
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  

จังหวัดนครราชสีมา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษา วินัย และการด าเนินการทางวินัย  

พ.ศ. ๒๕๕๘  

ค าว่า “วินัย” 
“วินัย” มี ๒ ความหมาย คือ  

๑. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที ่
ก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัต ิ 

๒. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ 
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได ้ 

“วินัย” มี ๒ ประเภท คือ  

๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

๒. วินัยอย่างร้ายแรง  

สถานโทษพนักงานส่วนท้องถิ่น มี ๕ สถาน ได้แก ่

๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

(๑) ภาคทัณฑ ์ 

(๒) ตัดเงินเดือน  

(๓) ลดขั้นเงินเดือน  

๒. วินัยอย่างร้ายแรง  

(๔) ปลดออก  

(๕) ไล่ออก  

สถานโทษทางวินัย ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มี ๔ สถาน ได้แก ่ 

(๑) ภาคทัณฑ ์ 

(๒) ตัดค่าตอบแทน  

(๓) ลดค่าตอบแทน  

(๔) ไล่ออก  

ฐานความผดิทางวินัย มีทั้งหมด ๑๘ ฐาน ได้แก ่ 

๑.ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขดว้ยความบรสิุทธ์ิใจ (ข้อ 
๖) 

 ๒. ฐานไม่ซื่อสตัย์สจุริตและเที่ยงธรรม (ข้อ ๗ วรรค ๑) – 
ฐานอาศัยหรือยอมใหผู้้อื่นอาศัยอ านาจหน้าท่ี ราชการของ
ตนหาประโยชน์(ข้อ ๗ วรรค ๒) - ฐานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัตหิน้าท่ี โดยมิชอบ “ฐานทุจริต” เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๗ วรรค ๓)  

๓. ฐานไมต่ั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้กิดผลดหีรือ ความก้าวหน้า
แก่ราชการ (ข้อ ๘)  

๔. ฐานไม่ปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ/ไม ่ เอา
ใจใส่/ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ/ฐาน 
ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ (ข้อ ๙ วรรค ๑)  

- ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการเป็นเหตุให ้
เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวินัยอย่าง 
ร้ายแรง (ข้อ ๙ วรรค ๒)  

๕. ฐานไม่ปฏิบัตหิน้าท่ีราชการตามกฎหมายกฎ ระเบียบ
ของทางราชการ มติค.ร.ม. และนโยบายของรัฐบาล        
(ข้อ ๑๐ วรรค ๑)  

- ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการมติ ค.ร.ม. หรือนโยบายของ 
รัฐบาล เป็นเหตุใหเ้สียหายแกร่าชการอย่ารา้ยแรงเป็น 
ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๐ วรรค ๒)  

๖. ฐานไมส่นใจและรับทราบเหตกุารณ์เคลื่อนไหวอัน อาจ
เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และไม่ป้องกันภยันตราย
นั้นจนเต็มความสามารถ(ข้อ ๑๑)  

๗. ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ (ข้อ ๑๒ วรรค ๑)  

 



 

- ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให ้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง 
(ข้อ ๑๒ วรรค ๒)  

๘. ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  

- แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบตัิตามจะท าให้เสียหายแก ่ ราชการ 
หรือไมร่ักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็น ค าสั่งที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็น หนังสือทันทีให้
ทบทวน ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันตามคาสั่ง เดิมเป็นหนังสือ
ต้องปฏิบัติตาม (ไม่ผดิวินัยฐานนี้ หรือมีเหต ุลดหย่อนโทษ) 
(ข้อ ๑๓ วรรค ๑)  

- ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบญัชา เป็นเหตุให้เสียหาย แก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 
๑๓ วรรค ๒)  

๙. ฐานกระท าการข้ามผู้บังคับบญัชาเหนือตน (ข้อ ๑๔) 
เว้นแต่ผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือ
ได้รับอนญุาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว ๑๐. ฐานรายงานเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชา(ข้อ๑๕วรรค ๑)  

- ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้ เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง (ข้อ 
๑๕ วรรค ๒)  

๑๑. ฐานไม่ถือและปฏิบตัิตามระเบยีบและแบบธรรม 
เนียมของทางราชการ (ข้อ ๑๖)  
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๑๒. ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการ (ข้อ ๑๗ วรรค ๑)  

- ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก ่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอยา่งร้ายแรง (ตั้งแต่ครึ่งวัน
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน) (ข้อ ๑๗ วรรค ๒ ลักษณะที่ ๑)  

- ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการตดิต่อในคราวเดยีวกัน เป็นเวลา
เกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ โดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัตติาม ระเบียบ
ของทางราชการ เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๗ 
วรรค ๒ ลักษณะที่ ๒)  

๑๓. ฐานไมสุ่ภาพเรียบร้อย...... ,ฐานไม่รักษาความ สามัคคี
... ,ฐานกลั่นแกล้งกัน... ,ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการ ปฏิบัติ
ราชการ... (ข้อ ๑๘)  

๑๔. ฐานไม่ให้การต้อนรับ... ,ฐานไม่ให้ความสะดวก… ,
ฐานไม่ให้ความเป็นธรรม... ,ฐานไม่ให้การสงเคราะห์... , 
ฐานดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดขี่ ขม่เหง...ประชาชนผู้ติดต่อ 
ราชการ (ข้อ ๑๙ วรรค ๑)  

- ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่าง ร้ายแรง 
เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๙ วรรค ๒)  

๑๕. ฐานกระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหา 
ผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อม
เสีย เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน        
(ข้อ ๒๐)  

 

 

๑๖. ฐานเป็นกรรมการผูจ้ัดการหรือผู้จดัการหรือ ด ารง
ต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัท (ข้อ ๒๑)  

๑๗. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการ ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ และในการปฏิบตัิการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับ
ประชาชนกับจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการ 
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย (ข้อ ๒๒)  

๑๘. ฐานไมร่ักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรต ิ ศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดย 
กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผูป้ระพฤติช่ัว (ประพฤติช่ัวไม ่
ร้ายแรง ประพฤติตนไมส่มควร) (ข้อ ๒๓ วรรค ๑)  

- ฐานกระท าผดิอาญาจนไดร้ับโทษจาคุกหรือโทษ ที่หนัก
กว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับ โทษ
ที่หนักกว่าจ าคุก (เว้นประมาท/ลหุโทษ) หรือกระท าการ
อื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็น 
ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง (ข้อ ๒๓ วรรค ๒) การ
ด าเนินการทาง วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 


