10. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ 15 วรรค 1)
- ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(ข้อ 15 วรรค 2)
11. ฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ (ข้อ 16)
12. ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ (ข้อ 17 วรรค 1)
- ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ตั้งแต่ครึ่งวัน
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 วัน) (ข้อ 17 วรรค 2 ลักษณะที่ 1)
- ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 17 วรรค
2 ลักษณะที่ 2)
13. ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย..., ฐานไม่รักษาความสามัคคี...,
ฐานกลั่นแกล้งกัน...., ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการ... (ข้อ 18)
14. ฐานไม่ให้การต้อนรับ... , ฐานไม่ให้ความสะดวก... ,
ฐานไม่ให้ความเป็นธรรม..., ฐานไม่ให้การสงเคราะห์...,
ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง...ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ (ข้อ 19 วรรค 1)

- ฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 19 วรรค 2)
15. ฐานกระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหา
ผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน (ข้อ 20)
16. ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดารง
ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท (ข้อ 21)
17. ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่า
ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย (ข้อ 22)
18. ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทา
การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว (ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง
ประพฤติตนไม่สมควร) (ข้อ 23 วรรค 1)
- ฐานกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนัก
กว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่
หนักกว่าจาคุก (เว้นประมาท / ลหุโทษ) หรือกระทาการอื่น
ใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 23 วรรค 2)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

คาว่า “วินัย”
“วินัย” มีความหมาย คือ
1. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความ
ประพฤติที่กาหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่า

สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้
“วินัย” มี 2 ประเภท คือ
1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
2. วินัยอย่างร้ายแรง
สถานโทษพนักงานส่วนท้องถิ่น มี 5 สถาน ได้แก่
1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
2. วินัยอย่างร้ายแรง
(1) ปลดออก
(2) ไล่ออก

สถานโทษทางวินัย ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มี 4 สถาน
ได้แก่
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดค่าตอบแทน
(3) ลดค่าตอบแทน
(4) ไล่ออก
ฐานความผิดทางวินัย มีทั้งหมด 18 ฐาน ได้แก่
1. ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ข้อ 6)
2. ฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม (ข้อ 7 วรรค 1)
- ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของ
ตนหาประโยชน์ (ข้อ 7 วรรค 2)
- ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ “ฐาน
ทุจริต” เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 7 วรรค 3)
3. ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้า
แก่ราชการ (ข้อ 8)
4.ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ/ไม่เอาใจ
ใส่/ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ/ฐานประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ (ข้อ 9 วรรค 1)
5. ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายระเบียบของ
ทางราชการ มติ ค.ร.ม. และนโยบายของรัฐบาล (ข้อ 10
วรรค 1)

- ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการ มติ ค.ร.ม. หรือนโยบายของ
รัฐบาล เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 10 วรรค 2)
6. ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจ
เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และไม่ป้องกันภยันตรายนั้น
จนเต็มความสามารถ (ข้อ 11)
7. ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ (ข้อ 12 วรรค 1)
- ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(ข้อ 12 วรรค 1)
8. ฐานขัดคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
- แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามจะทาให้เสียหายแก่ราชการ
หรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นคาสั่งที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีให้
ทบทวน ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันตามคาสั่งเดิมเป็นหนังสือ
ต้องปฏิบัติตาม (ไม่ผิดวินัยฐานนี้ หรือมีเหตุลดหย่อนโทษ)
(ข้อ 13 วรรค 1)
9. ฐานการทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน (ข้อ 14)
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือ
ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว

