
 
 
๑๒. ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการ (ข้อ ๑๗ วรรค ๑) 
      -  ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ 
         ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง          
         (ตั้งแต่ครึ่งวันข้ึนไปแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน) (ข้อ ๑๗ วรรค ๒  
         ลักษณะที่ ๑) 
      -  ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา  
         เกินกว่า ๑๕ วัน  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ โดยมี 
         พฤติการณ์อันแสดงถึง  ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
         ของทางราชการเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๗  
         วรรค ๒ ลักษณะที่ ๒) 
 

๑๓.  ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย,  ฐานไม่รักษาความสามัคคี  
       ฐานกลั่นแกล้งกัน,  ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ 
       ราชการ  (ข้อ ๑๘)  
 

๑๔.  ฐานไม่ให้การต้อนรับ, ฐานไม่ให้ความสะดวก,   ฐานไม่ให้ 
       ความเป็นธรรม, ฐานไม่ให้การสงเคราะห์,   ฐานดูหมิ่น  
       เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อ 
       ราชการ (ข้อ ๑๙ วรรค ๑)  
       -  ฐานดูหมิ่นเหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง   
       เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ข้อ ๑๙  วรรค ๒) 
 

๑๕.  ฐานกระทำการหรือยอมให้ผู้อื่น กระทำการหาประโยชน์ 
       อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์  
       ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน  (ข้อ ๒๐) 
 

๑๖. ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรงตำแหน่ง 
      อื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
      (ข้อ ๒๑) 
 
 

 

 
๑๗.  ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ 
       ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน 
       กับจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาท 
       ทางการเมืองของข้าราชการด้วย (ข้อ ๒๒)  
 

๑๘.  ฐานไม่รักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ 
       ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยการ 
       กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว (ประพฤติช่ัวไม่ 
       ร้ายแรง ประพฤติตนไม่สมควร) (ข้อ ๒๓ วรรค ๑) 
 

       -  ฐานกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจากคุกหรือโทษ  
          ที่หนักกว่าจากคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จากคุก         
          หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจากคุก (เว้นประมาท/ลหุโทษ)   
          หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่าง 
         ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง(ข้อ ๒๓ วรรค ๒) 

๑๙.  ฐานกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม  
      ทางเพศโดยกระทำการประการใดประการหนึ่ง  
      ด้วยการสัมผัส วาจา อากัปกิริยา การสื่อสาร หรือ 
      พฤติกรรมอื่นใดต่อขา้ราชการหรือพนักงานส่วน 
      ท้องถิน่ด้วยกนัหรือผู้รว่มปฏิบัติราชการไม่ว่าจะ 
      เกดิขึน้ในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระทำ  
      มิได้ยินยอมต่อการกระทำนั้น หรอืทำให้  
      ผู้ถูกกระทำเดือดร้อนรำคาญ (ข้อ ๒๓/๑ (๑)-(๕)) 

- ฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อันเป็นเหตุ
ให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็น
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง(ข้อ ๒๓/๑ วรรค 
๒) 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 

การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

คำว่า  “วินัย”  ความหมาย  คือ 
 

๑.  ระเบยีบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่กำหนดให ้
     ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัต ิ
๒.  ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถควบคุม 
     ตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได ้
 

   “วินัย” มี ๒ ประเภท คือ 
     ๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
     ๒. วินัยอย่างร้ายแรง 
 

    สถานโทษพนักงานส่วนท้องถิ่น  มี  ๕  สถาน  ได้แก ่
    ๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
    (๑)  ภาคทัณฑ์ 
    (๒)  ตัดเงินเดือน 
    (๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
    ๒. วินัยอย่างร้ายแรง 
    (๔)  ปลดออด 
    (๕)  ไล่ออก 
 

   สถานโทษทางวินัยลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  มี  ๔  สถาน  ได้แก ่
   (๑)  ภาคทัณฑ ์
   (๒)  ตัดค่าตอบแทน 
   (๓)  ลดค่าตอบแทน 
   (๔)  ไล่ออก 

 

  
ฐานความผิดทางวินัย มีทั้งหมด  ๑๙  ฐาน  ได้แก่ 
 

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

๑.  ฐานไมส่นับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุด้วยความบรสิุทธ์ิใจ (ข้อ ๖) 
 

๒. ฐานไมซ่ื่อสัตย์สุจริตและเทีย่งธรรม (ข้อ ๗ วรรค ๑)  
    -  ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าท่ี 
       ราชการของตนหาประโยชน์ (ข้อ ๗ วรรค ๒) 
    -  ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ 
       “ฐานทุจริต” เป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง 
       (ข้อ ๗ วรรค ๓) 
 

๓.  ฐานไมต่ั้งใจปฏิบัติหนา้ที่ให้เกดิผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ 
     ราชการ (ข้อ ๘) 
 

๔.  ฐานไม่ปฏิบัติหนา้ที่ราชการดว้ยความอุตสาหะ/ ไมเ่อาใจใส/่  
     ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ/ ฐานประมาท 
     เลินเล่อในหน้าท่ีราชการเป็นเหตุให้เสยีหายแกร่าชการอย่าง 
     ร้ายแรง เป็นความผดิวินัยอยา่งร้ายแรง  (ข้อ ๙ วรรค ๒) 
 

๕.  ฐานไม่ปฏิบัติหนา้ทีร่าชการตามกฎหมาย กฎระเบียบของ 
     ทางราชการ  มติ ค.ร.ม. และนโยบายของรัฐบาล (ข้อ ๑๐ 
     วรรค ๑) 
    -  ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหนา้ที่ราชการตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
       ของทางราชการมติ ค.ร.ม. หรือนโยบายของทางรัฐบาล 
       เป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิด 
       วินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๐ วรรค ๒) 
 
  

 
๖.  ฐานไมส่นใจและรับทราบเหตกุารณ์  เคลื่อนไหวอันอาจเป็น 
     ภัยอันตรายต่อประเทศชาติ  และไม่ป้องกันภัยอันตรายนั้น 
     จนเต็มความสามารถ  (ข้อ  ๑๑) 
 

๗.  ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ  (ข้อ ๑๒ วรรค ๑)  
     -  ฐานเปิดเผยความลบัของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหาย 
        แก่ราชการอย่างร้ายแรง เปน็ความผิดวินยัอย่างร้ายแรง  
        (ข้อ ๑๒ วรรค ๒) 
 

๘.  ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
     -  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบตัิตามจะทำให้เสยีหายแกร่าชการ  
        หรือมีรักษาประโยชน์ของทางราชการ  หรือเป็นคำสั่งที ่
        ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที 
        ให้ทบทวน  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันตามคำสั่งเดมิเป็น 
        หนังสือต้องปฏิบัติตาม (ไมผ่ิดวินัยฐานนี้หรือมีเหตุ 
        ลดหย่อนโทษ)  (ข้อ ๑๓ วรรค ๑) 
     -  ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  เป็นเหตุให้เสียหายแก ่
        ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรง  
        (ข้อ ๑๓ วรรค ๒) 
 

๙.  ฐานกระทำการข้ามผู้บังคับบญัชาเหนือตน (ข้อ ๑๔) เว้นแต ่
     ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้ กระทำหรือได้รับ 
     อนุญาตเป็นพิเศษช่ัวคราว 
 

๑๐.  ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบญัชา (ข้อ ๑๕ วรรค ๑) 
       -  ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคบับัญชา เป็นเหตุใหเ้สียหาย 
          แก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง  
          (ข้อ ๑๕ วรรค ๒) 
 

๑๑.  ฐานไม่ถือและปฏิบัตติามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ 
       ทางราชการ (ข้อ ๑๖) 


