
 วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

 วินัย มี 2 ความหมาย คือ  
 1. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติท่ี 
ก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
 2.ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ  
ควบคุม ตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้  
 วินัย มี 2 ประเภท คือ  
 1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
 2. วินัยอย่างร้ายแรง 

 การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้  

ข้อ 1 ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้าม  
และข้อ ปฏิบัติไว้ในหมวดนี้เคร่งครัดอยู่   
 

ข้อ 2 ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
แห่ง ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 

ข้อ 3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และ
เที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจ
หน้าที่ราชการ ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้หรือการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  

ข้อ 4 ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ 
ความก้าวหน้าแก่ราชการ  
 

ข้อ 5 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจ
ใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องไม่ 
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การประมาทเลินเล่อใน 
หน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  

ข้อ 6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ของ รัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการมติ คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐอันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  
 

ข้อ 7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ 
เหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อ
ประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่
ประชาติจนเต็ม ความสามารถ  
 

ข้อ 8 ต้องรักษาความลับทางราชการ การเปิดเผย
ความลับ ของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่าง ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 

ข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน 
หน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของ
ทาง ราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการ
ปฏิบัติตาม ค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการหรือจะ
เป็นการไม่รักษา ประโยชน์ของทางราชการหรือเป็นค าสั่ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน 
 

 ค าสั่งนั้นก็ได้และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับ 
บัญชา ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตามการขัดค าสั่งหรือหลีกเลียงไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 

ข้อ 10 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการ
ข้าม ผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
 

ข้อ 11 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน 
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงาน
เท็จด้วย  
 

ข้อ 12 ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรม
เนียม ของทางราชการ  
 

ข้อ 13 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือ 
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรงหรือ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อใน
คราวเดียวกันอย่างเป็นเวลาเกิน กว่าสิบห้าวัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความ
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 

 ข้อ 14 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่
กระท าการอย่างที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้อง
ช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันและ ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 



ข้อ 15 ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและ 
ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ียวกับ 
หน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
ห้ามมิให้ ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชน
ผู้มาติดต่อ ราชการการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่ม
เหงประชาชนผู้มา ติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ข้อ 16 ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหา 
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อม
เสีย เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  

ข้อ 17 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ
ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  

ข้อ 18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับ
จะต้อง ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาททาง การเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม  

ข้อ 19 ต้องรักษาซึ่งเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ 
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่
กระท า การใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว การกระท า
ความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษท่ี หนกักว่า
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษท่ี 
หนักกว่าจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกระท าการอ่ืนใดได้
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติทางวินัยตามท่ี ก าหนดในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท า
ผิดวินัยจักต้องได้รับโทษ ทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงด
โทษตามท่ีก าหนดในหมวด 8  
 

      สถานโทษพนักงานเทศบาลมี 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 ประกาศคณะกรรมการ 
 
 

 

เทศบาลต าบลหวัไทร 

อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จดัท าโดย 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

ส านกัปลดัเทศบาล 
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