
สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง 
 
1.  การลาป่วย 
     1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษใน 1 ปี มีสิทธิลาป่วยปกตไิด้ไมเ่กิน  60  วันทำการ 
     2.  พนักงานจ้างทั่วไป ใน 1 ปี มีสิทธิลาป่วยไดไ้ม่เกิน 15 
วันทำการ 
     3.  ลาป่วยให้ยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตัิงาน หากลา
ป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
2.  การลากิจส่วนตัว 
     1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษใน 1 ปี มีสิทธิลากิจไดไ้มเ่กนิ 45 วันทำการ ยกเว้นปีแรก
ที่เข้าปฏิบัติงานมสีิทธิลาได้เกิน 15 วันทำการ 
     2.  ลากิจส่วนตัวให้ยื่นใบลากอ่นล่วงหน้าเมื่อได้รับอนญุาต
แล้วจึงจะลาได ้
     3.  พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัว 
3.  การลาพักผ่อน 
     1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษโดยจะต้องผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน
ก่อน 
     2.  พนักงานจ้างทั่วไป ใน 10 ปี มีสิทธิพักผ่อนได้ 10 วัน
ทำการ 
     3.  การยื่นใบลาพักผ่อนให้ยืน่ล่วงหน้าก่อน 3 วันเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงลาได ้
4.  การลาคลอดบุตร 
     1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษมีสิทธิลาคลอดบตุรไดไ้ม่เกิน 90 วัน โดยไดร้ับค่าจา้ง 
     2.  พนักงานจ้างทั่วไปท่ีปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาคลอด
บุตรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยจะได้รบัค่าจ้างในระหว่างลาไมเ่กิน 
45 วัน เว้นแต่การจ้างในปีแรกถ้าไม่ครบ 7 เดือน ไม่ได้รับ
ค่าจ้างในระหว่างลา 
 

5.  การลาอุปสมบท 
     1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษมีสิทธิลาอุปสมบทไดไ้ม่เกิน 120 วัน โดยไดร้ับค่าจ้างใจ
ระหว่างการลาเว้นแต่ในปีแรกที่จา้งไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างลา 
     2.  การยื่นใบลาอุปสมบทใหย้ื่นล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า  
60  วัน 
     3.  พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลาอุปสมบท 
6.  การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารบัราชการทหาร  เข้ารับการ
ระดมพล  เข้าฝึกวิชาทะหารฯ 
     1.  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาจ้างผู้เช่ียวชาญ
พิเศษมีสิทธิลาไดต้ามระยะเวลาที่เข้าฝึก  โดยได้รบัค่าจ้างใน
ระหว่างลา 
     2.  พนักงานจ้างทั่วไป  มีสิทธิลาได้โดยไดร้ับค่าจ้างระหว่าง
ลาไม่เกิน  30  วัน 
     3.  พนักงานจ้าง  ตามข้อ  1  และข้อ  2  ที่ลาเข้าฝึกฯ  
และได้รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มสีิทธิไดรับ
ค่าจ้างระหว่างลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
การลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลดอนทราย 

อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 



 
 

การลาของพนักงานเทศบาล   
ได้แบ่งการลาออกเป็น  9  ประเภท  คือ 

 

1.  การลาป่วย 
2.  การลาคลอดบุตร 
3.  การลากิจส่วนตัว 
4.  การลาพักผ่อน 
5.  การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
6.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
8.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
9.  การลาติดตามคู่สมรส 
 

สิทธิประโยชน์ในการลา 
ของพนักงานเทศบาล/ลกูจ้างประจำ 

 

1.  การลาป่วย 
     1.  การลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาเป็นเวลานานไม่คราว
เดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วันทำการ  มีสิทธิได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างปกติในรอบครึ่งปีหรือ 6 เดือน 
     2.  ลาป่วย  (และลากิจ)  ไม่เกิน  23  วัน  มีสิทธิได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างปกติโดยรอบครึ่งปีหรือ 6 เดือน 
     3.  การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันข้ึนไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
     4.  การยื่นใบลาป่วย  ให้ยื่นก่อนล่วงหน้า  (กรณีที่แพทย์
นัด) หรือยื่นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
     5.  การลาป่วยให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดบัช้ันจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ  เป็นผู้อนุญาต 
 

2.  การลาคลอดบุตร 
     1.  การลาคลอดบุตรมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
     2.  การลาคลอดบุตรให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ช้ันจนถึงปลัดเทศบาลเป็นผู้อนุญาต 

 
3.  การลากิจส่วนตัว 
     1.  ลากิจส่วนตัวยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา 3 วัน หรือ
ยื่นวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
     2.  ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  มีสิทธิลาได้ 45 วัน โดย
ได้รับเงินเดือน 
     3.  ลากิจส่วนตัวนับรวมกับลาป่วย ลาได้ไม่เกิน 23 วันใน
รอบครึ่งปี หากลากิจส่วนตัวรวมกันกับการลาป่วยเกิน 23 วัน 
ไม่สิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

4.  การลาพักผ่อน 
     1.  สิทธิในการลาพักผ่อนประจำปี ได้ 10 วันทำการ 
(ยกเว้นผู้บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่ยังไม่ผ่านการทอดลอง
ราชการ) 
     2.  ลาพักผ่อนประจำปี 10 วันทำการ หากผู้ใดลาไม่ครบ
ตามจำนวนก็ให้สะสมวันท่ีไม่ได้ลารวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไป 
     3.  สำหรับผู้รับราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า  10  ปี  มี
สิทธินำวันลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับลาพักผ่อนประจำปีในปี
ปัจจุบันได้ไม่เกิน  30  วันทำการ 
     4.  ลาพักผ่อนให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้า  (3  วัน)  เมื่อได้รบั
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ  แล้วจึงลาได้ 
5.  การลาอุปสมบท 
     1.  ลาอุปสมบทให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาตไม่น้อยกว่า 
60 วัน 
     2.  สิทธิในการลาอุปสมบท  ลาได้ไม่เกิน  120  วัน 
 

6.  การลาเข้ารับการคัดเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
     1.  เมื่อมีหมายเรียกให้รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาก่อน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  48  ช่ัวโมง 
     2.  เมื่อครบกำหนดการลาไปทหารแล้ว  ให้รายงานกลับ
เข้าปฏิบัติราชการตามปกติภายใน  7  วัน 

 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
     1.  ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดบั
ช้ันจนถึงนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต 
     2.  ลาไปต่างประเทศ  ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ช้ันจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 
 

8.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
     1.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  มี 2 
ประเภท 
     2.  การยื่นใบลาให้ยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ชั้นจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต  เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงจะลาได้ 
 

9.  การลาติดตามคู่สมรส 
     1.  ลาติดตามคู่สมรสมีสิทธิลาได้ 2 ปี  แต่ไม่เกิน 4 ปี 
     2.  การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศให้ยื่นล่วงหน้าต่อ
ผู ้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกเทศมนตรี  กรณีลาไป
ต่างประเทศยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตนถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา 



โอกาสของการบริหารงาน 
 
     -  หน่วยงานมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุคลากรและผู้บริหารเปิดโอกาสในการรับฟังและแสดงความ
คิดเห็น 
     -  มีโอกาสเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม  ทัศนะศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
     -  มีโอกาสในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งหลักการ
บริหารงานและจริยธรรม 
 
อุปสรรคของการบริหารงานบุคคล 
  
     -  การควบคุมงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลไม่ให้เกินร้อย
ละ  40 
     -  ความล่าช้าของข้อมูลบุคลากรบางอย่างไม่สมบูรณ์ทำให้
การค้นเอกสารล่าช้า 
 
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
      
     -  จัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพ  สะดวก
และรวดเร็ว 
     -  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
     - เร่งรัด  พัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายและ
ลูกจ้างให้มีความทันสมัยก้าวหน้าทันต่อการเปลี ่ยนแปลง  
สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาการ
บริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     -  การพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาลตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลดอนทราย 
      
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัดเทศบาล 
โทร. 074-842190-1 

โทรสาร  074-842192 
 

 
 
 

 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
และ 

กลยุทธการบริหารงานบุคคล 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลดอนทราย 

อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
    

     พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย  
ยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 
     (1)  การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
     (2)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
     (3)  การมีจิตสำนึกท่ีดี  ซื่อสตัย์  และรับผดิชอบ 
     (4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่า
ประโยชนส์่วนตน  และไมม่ีผลประโยชน์ทับซ้อน 
     (5)  การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรม  และถูก
กฎหมาย 
     (6)  การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  
และไม่เลือกปฏิบัต ิ
     (7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน  
ถูกต้อง  และไม่บดิเบือนข้อเท็จจรงิ 
     (8)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคณุภาพ
โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
     (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
     (10)  การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและ
ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม  ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
กลยุทธการบริหารงานบุคคล 
เป้าประสงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น 
      
     “การปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอน
ทราย  เพ ื ่อให ้ เก ิดความเหมาะสมต ่อการปฏิบ ัต ิหน้าที่
ผ ู ้ปฏิบัต ิงานเพื ่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จร ิง  โดย
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ

รวมทั ้งการจัดหาเครื ่องวัสดุ  อุปกรณ์  สื ่อสารสารสนเทศ  
เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งข้ึน” 
 
เป้าประสงค์ของบุคลากรในสังกัด 
 
     “พนักงานเทศบาลตำบลดอนทราและพนักงานจ ้าง  
ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ผลใน
งาน” 
 
เป้าประสงค์ของประชาชน 
 
     “เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล  
ดอนทราย” 
 
วิสัยทัศน์ของการบริหารงานบุคคล 
 
     “มุ ่งมั ่นพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงานภายใต้ความ
ถูกต้อง  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้และเต็มใจให้บริการ” 
 
พันธกิจการบริหารงานบุคคล 
 
พันธกิจที่  1 
     “การบริหารงานบุคคลด้วยระบบยุติธรรมเสริมสร้างวินัย  
โปร่งใส  รวดเร็วและตรวจสอบได้” 
 
พันธกิจที่  2 
     “พัฒนาบุคลากรคู ่คุณธรรม  เสริมสร้างสวัสดิการและ
บริการที่ดีให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 
 

พันธกิจที่  3 
     “นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 
 
วิเคราะห์จุดแข็งด้านการบริหารงานบุคคล 
 
     -  เทศบาลตำบลดอนทรายมีความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย  วางแผนอัตรากำลังคนและการบริหารงานบุคคล 
     -  มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตรงตามสายงาน 
     -  มีระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
     -  บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้ดีและ
สามารถประสานงานในแต่ละส่วนงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ 
 
วิเคราะห์จุดอ่อนด้านการบริหารงานบุคคล 
 
     -  ระเบียบขั ้นตอนและวิธีการดำเนินการด้านบุคคลมี
ข้อจำกัด 
     -  มีนโยบายเร่งด่วน  ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา
ที่กำหนด 
     -  ระบบบริหารการจัดการบางส่วนไม่สนองต่อหลักธรรมาภิบาล 
     -  ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บประวัติและ
สืบค้นข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการลงโทษทางวินัย 
 

     การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ  คือ  การพิจารณา
วินิจฉัยว่า  ผู ้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยในกรณีใด  ตาม
มาตราใด  และควรจะลงโทษในสถานใด  หรือไม่  ทั้งนี้  เป็น
กระบวนการที ่จะต้องกระทำโดยผู ้ม ีอำนาจหน้าที ่ในการ
พิจารณาโดยเฉพาะตามกฎหมายกำหนดไว้  การพิจารณา
ความผิดและกำหนดโทษพึงกระทำ  เมือ่ได้ทราบข้อเท็จจริงของ
เรื่องที่กล่าวหาโดยกระจ่างชัดพอที่จะพิจารณาความผิดและ
กำหนดโทษได้แล้ว  ทั้งนี้หากเป็นความผิดวินัย  ซึ่งมิใช่กรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  จะต้องได้ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน
หรือสอบสวน  หากเป็นความผิดวินัยในกรณีความผิดที่ปรากฎ
ชัดแจ้ง  อาจได้ข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาของศาลอันถึงที ่สุด  
การสืบสวน  การรายงาน  หรือการรวบรวมข้อมูลแล้วแต่กรณี 
 

หลักการพิจารณาความผิด 
     ในการพิจารณาความผิด  มีหลักที่ควรคำนึงถึงอยู่ 2 หลัก 
คือ 
     1  หลักนิติธรรม  ได้แก่การพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย  
กล่าวคือ  การที่จะถือว่าการกระทำอย่างใดเป็นความผิดทาง
วินัยฐานใดนั้น  ต้องมีบทกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้น
เป็นความผิดทางวินัย  ก็ไม่ถือเป็นการกระทำผิดวินัย  ทั ้งนี้  
การที่จะถือว่าการกระทำอย่างไรเป็นความผิดทางวินัยฐานใด
นั้น  ต้อพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของความผิดฐานนั้นทุก
ประการ  ถ้ากรณีใดไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานใดก็ไม่
เป็นความผิดฐานนั ้น  ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี ้เข้าองค์ประกอบ
ความผิดมาตราใด  ก็ปรับบทเป็นความผิดไปตามมาตรานั้น  
และลงโทษไปตามควาผิดนั้น 
     2.  หลักมโนธรรม  ได้แก่  การพิจารณาทบทวนให้รอบคอบ
โดยคำนึงถึงความเป็นจริงและความถูกต้องเหมาะสมตาม
เหตุผลที่ควรจะเป็น  เช่น  ตามตัวอย่างดังกล่าวใน (1)  ถ้า
พิจารณาโดยใช้หลักมโนธรรมด้วย  ก่อนท่ีจะปรับบทความผิด 

และกำหนดโทษจะต้องคำนึงถึงความเป็นจริงตามเหตุผลที่ควร
จะเป็นในสภาพการณ์เช่นนั้นว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
หรือไม่ด้วย  ซึ ่งการพิจารณาโดยคำนึงถึงความเป็นจริงตาม
เหตุผลที่ควรจะเป็นนั้น  ต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
แวดล้อมประกอบ  เช่น  ดูว่าฐานะของเจ้าหน้าที่ผ ู ้นั ้นเป็น
อย่างไร  ถ้าฐานะยากจนมาก  เช่น  ดูว่าฐานะของเจ้าหน้าที่ผู้
นั้นเป็นอย่างไร  ถ้าฐานะยากจนมาก  เงินขาดมือเสมอ  ชัดหน้า
ไม่ถึงหลังเป็นประจำอย่างนี้แม้เงิน 10 บาท 20 บาท ก็อาจฟัง
ว่าเอาไปหมุนใช้ส่วนตัวก่อนได้  แต่ถ้าเป็นคนร่ำรวย ฐานะดี มี
เงินติดตัวอยู่เป็นจำนวนพันเสมอ อย่างนี้การที่เงินหลวง 20 – 
30 บาท เข้าไปปนอยู่ในกระเป๋า ถึงแม้จะใช้ปนกันไปกบเงิน
ส่วนตัวก็คงจะไม่ได้ประโยชน์แก่ตนเองอย่างใด  ก็ไม่น่าจะปรับ
บทเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  เพราะขาดองค์ประกอบใน
ข้อที่ว่า  “เพื่อตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้” และ
อาจต้องดูระยะเวลาที่เงินอยู่กับตัวด้วยว่านานเพียงใด  ถ้าระยะ
เวลานานเป็นเดือน ๆ ก็อาจได้ประโยชน์ส่วนตัวในการที่มีเงิน
นั้นอยู่ในมือ พอท่ีจะฟังว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการได้ แต่
ถ้าเงินอยู่ในมือเพียง 2 – 3 วัน แล้วนำมาส่งเอง โดยไม่มีเหตุ
บังคับให้ต้องส่ง แม้เงินจะมากก็น่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรใน
การที่มีเงินนั้นอยู่ในมือ จึงขาด
องค์ประกอบที่จะฟังว่าเป็นการ
ท ุ จ ร ิ ต ต ่ อ ห น ้ า ท ี ่ ร า ชกา ร 
ความผิดที่จะปรับบทคงจะเข้า
กรณีเพียงไม่ปฏิบัติตามระเบยีบ
ของทางราชการ ดังนั้น เป็นการ
พิจารณาโดยอาศัยหลัก นิติ
ธ ร รม  และหล ั กม โนธร รม
ประกอบกัน ซึ ่งจะถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และเหมาะสม
กว่าการพิจารณาโดยอาศัยหลักนิติธรรมแต่เพียงอย่างเดียว 
 
 

 
หลักการพิจารณากำหนดโทษ 
     1.  หลักนิติธรรม คือ  คำนึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมาย
กำหนดซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 
     (ก)  ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องโทษสถานไล่ออก
หรือปลดออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนจะลดหย่อนก็ได้ แต่ลดลงต่ำกว่าปลดออกไม่ได้ 
     (ข)  ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง จะต้องลงทัณฑ์ภาคทัณฑ์หรือ
ตัดเงินเดือน 
     (ค)  ความผิดวินัยเล็กน้อย  อาจวางโทษสถานภาคทัณฑ์ 
แต่ถ้าเป็นความผิดครั้งแรก และผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอัน
ควรงดโทษจะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทำทัณฑ์
บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 
     2.  หลักมโนธรรม  คือ  การพิจารณาทบทวนให้รอบคอบ
โดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเป็น
ภายในขอบเขตระดับโทษตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ในกรณีที่
กฎหมายกำหนดว่าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องลงโทษไล่ออก  
กรณีไหนควรกำหนดโทษเป็นปลดออก  ควรใช้หลักมโนธรรม
เข้าประกอบการพิจารณาด้วย  และทำนองเดียวกันในกรณี
ความผิดไม่ร้ายแรงกรณีไหนจะควรลงทัณฑ์  กักยาม กักขัง 
หรือภาคทัณฑ์  และกรณีไหนจะควรลดหย่อนโทษ หรืองดโทษ 
ก็ควรใช้หลักมโนธรรมเข้าประกอบการพิจารณาด้วย 
     3.  หลักความเป็นธรรม  คือ  การวางโทษจะต้องให้ได้
ระดับเสมอหน้ากัน ใครทำผิดก็จะต้องถูกลงโทษ ไม่มียกเว้น ไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง การกระทำผิดอย่างเดียวกันในลักษณะ และ
พฤติการณ์คล้ายคลึงกัน ควรจะวางโทษเท่ากัน 
 

     อย่างไรก็ดี  แม้จะเป็นความผิดอย่างเดียวกันก็อาจแตกต่าง
กัน ในลักษณะพฤติการณ์ หรือเหตุผลซึ่งอาจใช้ดุลพินิจวางโทษ
หนักเบาแตกต่างกันตามควรแก่กรณีได้ โดยนำเหตุบางประการ
มาประกอบการพิจารณา  เช่น 
 



     -  ลักษณะของการกระทำผิด  ความผิดอย่างเดียวกัน  
บางกรณีพฤติการณ์หรือลักษณะแห่งการกระทำผิดเป็นการ
กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  จะต้องวางโทษหนักอาจจะ
ถึงไล่ออกจากราชการ  แต่บางกรณีพฤติการณ์หรือลักษณะการ
กระทำผิดไม่ถึงขึ้นเป็นความผิดร้ายแรง  ซึ่งอาจพิจารณาวาง
โทษสถานเบาลดหลั่นกันตามสมควรแก่กรณี 
     -  ผลแห่งการกระทำผิด  ความผิดอย่างเดียวกัน  อาจต้อง
วางโทษต่างกัน  เพราะผลแห่งการกระทำผิดทำให้เกิดความ
เสียหายมากน้อยต่างกัน 
     -  คุณความดี  ในความผิดอย่างเดียวกัน  ผู้มีประวัติการ
ทำงานดี  ไม่เคยกระทำผิดมาก่อน  อาจได้รับโทษน้อยกว่าผู้ที่
เคยทำผิดมาก่อนแล้ว  ผู้ทำผิดในเรื่องเดียวกัน  ความพยายาม
แก้ไขบรรเทาผลร้ายอาจได้รับโทษน้อยกว่าผู้ไม่ได้พยายามทำ
เช่นนั้น  เช่น  เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องควบคุมผู้ต้องหาไม่ดี
เป็นเหตุให้ผู ้ต้องหาหลบหนี ในรายที่พยายามติดตามจับกุม
ผู้ต้องหาที่หลบหนีคืนมาได้  ควรจะได้รับโทษน้อยกว่าคนที่ไม่
พยายามทำเช่นนั้น 
     -  การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด  ถ้าทำไป
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผิด  ย่อมมีโทษหนักกว่าทำไปเพราะไม่รู้ว่าผิด 
     -  การให้โอกาสแก้ไขความประพฤติ  ถ้าเป็นความผิด
เล็กน้อยไม่ร้ายแรง  อาจให้โอกาสแก่ผู ้กระทำผิดที่จะแก่ไข
ความประพฤติอีกครั้ง  โดยวางโทษสถานเบา หรืองดโทษโดยวา่
กล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บน แล้วแต่กรณี 
     -  เหตุเบื ้องหลังการกระทำผิด  การกระทำผิดเพราะ
ความจำเป็นบังคับหรือเพราะยั่วโทสะ  อาจได้รับโทษน้อยกว่า
ทำผิดโดยสันดานชั่วร้าย  บางทีการกระทำกผิดอาจเกิดขึ้น
เพราะโรคจิตซึ่งต้องใช้การรักษามากกว่าลงโทษ 
     -  สภาพของผู้กระทำผิด  ในความผิดอย่างเดียวกัน  อาจ
กำหนดโทษต่างกันตามสภาพของผู้กระทำผิด  ซึ ่งอาจต้อง
พิจารณาโดยคำนึงถึง  เพศ  อายุตัว  อายุราชการ  การศึกษา  
ตำแหน่งหน้าที่และสภาพทางส่วนตัวด้านอ่ืน ๆ ของผู้กระทำผิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางการลงโทษทาง 

วินัยของข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลดอนทราย 

อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 



ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  

และการดำเนินการทางวินัย  พ.ศ.  2558 
 

คำว่า  “วินัย” 
 

“วินัย”  มี  2  ความหมาย  คือ 
     1.  ระเบียบ  กฎเกณฑ์  แบบแผนความประพฤต ิที่
กำหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
     2.  ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถควบคุม
ตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
 
“วินัย”  มี  2  ประเภท  คือ 
     1.  วินัยไม่ร้ายแรง 
     2.  วินัยอย่างร้ายแรง 
 
สถานโทษ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  มี  5  สถาน  ได้แก ่
     1.  วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
          (1)  ภาคทัณฑ์ 
          (2)  ตัดเงินเดือน 
          (3)  ลดขั้นเงินเดือน 
     2.  วินัยอย่างร้ายแรง 
          (4)  ปลดออก 
          (5)  ไล่ออก 
 
สถานโทษทางวินัย  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  มี  4  สถาน  ได้แก ่
     (1)  ภาคทัณฑ์ 
     (2)  ตัดค่าตอบแทน 
     (3)  ลดค่าตอบแทน 
     (4)  ไล่ออก 
 

ฐานความผิดทางวินัย  มีทั้งหมด  18  สถาน  ได้แก่ 
     1.  ฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ  (ข้อ 6) 
 

     2.  ฐานไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  (ข้อ 7 วรรค 1) 
          -  ฐานอาศัยหรือยอมให้ผ ู ้อ ื ่นอาศัยอำนาจหน้าที่
ราชการของตนหาประโยชน์  (ข้อ 7 วรรค 2) 
          -  ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  โดยมิชอบ  
“ฐานทุจริต”  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ข้อ 7 วรรค 3) 
 

     3.  ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลด ี หรือความก้าวหนา้
แก่ราชการ  (ข้อ  8) 
 

     4.  ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ/ไม่เอา
ใจใส่/ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของราชการ/ฐานประมาท
เลินเล่อในหน้าท่ีราชการ  (ข้อ 9 วรรค 1) 
          -  ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  (ข้อ  9  วรรค 2) 
 

     5.  ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย  กฎระเบียบ
ของทางราชการ  มติ  ค.ร.ม.  และนโยบายของรัฐบาล  (ข้อ 
10 วรรค 1) 
          -  ฐานจงใจไม่ปฏิบัต ิหน้าที ่ราชการตามกฎหมาย  
กฎระเบียบของทางราชการ  มติ ค.ร.ม. หรือนโยบายของ
รัฐบาล  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร ้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ข้อ 10 วรรค 2) 
 

     6.  ฐานไม่สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจ
เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ  และไม่ป้องกันภยันตรายนั้นจน
เต็มความสามารถ  (ข้อ  11) 
 

     7.  ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ  (ข้อ 12  วรรค 
1)  

          -  ฐานเปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  (ข้อ  12  วรรค  2) 
 

     8.  ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
          -  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามจะทำให้เสียหายแก่
ราชการ  หรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ  หรือเป็น
คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือ
ทันทีให้ทบทวน  ถ้าผู ้บังคับบัญชายืนยันตามคำสั่งเดิมเป็น
หนังสือต้องปฏิบัติตาม  (ไม่ผิดวินัยฐานนี้  หรือมีเหตุลดหย่อน
โทษ)  (ข้อ  13  วรรค  1) 
          -  ฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ข้อ  
13  วรรค  2) 
 

    9.  ฐานกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  (ข้อ 14) 
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับ
อนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
 

     10. ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา (ข้อ 15 วรรค 1) 
          -  ฐานรายงานเท็จต่อผู ้บ ังคับบัญชา  เป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(ข้อ 15 วรรค 2) 
 

     11.  ฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ  (ข้อ 16) 
 

     12.  ฐานะละทิ้งหน้าท่ีราชการ  (ข้อ  17 วรรค 1) 
          -  ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ  เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ตั้งแต่
ครึ่งวันขึ้นไปแต่ไม่เกิน  15  วัน)  (ข้อ 17 วรรค 2  ลักษณะที่  
1) 
          -  ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือโดยมี



พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ข้อ 17 วรรค 2 
ลักษณะที่ 2) 
 

     13.  ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย....,  ฐานไม่รักษาความสามัคคี
.....,  ฐานกลั ่นแกล้ง... ,ฐานไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการ..... (ข้อ 18) 
 

     14.  ฐานไม่ให้การต้อนรับ.... ,ฐานไม่ให้ความสะดวก.... ,
ฐานไม่ให้ความเป็นธรรม..... ,ฐานไม่ให้การสงเคราะห์..... ,ฐานดู
หมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  ข่มเหง.... ประชาชนผู้ติดต่อราชการ  
(ข้อ  19 วรรค 1) 
          -  ฐานดูหมิ่น  เหยียดหยาบ  กดขี่  หรือข่มเหงอย่าง
ร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  (ข้อ 19 วรรค 2) 
 

     15.  ฐานกระทำการหรือยอมให้ผ ู ้อ ื ่นกระทำการหา
ผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน  (ข้อ 20) 
 

     16.  ฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดำรง
ตำแหน่งอื ่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท  (ข้อ  21) 
 

     17.  ฐานวางตนไม่เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที ่ราชการ  และในการปฏิบัต ิการอื ่นที ่เก ี ่ย วข้องกับ
ประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวา่ด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย  (ข้อ  22) 
 

     18.  ฐานไม่รักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  โดยกระทำการอัน
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  (ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรง  ประพฤติ
ตนไม่สมควร)  (ข้อ 23 วรรค 1) 
          -  ฐานกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่
หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  หรือให้ได้รับ

โทษที่หนักกว่าจำคุก  (เว้นประมาท/ลหุโทษ)  หรือกระทำการ
อื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  (ข้อ  23 วรรค 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การดำเนินการทาง 
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

 
 

      งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบลดอนทราย 


