
การรักษาวนิัย 
ของพนักงานส่วนต าบล 

10. ฐานรายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

     ฐานรายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชาเป็นเหตใุหเ้สยีหายแก่ราชการ 

อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

11. ฐานไม่ถอืและปฏิบตัติามระเบยีบและแบบธรรมเนียมของทาง

ราชการ 

12. ฐานละทิ้งหนา้ทีร่าชการ 

    ฐานละทิ้งหนา้ที่ราชการเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่าง

รา้ยแรง เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง  

    ฐานละทิ้งหนา้ทีร่าชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกินกว่า 

15 วนั โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร หรือโดยมพีฤติการณ์อนัแสดง

ถงึความจงใจไม่ปฏิบตัติามระเบยีบของทางราชการ เป็นความผดิ

วนิยัอย่างรา้ยแรง  

13. ฐานไม่สุภาพเรยีบรอ้ย/ ไม่รกัษาความสามคัคี/ กล ัน่แกลง้กนั/ 

ไม่ช่วยเหลอืกนัในการปฏบิตัริาชการ 

14. ฐานไม่ใหก้ารตอ้นรบั/ ไม่ใหค้วามสะดวก/ ไม่ใหค้วามเป็น

ธรรม/  ไม่ ให ก้ารสง เคราะห์/  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม กดขี ่           

หรอืข่มเหง ประชาชนผูต้ดิต่อราชการ 

     ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่างรา้ยแรงต่อ 

ประชาชนผูต้ดิต่อราชการ เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง  

15. ฐานกระท าการหรือยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการหาผลประโยชนอ์นั

อาจท าใหเ้สยีความเทีย่งธรรมหรอืเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ์ของต าแหน่ง

หนา้ทีร่าชการของตน 

16. ฐานเป็นกรรมการผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการหรอืด ารงต าแหน่งอืน่ใด

ทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

17. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมอืงในการปฏบิตัหินา้ทีร่าชและ

ในการปฏบิตักิารอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชนกบัจะตอ้งปฏบิตัติาม

ระเบยีบของทางราชการว่าดว้ยมารยาททางการเมอืงของขา้ราชการ

ดว้ย 

      

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา 
อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 

 

      18. ฐานไม่รกัษาชื่อเสียงของตนและรกัษาเกียรติศกัดิ์ของ

ต าแหน่งหนา้ทีร่าชการของตนมใิหเ้สือ่มเสยี โดยกระท าการอนัไดช้ือ่

ว่าเป็น ผูป้ระพฤตชิ ัว่ 

           ฐานกระผดิอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุกหรือโทษที่หนกักว่า

จ าคุกหรอืโทษทีห่นกักว่าจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้  าคุก หรอื

ไดร้บัโทษหนกักว่าจ าคุก (เวน้แต่ประมาท/ลหุโทษ) หรือกระท าการ

อื่นใดอนัไดช้ื่อว่าเป็นผูป้ระพฤตชิ ัว่อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิยั

อย่างรา้ยแรง   
 

จัดท าโดย  งานกฎหมายและคด ีส านักงานปลัด อบต.นาขา 



        ค าว่า “วนิยั” ม ี2 ความหมาย คอื 

1. ระเบียบ กฎเกณฑ ์แบบแผนความประพฤติที่ก าหนดให ้

ขา้ราชการตอ้งยดึถอืปฏบิตั ิ

2. ลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถควบคุม

ตนเองใหอ้ยู่ในกรอบของวนิยัได ้

        “วนิยั” ม ี2 ประเภท 

1. วนิยัอย่างไม่รา้ยแรง 

2. วนิยัอย่างรา้ยแรง 

        สถานโทษทาง “วนิยั”  

1. วนิยัอย่างไม่รา้ยแรง 

   (1) ภาคทณัฑ ์

   (2) ตดัเงนิเดอืน 

   (3) ลดข ัน้เงนิเดอืน 

2. วนิยัอย่างรา้ยแรง 

   (1) ปลดออก 

   (2) ไลอ่อก 

       ลกัษณะเฉพาะของ “วนิยั”  
   (1) ไม่มอีายุความ 

   (2) ตอ้งมสีถานสภาพเป็นขา้ราฃการ 

   (3) เป็นอ านาจของนายก อปท.สงักดัปจัจุบนัในการออก

ค าส ัง่ต ัง้คณะกรรมการสอบสวน และค าส ัง่ลงโทษ 

      ปรชัญาของการด าเนินการทางวนิยั มี 3 ประการ ไดแ้ก่ 

      1. หลกัความยุตธิรรม (Justice) 

      2. หลกัความเป็นธรรม (Fairness) 

      3. หลกัความรวดเร็ว (Promtness) 

      หวัใจการสอบสวนทางวนิยั มี 3 ประการ คอื 

      1. ตอ้งแจง้ขอ้กลา่วหา 

      2. ตอ้งสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอ้กล่าวหาเท่าที่มีให ้           

ผูถ้กูกลา่วหาทราบ 

      3. ตอ้งใหโ้อกาสผูถ้กูกลา่วหาชี้แจงและน าสบืแกข้อ้กลา่วหา 

      อ านาจหนา้ที่เกี่ยวกบัวนิยั 

         อ านาจในการด าเนินการทางวนิยั 

      1. เป็นอ านาจของนายก อปท. 

      2. ตอ้งเป็นนายก อปท.ซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชา ณ วนัที่ออกค าส ัง่ 

(แต่งต ัง้กรรมการสอบสวน/ลงโทษ) 

      3. ผูบ้งัคบับญัชาอืน่อาจมอี  านาจได ้หาก นายก อปท.มอบอ านาจ 

         อ านาจในการพจิารณารายงานการด าเนินการทางวนิยั 

       กรณี ก. จงัหวดั ตอ้งเป็น ก.จงัหวดัเจา้สงักดั ณ วนัทีพ่จิารณา

หรอืมมีต ิ

 

 

 

 

วนิัยและการรกัษาวนิัย 

 

ฐานความผิดทางวนิยั ท ัง้หมด 18 ฐาน 

1.  ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ ันมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุดว้ยความบรสุิทธิ์ใจ 

2. ฐานไม่ซือ่สตัยสุ์จรติและเทีย่งธรรม 

   ฐานอาศยัหรือยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจหนา้ที่ราชการของตนหา

ประโยชน ์

   ฐานปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ “ฐานทุจริต”          

เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

3. ฐานไม่ต ัง้ใจปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้กดิผลด ีหรอืความกา้วหนา้แก่ราชการ 

4. ฐานไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ราชการดว้ยความอุตสาหะ/ไม่ เอาใจใส่/           

ไม่ระมดัระวงัรกัษาประโยชนข์องราชการ/ฐานประมาทเลนิเลอ่ในหนา้ที่

ราชการ 

    ฐานประมาทเลนิเลอ่ในหนา้ทีร่าชการเป็นเหตใุหเ้สยีหายแก่ราชการ

อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

5. ฐานไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มต ิครม.และนโยบายของรฐับาล 

   ฐานจงใจไม่ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทาง

ราชการ มติ ครม.และนโยบายของรฐับาลเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่

ราชการอย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

6. ฐานไม่สนใจและร ับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอนัอาจเป็น

ภยนัตรายต่อประเทศชาติและไม่ป้องกันภยนัตรายนั้นจนเต็ม

ความสามารถ 

7. ฐานเปิดเผยความลบัของทางราชการ 

   ฐานเปิดเผยความลบัของทางราชการเป็นเหตใุหเ้สยีหายแก่ราชการ

อย่างรา้ยแรง เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

8. ฐานขดัค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชา 

   ฐานขดัค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชาเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอย่าง

รา้ยแรง เป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง 

9. ฐานกระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 

 




