
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล                   
จังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕9 

 
ค าว่า “วินัย” 

“วินัย” มี ๒ ความหมาย คือ  
๑.  ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติ           
ที่ก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ  
๒.  ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
 
“วินัย” มี ๒ ประเภท คือ   
๑.  วินัยอย่างไม่ร้ายแรง   
๒.  วินัยอย่างร้ายแรง   
สถานโทษพนักงานส่วนท้องถิ่น  มี ๕ สถาน  
ได้แก่  ๑.  วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
       (๑) ภาคทัณฑ์  
 (๒) ตัดเงินเดือน  
 (๓) ลดขั้นเงินเดือน 
 ๒.  วินัยอย่างร้ายแรง  
 (๔) ปลดออก  
 (๕) ไล่ออก 
สถานโทษทางวินัย ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มี ๔ สถาน ได้แก่ 
 (๑) ภาคทัณฑ์  
 (๒) ตัดค่าตอบแทน  
 (๓) ลดค่าตอบแทน  
 (๔) ไล่ออก 
ฐานความผิดทางวินัย มีทั้งหมด ๑๘ ฐาน ได้แก่ 

๑.  ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(ข้อ 6)   

๒.  ฐานไม่ซือ่สัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม (ข้อ 7 วรรคหนึ่ง)  
-  ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ 
ราชการของตนหาประโยชน์ (ข้อ 7 วรรคสอง)  
-  ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
“ฐานทุจริต”เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
(ข้อ 7 วรรคสาม) 

๓.  ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรอื
ความก้าวหน้าแก่ราชการ (ข้อ 8) 

๔.  ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ        
ไม่เอาใจใส่ ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ      
ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ (ข้อ 9 วรรคหนึ่ง) 
-  ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ 
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย    
อย่างร้ายแรง (ข้อ 9 วรรคสอง)    

๕.  ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราช การตามกฎหมายกฎ ระเบียบ       
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล              
(ข้อ 10 วรรคหนึ่ง) 
-  ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 10 วรรคสอง) 

๖.  ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจ 
เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและไม่ป้องกันภยันตรายนั้น
จนเต็มความสามารถ (ข้อ 11)   
 

๗.ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ(ข้อ 12วรรคหนึ่ง) 
-  ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย    
อย่างร้ายแรง (ข้อ 12 วรรคสอง) 

๘.  ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
- แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามจะท าให้เสียหายแก่ราชการ 
หรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นค าสั่งที ่
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
ให้ทบทวน ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันตามค าสั่งเดิมเป็น
หนังสือต้องปฏิบัติตาม (ไม่ผิดวินัยฐานนี้ หรือมีเหตุ
ลดหย่อนโทษ) (ข้อ 13 วรรคหนึ่ง) 
-  ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง     
(ข้อ 13 วรรคสอง)   

๙. ฐานกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน (ข้อ ๑4) 
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า       
หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

๑๐.ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ 15 วรรคหนึ่ง)        
-  ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เสียหาย  
แก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(ข้อ ๑5 วรรคสอง) 

๑๑. ฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรม 
เนียมของทางราชการ (ข้อ ๑6) 
 
 
 
 
 



 
๑๒. ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ (ข้อ 17 วรรคหนึ่ง) 
-  ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ 
ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
(ตั้งแต่ครึ่งวันขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน) (ข้อ 17 วรรคสอง)  
-  ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 
เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
หรือโดยมพีฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง (ข้อ ๑7 วรรคสอง)   

๑๓. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ฐานไม่รักษาความสามัคคี 
ฐานกลั่นแกล้งกัน ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการ (ข้อ ๑8) 

๑๔. ฐานไม่ให้การต้อนรับ ฐานไม่ให้ความสะดวก 
ฐานไม่ให้ความเป็นธรรม ฐานไม่ให้การสงเคราะห์  
ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อ 
ราชการ (ข้อ ๑9 วรรคหนึ่ง)  
 - ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 19 วรรคสอง) 

๑๕. ฐานกระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการ       
หาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม 
หรอืเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ   
ของตน (ข้อ 20) 

๑๖. ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือด ารง      
ต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัท (ข้อ 21) 
 
 

๑๗. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
ประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย (ข้อ 22) 
๑๘. ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์         
ของต าแหน่งหน้าทีร่าชการของตนมิให้เสื่อมเสีย       
โดยกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (ประพฤติชั่ว
ไม่ร้ายแรงประพฤติตนไม่สมควร) (ข้อ 23 วรรคหนึ่ง)  
-  ฐานกระท าผิดอาญาจนไดร้ับโทษจ าคุก  
หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก (เว้นประมาท/ลหุโทษ) 
หรือกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
(ข้อ 23 วรรคสอง)   

          
 

 

 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

 

 


