
 

 

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
วินัย มี 2 ความหมาย คือ 

 1. ระเบ ียบ กฎเกณฑ์  แบบแผนความ
ประพฤติที่ กำหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ      
2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ 
ควบคุม ตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้  

วินัย มี 2 ประเภท คือ 
 1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
 2. วินัยอย่างร้ายแรง การรักษาวินัยของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้  
  ข้อ 1 ต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็น
ข้อห้าม และ ข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้เคร่งครัดอยู่  
  ข้อ 2 ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ 
ประชาธ ิปไตย อันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป็น
ประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
  ข้อ 3 ต้องปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือ
ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจ หน้าที่ราชการ ของตนไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา ประโยชน์ให้แก่ 
ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิ ชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้
ประโยชน์ที ่มิควรได้ หรือการ ทุจริต ต่อหน้าที่
ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 4 ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เกิดผลดีหรือ ความก้าวหน้าแก่ราชการ  

  ข้อ 5 ต้องปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วย
ความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์
ของทางราชการและต้องไม่ ประมาทเลินเล่อใน
หน้าที ่ราชการ การประมาทเลินเล่อใน  หน้าที่
ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตาม  กฎหมายระเบ ียบของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตรี และ นโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้
เสียหายแก่ราชการ การปฏิบัติ หน้าที่ราชการโดย
จงใจไม่ปฏิบัต ิตามกฎหมาย ระเบียบของทาง 
ราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐอัน
เป็นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที ่พิเศษที่จะ
สนใจและ รับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจ
เป็นภยันตรายต่อ ประเทศชาติและต้องป้องกัน
ภย ันตรายซ ึ ่ งจะบ ังเก ิดแก ่ประชาติ  จนเต็ม
ความสามารถ  
  ข้อ 8 ต้องรักษาความลับทางราชการ 
การเปิดเผย ความลับของทางราชการอันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่าง ร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
  ข ้ อ  9 ต ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต า ม คำสั่ ง ข อ ง
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั ่ง ในหน้าที่ราชการ โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และระเบียบของทาง ราชการโดยไม่
ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม 

คำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็น
การไม่รักษา ประโยชน์ของทางราชการหรือเป็น
คำสั่งที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเสนอความเห็น
เป็นหนังสือทันทีเพื ่อให้ผู ้บังคับบัญชาทบทวน 
คำสั ่งนั ้นก็ได้และเมื ่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชา ยืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามการขัดคำสั่งหรือ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาอัน
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 10 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็น 
การกระทำ การข้าม ผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
  ข ้ อ  11 ต ้ อ ง ไ ม ่ ร า ย ง า น เ ท ็ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา การ รายงาน โดยปกปิดข้อความซึ่ง
ควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการ รายงานเท็จด้วย  
  ข้อ 12 ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบ ธรรมเนียม ของทางราชการ  
   ข้อ 13 ต้องอุท ิศเวลาของตนให ้แก่
ราชการจะละทิ้ง หรือ ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
การละทิ ้งหรือทอดทิ ้งหน้าที่  ราชการโดยไม่มี
เหตุผล อันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการ
อย่างร้ายแรงหรือ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อใน
คราว เดียวกันอย่างเป็นเวลาเกิน กว่าสิบห้าวัน 
โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อัน 
 
แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  



 

 

ข้อ 14 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี 
และไม่ กระทำการอย่างที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 
และต้อง ช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัต ิราชการ
ระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้วยกันและ ผู้ร่วม
ปฏิบัติราชการ  
ข้อ 15 ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็น 
ธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและ
ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียด
หยาม กดขี ่ หรือข่มเหง ประชาชนผู ้มาติดต่อ
ราชการการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือ ข่มเหง
ประชาชนผู ้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิด วินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 16 ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้
ผู้อื่น กระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสีย
ความเที ่ยงธรรม หรือเสื ่อมเสียเกียรติศักดิ ์ของ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
  ข้อ 17 ต้องไม่เป็นกรรมการผู ้จัดการ 
หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้าง หุ้นส่วนหรือบริษัท  
  ข้อ 18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการ
เมืองในการ ปฏิบัติหน้าที ่ราชการ และในการ
ปฏิบ ัต ิการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ราชการ  และในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาท
ทาง การเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม  
  ข้อ 19 ต้องรักษาซึ่งเสียงของตน 

และรักษาเกียรติ ศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่ กระทำการใดๆ อันได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  
 การกระทำความผิดอาญาจนได้ร ับโทษ
จำคุก หรือ โทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้จำคุก หรือให้รับ โทษที่หนักกว่าจำคุกเว้น
แต่เป ็นโทษสำหรับความผิดที ่ ได ้กระทำ  โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกระทำการอ่ืนใด
ได้ช ื ่อว ่า เป็นผู ้ประพฤติช ั ่วอย่างร ้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร ้ายแรง ผู ้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่ กำหนด
ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัยจักต้องได้รับ
โทษ ทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่
กำหนดในหมวด 8  
 สถานโทษพนักงานเทศบาล มี 5 สถาน 
ได้แก่ 1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
 (1) ภาคทัณฑ์  
 (2) ตัดเงินเดือน 
  (3) ลดขั้นเงินเดือน 
 2. วินัยอย่างร้ายแรง  
 (4) ปลดออก 
 (5) ไล่ออก  

สถานโทษพนักงานจ้าง มี 4 สถาน ได้แก่ 
 (1) ภาคทัณฑ์  
 (2) ตัดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน  
 (3) ลดขั้นค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
 (4) ไล่ออก 

 

 
 
 

 
 


