
 
 
๑๒. ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ (ขอ ๑๗ วรรค ๑) 
      -  ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ เปนเหตุใหเสียหายแก 
         ราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง          
         (ตั้งแตครึ่งวันขึ้นไปแตไมเกิน ๑๕ วัน) (ขอ ๑๗ วรรค ๒  
         ลักษณะที่ ๑) 
      -  ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา  
         เกินกวา ๑๕ วัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ โดยม ี
         พฤติการณอันแสดงถึง  ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ 
         ของทางราชการเปนความผิดวินัย อยางรายแรง (ขอ ๑๗  
         วรรค ๒ ลักษณะที่ ๒) 
 

๑๓.  ฐานไมสุภาพเรียบรอย,  ฐานไมรกัษาความสามัคคี  
       ฐานกลั่นแกลงกัน,  ฐานไมชวยเหลือกันในการปฏิบัต ิ
       ราชการ  (ขอ ๑๘)  
 

๑๔.  ฐานไมใหการตอนรบั, ฐานไมใหความสะดวก,   ฐานไมให 
       ความเปนธรรม, ฐานไมใหการสงเคราะห,   ฐานดูหมิ่น  
       เหยียดหยาม  กดขี่  หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอ 
       ราชการ (ขอ ๑๙ วรรค ๑)  
       -  ฐานดูหมิ่นเหยยีดหยาม  กดขี่  หรือขมเหงอยางรายแรง   
       เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  (ขอ ๑๙  วรรค ๒) 
 

๑๕.  ฐานกระทําการหรือยอมใหผูอื่น กระทําการหาประโยชน 
       อันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์  
       ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  (ขอ ๒๐) 
 

๑๖. ฐานเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนง 
      อื่นใดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือบริษัท  
      (ขอ ๒๑) 
  
 

 

๑๗.  ฐานวางตนไมเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที ่
       ราชการ และในการปฏิบัตกิารอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน 
       กับจะปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาท 

       ทางการเมืองของขาราชการดวย (ขอ ๒๒)  
 

๑๘.  ฐานไมรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิข์อง 
       ตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยการ 
       กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว (ประพฤติชั่วไม 
       รายแรง ประพฤติตนไมสมควร) (ขอ ๒๓ วรรค ๑) 
 

       -  ฐานกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจากคุกหรือโทษ  
          ที่หนักกวาจากคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจากคุก         
          หรือใหรับโทษที่หนักกวาจากคุก (เวนประมาท/ลหุโทษ)   
          หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยาง 
         รายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง(ขอ ๒๓ วรรค ๒) 
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หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน 

การลงโทษทางวินยั  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

คําวา  “วินัย”  ความหมาย  คือ 
 

๑.  ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤติที่กําหนดให 
     ขาราชการตองยดึถอืปฏิบัต ิ
๒.  ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาวาสามารถควบคุม 
     ตนเองใหอยูในกรอบของวินัยได 
 



   “วินัย” มี ๒ ประเภท คือ 
     ๑. วินัยอยางไมรายแรง 
     ๒. วินัยอยางรายแรง 
 

    สถานโทษพนักงานสวนทองถิน่  ม ี ๕  สถาน  ไดแก 
    ๑. วินัยอยางไมรายแรง 
    (๑)  ภาคทัณฑ 
    (๒)  ตดัเงินเดือน 
    (๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
    ๒. วินัยอยางรายแรง 
    (๔)  ปลดออด 
    (๕)  ไลออก 
 

   สถานโทษทางวินัยลูกจาง  พนักงานจาง  ม ี ๔  สถาน  ไดแก 
   (๑)  ภาคทัณฑ 
   (๒)  ตัดคาตอบแทน 
   (๓)  ลดคาตอบแทน 
   (๔)  ไลออก 
 

  
ฐานความผิดทางวินัย มีทั้งหมด  ๑๘  ฐาน  ไดแก 
 

******************** 
 

๑.  ฐานไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
    พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ (ขอ ๖) 
 

๒. ฐานไมซือ่สัตยสุจริตและเที่ยงธรรม (ขอ ๗ วรรค ๑)  
    -  ฐานอาศัยหรอืยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาท่ี 
       ราชการของตนหาประโยชน (ขอ ๗ วรรค ๒) 
    -  ฐานปฏิบติัหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิชอบ 
       “ฐานทุจริต” เปนความผดิวนิัยอยางรายแรง 
       (ขอ ๗ วรรค ๓) 
 

๓.  ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลด ีหรือความกาวหนาแก 
     ราชการ (ขอ ๘) 
 

๔.  ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ/ ไมเอาใจใส/  
     ไมระมัดระวังรักษาประโยชนของราชการ/ ฐานประมาท 
     เลินเลอในหนาที่ราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง 
     รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  (ขอ ๙ วรรค ๒) 
 

๕.  ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบของ 
     ทางราชการ  มต ิค.ร.ม. และนโยบายของรฐับาล (ขอ ๑๐ 
     วรรค ๑) 
    -  ฐานจงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
       ของทางราชการมต ิค.ร.ม. หรือนโยบายของทางรฐับาล 
       เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิด 
       วินัยอยางรายแรง (ขอ ๑๐ วรรค ๒) 
 
  

 
๖.  ฐานไมสนใจและรับทราบเหตุการณ  เคลือ่นไหวอันอาจเปน 
     ภัยอันตรายตอประเทศชาติ  และไมปองกันภัยอันตรายนั้น 
     จนเตม็ความสามารถ  (ขอ  ๑๑) 
 

๗.  ฐานเปดเผยความลับของทางราชการ  (ขอ ๑๒ วรรค ๑)  
     -  ฐานเปดเผยความลบัของทางราชการเปนเหตุใหเสียหาย 
        แกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินยัอยางรายแรง  
        (ขอ ๑๒ วรรค ๒) 
 

๘.  ฐานขัดคําสั่งของผูบังคับบญัชา 
     -  แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามจะทําใหเสียหายแกราชการ  
        หรือมีรักษาประโยชนของทางราชการ  หรอืเปนคําสั่งที ่
        ไมชอบดวยกฎหมาย ตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันท ี
        ใหทบทวน  ถาผูบังคับบญัชายืนยนัตามคําสั่งเดิมเปน 
        หนังสอืตองปฏิบัติตาม (ไมผิดวนิัยฐานนี้หรอืมีเหต ุ
        ลดหยอนโทษ)  (ขอ ๑๓ วรรค ๑) 
     -  ฐานขดัคําสั่งของผูบังคบับญัชา  เปนเหตุใหเสยีหายแก 
        ราชการอยางรายแรง  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
        (ขอ ๑๓ วรรค ๒) 
 

๙.  ฐานกระทําการขามผูบังคับบญัชาเหนอืตน (ขอ ๑๔) เวนแต 

     ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งให กระทําหรือไดรับ 
     อนุญาตเปนพิเศษชั่วคราว 
 

๑๐.  ฐานรายงานเท็จตอผูบังคบับญัชา (ขอ ๑๕ วรรค ๑) 
       -  ฐานรายงานเท็จตอผูบังคบับัญชา เปนเหตุใหเสียหาย 
          แกราชการอยางรายแรงเปนความผดิวินัยอยางรายแรง  
          (ขอ ๑๕ วรรค ๒) 
 

๑๑.  ฐานไมถอืและปฏิบัตติามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ 
       ทางราชการ (ขอ ๑๖) 
 
 
 


