
วินัยพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น 

งานนติิการ  กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมอืงตะลุบัน 

 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2562 
 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 



   วินัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. วินัยอย่างร้ายแรง 
 
2. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 



        สถานโทษมี 5 สถาน ได้แก่ 

1.วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
  (1) ภาคทัณฑ์ 
 (2) ตัดเงินเดือน 
 (3) ลดขั้นเงินเดือน 
2. วินัยอย่างร้ายแรง 
 (4) ปลดออก 
 (5) ไล่ออก 



ลักษณะเฉพาะ มี 3 ประการ ดังน้ี  

(1) ไม่มีอายุความ (หากมีมูลว่ากระท าความผิดนายกอปท. สามารถด าเนินการทางวนิัย
ได้ตลอดเวลา ที่ยังรับราชการอยู่) 
 

(2) ต้องมสีภาพเป็นข้าราชการ เว้นแต่ก่อนออกจากราชการถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดวนิัยอย่างร้ายแรงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
โดยนายกต้องสั่งตั้งกรรมการสอบสวน มาตรฐานทั่วไปฯ ข้อ 28 วรรค1,2 
 
(3)  เป็นอ านาจของผู้บัญชาสังกัดปัจจุบัน 



องค์ประกอบความผิดทางวินัย 

1.จะถือว่าผิดวินัยฐานใด พฤติการณ์ท่ีกระท าต้องครบองค์ประกอบความผิดใน
ฐานนั้น ซึ่งองค์ประกอบความผิดมีทั้งภายนอกและภายใน 
- องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ พฤติกรรมหรือการแสดงออกในการกระท า 
- องค์ประกอบภายใน ได้แก่ จิตใจ การรู้ส านึกในการกระท า 
 
2.หากไม่ครบองค์ประกอบความผิดจะไม่ผิดวินัยฐานนั้นแต่อาจผิดวินัยฐานอืน่ 



ฐานความผิดทางวินัย 



ฐานความผิดทางวินัยแบ่งออกเป็น 19 ฐาน ดังน้ี 

วนิัยอย่างไม่ร้ายแรง วนิัยอย่างร้ายแรง 

๑. ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ( ข้อ 7 ว.๓ ) 
๒. ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ( ข้อ 9 ว.๒ ) 
๓. ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ฯ( ข้อ 10 ว.๒ ) 
๔. ฐานเปิดเผยความลับของราชการ ( ข้อ 12 ว.๒ ) 
๕. ฐานขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการชอบ( ข้อ 13 ว.๒ ) 
๖. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ( ข้อ ๑5 ว.๒ ) 
๗. ฐานขาดราชการ ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ ( ข้อ ๑7 ว.๒ ) 
๘. ฐานดูหมิ่น กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ ( ข้อ ๑9 ว.๒ ) 
๙. ฐานประพฤติชั่ว ( ข้อ 23 ว.๒ ) 
10.ฐานล่วงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศ (ข้อ 23/1) 

๑. ฐานไม่สนับสนุนประชาธิปไตย (ข้อ 6) 
2. ฐานไม่ปฏิบัติราชการให้เกิดผลดี (ข้อ 8) 
3. ฐานไม่สนใจทราบเหตุเคลื่อนไหวอันตราย (ข้อ 11) 
4. ฐานท าการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนอืตน (ข้อ 14) 
5. ฐานไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนยีมราชการ (ข้อ 16) 
6. ฐานไม่สุภาพเรยีบร้อยหรือกลั่นแกล้งกัน (ข้อ 18) 
7. ฐานกระท าการให้เสื่อมเกยีรตขิ้าราชการ (ข้อ 20) 
8. ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (ข้อ 21) 
9. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมอืง (ข้อ 22) 
 



ฐานท่ี 1  ฐานไม่สนับสนุนประชาธิปไตย 

 ข้อ ๖ พนักงานเทศบาลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 
 
 ลักษณะความผิด  ---- วินัยไม่ร้ายแรง 
 ไมมี่ข้อเท็จจริงยังตรวจสอบไม่พบการกระท าผิด 



ฐานท่ี 2 ฐานไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที ่

     ข้อ ๗ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เท่ียงธรรม  
    ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
    การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ      
โดยทุจริต  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  



แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้ 
 
1. ฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
ข้อ 7 วรรค1 “พนักงานเทศบาลต้องปฏบิัตหิน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม”  
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยไม่ร้ายแรง 
องคป์ระกอบความผิด  
1.1 มีหน้าที่ราชการ 
- หน้าท่ีราชการนั้น อาจเกดิจากกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือได้รับมอบหมายก็ได ้
- เป็นการปฏิบัติในหนา้ท่ีเทา่นัน้  นอกหน้าท่ีไมถื่อเป็นความผิด 
“การกระทํานอกหนา้ท่ี  หมายถงึ การกระทําท่ีเป็นเหตุตัวส่วนโดยแท ้หรือกระทําการใดที่มไิด้ปฏบิัตงิานฐานะ
เจ้าพนักงาน ตามตําแหน่งหน้าท่ีหรือตามคําสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง” 
1.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซ่ือสัตย์สุจรติและเที่ยงธรรม 



2. ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ 
ข้อ 7 วรรค2 “ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น…” 
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด 
2.1 มีหน้าที่ราชการ 
2.2 อาศัยหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตน 
2.3 หาประโยชน์ให้แกต่นเองหรือผู้อ่ืน 
 
“ประโยชน์ หมายถงึ สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณหรือผลที่ไดต้ามตอ้งการประโยชน์อาจเป็นทรัพย์สนิ เงินทอง  
หรือการอ่ืนใดที่เป็นผลได้ตามต้องการ โดยมิจําเป็นตอ้งเป็นทรัพย์สิน เช่น ประโยชนใ์นการได้สิทธบิางอย่างหรือ
ได้รับบริการพิเศษ เป็นต้น โดยจะต้องเป็นประโยชน์ท่ีไมม่ีสิทธจิะได้รับโดยชอบธรรม” 
 



3. ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
ข้อ 7 ว.ท้าย “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
โดยทุจริต  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ” 
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยอย่างร้ายแรง 
แบ่งเป็น 2 ฐาน 
ฐานที่ 1 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
องคป์ระกอบความผิด 
(1) มหีน้าท่ีราชการ   
(2)  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  
  



 การปฏิบัติหน้าที่ราชการจะไม่รวมถึงการใชส้ิทธิขอเบิกจ่ายเงินจากทางราชการ  เชน่  ราชการมี
สิทธิเบกิเงินคา่รักษาพยาบาลแต่ทําเอกสารเท็จเบกิเงินไป กรณนีีไ้ม่ถือว่าเป็นความผิดวินัยฐานทุจริตตอ่
หน้าท่ีราชการแตจ่ะเป็นความผิดวินัยฐานประพฤตชิั่วอย่างร้ายแรง 
  “โดยมิชอบ” หมายถึง ไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบยีบของทางราชการ คําสั่งของผู้บังคับบัญชา 
มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการหรือตามทํานองคลองธรรม คือไม่เป็นไปตามทางที่ถูกท่ี
ควร 
(3) เพื่อให้เกดิความเสียหายอยา่งรา้ยแรงแกผู่้หนึ่งผู้ใด  (เจตนาพิเศษ)  

 



ฐานที่ 2 ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
 
องค์ประกอบความผิด 
(1) มหีน้าท่ีราชการ 
(2) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
ป.อ.มาตรา 1(1) “โดยทุจริต หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” 
  
องค์ประกอบของคําว่า "โดยทุจริต" มีดังนี้ 
          (1) แสวงหาประโยชน์ 
          (2) ที่มิควรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมาย 
          (3) สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 



(1) แสวงหาประโยชน ์หมายถึง ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพยสิ์นและประโยชนท์ี่
มิใช่ทรัพย์สินด้วย  
 
(2) ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง ต้องเป็นประโยชน์ท่ีผู้
แสวงหานั้นไม่มีสิทธิจะได้รับตามกฎหมาย ในทางกลับกัน ถ้าประโยชน์นั้นผู้แสวงหามี
สิทธิจะได้รับตามกฎหมายแล้ว ย่อมมิใช่ทุจริต  
 
(3) ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายนั้น เพ่ือต้องการเอาประโยชน์เป็นของตนเองหรอืของผู้อ่ืน หรือร่วมกัน 



ฐานท่ี 3 ฐานไม่ปฏิบัติราชการให้เกิดผลดี 

 ข้อ ๘ พนักงานเทศบาลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าทีร่าชการให้เกิดผล
ดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 

ลักษณะความผิด  ---- วนิัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด  
(1) มหีน้าท่ีราชการ 
(2) ไม่ตั้งใจใหเ้กิดผลดีหรือความกา้วหน้าแกร่าชการ 

 



ฐานที่ 4 ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

  ข้อ ๙ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
 การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



แบง่ออกเป็น 2 ฐาน ดังนี้ 
ฐานไม่ปฏบิัตหิน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ไม่เอาใจใส่ ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าทีร่าชการ 
ข้อ ๙ วรรค1 “พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ” 
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด 
(1) มหีน้าท่ีราชการ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มคีวามอุตสาหะ หรือ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเอาใจใส่ หรือ 
       ปฏบิัตหิน้าท่ีราชการโดยไมม่ีระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ  
  
 



ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
ข้อ 9 วรรค.ท้าย “การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”  
 
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยอย่างร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด 
(1) มหีน้าท่ีราชการ 
(2) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  
ปอ.มาตรา 59 ว.4 “กระทําโดยประมาท ได้แก่กระทําความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทําโดย
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชน่นั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทํา
อาจใชค้วามระมัดระวังเชน่ว่านั้นได้ แต่หาไดใ้ชใ้ห้เพียงพอไม่” 
(3) เป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง 



ฐานที่ 5 ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ฯ 

 ข้อ ๑๐ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้
เสียหายแก่ราชการ 
 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



แบง่เป็น 2 ฐาน ดังนี้ 
 ฐานไม่ปฏบิัตหิน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการ           
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล  
ข้อ ๑๐ วรรค1 “พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบยีบของทางราชการ มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่
ราชการ” 
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด 
(1) มีหน้าท่ีราชการ 
(2) ไม่ปฏบิัตหิน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรีหรือ

นโยบายของรัฐบาล  
(3) เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

 
 
 



 ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการ           
มติคณะรัฐมนตร ีและนโยบายของรัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยอย่างร้ายแรง 
องคป์ระกอบความผิด 
(1) มีหน้าที่ราชการ 
(2) จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการ  มติ

คณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล  
(3) เป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง  
 
 
 



 ข้อ ๑๑ พนักงานเทศบาลต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์
เคล่ือนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ  
 
ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด  
๑. ไม่สนใจรับทราบเหตุการณ์เคล่ือนไหวอันอาจเป็นภยันตราย 
๒. ไม่ปอ้งกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

ฐานท่ี 6 ฐานไม่สนใจทราบเหตุเคล่ือนไหวอันตราย  



ฐานท่ี 7 ฐานเปิดเผยความลับของราชการ  

 ข้อ ๑๒ พนักงานเทศบาลต้องรักษาความลับของทางราชการ 
 การเปดิเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  แบ่งออกเป็น 2 ฐาน ดังนี้ 

ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ 
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด 
(1) มีความลับของทางราชการ  
(2) นําความลับของทางราชการไปเปิดเผย 
 
 



ฐานเปดิเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
 
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยอย่างร้ายแรง 
 
องค์ประกอบความผิด 
(1) มคีวามลับของทางราชการ  
(2) นําความลับของทางราชการไปเปิดเผย 
(3) เป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง  
 



ฐานท่ี 8 ฐานขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการชอบ 

 ข้อ ๑๓ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้า
เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์
ของทางราชการ หรือเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้
ปฏบิัตติามค าสั่งเดมิเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
  การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง 



แบ่งออกเป็น 2 ฐาน ดังนี้ 
ฐานขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
ข้อ ๑๓ วรรค 1  “พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบยีบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถา้เห็นว่าการปฏิบัตติามคําสั่งนั้นจะทําให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไมร่ักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้อง
เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทเีพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชาต้องปฏบิัติตาม” 
ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง  
องคป์ระกอบความผิด  
(1) มีคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  
(2) เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ  
(3) เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ  
(4) มเีจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว  



ฐานขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 
ลักษณะความผิด --- วินัยร้ายแรง  
องค์ประกอบความผิด  
(1) มีคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  
(2) เป็นการสั่งในหน้าที่ราชการ  
(3) เป็นคําสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ  
(4) มีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัตติามคําสั่งดังกล่าว  
(5) เป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง 

**หมายเหตุ**  
 ถา้เห็นว่าการปฏิบัตติามจะทําให้เสียหายแกท่างราชการ หรือจะไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
หรือเป็นคําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีใหท้บทวน ถา้ผูบ้ังคับบัญชายืนยัน
คําสั่งเดิมเป็นหนังสือต้องปฏบิัตติาม (ไม่ผิดวินัยฐานนี)้ 



ฐานท่ี 9 ฐานท าการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนอืตน  

 ข้อ ๑๔ พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็น
พิเศษชั่วครั้งคราว  

ลักษณะความผิด วินัยไม่รา้ยแรง 
องคป์ระกอบความผิด  
๑. มหีน้าที่ราชการ 
๒. การปฏบิัติราชการนั้นเป็นการกระทาํการข้ามผู้บงัคับบัญชาเหนือตน 
 ข้อยกเว้น กรณีที่การปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน แต่ไม่เป็นความผิดวินัย ตามขอ้นีจ้ะต้องเขา้
ลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
- ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปน็ผูส้ัง่ใหก้ระทํา 
- ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 



ฐานท่ี 10 ฐานรายงานเท็จต่อผูบ้ังคับบัญชา  

  ข้อ ๑๕ พนักงานเทศบาลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถอืว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
 การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวนิัยอย่างร้ายแรง 

แบง่ออกเป็น 2 ฐาน ดังนี้ 
ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  
ลักษณะความผิด ---วินัยไม่ร้ายแรง 
องคป์ระกอบความผิด  
๑. ต้องมีการรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชา 
๒. การรายงานดังกล่าวนั้นมขี้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะเป็นการปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรที่จะตอ้ง
รายงานให้ทราบด้วย 



ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 
ลักษณะความผิด  ---- วนิัยอย่างร้ายแรง 
 
องค์ประกอบความผิด  
๑. ต้องมกีารรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
๒. การรายงานดังกล่าวนั้นมขี้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะเป็นการปกปดิข้อความจริง  
ซึ่งควรที่จะตอ้งรายงานให้ทราบด้วย 
๓. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง 
 



ฐานท่ี 11 ฐานไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมราชการ  

 ข้อ ๑๖ พนักงานเทศบาลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ 

ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด  
๑. มีระเบยีบและแบบธรรมเนียมกําหนดข้าราชการปฏิบัติ 
๒. ไม่ได้ถือและปฏิบัตติามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 



ฐานท่ี 12 ฐานขาดราชการ ละท้ิง หรือทอดทิ้งหน้าท่ี  

 ข้อ ๑๗ พนักงานเทศบาลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการมิได้ 
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่
ปฏบิัติตามระเบยีบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



แบ่งออกเป็น 2 ฐาน ดังนี้ 
 
ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 
 
ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง 
 
องค์ประกอบความผิด  
๑. มีหน้าที่ราชการ 
๒. มีการละทิ้งหรือทอดทิง้หน้าท่ีราชการ 



ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง 
ลักษณะความผิด --- วินัยร้ายแรง 
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะที่หนึ่ง  
๑ มีหน้าที่ราชการ 
๒ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการ (ตั้งแต่คร่ึงวันขึ้นไปแต่ไม่เกนิ 15 วัน) 
๓ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
๔ เป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง 
ลักษณะที่สอง  
๑ มีหน้าที่ราชการ 
๒ ละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นระยะเวลาติดตอ่ในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน 
3 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ โดยมีพฤติการณจ์งใจไม่ปฏิบัตติามระเบยีบ 
4 เป็นเหตุให้เสียหายแกร่าชการอย่างร้ายแรง 



ฐานท่ี 13 ฐานไม่สุภาพเรียบร้อยหรือกลั่นแกล้งกัน  

 ข้อ ๑๘ พนักงานเทศบาลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคค ีและไม่กระท าการ
อย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏบิัตริาชการระหว่างพนักงาน
เทศบาลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง 
องคป์ระกอบความผิด มีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
1 ไมสุ่ภาพเรียบร้อยระหว่างขา้ราชการและผูร้่วมปฏิบัตริาชการ 
2 ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างขา้ราชการและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
3 กลั่นแกล้งกัน 
4 ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ 



ฐานท่ี 14 ฐานไม่สุภาพเรียบร้อยหรือกลั่นแกล้งกัน  

 ข้อ ๑๙ พนักงานเทศบาลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้
การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ 
 การดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



แบ่งออกเป็น 2 ฐาน ดังนี้  
  
 ฐานไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์ 
แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
 
ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด  
๑. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์ ดูหมิ่น เหยียดหยาม 
กดขี่ หรือข่มเหง 
๒. กระทําแกป่ระชาชนผู้ตดิต่อราชการเกี่ยวกับหน้าท่ีของตน 



ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 

ลักษณะความผิด --- วินัยรา้ยแรง 
 
องค์ประกอบความผิด  
๑. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง 
๒. เป็นการกระทําตอ่ประชาชนผู้ตดิต่อราชการ 
๓. กระทําโดยมีเจตนา (กระทําโดยรูต้ัวว่าได้กระทําสิ่งใดอยู)่ 



ฐานท่ี 15 ฐานกระท าการให้เสื่อมเกียรติข้าราชการ  

 ข้อ ๒๐ พนักงานเทศบาลต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการ
หาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 

ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด  
๑. มีหน้าที่ราชการ 
๒. กระทําการหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระทําการหาผลประโยชน์ อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม หรือ เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิข์องตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 



ฐานท่ี 16 ฐานเป็นผู้จัดการในห้างหุน้ส่วนหรือบริษัท  

 ข้อ ๒๑ พนักงานเทศบาลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท 

ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด  
เป็นผู้จัดการผูจ้ัดการ , ผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบรษิัท หรือดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานมีลักษณะงานคล้ายคลึงกับผูจ้ัดการผู้จัดการ,ผู้จัดการ ไม่ว่าจะมเีงินตอบแทนหรือไม่ 



ฐานท่ี 17 ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมือง  

 ข้อ ๒๒ พนักงานเทศบาลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ และในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 

ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด  
วางตนเป็นกลางทางการเมือง หรือ กระทําผิดตามระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรวี่าด้วยมารยาททางการเมือง
ของข้าราชการพลเรือนวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 



ฐานท่ี 18 ฐานประพฤติชั่ว  

 ข้อ ๒๓ พนักงานเทศบาลต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติ
ศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อัน
ได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
           การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการ
อ่ืนใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



แบ่งออกเป็น 2 ฐาน ดังนี้ 
 
ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
ลักษณะความผิด --- วินัยไม่ร้ายแรง 
องค์ประกอบความผิด มีองค์ประกอบความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปน้ี 
- ไม่รักษาช่ือเสียงของตน 
- ไม่รักษาเกียรติศักดิข์องตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
- กระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤตชิั่ว 
 



ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง 
ข้อ 23 วรรค 2 “การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 
ลักษณะความผิด---วินัยรา้ยแรง 
องค์ประกอบความผิด มีองคป์ระกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
- ได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวา่จําคุก เว้นแต่ ได้กระทําโดยประมาทหรือ เป็นความผิด 
ลหุโทษ 
- เป็นการกระทําหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการอ่ืนใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง 
 



ฐานท่ี 19 ฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

 ข้อ ๒๓/๑ พนักงานเทศบาลต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศโดยกระท าการ
ประการใดประการหนึ่งดังต่อไปน้ีต่อข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระท ามไิด้ยินยอมต่อการกระท าน้ัน หรือท าให้ผู้ถูกกระท าเดือดร้อน
ร าคาญ  
 (๑) กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มลีักษณะสอ่ไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 
 (๒) กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น 
 (๓) กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การท าสัญญาณหรอื
สัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น 
 (๔) การแสดงหรอืสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย 
ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น 
 (๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์หรอืเดือดร้อนร าคาญ 
 การล่วงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศตามวรรคหน่ึง อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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