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วรัิช  รักน่ิม
นิตกิรช ำนำญกำร อบต.ล ำป ำ

วินัยและการรักษาวินัย
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วินัย
คอื

แบบแผนความประพฤติ 
หรือ

ข้อปฏิบัติ
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วนัิย
คือ

ลกัษณะเชิงพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมำเป็นกำร
• ควบคุมตนเอง
• ปฏิบตัติำมกำรน ำ
• อยู่ในระเบยีบแบบแผน
• มคีวำมเป็นระเบียบ
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จุดมุ่งหมำยและขอบเขตของวนัิยข้ำรำชกำร

1.  เพ่ือให้รำชกำรด ำเนินไปด้วยดี
มปีระสิทธิภำพ

3.  เพ่ือควำมผำสุกของประชำชน

4. เพ่ือสร้ำงภำพพจน์ช่ือเสียงทีด่ ี
ของระบบรำชกำร

2.  เพ่ือควำมเจริญ  
ควำมสงบเรียบร้อยของประเทศชำติ
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ประกำศ ก.อบต. จังหวดัพทัลุง
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรสอบสวน 

กำรลงโทษทำงวนัิยพ.ศ. ๒๕๕๘

- ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัที่ ๑  มกรำคม  ๒๕๕๙

- ยกเลกิ ประกำศ ก.อบต. จ.พทัลุง ฉบบัเดมิทั้งหมด
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มทีั้งหมด ๙ หมวด ประกอบด้วย

หมวดที่ ๑ บททั่วไป
หมวดที่ ๒ วนัิยและกำรรักษำวนัิย
หมวดที่ ๓ วธีิก่อนกำรด ำเนินกำรทำงวนัิยและ

สถำนโทษทำงวนัิย
หมวดที่ ๔  กำรด ำเนินกำรทำงวนัิย

หมวดที่ ๕ กำรกนัเป็นพยำนและกำรคุ้มครองพยำน
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หมวดที่ ๖ กำรกระท ำที่ปรำกฏชัดแจ้ง

หมวดที ่๗ กำรสอบสวนพจิำรณำ

หมวดที่ ๘ กำรลงโทษทำงวนัิย

หมวดที ่๙ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนัิย
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พนักงำน อบต. ให้หมำยควำมรวมถึง :

- พนักงำนครู 

- บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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วนัิยและกำรรักษำวนัิย

ข้อ ๑ พนักงำน อบต. ต้องรักษำวนัิยตำมทีก่ ำหนด
เป็นข้อห้ำมและข้อปฏิบตัไิว้ในหมวดนีโ้ดยเคร่งครัดอยู่
เสมอ
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ข้อ ๒ พนักงำน อบต. ต้องสนับสนุนกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอนัมพีระมหำกษตัริย์ทรงเป็น
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ด้วย
ควำมบริสุทธ์ิใจ
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ข้อ ๓ พนักงำน อบต. ต้องปฏิบตัหิน้ำทีร่ำชกำรด้วย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริตและเทีย่งธรรม

ห้ำมมใิห้อำศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนผู้อ่ืนอำศัยอ ำนำจ
หน้ำทีร่ำชกำรของตนไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน
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ข้อ ๓ ว. ๓ กำรปฏิบตัหิรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำรโดยมชิอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประ
โยชน์ทีม่คิวรได้ เป็นกำร “ทุจริตต่อหน้ำทีร่ำชกำร”
เป็นควำมผดิวนัิยอย่ำงร้ำยแรง
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องค์ประกอบควำมผดิฐำนทุจริตต่อหน้ำทีร่ำชกำร
๑. มหีน้ำทีร่ำชกำรต้องปฏิบตัิ
๒. ปฏิบตัหิรือละเว้นกำรปฏิบตัหิน้ำทีน้ั่นโดยมชิอบ
๓. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มคิวรได้
๔. เจตนำทุจริต (แสวงหำประโยชน์ทีม่คิวรได้โดย

ชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือฯ(ปอ.ม.๑(๑))

***หำกไม่ครบองค์ประกอบควำมผิดจะถือว่ำเป็นควำมผิดฐำนทุจริตฯ ไม่ได้***
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ข้อ ๔ พนักงำน อบต. ต้องตั้งใจปฏิบตัหิน้ำที่
รำชกำรให้เกดิผลดหีรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร
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ข้อ ๕ พนักงำน อบต. ต้องปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำรด้วย
ควำมอุตสำหะ เอำใจใส่ ระมดัระวงัรักษำประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร และต้องไม่ประมำทเลนิเล่อในหน้ำทีร่ำชกำร

กำรประมำทเลนิเล่อในหน้ำทีร่ำชกำรอนัเป็นเหตุให้
เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผดิวนัิยอย่ำง
ร้ำยแรง



16

ข้อ ๖ พนักงำน อบต. ต้องปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบของทำงรำชกำร 
มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบำยของรัฐบำล โดยไม่ให้
เสียหำยแก่รำชกำร 
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ข้อ ๖ ว.๒ กำรปฏิบตัหิน้ำทีร่ำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบของทำงรำชกำร มตคิณะ
รัฐมนตรี หรือนโยบำยของรัฐบำล อนัเป็นเหตุให้
เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผดิวนัิยอย่ำง
ร้ำยแรง
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ข้อ ๗ พนักงำน  อบต. ต้องถือว่ำเป็นหน้ำทีพ่เิศษ
ทีจ่ะสนใจและรับทรำบเหตุกำรณ์เคล่ือนไหวอนัอำจเป็น
ภยนัตรำยซ่ึงจะบงัเกดิแก่ประเทศชำตจินเตม็ควำมสำมำรถ
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ข้อ ๘ พนักงำน อบต. ต้องรักษำควำมลบัของทำง
รำชกำร

กำรเปิดเผยควำมลบัของทำงรำชกำรอนัเป็นเหตุให้
เสียหำยแก่ทำงรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผดิวนัิย
อย่ำงร้ำยแรง
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ข้อ ๙ พนักงำน อบต. ต้องปฏิบตัติำมค ำส่ังของผู้
บงัคบับัญชำซ่ึงส่ังในหน้ำทีร่ำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย
และระเบียบของทำงรำชกำรโดยไม่ขดัขืนหรือหลกีเลีย่ง
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ข้อ ๙ (ต่อ) แต่ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบตัติำมค ำส่ังน้ัน จะท ำให้
เสียหำยแก่รำชกำร หรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์
ของทำงรำชกำรหรือเป็นค ำส่ังทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำย 
ต้องเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือทนัทเีพ่ือให้ผู้บงัคบั
บญัชำทบทวนค ำส่ังน้ัน

เม่ือได้เสนอควำมเห็นแล้ว.....
ถ้ำผู้บงัคบับญัชำยืนยนัให้ปฏิบตัติำมค ำส่ังเดมิ
เป็นหนังสือผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำต้องปฏิบตัติำม
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ข้อ ๙ ว. ๒ กำรขดัค ำส่ังหรือหลกีเลีย่งไม่ปฏิบตัติำม
ค ำส่ังของผู้บงัคบับญัชำซ่ึงส่ังในหน้ำทีร่ำชกำรโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยและระเบยีบของทำงรำชกำร อนัเป็นเหตุ
ให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผดิวนัิย
อย่ำงร้ำยแรง
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ข้อ ๑๐ พนักงำน อบต. ต้องปฏิบัติรำชกำรโดยมใิห้
เป็นกำรกระท ำข้ำมผู้บงัคบับญัชำเหนือตน

เว้นแต่...

ผู้บงัคบับญัชำเหนือขึน้ไปเป็นผู้ส่ังให้กระท ำ 
หรือได้รับอนุญำตเป็นพเิศษช่ัวคร้ังครำว
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ข้อ ๑๑ พนักงำน อบต. ต้องไม่รำยงำนเทจ็ต่อผู้บงัคบั
บญัชำ                                                                                                                        

(กำรรำยงำนโดยปกปิดข้อควำมซ่ึงควรต้องแจ้ง ถือว่ำ
เป็นกำรรำยงำนเท็จด้วย)

ข้อ ๑๑ ว. ๒ กำรรำยงำนเทจ็ต่อผู้บงัคบับญัชำ อนัเป็น
เหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง
เป็นควำมผดิวนัิยอย่ำงร้ำยแรง
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ข้อ ๑๒ พนักงำน อบต. ต้องถือและปฏิบตัติำมระเบยีบ
และแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร

เช่น  - กำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร
ฯลฯ
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ข้อ ๑๓ พนักงำน อบต. ต้องอุทศิเวลำของตนให้แก่
รำชกำร จะละทิง้หรือทอดทิง้หน้ำทีร่ำชกำรมไิด้

ละทิง้ หมำยถึง...ตัวไม่อยู่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ จะลงช่ือหรือไม่กต็ำม
(กำรลงช่ือเป็นเพยีงระเบียบและแบบธรรมเนียมกำรปฏิบัติรำชกำร)

ทอดทิง้ หมำยถึง...ไม่เอำเป็นธุระ ไม่เอำใจใส่ ตัวอยู่แต่ไม่ท ำงำน

กำรอุทิศเวลำ รวมถึง เวลำนอกเหนือจำกเวลำปฏิบัติรำชกำรตำมปกติในกรณี
รำชกำรมีงำนเร่งด่วน
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ข้อ ๑๓ ว.๒ กำรละทิง้หรือทอดทิง้หน้ำทีร่ำชกำรโดย
ไม่มเีหตุผลอนัสมควร อนัเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำร
อย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผดิวนัิยอย่ำงร้ำยแรง
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ข้อ ๑๓ ว.๒ (ต่อ) กำรละทิง้หน้ำทีร่ำชกำรตดิต่อใน
ครำวเดยีวกนัเป็นเวลำเกนิกว่ำสิบห้ำวนัโดยไม่มเีหตุผล
อนัสมควร หรือ...
โดยมพีฤตกิำรณ์อนัแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบตัติำม
ระเบยีบของทำงรำชกำร เป็นควำมผดิวนัิยอย่ำงร้ำยแรง
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ข้อ ๑๔ พนักงำน อบต. ต้องสุภำพ เรียบร้อย รักษำ
ควำมสำมคัค ีและไม่กระท ำกำรอย่ำงใดทีเ่ป็นกำรกลัน่
แกล้งกนั และต้องช่วยเหลือกนัในกำรปฏิบตัริำชกำร
ระหว่ำงพนักงำนเทศบำลด้วยกนัและผู้ร่วมปฏิบตัริำชกำร
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ข้อ ๑๕ พนักงำน อบต. ต้องต้อนรับ ให้ควำมสะดวก
ให้ควำมเป็นธรรม และให้กำรสงเครำะห์แก่ ปชช. ผู้ตดิ
ต่อรำชกำรเกีย่วกบัหน้ำทีข่องตนโดยไม่ชักช้ำ และด้วย
ควำมสุภำพเรียบร้อย ห้ำมมใิห้ดูหมิน่ เหยยีดหยำม กดขี่
หรือข่มเหง ปชช. ผู้มำตดิต่อรำชกำร
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ข้อ ๑๕ ว. ๒ กำรดูหมิน่ เหยยีดหยำม กดขี ่หรือข่มเหง
ปชช. ผู้ตดิต่อรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผดิวนัิยอย่ำง
ร้ำยแรง
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ข้อ ๑๖ พนักงำน อบต. ต้องไม่กระท ำกำร หรือยอม
ให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรหำผลประโยชน์อนัอำจท ำให้เสียควำม
เที่ยงธรรม หรือเส่ือมเสียเกยีรตศัิกดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรของตน
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ข้อ ๑๗ พนักงำน อบต. ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร
หรือผู้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดทีม่ลีกัษณะงำน
คล้ำยคลงึกนัน้ันในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษทั
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ข้อ ๑๘ พนักงำน อบต. ต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำร
เมืองในกำรปฏิบตัหิน้ำทีร่ำชกำร และในกำรปฏิบตัหิน้ำที่
อ่ืนที่เกีย่วข้องกบัประชำชน กบัจะต้องปฏิบตัติำมระเบยีบ
ของทำงรำชกำรว่ำด้วยมำรยำททำงกำรเมือง
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ข้อ ๑๙ พนักงำน อบต. ต้องรักษำช่ือเสียงของตน
และรักษำเกยีรตศัิกดิ์ของต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตน
มใิห้เส่ือมเสีย โดยไม่กระท ำกำรใดๆ อนัได้ช่ือว่ำเป็นผู้
ประพฤตช่ัิว
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ข้อ ๑๙ ว. ๒ กำรกระท ำควำมผดิอำญำจนได้รับโทษ
จ ำคุก หรือโทษทีห่นักกว่ำจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุด
ให้จ ำคุกหรือให้รับโทษทีห่นักกว่ำจ ำคุก หรือกำรกระท ำ
อ่ืนใดอนัได้ช่ือว่ำเป็นผู้ประพฤตช่ัิวอย่ำงร้ำยแรง เป็น
ควำมผดิวนัิยอย่ำงร้ำยแรง

เว้นแต่.......
เป็นโทษส ำหรับควำมผดิที่ได้กระท ำโดยประมำท
หรือควำมผดิลหุโทษ
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 อบำยมุข

 ควำมจ ำเป็นในกำรครองชีพ

 กำรปล่อยปละละเลยของผู้บงัคบับญัชำ

สำเหตุวนัิยเส่ือม

 ตวัอย่ำงไม่ดี
 ขวญัไม่ดี

 งำนล้นมือ  

 โอกำสเปิดช่องล่อใจ
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เหตุทำงใจทีก่่อให้เกดิกำรกระท ำผดิวนัิย
*     ไม่เข้ำใจ
*     ตำมใจ
*     ไม่ใส่ใจ
*     ชะล่ำใจ
*     เผลอใจ

*     ล่อใจ
*     ไม่มจีิตใจ
*     จ ำใจ
*     เจ็บใจ

*     ตั้งใจ
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ปฏิบัติตน       ฝึกอบรม     สร้ำงขวัญ     จูงใจ     กำรอ่ืน

เป็นแบบอย่ำง       พฒันำ          ก ำลงัใจ

เสริมสร้ำงและพฒันำ

กำร
รักษำวนัิย
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กำรร้องเรียน / กล่ำวโทษ / กล่ำวหำ

ผู้บงัคบับญัชำพจิำรณำเบ้ืองต้น

ปรำกฏตัวผู้กล่ำวหำ ไม่ปรำกฏตัวผู้กล่ำวหำ ด ำเนินกำรทำงวนัิย

• บตัรสนเท่ห์

สืบสวน สอบสวนยุติเร่ือง
มมูีล

มมูีล

ไม่มมูีล



41

คุณสมบติัของผูด้ ำเนินกำรทำงวินยั

1. รอบรู้

2. มีคุณธรรม

3. มีควำมกลำ้หำญ
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บทบำทของผูด้ ำเนนิกำรทำงวินยั

บทแข็ง บทกลำง บทอ่อน

ผูท้ ำตำมกฎหมำย

ผูป้รำบปรำม

ผูร้กัษำประโยชนข์องส ำนกังำน

ผูร้กัษำอำญำสิทธ์ิ

ผูแ้สวงประโยชน์

ผูท้ ำตำมนโยบำย

ผูป้ระนีประนอม

ผูร้กัษำประโยชนพ์นกังำน

ผูร้กัษำตวัรอด

ผูแ้สวงบุญ

ผูท้รงไวซ่ึ้งควำมยติุธรรม
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สิทธิของผูถู้กกล่ำวหำ

1. ไดร้บัแจง้ค ำสัง่แต่งตั้ง คกก.สอบสวน (สว.1)

2. คดัคำ้นกรรมกำรสอบสวน

3. ไดร้บัแจง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำ (สว.2)

4. ไดร้บัแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำน (สว.3)

5. ช้ีแจงและใหถ้อ้ยค ำแกข้อ้กล่ำวหำ

6. น ำสืบแกข้อ้กล่ำวหำ

7. น ำทนำยควำม หรือที่ปรึกษำเขำ้ร่วมในกำรสอบสวน
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การพจิารณาความผดิและก าหนดโทษ คือ

การพจิารณาวนิิจฉัยว่า  ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า
ผดิวนัิยในกรณใีด ตามมาตราใดและควรจะลงโทษ
ในสถานใดหรือไม่

ทั้งนี ้ เป็นกระบวนการทีจ่ะต้องท าโดยผู้มี
อ านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาตามที่กฎหมาย  
(ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวดั) 
ก าหนดไว้
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ขั้นตอนของกระบวนการพจิารณาความผดิ  
ก าหนดโทษและการลงโทษ

เม่ือการ
สอบสวนวนัิย
ได้ข้อเทจ็จริง
เป็นยุติ

พจิารณาความผดิ
ว่าผดิหรือไม่ ? 

มาตราใด ?

พจิารณาก าหนด
โทษ ว่าควรได้รับ
โทษสถานใด ?

การส่ัง
ลงโทษ
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หลกัการพจิารณาความผดิ

2.  หลกัมโนธรรม

1.  หลกันิติธรรม
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หลกันิติธรรม

คือการพจิารณาตามตัวบทกฎหมาย

- มีบทกฎหมายบัญญตัิเป็นความผดิ

- การกระท าเข้าองค์ประกอบ
ความผดิทุกประการ
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หลกัมโนธรรม หมายถงึ

การพจิารณาทบทวนให้รอบคอบ
โดยค านึงถึงความเป็นจริง
ความถูกต้องเหมาะสมที่ควรจะเป็น
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มโนธรรม (CONSCIENCE)

คือ
สตสัิมปชัญญะ =   ความส านึกว่าผดิหรือถูก  ควรหรือ

ไม่ควร
=   การคดิให้ครบถ้วนทั้งระบบ
=   การประยุกต์ใช้หลกัตลอดเวลา

ผลได้ความจริง  และ  ความยุตธิรรม
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การกระท าใดจะผดิวนัิยกต่็อเม่ือ

กระท า
หรือละเว้น

กฎหมาย
ก าหนดว่าผดิ

มผีลเข้า
จุดมุ่งหมาย
ของวนัิย

ท าโดยเจตนา
หรือประมาท

หลกักำรพจิำรณำควำมผดิ
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หลกัการพจิารณาก าหนดโทษ

1. หลกันิติธรรม

2. หลกัมโนธรรม

3. หลกัความเป็นธรรม

4. นโยบายของทางราชการ
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โทษทำงวนัิย
1.   โทษส ำหรับควำมผดิอย่ำงไม่ร้ำยแรง

• ภำคทัณฑ์
• ตัดเงินเดือน
• ลดขั้นเงินเดือน

2.   โทษส ำหรับควำมผดิอย่ำงร้ำยแรง
• ปลดออก
• ไล่ออก



53

จุดมุ่งหมำยของกำรลงโทษทำงวนัิย
1. เพ่ือรักษำควำมศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมำย  หรือระเบยีบ
แบบแผน

2. เพ่ือรักษำมำตรฐำนควำมประพฤติ  ขวญั  และ
สมรรถภำพของข้ำรำชกำร

3. เพ่ือจูงใจให้ข้ำรำชกำรปรับปรุงตนเองให้ดขีึน้

4. เพ่ือรักษำช่ือเสียงของทำงรำชกำรและควำมเช่ือมัน่
ของประชำชนต่อหน้ำทีร่ำชกำร
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คุณสมบตัขิองผู้มอี ำนำจส่ังลงโทษ

*   ต้องเป็นผู้บงัคบับญัชำตำมกฎหมำย

*  ต้องเป็นผู้บงัคบับญัชำทีก่ฎหมำยบญัญตัใิห้มี
อ ำนำจลงโทษข้ำรำชกำร  /  ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้มอี ำนำจลงโทษ
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กฎหมำยทีก่ ำหนดต ำแหน่งผู้บังคบับัญชำ

1.  พระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำร
แผ่นดนิ   พ.ศ.  2534

2.  กฎหมำยจัดตั้งส่วนรำชกำรโดยเฉพำะ
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ข้อควรค ำนึงในกำรส่ังลงโทษ
1. กำรส่ังลงโทษเกนิอ ำนำจ

2. ผู้ถูกส่ังลงโทษมใิช่ผู้ใต้บงัคบับญัชำ
3. กำรลงโทษสถำนหนักโดยไม่ได้ตั้งกรรมกำรสอบสวน
(เว้นแต่ควำมผดิปรำกฏชัดแจ้งตำมกฎ  ก.พ.) หรือไม่ได้
เสนอ  อ.ก.พ.จังหวดั  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.กระทรวง  
แล้วแต่กรณี

4. กำรส่ังลงโทษต้องไม่ย้อนหลงั  (มข้ีอยกเว้น)

5. สภำพกำรเป็นข้ำรำชกำร



งำนกฎหมำยและคดี

อบต.ล ำป ำ


