
    

   11. ฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบ       
ธรรมเนียมของทางราชการ (ข้อ 16)    
   12. ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ (ข้อ 17 วรรค 1) 
         - ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย      
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง    
(ตั้งแต่ครึ่งวันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 วัน) (ข้อ 17 วรรค 2 
ลักษณะที่ 1) 
          - ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ 
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 17 
วรรค 2 ลักษณะที่ 2) 
     13. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ,ฐานไม่รักษาความสามัคคี, 
ฐานกลั่นแกล้งกัน, ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
(ข้อ 18) 
     14. ฐานไม่ให้การต้อนรับ,ฐานไม่ให้ความสะดวก,    
ฐานไม่ให้ความเป็นธรรม,ฐานไม่ให้การสงเคราะห์,ฐานดูหมิ่น 
เหย ียดหยาม กดขี ่  ข ่มเหงประชาชนผู ้ต ิดต ่อราชการ        
(ข้อ 19 วรรค 1)  
         - ฐานดูหมิ ่นเหยียดหยาม กดขี ่ หรือข่มเหงอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 19 วรรค 2) 
     15. ฐานกระทำการหรือยอมให้ผู ้อื ่นกระทำการหา
ผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน (ข้อ 20) 
     16. ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรง
ตำแหน่งอื ่นใดที ่มีล ักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ ้นส่วน     
หรือบริษัท (ข้อ 21) 
 

 

      

        17. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที ่ราชการ และในการปฏิบัติการอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับ
ประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ   
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย (ข้อ 22) 
     18. ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำ
การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (ข้อ 23 วรรค 1) 
         - ฐานกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือ
โทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้
รับโทษที่หนักกว่าจำคุก (เว้นประมาท-ลหุโทษ) หรือ กระทำ
การอื่นใดอันได้ชื ่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั ่วอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 23 วรรค 2) 
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                    ข่าวสารกองการเจ้าหน้าท่ี 

              ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

“การด าเนินการทางวินัย       
  พนักงานส่วนท้องถ่ิน” 

 
 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            ฝ่ายสรรหาและบรรจแุต่งตัง้  
                                        กองการเจ้าหน้าที ่



 
 

คำว่า “วินัย” ความหมาย คือ 
    1. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติ 
ที่กำหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
    2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
 

“วินัย” มี 2 ประเภท  คือ 
1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
2. วินัยอย่างร้ายแรง 

 

สถานโทษพนักงานส่วนท้องถิ่น มี 5 สถาน ได้แก่ 
1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน, 

2. วินัยอย่างร้ายแรง 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 

 

 สถานโทษทางวินัยลูกจ้าง พนักงานจ้าง มี 4 สถาน ได้แก่ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดค่าตอบแทน 
(3) ลดค่าตอบแทน 
(4) ไล่ออก 

 
 
 
 
 

 
   ฐานความผิดทางวินัย มีทั้งหมด 18 ฐาน ได้แก่ 
   1. ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(ข้อ 6) 
   2. ฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม (ข้อ 7 วรรค 1) 
       - ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่
ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม   
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น (ข้อ 7 วรรค 2) 
       - ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้  
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง (ข้อ 7 วรรค 3) 
    3. ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรือ 
ความก้าวหน้าแก่ราชการ (ข้อ 8) 
    4. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ/   
ไม่เอาใจใส่/ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ/  
ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ (ข้อ 9 วรรค 1 )         
       -ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  (ข้อ 9 วรรค 2) 
    5. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย    
ของรัฐบาล (ข้อ 10 วรรค 1) 
        -ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ มตคิณะรัฐมนตรี หรือ 
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 10 
วรรค 2) 

     
  6. ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์ เคลื่อนไหวอันอาจ
เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และไม่ป้องกันภยันตรายนั้น 
จนเต็มความสามารถ (ข้อ 11) 
  7. ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ (ข้อ 12 วรรค 1) 
      -ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุ    
ให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง (ข้อ 12 วรรค 2) 
  8. ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่
ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้น 
จะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่ร ักษา
ประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคำสั ่งที ่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือให้ทบทวนทันที 
เพื ่อให้ทบทวนคำสั ่งนั ้น และเมื ่อได้เสนอความเห็นแล้ว        
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันตามคำสั่งเดิมให้ปฏิบัติเป็นหนังสือ   
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม (ข้อ 13 วรรค 1)  
     -ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหาย  
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง    
(ข้อ 13 วรรค 2)   
   9. ฐานกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน (ข้อ 14) 
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือ
ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
 10. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ 15 วรรค 1) 
      -ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย   
อย่างร้ายแรง (ข้อ 15 วรรค 2)     
  
              


