วนัยและการรักษาวนัย
นายพงศวศิษฏ บาลี
นิติกรชํานาญการ
ผูเรยบเรยง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เร่อง หลักเกณฑและเง่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษทางวนัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนประกาศเกี่ยวกับวนัยและการรักษาวนัยและการดําเนินการทางวนัย พนักงานเทศบาล และ
ลูกจาประจํา ซ่งมีการเพิมฐานความผิดเปน ๑๙ ฐานความผิด สําหรับพนักงานจางนั้นอนุโลมตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังกลาว จะแตกตางกันบางก็เฉพาะบทลงโทษเทานั้น ซ่งในที่นี้จะไดนําเอา
หมวด ๒ วนัยและการรักษาวนัย มาอธบายฐานความผิดและองคประกอบความผิด เพื่อประโยชนในการกํากับ
ความประพฤติและการวนิจฉัยความผิดตามฐานความผิดตางๆ รวม ๑๙ ฐานความผิด
๑. ลักษณะเฉพาะของวนัย
๑.๑ ไมมีอายุความ
๑.๒ ตองมีสภาพเปนขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง
๑.๓ เปนอํานาจของผูบังคับบัญชาปจจุบัน
๒. ประเภท
๒.๑ วนัยอยางไมรายแรง
๒.๒ วนัยรายแรง
๓. สถานโทษ
๓.๑ วนัยอยางไมรายแรงมีโทษ ๓ สถาน ( ภาคทัณฑ/ตัดเงนเดือน/ลดขั้นเงนเดือน )
๓.๒ วนัยอยางรายแรงมีโทษ ๒ สถาน ( ปลดออก/ไลออก )
๔. ฐานความผิดทางวนัยมี ๑๙ ฐาน ดังนี้
๔.๑ ฐานไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปไตย
๔.๒ ฐานไมสุจรตในการปฏิบัติหนาที่
๔.๓ ฐานไมปฏิบัติราชการใหเกิดผลดี
๔.๔ ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
๔.๕ ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายฯลฯ
๔.๖ ฐานไมสนใจทราบสาเหตุเคลื่อนไหวอันตราย
๔.๗ ฐานเปดเผยความลับของราชการ
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๔.๘ ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซ่งสั่งการชอบ
๔.๙ ฐานทําการขามขั้นผูบังคับบัญชาเหนือตน
๔.๑๐ ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
๔.๑๑ ฐานไมปฏิบัติตามธรรมเนียมราชการ
๔.๑๒ ฐานขาดราชการละทิงหรอทอดทิงหนาที่
๔.๑๓ ฐานไมสุภาพเรยบรอย หรอ กลั่นแกลงกัน
๔.๑๔ ฐานดูหมิน กดข่ ขมเหงประชาชนผูมาติดตอ
๔.๑๕ ฐานกระทําการใหเสื่อมเกียรติราชการ
๔.๑๖ ฐานเปนผูจัดการในหางหุนสวนหรอบรษัท
๔.๑๗ ฐานวางตนไมเปนกลางทางการเมือง
๔.๑๘ ฐานประพฤติชั่ว
๔.๑๙ ฐานลวงละเมิดหรอคุกคามทางเพศ
๕. องคประกอบความผิดทางวนัย
๕.๑ จะถือวาผิดวนัยฐานใด พฤติการณตองครบองคประกอบความผิดในฐานนั้น
๕.๒ หากไมครบองคประกอบจะไมผิดวนัยฐานนั้น แตอาจผิดฐานอื่น เชน ไมผิดฐาน
ทุจรตแตอาจผิดฐานประพฤติชั่วได
๖. คําอธบายฐานความผิดและองคประกอบความผิดทางวนัย

๖.๑ ตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปไตยอันมีพระมหากษัตรยทรงเปนพระ
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอานาจักรไทยดวยความบรสุทธ์ใจ
(ขอ ๖)

ฐานไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปไตยอันมีพระมหากษัตรยทรงเปนพระประมุข
มี 2 ขั้นตอน
1) กอนรับราชการ (ขาดคุณสมบัติ)
2) ขณะรับราชการ (ผิดวนัยอยางไมรายแรง) หากไดรับโทษจําคุก อาจเปนวนัยรายแรง

๖.๒ ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่อสัตยสุจรตและเที่ยงธรรม
หามมิใหอาศัยหรอยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรอ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรอผูอื่น
การปฏิ บัติ หรอ ละเวน การปฏิ บัติ หน าที่ ราชการโดยมิ ช อบ เพื่ อให ต นเองหรอผู อื่นได
ประโยชนทมี่ ิควรได เปนการทุจรตตอหนาที่ราชการ และเปนความผิดวนัยอยางรายแรง
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ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่อสัตยสุจรตและเที่ยงธรรม (ขอ ๗ วรรคหนึ่ง)
องคประกอบความผิด
1) มีหนาที่ราชการ
2) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซ่อสัตยสุจรตและเที่ยงธรรม
ฐานอาศัยหรอยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรอ
ผูอื่น (ขอ ๗ วรรคสอง)
องคประกอบความผิด
1) มีหนาที่ราชการ
2) ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมซ่อสัตยสุจรตและเที่ยงธรรม
3) หาประโยชนใหแกตนเองหรอผูอื่น
ฐานปฏิบัติหรอละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ (ขอ ๗ วรรคสาม)
องคประกอบความผิด
1) มีหนาที่ราชการ
2) ปฏิบัติหรอละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
3) เพื่อใหตนเองหรอผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
4) มีเจตนาทุจรต

๖.๓ ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรอความกาวหนาแกราชการ
ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรอความกาวหนาแกราชการ (ขอ ๘)
องคประกอบความผิด
1) มีหนาที่ราชการ
2) ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรอความกาวหนาแกราชการ

๖.๔ ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวนัยอยางรายแรง
ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมมีความอุตสาหะ/โดยไมเอาใจใส/โดยไมระมัดระวังรักษา
ประโยชนของทางราชการ/ประมาทเลินเลอ (ขอ ๙ วรรคหนึ่ง)
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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

๖.๕ ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตร และนโยบายของรัฐบาลโดยมิใหเสียหายแกราชการ
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตร และนโยบายของรัฐบาลอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวนัยอยาง
รายแรง
ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตร และ
นโยบายของรัฐบาล (ขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง)
องคประกอบความผิด
1) มีหนาที่ราชการ
2) ไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขงทางราชการ มติคณะรัฐมนตร
และ นโยบายของรัฐบาล และเกิดความเสียหายแกราชการ
ฐานจงใจไมปฏิบัติหนาราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตร
และนโยบายของรัฐบาล เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง)

-๕–
องคประกอบความผิด
1) มีหนาที่ราชการ
2) จงใจไม ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการให เป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตร และนโยบายของรัฐบาล
3.เสียหายแกราชการอยางรายแรง

๖.๖ ตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอ
ประเทศชาติ และตองเปนภยันตรายซ่งจะบังเกิดข้นแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
ฐานไมสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและไม
ปองกันภยันตรายซ่งจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ (ขอ ๑๑)
องคประกอบความผิด
๑) ทราบวามีภยันตรายทีจ่ ะบังเกิดแกปประเทศชาติ
๒) ไมปองกันภยันตรายนั้น หรอปองกันไมเต็มความสามารถ

๖.๗ ตองรักษาความลับของทางราชการการเปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวนัยอยางรายแรง

วรรคสอง)

ฐานไมรักษาความลับของทางราชการ (ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง)
องคประกอบความผิด
๑) มีความลับของทางราชการ
๒) นําความลับของทางราชการไปเปดเผย
ฐานเปดเผยความลับของทางราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ ๑๒
องคประกอบความผิด
๑) มีความลับของทางราชกร
๒) นําความลับของทางราชการไปเปดเผย
๓)เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

๖.๘ ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขนหรอหลีกกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแก
ราชการหรอจะเป น การไม รั ก ษาประโยชน ข องทางราชการ จะเสนอความเห็ น เป น หนั งสื อ ทั น ที เพื่ อ ให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลวถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตาม
การขัดขนคําสั่งหรอหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
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สอง)

ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา (ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง)
องคประกอบความผิด
๑) มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๒) เปนการสั่งในหนาที่ราชการ
๓) เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๔) มีเจตนาขัดขนหรอหลีกเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
ฐานขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ ๑๓ วรรค
องคประกอบความผิด
๑) มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๒) เปนการสั่งในหนาที่ราชการ
๓) เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๔) มีเจตนาขัดขนหรอหลีกเลี่ยงที่จะไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
๕) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

๖.๙ ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามขั้นผูบังคับบัญชาเหนือตนเวนแต
ผูบังคับบัญชาเหนือข้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรอไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว (ขอ ๑๔)
องคประกอบความผิด
๑) มีการปฏิบัติหนาที่ราชการ
๒) การปฏิบัติราชการนั้นเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต
(๑) ผูบังคับบัญชาเหนือข้นไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรอ
(๒) ไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว

๖.๑๐ ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปดขอความซ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จต อ ผูบังคับ บั ญ ชา อัน เปน เหตุ ให เสี ย หายแก ราชการอย างรายแรง เป น
ความผิดวนัยอยางรายแรง

ใหทราบ

ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา (ขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง)
องคประกอบความผิด
๑) ตองมีการรายงานตอผูบังคับบัญชา
๒) การรายงานนั้นมีลกั ษณะอันเปนเท็จ หรอมีลักษณะปกปดขอความจรงซ่งควรตองรายงาน

-๗–
วรรคสอง)

ใหทราบ

ฐานรายงานเท็จ ตอผู บังคับบัญ ชา เปนเหตุให เสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ ๑๕
องคประกอบความผิด
๑) ตองมีการรายงานตอผูบังคับบัญชา
๒) การรายงานนั้นมีลกั ษณะอันเปนเท็จ หรอมีลักษณะปกปดขอความจรงซ่งควรตองรายงาน
๓) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

๖.๑๑ ตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ

ฐานไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ (ขอ ๑๖)
๑) ตองมีระเบียบและแบบธรรมเนียมของราชการ
๒) ไมถือและปฏิบัติตามระเบียบนั้น

๖.๑๒ ตองอุทศิ เวลาของตนใหแกราชการจะละทิงหรอทอดทิงหนาที่ราชการมิได
การละทิงหรอทอดทิงหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง หรอละทิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร หรอโดยมีพฤติการณอันแสดงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเปนความผิดวนัยอยาง
รายแรง
ฐานละทิงหนาที่ราชการ (ขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง)
องคประกอบความผิด
๑) มีหนาที่ราชการ
๒) มีการละทิงหรอทอดทิงหนาที่ราชการ
ฐานละทิงหนาที่ราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (ขอ ๑๗ วรรคสอง)
องคประกอบความผิด
๑) มีหนาที่ราชการ
๒) ละทิงหรอทอดทิงหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
๓) เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
ฐานละทิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร หรอมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

-๘–
องคประกอบความผิด
๑) ละทิงหนาที่ราชการ
๒) เปนระยะเวลาติดตอในคราวเดียวกันเกินกวา ๑๕ วัน
๓) โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรอโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ

๖.๑๓ ตองสุภาพเรยบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่น
แกลงกันและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ระหวางกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(ขอ ๑๘)

ฐานไม สุ ภ าพเรยบรอ ย ไม รั ก ษาความสามั ค คี ไม ช ว ยเหลื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ร าชการ
องคประกอบความผิด
๑) ไมสุภาพเรยบรอยระหวางขาราชการ/ผูรวมปฏิบัติราชการ
๒) ไมรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการ/ผูรวมปฏิบัติราชการ
๓) กลัน่ แกลงกัน
๔) ไมชวยเหลือซ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ

๖.๑๔ ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหความสงเคราะหแกประชาชน
ผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรยบรอย หามมิใหดูหมิน เหยียด
หยาม กดข่ หรอขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ
การดูหมิน เหยียดหยาม กดข่ หรอขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวนัยอยางรายแรง
ฐานไมตอนรับ ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม ไมใหการสงเคราะห ดูหมินเหยียด
หยาม กดข่ หรอขมเหง (ขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง)

องคประกอบความผิด
๑) ไมตอนรับ ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม ไมใหการสงเคราะห ดูหมินเหยียด
หยาม กดข่ หรอขมเหง
๒) กระทําแกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
ฐานดูหมิน เหยียดหยาม กดข่ หรอขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ อยางรายแรง (ขอ
๑๙ วรรคสอง)

-๙–
องคประกอบความผิด
๑) ดูหมิน เหยียดหยาม กดข่ ขมเหงอยางรายแรง
๒) เปนการกระทําตอประชาชนผูมาติดตอราชการ
๓) มีเจตนา (รูสํานึกในการกระทํา)

๖.๑๕ ตองไมกระทําการ หรอยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความ
เที่ยงธรรม หรอเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
ฐานกระทําการ หรอยอมใหผอู ื่นกระทําการหาผลประโยชนอนั อาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม
หรอเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน (ขอ ๒๐)

ของตน

องคประกอบความผิด
๑) กระทําการหรอยอมใหผอู ื่นกระทําการหาผลประโยชน
๒) อันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม หรอเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ

๖.๑๖ ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรอผูจัดการ หรอดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลัก ษณะ
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรอบรษัท
ฐานเปนกรรมการผูจัดการ หรอผูจัดการ หรอดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
นั้นในหางหุนสวนหรอบรษัท (ขอ ๒๑)
องคประกอบความผิด
๑) ตองเปนกรรมการผูจัดการ หรอผูจัดการ หรอดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึง
กันในหางหุนสวน หรอบรษัท

๖.๑๗ ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และในการปฏิบัติการ
อื่นที่ เกี่ ย วข องกั บ ประชาชน กั บจะปฏิ บัติต ามระเบีย บของทางราชการวาด วยมารยาททางการเมื องของ
ขาราชการโดยอนุโลม
ฐานไมวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ยวของกับประชาชน (ขอ ๒๒)
องคประกอบความผิด
๑) วางตนไมเปนกลางทางการเมืองและการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน
๒) ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

- ๑๐ –
๖.๑๘ ตองรักษาช่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให

เสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดช่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรอโทษที่หนักกวาจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก หรอไดรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษที่ไดกระทําโดยประมาทหรอความผิดลหุโทษหรอกระทํา
การอื่นใดอันไดช่อวาประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวนัยอยางรายแรง
ฐานประพฤติชั่วไมรายแรง (ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง)
ฐานประพฤติชั่วไมรายแรง (ขอ ๒๓ วรรคสอง)
แนวทางการพิจารณาวาเปนการประพฤติชั่วไมรายแรง/รายแรง
๑) เกียรติของขาราชการ
๒) ความรูสึกของสังคม
๓) เจตนาในการกระทํา (รูสํานึก)
๖.๑๙ ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรอคุกคามทางเพศโดยกระทําการประการ

ใดประการหนึ่งดังตอไปนี้ตอขาราชการหรอพนักงานสวนทองถินดวยกัน หรอผูรวมปฏิบัติราชการไมวาจะ
เกิดข้นในหรอนอกสถานที่ราชการ โดยผูถูกกระทํามิไดยินยอมตอการกระทํานั้น หรอทําใหผูถูก กระทํา
เดือดรอนรําคาญ
(๑) กระทําการดวยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะสอไปในทางเพศ เชน การจูบ การโอบ
กอด การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน
(๒) กระทําการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วพากษวจารณรางกาย พูดหยอกลอ พูด
หยาบคาย เปนตน
(๓) กระทําการดวยอากัปกิ รยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตาลวนลาม การทํา
สัญญาณ หรอสัญลักษณใดๆ เปนตน
(๔) การแสดงหรอสื่อสารดวยวธการใดๆ ที่สอไปในทางเพศ เชน แสดงรูปลามกอนาจาร
สงจดหมายขอความ หรอการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน
(๕) การแสดงพฤติ ก รรมอื่น ใดที่ สอ ไปในทางเพศ ซ่งผูถู ก กระทําไมพึ งประสงคห รอ
เดือดรอนรําคาญ
การลวงละเมิดหรอคุกคามทางเพศตามวรรคหนึ่ง อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวนัยอยางรายแรง

- ๑๑ –
องคประกอบความผิด
๑) มีการกระทําในลักษณะ (๑) - (๕)
๒) โดยผูถูกกระทํามิไดยินยอมตอการกระทํานั้น หรอทําใหผูถูกกระทําเดือดรอนรําคาญ
ฐานลวงละเมิดหรอคุกคามทางเพศเสียหายไมรายแรง (ขอ ๒๓/๑ วรรคหนึ่ง)
ฐานลวงละเมิดหรอคุกคามทางเพศเสียหายรายแรงรายแรง (ขอ ๒๓/๒ วรรคสอง)
แนวทางการพิจารณาวาเปนการประพฤติชั่วไมรายแรง/รายแรง
๑) เกียรติของขาราชการ
๒) ความรูสึกของสังคม
๓) เจตนาในการกระทํา (รูสํานึก)
หนาที่ของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับวนัย (ขอ ๒๔)
๑) เสรมสรางและพัฒนาใหมีวนัย
๒) ปองกันไมใหกระทําผิดวนัย
๓) ดําเนินการทางวนัยทันทีเมื่อกระทําผิด
หนาที่ของผูบังคับบัญชาเมื่อมีการรองเรยน/สงเร่อง/ช้มูล
๑) มีพยานหลักฐานในเบื้องตน ใหดําเนินการทางวนัยทันที (ขอ ๒๔ วรรคสี่)
๒) ปรากฏตัวผูรอง หรอสงสัย ใหนายกรบสืบสวนในเบื้องตน (ขอ ๒๔ วรรคหา)
(๑) ไมมีมูล ใหยุติเร่อง
(๒) มีมูล ใหดําเนินการทางวนัยทันที
*****************************************
งานนิติการ
กันยายน ๒๕๖๔

