
วินัยและการรักษาวินัย 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
วินัย มี 2 ความหมาย คือ 

1.  ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติ                 
ที่ก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 

2.  ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 

วินยั มี 2 ประเภท คือ 
1.  วินัยอย่างไมร่้ายแรง 
2.  วินัยอย่างร้ายแรง 

การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีดังนี ้
ข้อ 1 ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและ

ข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้อ 2 ต้ อ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

ข้อ 3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเที่ยงธรรม 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่
ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิ
ชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็น 
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ 4 ต้องตั้ ง ใจปฏิบัติหน้ าที่ ร าชการให้
เกิดผลดหีรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 

ข้อ 5 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการ 

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 6 พนักงานเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และโยบายของรัฐบาล 
โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 

กา รปฏิบ ัต ิหน้า ที ่ร า ชกา ร โ ดยจ ง ใ จ  ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ
และรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็น
ภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตราย
ซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

ข้อ 8 ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็น

เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และ

ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเสีย่ง แต่
ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสยีหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
หรือเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็น
เป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบญัชาทบทวนค าสั่งน้ัน 
และเมื่อไดเ้สนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้
ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตาม 

การขัดค าสั่งหรือหลีกเลีย่งไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าท่ีราชการโดยชอบ ด้วย
กฎหมายและระเบยีบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ 10 ต้องปฏิบัติราชการโดยมีให้เป็นการกระท า
การข้ามผู้บังคับบญัชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรอืได้รับอนญุาตเป็น
พิเศษช่ัวครั้งคราว 

ข้อ 11 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการ
รายงานเท็จด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบญัชา อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ 12 ต้องถือและปฏิบัตติามระเบียบและแบบ
ธรรมเนยีมของทางราชการ 

ข้อ 13 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการมไิด ้

  



การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 14 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี 
และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และ
ต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงาน
เทศบาลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

ข้อ 15 ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็น
ธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง 
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชน
ผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ 16 ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระท า
การหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสยีความเที่ยงธรรม หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

ข้อ 17 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ 
หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ข้อ 18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการ
โดยอนุโลม 

ข้อ 19 ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมีให้
เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด. ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่ว 

การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่า
เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

พน ักงานส ่วนท ้องถิ ่น ผู ้ใดฝ ่าฝ ืนข ้อห ้าม
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติใน หมวด 2 วินัยและ
การรักษาวินัย  ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจักต้อง
ได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่
ก าหนดในหมวด 8 การลงโทษทางวินัย 

โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดขั้นเงินเดือน 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา

วินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559 
 

 
 
 

 
 

เอกสารเผยแพร่ความรู ้
เรื่อง 

วินัยและการด าเนินการทางวินัย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าโดย กองการเจ้าหน้าที ่
เทศบาลต าบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี

โทรศัพท์ 0-3223-8619 โทรสาร 0-3823-8611 

  


