ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครปฐม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

คาว่า “วินัย”
“วินัย” มี ๒ ความหมาย คือ
๑. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่
กาหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
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 อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ข้อ ๖)
๒.ฐานไม่ซื่อสัตย์สจุ ริตและเที่ยงธรรม(ข้อ๗ วรรค ๑)
- ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ ราชการ
ของตนหาประโยชน์ (ข้อ ๗ วรรค ๒)
- ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ
“ฐานทุจริต” เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๗ วรรค ๓)
๓.ฐานไม่ตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ (ข้อ ๘)
๔. ฐานไม่ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ/ไม่ เอาใจ
ใส่/ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ/ฐาน ประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ราชการ (ข้อ ๙ วรรค ๑)
ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง (ข้อ
๙ วรรค ๒)
๕.ฐานไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามกฎหมายกฎ ระเบียบของ
ทางราชการ มติ ค.ร.ม.และนโยบายของรัฐบาล (ข้อ ๑๐ วรรค ๑)
- ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการมติ ค.ร.ม. หรือนโยบายของ รัฐบาล เป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าร้ายแรงเป็น
ความผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง (ข้อ ๑๐ วรรค ๒)
๖. ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอัน อาจ
เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และไม่ป้องกัน ภยันตรายนั้นจนเต็ม
ความสามารถ (ข้อ ๑๑)
๗. ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ วรรค ๑)
ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง
(ข้อ ๑๒ วรรค ๒)

๘. ฐานขัดคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามจะทาให้เสียหายแก่
ราชการ หรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็น คาสั่งทีไ่ ม่
ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็น หนังสือทันทีให้ทบทวน
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันตามคาสั่ง เดิมเป็นหนังสือต้องปฏิบตั ิตาม (ไม่
ผิดวินัยฐานนี้ หรือมีเหตุ ลดหย่อนโทษ) (ข้อ ๑๓ วรรค ๑)
- ฐานขัดคาสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าร้ายแรง (ข้อ ๑๓ วรรค
๒)
๙.ฐานกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน (ข้อ ๑๔) เว้น
แต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผูส้ ั่งให้กระทา หรือได้รับอนุญาตเป็น
พิเศษชั่วครั้งคราว
๑๐.ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา(ข้อ๑๕วรรค ๑)
- ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้ เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง (ข้อ ๑๕
วรรค ๒)
๑๑. ฐานไม่ถือและปฏิบตั ิตามระเบียบและแบบธรรม เนียม
ของทางราชการ (ข้อ ๑๖)
๑๒. ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ (ข้อ ๑๗ วรรค ๑)
- ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ตั้งแต่ครึ่งวัน
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน) (ข้อ ๑๗ วรรค ๒ ลักษณะที่ ๑)
- ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็น
เวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ โดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัตติ าม
ระเบียบของทาง
ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๗ วรรค ๒ ลักษณะที่
๒)

(ข้อ ๑๒)

๑๒. ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ (ข้อ ๑๗ วรรค ๑)
- ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ตั้งแต่ครึ่งวัน
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน) (ข้อ ๑๗ วรรค ๒ ลักษณะที่ ๑)
- ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็น
เวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ โดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัตติ าม ระเบียบของทาง
ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๗ วรรค ๒ ลักษณะที่
๒)
๑๓. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย... ,ฐานไม่รักษาความ สามัคคี...
,ฐานกลั่นแกล้งกัน... ,ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการ ปฏิบัติราชการ...
(ข้อ ๑๘)
๑๔. ฐานไม่ให้การต้อนรับ... ,ฐานไม่ให้ความสะดวก…,ฐาน
ไม่ให้ความเป็นธรรม... ,ฐานไม่ให้การสงเคราะห์... , ฐานดูหมิน่
เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง...ประชาชนผู้ติดต่อ ราชการ (ข้อ ๑๙
วรรค ๑)
- ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๙ วรรค ๒)
๑๕.ฐานกระทาการหรือยอมให้ผู้อนื่ กระทาการหา
ผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย เกียรติ
ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน (ข้อ ๒๐)
๑๖. ฐานเป็นกรรมการผู้จดั การหรือผู้จดั การหรือ ดารง
ตาแหน่ง อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วน หรือบริษทั
(ข้อ ๒๑)
๑๗.ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และในการปฏิบัตกิ ารอื่นที่เกี่ยวข้อง กับประชาชนกับ
จะต้องปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการด้วย (ข้อ ๒๒)

๑๘. ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยกระทาการ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง ประพฤติตนไม่
สมควร) (ข้อ ๒๓ วรรค ๑)
- ฐานกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษ ที่
หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับ โทษที่
หนักกว่าจาคุก (เว้นประมาท/ลหุโทษ) หรือกระทา การอื่นใดอันได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็น ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(ข้อ ๒๓ วรรค ๒)

“ข้อห้าม” เกี่ยวกับการปฏิบัติวินัยกับข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
มาตรา 83 ข้อห้ามในการรักษาวินัย
1. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
2. ต้องไม่ปฏิบัตริ าชการอันเป็นการกระทาการข้าม
ผู้บังคับบัญชา เหนือตน เว้นแต่ผบู้ ังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผูส้ งั่
ให้กระทาหรือ ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
3. ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่
ราชการของ ตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
5. ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้อนื่ กระทาการหาประโยชน์
อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่ง หน้าที่ราชการของตน
6. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จดั การ หรือดารง
ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท
7. ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือ
ข่มเหงกันในการปฏิบตั ิราชกา
8. ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
9. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้
ติดต่อราชการ
10. ไม่กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.

การดาเนินการทาง วินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
และ
ข้อห้ามเกี่ยวกับการปฏิบัติวินัยกับข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดอนข่อย

