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องค์ประกอบความผิดวินัยพนักงานส่วนต าบล 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 

การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
............................................................. 

 
1. ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ข้อ 6) 
2. ฐานไมซ่ื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม (ข้อ 7 วรรค 1)  
    ฐานไม่สุจริตและเที่ยงธรรม 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
    ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ (ข้อ 7 วรรค 2) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน 
 3.หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 7 วรรค 3) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
 3. เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 4. มีเจตนา 
3. ฐานไมต่ั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ (ข้อ 8) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
4. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ/ไม่เอาใจใส่/ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ/ฐานประมาท 
    เลินเล่อในหน้าที่ราชการ (ข้อ 9 วรรค 1) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มีความอุตสาหะ/ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เอาใจใส่/ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                 โดยไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของราชการ/ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ 
 ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
    (ข้อ 9 วรรค 2) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
 3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
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 5. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล (ข้อ 10 วรรค 1)  
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล  
                และเกิดความเสียหายแก่ราชการ 
    ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล 
    เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 10 วรรค 2) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล  

 3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
6. ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และไม่ป้องกันภยันตรายนั้น 
    จนเต็มความสามารถ (ข้อ 11)  
     องค์ประกอบความผิด 
 1. ไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย และ 
 2. ไม่ป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
7. ฐานไม่รักษาความลับของทางราชการ (ข้อ 12 วรรค 1) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีความลับของทางราชการ 
 2. น าความลับของทางราชการไปเปิดเผย 
    ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง (ข้อ 12 วรรค 2) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีความลับของทางราชการ 
 2. น าความลับของทางราชการไปเปิดเผย 
 3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
8. ฐานขดัค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (ข้อ 13 วรรค 1) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 2. เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ 
 3. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
 4. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
    - แต่หากเห็นว่าการปฏิบัติจะท าให้เสียหาย หรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็น 
              หนังสือทันทีให้ทบทวนก็ได้ ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันตามค าสั่งเดิมต้องปฏิบัติตาม (ไม่ผิดวินัยฐานนี้/เป็นเหตุ 
              ลดหย่อนโทษได้) 
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 ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
    (ข้อ 13 วรรค 2) 
    องค์ประกอบความผิด 
 1. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 2. เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ 
 3. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
 4. มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
 5. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
9. ฐานกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน (ข้อ 14) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีการปฏิบัติราชการ 
 2. การปฏิบัติราชการนั้นเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
 - เว้นแต่ 
 1. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือ 
 2. ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
10. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ 15 วรรค 1) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 2. การรายงานนั้นมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะปกปิดข้อความจริงซึ่งควรต้องแจ้งด้วย 
     ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     (ข้อ 15 วรรค 2) 
    องค์ประกอบความผิด 
 1. ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 2. การรายงานนั้นมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งด้วย 
 3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
11. ฐานไมถ่ือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ (ข้อ 16) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 2. ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการนั้น 
12. ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ (ข้อ 17 วรรค 1) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. มีการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น 
 ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง (ตั้งแต่ครึ่งวันขึ้นไป) 
    (ข้อ 17 วรรค 2 ลักษณะที่ 1) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. มีหน้าที่ราชการ 
 2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
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 ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี 
 พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (ข้อ 17 วรรค 2 ลักษณะที่ 2) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. ละทิ้งหน้าที่ราชการ 
 2. ติดต่อกนัในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน 
 3. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
13. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย/ฐานไม่รักษาความสามัคคี/ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ (ข้อ 18) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 2. ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 3. กลั่นแกล้งกัน 
 4. ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ 
14. ฐานไม่ต้อนรับ/ฐานไม่ให้ความสะดวก/ฐานไม่ให้ความเป็นธรรม/ฐานไม่ให้การสงเคราะห์/ฐานดูหมิ่น/ 
      เหยียดหยาม/กดข่ี/ข่มเหง... (ข้อ 19 วรรค 1) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์ ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง 
 2. กระท าต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
 ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 19 วรรค 2) 
     องค์ประกอบความผิด 
 1. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง 
 2. เป็นการกระท าต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

 3. กระท าโดยมีเจตนา (กระท าโดยรู้ส านึกในการกระท า) 
15. ฐานกระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
      ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน (ข้อ 20)  
16. ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
      (ข้อ 21)  
17. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ 
      ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง 
      ของข้าราชการด้วย (ข้อ 22)  
18. ฐานไม่รักษาชื่อเสียของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท าการ 
      อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง ประพฤติตนไม่สมควร) (ข้อ 23 วรรค 1) 
      - แนวทางการพิจารณาความผิดฐานประพฤติชั่วทั้งอย่างร้ายแรง และอย่างไม่ร้ายแรง ดังนี้ 
 1. เกียรติของข้าราชการ 
 2. ความรู้สึกของสังคม 
 3. เจตนาในการกระท า (มีจิตส านึกในการกระท า) 
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 ฐานกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก หรือไดร้ับโทษที่หนักกว่าจ าคุก (เว้นประมาท/ 
    ลหุโทษ) หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (ข้อ 23 วรรค 2) 
 - เรียงฐานความผิด เป็นดังนี้ 
 1. ฐานกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  หรือ 
                ให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก 
 2. กระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
19. ฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  (ข้อ 23/1 วรรค 1) 
      พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศโดยกระท าการประการใดประการ
หนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอก
สถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอมต่อการกระท านั้น หรือท าให้ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนหรือร าคาญ 
       1. กระท าการดว้ยการสัมผัสทางกายที่มลีักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะ 
                สว่นใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 
       2. กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น 
       3. กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การท าสัญญาณหรือสัญลักษณ์ 
                ใดๆ เป็นต้น 
       4. การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย  
                ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น 
 5. การแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่ถึงประสงค์หรือเดือดร้อนร าคาญ 
 ฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามวรรคหนึ่ง อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด 
      วินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 23/1 วรรค 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 


