดฐานทุจริต

แตอาจผิดฐานประพฤติชั่วได 

๖. คำอธิบายฐานความผิดและองคประกอบความผิดทางวินัย 
 ๖.๑ ตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอานาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ฐานไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข (ขอ ๖) 

มี 2 ขั้นตอน 
  1) กอนรับราชการ (ขาดคุณสมบัติ) 
  2) ขณะรับราชการ (ผิดวินัยอยางไมรายแรง) หากไดรับโทษจำคุก อาจเปนวินัยรายแรง 

  ๖.๒ ตองปฏิบตัิหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 
  หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอำนาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 
  การปฏิบัติ หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นได
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจรติและเที่ยงธรรม (ขอ ๗ วรรคหนึ่ง) 
องคประกอบความผิด 
1) มีหนาที่ราชการ 

 2) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ฐานอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอำนาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่น (ขอ ๗ วรรคสอง) 

องคประกอบความผิด 
1) มีหนาที่ราชการ 

 2) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 3) หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
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ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ (ขอ ๗ วรรคสาม) 
  องคประกอบความผิด 

 1) มีหนาที่ราชการ 
 2) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
 3) เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
 4) มีเจตนาทุจริต 

 ๖.๓ ตองตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ 

ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ (ขอ ๘) 
องคประกอบความผิด 
1) มีหนาที่ราชการ 

  2) ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ 

  ๖.๔ ตองตั้งใจปฏิบตัหินาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 

การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 

ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีความอุตสาหะ/โดยไมเอาใจใส/โดยไมระมัดระวังรักษา
ประโยชนของทางราชการ/ประมาทเลินเลอ (ขอ ๙ วรรคหนึ่ง) 

องคประกอบความผิด 
1) มีหนาที่ราชการ 
2) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีความอุตสาหะ/โดยไมเอาใจใส/โดยไมระมัดระวังรักษา

ประโยชนของทางราชการ/ประมาทเลินเลอ 

ฐานประมาทเลินเลออยางไมรายแรง (ขอ ๙ วรรคสอง) 
องคประกอบความผิด 

 1) มีหนาที่ราชการ 
 2) ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

ฐานประมาทเลินเลออยางรายแรง ( ขอ ๙ วรรคสาม ) 
มี 3 องคประกอบ 
 1) มีหนาที่ราชการ 
 2) ประมาทเลินเลอในหนาที่ 
 3) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
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  ๖.๕ ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยมิใหเสียหายแกราชการ 
  การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง 

  ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายของรัฐบาล (ขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง) 

องคประกอบความผิด 
1) มีหนาที่ราชการ 
2) ไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขิงทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

และ นโยบายของรัฐบาล และเกิดความเสียหายแกราชการ 

ฐานจงใจไมปฏิบัติหนาราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง) 

องคประกอบความผิด 
 1) มีหนาที่ราชการ 

  2) จงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการให เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล 

3.เสียหายแกราชการอยางรายแรง 
๖.๖ ตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตราย

ตอประเทศชาติ และตองเปนภยันตรายซึ่งจะบังเกิดขึ้นแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
ฐานไมสนใจและรับทราบเหตุการณเคล่ือนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและ

ไมปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ (ขอ ๑๑)                   
องคประกอบความผิด 
๑) ทราบวามีภยันตรายที่จะบังเกิดแกปประเทศชาต ิ
๒) ไมปองกันภยนัตรายนั้น หรือปองกันไมเต็มความสามารถ 
๖.๗ ตองรักษาความลับของทางราชการการเปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุ

ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินยัอยางรายแรง 
ฐานไมรักษาความลับของทางราชการ (ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง) 
องคประกอบความผิด 
๑) มีความลับของทางราชการ 
๒) นำความลับของทางราชการไปเปดเผย  
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  ฐานเปดเผยความลับของทางราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ 
๑๒ วรรคสอง) 

  องคประกอบความผิด 
  ๑) มีความลับของทางราชกร 

๒) นำความลับของทางราชการไปเปดเผย 
๓)เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  

๖.๘ ตองปฏิบัติตามคำส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให
เสียหายแกราชการหรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที
เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลวถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตาม 

การขัดขืนคำส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 ฐานขัดคำสั่งผูบงัคับบญัชา (ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง) 
องคประกอบความผิด 
๑) มีคำสั่งของผูบังคับบญัชา 
๒) เปนการสั่งในหนาที่ราชการ 
๓) เปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
๔) มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาว 
ฐานขัดคำสั่งของผูบังคับบัญชา เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ ๑๓ 

วรรคสอง) 
องคประกอบความผิด 
๑) มีคำสั่งของผูบังคับบัญชา 
๒) เปนการสั่งในหนาที่ราชการ 
๓) เปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
๔) มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาว 
๕) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
๖.๙ ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทำการขามขั้นผูบังคับบัญชาเหนือตนเวนแต

ผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทำหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว (ขอ ๑๔) 
องคประกอบความผิด 

 ๑) มีการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 ๒) การปฏิบัติราชการนั้นเปนการกระทำขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต 
    (๑) ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทำ หรือ 
    (๒) ไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
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  ๖.๑๐ ตองไมรายงานเท็จตอผูบงัคับบญัชา 
การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง 

ฐานรายงานเท็จตอผูบงัคับบัญชา (ขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง) 
องคประกอบความผิด 
๑) ตองมีการรายงานตอผูบังคบับัญชา 
๒) การรายงานนั้นมีลักษณะอันเปนเท็จ หรือมีลักษณะปกปดขอความจริงซึ่งควรตองรายงาน

ใหทราบ 
ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ ๑๕ 

วรรคสอง) 
องคประกอบความผิด 
๑) ตองมีการรายงานตอผูบังคบับัญชา 
๒) การรายงานนั้นมีลักษณะอันเปนเท็จ หรือมีลักษณะปกปดขอความจริงซึ่งควรตองรายงาน

ใหทราบ 
๓) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
๖.๑๑ ตองถือและปฏิบตัติามระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ 
ฐานไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ (ขอ ๑๖) 
๑) ตองมีระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ 
๒) ไมถือและปฏิบัติตามระเบียบนั้น 
๖.๑๒ ตองอทุิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิง้หรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได 
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแก

ราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 

ฐานละท้ิงหนาที่ราชการ (ขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง) 
องคประกอบความผิด 
๑) มีหนาที่ราชการ 
๒) มีการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ 
ฐานละท้ิงหนาที่ราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ ๑๗ วรรคสอง) 
องคประกอบความผิด 
๑) มีหนาที่ราชการ 
๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
๓) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
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  ฐานละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผล

อันสมควร หรือมีพฤติการณอนัแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 องคประกอบความผิด 

๑) ละทิ้งหนาที่ราชการ 
๒) เปนระยะเวลาติดตอในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน 
๓) โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ 
๖.๑๓ ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทำการอยางใดท่ีเปนการกลั่น

แกลงกนัและตองชวยเหลือกันในการปฏิบตัิหนาที่ระหวางกันและผูรวมปฏิบัตริาชการ 
ฐานไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษาความสามัคคี ไมชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ (ขอ 

๑๘) 
องคประกอบความผิด 
๑) ไมสุภาพเรียบรอยระหวางขาราชการ/ผูรวมปฏิบัติราชการ 
๒) ไมรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการ/ผูรวมปฏิบัติราชการ 
๓) กลั่นแกลงกัน 
๔) ไมชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ 

๖.๑๔ ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหความสงเคราะหแก
ประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดู
หม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ 

การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 

ฐานไมตอนรับ ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม ไมใหการสงเคราะห ดูหม่ินเหยียด
หยาม กดขี่ หรือขมเหง (ขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง)  

องคประกอบความผิด 
๑) ไมตอนรับ ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม ไมใหการสงเคราะห ดูหมิ่นเหยียด

หยาม กดขี่ หรือขมเหง 
๒) กระทำแกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ อยางรายแรง (ขอ 
๑๙ วรรคสอง) 

องคประกอบความผิด 
๑) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหงอยางรายแรง 
๒) เปนการกระทำตอประชาชนผูมาติดตอราชการ 
๓) มีเจตนา (รูสำนึกในการกระทำ) 
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๖.๑๕ ตองไมกระทำการ หรือยอมใหผูอื่นกระทำการหาผลประโยชนอันอาจทำใหเสีย
ความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการของตน 

ฐานกระทำการ หรือยอมใหผูอื่นกระทำการหาผลประโยชนอนัอาจทำใหเสียความเที่ยง
ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการของตน (ขอ ๒๐) 

องคประกอบความผิด 
๑) กระทำการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทำการหาผลประโยชน 
๒) อันอาจทำใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการของ

ตน 

๖.๑๖ ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดำรงตำแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

ฐานเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดำรงตำแหนงอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
นั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท (ขอ ๒๑) 

องคประกอบความผิด 
๑) ตองเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดำรงตำแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

ในหางหุนสวน หรือบริษัท 

๖.๑๗ ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททาง
การเมืองของขาราชการโดยอนุโลม 

ฐานไมวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวของกับประชาชน (ขอ ๒๒) 

องคประกอบความผิด 
๑) วางตนไมเปนกลางทางการเมืองและการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวของกับประชาชน 
๒) ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๖.๑๘ ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการของตน
มิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทำการใดๆ อนัไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

การกระทำผิดอาญาจนไดรับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกวาจำคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให
จำคุก หรือไดรับโทษที่หนักกวาจำคุก เวนแตเปนโทษที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ
กระทำการอื่นใดอนัไดชื่อวาประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ฐานประพฤติชั่วไมรายแรง (ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง) 
ฐานประพฤติชั่วไมรายแรง (ขอ ๒๓ วรรคสอง) 
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แนวทางการพิจารณาวาเปนการประพฤติชั่วไมรายแรง/รายแรง 
๑) เกียรติของขาราชการ 
๒) ความรูสึกของสังคม 
๓) เจตนาในการกระทำ (รูสำนึก) 

หนาที่ของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับวินัย (ขอ ๒๔) 
๑) เสริมสรางและพัฒนาใหมีวินัย 
๒) ปองกันไมใหกระทำผิดวินัย 
๓)  ดำเนินการทางวินัยทันทีเมื่อกระทำผิด 

หนาที่ของผูบังคับบัญชาเมื่อมีการรองเรียน/สงเรื่อง/ชี้มูล 
๑) มีพยานหลักฐานในเบื้องตน ใหดำเนินการทางวินัยทันที (ขอ ๒๔ วรรคสี่) 
๒) ปรากฏตัวผูรอง หรือสงสัย ใหนายกรีบสืบสวนในเบื้องตน (ขอ ๒๔ วรรคหา) 
    (๑) ไมมีมูล ใหยุติเรื่อง 
    (๒) มีมูล ใหดำเนินการทางวินัยทันที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานรับเรื่องราวรองทุกข 
กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 


