
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวนิัย พ.ศ. 2558 

 

 
คำว่า “วินัย” ความหมาย คือ 

 
1. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติท่ีกำหนดให้
ข้าราชการตอ้งยึดถือปฏิบติั 
2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาว่าสามารถควบคุม
ตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 

“วินัย” มี 2 ประเภท คือ 
1. วินัยอยา่งไม่ร้ายแรง 
2. วินัยอยา่งร้ายแรง 
 สถานโทษพนักงานสว่นท้องถ่ิน มี 5 สถาน ได้แก่ 
1. วินัยอยา่งไม่ร้ายแรง 
 (1) ภาคทัณฑ ์
 (2) ตัดเงินเดือน 
 (3) ลดขั้นเงินเดือน 
2. วินัยอยา่งร้ายแรง 
 (4) ปลดออก 
 (5) ไล่ออก 
 สถานโทษทางวินัยลูกจา้ง พนักงานจ้าง มี 4 สถาน ได้แก่ 
 (1) ภาคทัณฑ ์
 (2) ตัดค่าตอบแทน 
 (3) ลดค่าตอบแทน 
 (4) ไล่ออก 
 

ฐานความผดิทางวนิยั มทีัง้หมด 18 ฐาน ไดแ้ก ่

1. ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(ข้อ 6) 

2. ฐานไม่ซ่ือสัตยส์ุจริตและเท่ียงธรรม (ข้อ 7 วรรค 1) 
    - ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าท่ี
ราชการของตนหาประโยชน์ (ข้อ 7 วรรค 2) 
    - ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมิชอบ  
    “ฐานทุจริต” เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
    (ข้อ 7 วรรค 3) 

3 . ฐ าน ไม่ ตั้ ง ใจ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ให้ เ กิ ด ผ ล ดี  ห รื อ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ (ข้อ 8) 

4. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ/ไม่เอา
ใจใส่ /ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ/        
ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ (ข้อ 9 วรรค 1) 
    - ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการเป็นเหตุ      
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง (ข้อ 9 วรรค 2) 

5. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ มติ ค.ร.ม. และนโยบายของรัฐบาล   
(ข้อ 10 วรรค 1) 
    - ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติ ค.ร.ม. หรือ นโยบาย     
ของรัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 10 วรรค 2) 
 

6. ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์  เคลื่อนไหว      
อันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และไม่ป้องกัน
ภยันตรายนั้นจนเต็มความสามารถ (ข้อ 11)  

7. ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ (ข้อ 12 วรรค 1) 
    - ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง (ข้อ 12 วรรค 2) 

8. ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
    - แต่ ถ้าเห็นว่าการปฏิบั ติตามจะทำให้ เสี ยหาย       
แก่ราชการ หรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือ
เป็นคำสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็น    
เป็นหนังสือทันทีให้ทบทวน ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันตาม
คำสั่งเดิมเป็นหนังสือต้องปฏิบัติตาม (ไม่ผิดวินัยฐานนี้
หรือมีเหตุลดหย่อนโทษ) (ข้อ 13 วรรค 1) 
    - ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(ข้อ 13 วรรค 2) 

9. ฐานกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน (ข้อ 14) 
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้ กระทำหรือ
ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

10. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บั งคับบัญชา เป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย     
อย่างร้ายแรง (ข้อ 15 วรรค 2) 

11 . ฐานไม่ ถือและปฏิบั ติตามระเบี ยบและ แบบ 
ธรรมเนียมของทางราชการ (ข้อ 16)  



 

12. ฐานละท้ิงหน้าท่ีราชการ (ข้อ 17 วรรค 1) 
    - ฐานละท้ิงหน้าท่ีราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(ตั้งแต่ครึ่งวันข้ึนไปแต่ไม่เกิน 15 วัน) (ข้อ 17 วรรค 2 
ลักษณะท่ี 1) 
    - ฐานละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ   
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึง ความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง 
(ข้อ 17 วรรค 2 ลักษณะท่ี 2) 

13. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย , ฐานไม่รักษาความสามัคคี 
ฐานกลั่นแกล้งกัน , ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการ (ข้อ 18) 

14. ฐานไม่ให้การต้อนรับ , ฐานไม่ให้ความสะดวก ,   
ฐานไม่ให้ความเป็นธรรม , ฐานไม่ให้การสงเคราะห์ ,   
ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ (ข้อ 19 วรรค 1) 
    - ฐ าน ดู ห มิ่ น เห ยี ย ดห ย าม  กด ข่ี  ห รื อ ข่ ม เห ง        
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 19 
วรรค 2) 

15 . ฐานกระทำการหรือยอมให้ ผู้ อื่ นกระทำการ         
หาประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อม
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน (ข้อ 20) 

16. ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรง
ตำแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท (ข้อ 21) 

17. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ และในการปฏิบัติการอื่นท่ีเก่ียวข้องกับ
ประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย (ข้อ 22) 

18. ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของตำแหน่ งหน้ า ท่ี ราชการของตนมิ ให้ เสื่ อมเสี ย        
โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (ประพฤติชั่ว
ไม่ร้ายแรงประพฤติตนไม่สมควร) (ข้อ 23 วรรค 1) 
    - ฐานกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษท่ี
หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก หรือ 
กระท ำการอื่ น ใดอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ป ระพ ฤติ ชั่ ว         
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 23 
วรรค 2) 
 
   บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมการรักษา 
   วินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

 

                               *รักษาวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ         
                                     ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามทางวินัยที่กำหนด 

                                          *เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ 
                                           ผู้ใต้บังคับบัญชา 

                                
                                 *ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ด ี
 
*คอยสั่งสอนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติดีมีวินัยและ
คอยป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย 

 

เทศบาลตเทศบาลตำบลสารภีำบลสารภี  
อำอำเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ใหม่  

  
““การดำเนนิการทางวินยัการดำเนนิการทางวินยั
พนกังานส่วนท้องถิน่พนกังานส่วนท้องถิน่””  

 

 

 

www.saraphi.go.th 
FB : เทศบาลตำบลสารภี 

E-mail : saraphi_cm@hotmail.com 
Tel. 0 5310 3454 , 0 5332 5789 

Fax : 0 5310 3454 ต่อ 16 
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