
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกบัวินัยและการ
รักษาวินัย และการด าเนนิการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

คำว่า “วินยั” 
 

“ว ิน ัย” มี ๒ ความหมาย คือ 
๑. ระเบ ียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤต  ที่ 

กำหนดให้ข้าราชการตอ้งยึดถอืปฏ  บัต  
๒. ล ักษณะเช  งพฤต  กรรมที  แสดงออกมาว  าสามารถ 

ควบคุมตนเองให้อยู ในกรอบของว น ัยได้ 
 

“ว ิน ัย” มี ๒ ประเภท คือ 
๑. ว  นัยอย างไม ร ้ายแรง 
๒. ว  นัยอย างร้ายแรง 

 

สถานโทษพนักงานส วนทอ้งถ ่น มี ๕ สถาน ได้แก 
๑. ว  นัยอย างไม ร ้ายแรง 

(๑) ภาคท ัณฑ์ 
(๒) ตัดเง นเด ือน 
(๓) ลดขั้นเง นเด ือน 

๒. ว  นัยอย างร้ายแรง 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล ออก 

 

สถานโทษทางว นัย ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มี ๔ สถาน ได้แก 
(๑) ภาคท ัณฑ์ 
(๒) ตัดค าตอบแทน 
(๓) ลดค าตอบแทน 
(๔) ไล ออก 

ฐานความผิดทางว ิน ัย มีทัง้หมด ๑๘ ฐาน 
ไดแ้ก่ 

๑. ฐานไม สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธ ปไตย 
อันม ีพระมหากษ ัตร  ย ์ทรงเป  นประม ุขด ้วยความบร  ส ุทธ  ์ใจ 
(ข ้อ ๖) 

๒. ฐานไม ซือ่สัตย ์สุจร ตและเที่ยงธรรม(ข ้อ ๗ วรรค ๑) 
- ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอำนาจหน้าที่ 

ราชการของตนหาประโยชน์ (ข้อ ๗ วรรค ๒) 
- ฐานปฏ  บ ัต  หร ือละเว้นการปฏ บ ัต  หน ้าที ่โดยม  ชอบ 

“ฐานท ุจร  ต” เป  นความผ  ดว  น ัยอย  างร ้ายแรง (ข ้อ ๗ วรรค
๓) 

๓ . ฐ าน ไม ตั้ ง ใ จ ป ฏ   บั ต ห น้ าที่ ให้ เก ด ผ ล ดี ห รื อ
ความก้าวหน้าแก ราชการ (ข ้อ ๘) 

๔. ฐานไม  ปฏ  บ ัต  หน ้าที่ราชการด ้วยความอ ุตสาหะ/ไม  
เอาใจใส  /ไม  ระม ัดระวังร ักษาประโยชน ์ของราชการ/ฐาน 
ประมาทเล นเล  อในหน้าที่ราชการ (ข ้อ ๙ วรรค ๑) 

- ฐานประมาทเล  นเล  อในหน ้าที  ราชการเป  นเหต ุให้ 
เส ียหายแก  ราชการอย  างร ้ายแรง เป  นความผ  ดว น ัยอย  าง 
ร้ายแรง (ข้อ ๙ วรรค ๒) 

๕. ฐ านไม ป ฏ  บัต หน้ า ที่ ราชกา รตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มต  ค.ร.ม.และนโยบายของร ัฐบาล 
(ข ้อ ๑๐ วรรค ๑) 

- ฐานจงใจไม  ปฏ บ ัต  หน ้าท่ีราชการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบ ียบของทางราช การมต  ค.ร. ม. หร ือนโยบายของ 
ร ัฐบาล เป  นเหต ุให ้เส ียหายแก  ราชการอย  าร ้ายแรงเป  น 
ความผ ดว  นัยอย างร้ายแรง (ข้อ ๑๐ วรรค ๒) 

๖. ฐานไม  สนใจและร ับทราบเหต ุการณ ์เคลื่อนไหวจน 
อาจเป็นภยันตรายต อประเทศชาต  และไม ป้องกัน ภยันตราย
นั้นจนเต มความสามารถ (ข้อ ๑๑) 

๗. ฐานเป  ดเผยความล ับของทางราชการ (ข ้อ ๑๒ 
วรรค ๑) 

- ฐานเป  ดเผยความล ับของทางราชการเป  นเหต ุให้ 
เส ียหายแก  ราชการอย  างร ้ายแรง เป  นความผ  ดว  น ัยอย  าง 
ร้ายแรง (ข้อ ๑๒ วรรค ๒) 

๘. ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
- แต  ถ ้าเห  นว  าการปฏ บ ัต  ตามจะทำให ้เส ียหายแก  

ราชการ หร ือไม  ร ักษาประโยชน ์ของทางราชการ หร ือเป  น 
ค าสั่งที่ไม  ชอบด ้วยกฎหมาย ต ้อง เสนอความ เห  น เป็น 
หน ังส ือท ันท ีให ้ทบทวน ถ ้าผู ้บ ังค ับบ ัญชาย ืนย ันตามคำสั่ง 
เด มเป็นหนังส ือต้องปฏ  บ ัต  ตาม (ไม  ผ  ดว  น ัยฐานนี้ หร ือม ีเหตุ 
ลดหย อนโทษ) (ข้อ ๑๓ วรรค ๑) 

- ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นเหต ุให ้เส ียหาย 
แก  ราชการอย  างร ้ายแรง เป  นความผ  ดว น ัยอย  างร ้ายแรง 
(ข้อ ๑๓ วรรค ๒)          

 

๙. ฐานกระทำการข ้ามผ ู้บ ังค ับบ ัญชาเหน ือตน (ข ้อ 
๑๔) เว้นแต  ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาเหน ือขึน้ไปเป  นผู ้สั่งให ้กระทำ 
หรือได้รับอนุญาตเป็นพ เศษชั่วครั้งคราว 

๑๐. ฐานรายงานเท จต อผู้บังคับบัญชา (ข ้อ๑๕วรรค ๑) 
- ฐานรายงานเท  จต  อผู ้บ ังค ับบ ัญชา เป  นเหต ุให้ 

เส ียหายแก  ราชการอย  างร ้ายแรงเป  นความผ  ดว  น ัยอย  าง 
ร้ายแรง (ข ้อ ๑๕ วรรค ๒) 

๑๑. ฐานไม  ถ ือและปฏ  บ ัต  ตามระเบ ียบและแบบธรรม 
เนียมของทางราชการ (ข ้อ ๑๖) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

๑๒. ฐานละท ง้หน้าที่ราชการ (ข ้อ ๑๗ วรรค ๑) 
- ฐานละท  ้งหน ้าที  ราชการ เป  นเหต ุให ้เส ียหายแก  

ราช การอย  างร ้ายแรง เป  นความผ  ดว น ัยอย  างร ้ายแรง 
(ต้ังแต  ครึ่งวันขึ้นไปแต  ไม  เก  น ๑๕ วัน) (ข ้อ ๑๗ วรรค ๒ 
ลักษณะที ่๑) 

- ฐานละท ้งหน ้าทีร่าชการต  ดต  อในคราวเด ียวก ัน เป  น
เวลาเก  นกวา ๑๕ ว ัน โดยไม  ม ีเหต ุผลอ ันสมควร หร ือโดย
มีพฤต การณ์ อันแสดงถ ึงความจงใจไม ปฏ  บัต  ตามระเบ ียบ
ของทางราชการ เป  นความผ  ดว น ัยอย  างร ้ายแรง (ข ้อ ๑๗ 
วรรค ๒ ลักษณะที ่๒) 

๑๓. ฐานไม  ส ุภาพเร ียบร ้อย  ,ฐานไม  ร ักษาความ 
สาม ัคค ี ,ฐานกลั่นแกล ้งก ัน ,ฐานไม  ชวยเหล ือก ันในการ 
ปฏ  บัต ราชการ (ข ้อ ๑๘) 

๑๔. ฐานไม ใหก้ารต้อนรบั ,ฐานไม  ให ้ความสะดวก 
,ฐานไม  ให ้ความเป  นธรรม ,ฐานไม  ให ้การสงเคราะห ์ , 
ฐานด ูหม น่ เหย ียดหยาม กดขี ่ข  มเหงประชาชนผู ้ต  ดต  อ 
ราชการ (ข ้อ ๑๙ วรรค ๑) 

- ฐานด ูหม น่ เหย ียดหยาม กดขี ่หร ือข  มเหงอย  าง 
ร้ายแรง เป็นความผ  ดว  นัยอย างร้ายแรง (ข้อ ๑๙ วรรค ๒) 

๑๕. ฐานกระทำการหร ือยอมให ้ผู ้อ่ืนกระทำการหา 
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหร ือเสื่อมเส ีย 
เกียรต ศักด ข์องต าแหน งหน ้าที่ราชการของตน (ข ้อ ๒๐) 

๑๖. ฐานเป  นกรรมการผู ้จ ัดการหร ือผู ้จ ัดการ หร ือ 
ดำรงตำแหน  งอ ื่นใดที  ม ีล ักษณะคล ้ายคล ึงก ันในห ้างหุ ้นส  วน 
หรือบร ษัท (ข้อ ๒๑) 

๑๗. ฐานวางตนไม  เป  นกลางทางการเม ืองในการ 
ปฏ  บ ัต  หน ้าทีร่าชการ และในการปฏ  บ ัต  การอันทีเ่กีย่วข ้อง 
กับประชาชนกับจะต้องปฏ  บ ัต  ตามระเบ ียบของทางราชการ 
ว  าดว้ยมารยาททางการเมอืงของขา้ราชการดว้ย (ข้อ ๒๒) 
 

๑๘.  ฐานไม  ร ักษาช ื่อเส ียงของตนและร ักษา เก ียรต  
ศ ักด  ์ของตำแหน  งหน ้าที  ราชการของตนม  ให ้เสื  อมเส ีย โดย 
กระทำการอ ันได ้ชื่อวาเป  นผู ้ประพฤต  ชั่ว (ประพฤต  ช ั่วไม  
ร้ายแรง ประพฤต ตนไม สมควร) (ข้อ ๒๓ วรรค ๑) 

- ฐานกระทำผ  ดอาญาจนได ้ร ับโทษจำค ุกหร ือโทษ ท่ี
หนักกว  าจำค ุกโดยคำพ พากษาถ ึงท่ีส ุดให ้จำค ุก หร ือให ้ร ับ 
โทษที่หน ักกว าจำค ุก (เว ้นประมาท/ลห ุโทษ) หร ือกระทำ 
การอันใดอันได ้ช ื่อว  าเป  นผู ้ประพฤต  ช ั่วอย  างร ้ายแรง เป  น 
ความผ ดว  นัยอย างร้ายแรง (ข ้อ ๒๓ วรรค ๒) 

 

 

การดำเนินการทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานกฎหมายและคดี ส าน ักปล ัด  
องค ์การบร ิหารส่วนตำบลห้วยไร่



 


