
 

12.ฐานละหน้าที่ราชการ  
    - ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ตั้งแต่ครึ่งวัน
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 วัน)  
    - ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกว่า  15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
13.ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย  ,  ฐานไม่รักษาความสามัคคี , 
ฐานกลั่นแกล้งกัน , ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการ  
14.ฐานไม่ให้การต้อนรับ ,ฐานไม่ให้ความสะดวก ,ฐานไม่ให้
ความเป็นธรรม ,ฐานไม่ให้การสงเคราะห์ ,ฐานดูหมิ่น เหยียด
หยาม กดขี่ ข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ  
    - ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
15 .ฐานกระท าการห รือยอมให้ ผู้ อ่ื น กระท าการห า
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
16.ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือด ารง
ต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท  

 
 
 
 

 
  
   

 

 
17.ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบทางราชการว่าด้วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการด้วย  
    18.ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยกระท า
การอันได้ชื่อว่าเป้นผู้ประพฤติชั่ว(ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง
ประพฤติตนไม่สมควร)  
    - ฐานกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนัก
หรือว่าจ าคุก(เว้นประมาท-ลหุโทษ)หรือกระท าการอ่ืนใดอัน
ได้ชื่อว่าเป็นเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  
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        ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล 
จังหวัดล ำพูน 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรสอบสวนกำร          
ลงโทษทำงวินัย  พ.ศ. 2558 

ค ำว่ำ  “วินัย” 
“วินัย” มี  2  ความหมาย  คือ 

1. ระเบียบ กฎเกณฑ์  แบบแผนความประพฤติที่
ก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 

2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 

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

สถำนโทษ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  มี  5 ส่วน ได้แก่ 
1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

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

2. วินัยอย่างร้ายแรง 
(1) ปลดออก 
(2) ไล่ออก 

สถำนโทษ ทางวินัย ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง มี 4 สถาน ได้แก่ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดค่าตอบแทน 
(3) ลดค่าตอบแทน 
(4) ไล่ออก 

 
 
 

   
 

ฐำนควำมผิดทำงวินัย มีทั้งหมด  18  ฐำน ได้แก่ 
1. ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อัมมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 

2. ฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
- ฐานอาศัยหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจ

หน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ 
- ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิ

ชอบ “ฐานทุจริต” เป็นความผิดอย่างร้ายแรง 
3. ฐ าน ไม่ ตั้ ง ใจ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เกิ ด ผ ล ดี ห รื อ

ความก้าวหน้าแก่ราชการ 
4. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ/   

ไม่เอาใจใส่/ไม่ระมัดระวางรักษาประโยชน์ของทาง
ราขการ/ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
- ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุ

ให้ เสียหายแก่ราชการอย่ างร้ายแรง  เป็ น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

5. ฐาน ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าช ก ารต าม กฎ ห ม าย          
กฎระเบียบของทางราชการ มติ ครม. หรือนโยบาย
ของทางราชการ 
- ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย 

กฎระเบียบของทางราชการ มติ ครม.หรื อ
นโยบายของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ทางราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
  

 
 
 

 
 

6. ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอัน
อาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และไม่ป้องกัน
ภยันตรายนั้นจนเต็มความสามารถ 

7. ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ 
- ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุ

ให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

8. ฐานขัดค าสั่งขอผู้บังคับบัญชา 
- แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามจะท าให้เสียหายแก่

ราชการ  หรือไม่รักษาประโยชน์ ของทาง
ราชการหรือเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบโดยกฎหมาย 
ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีให้ทบทวน  
ถ้าผู้บั งคับบัญชายืนยันตามค าสั่ งเดิม เป็น
หนังสือที่ต้องปฏิบัติตาม (ไม่ผิดวินัยฐานนี้ หรือ
มีเหตุลดหย่อนโทษ) 

- ฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้
เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

9. ฐานกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือต้นเว้นแต่ผุ้
บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับ
อนุญาติเป็นพิเศษชั่วคราว 

10. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
- ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้

เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

11.ฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและ 
     แบบธรรมเนียมของทางราชการ 
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