
วินัยและการรักษาวินัย 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 วินัย มี ๒ ความหมาย คือ 
๑.ระเบียบ กฎเกณฑ์  แบบแผนความประพฤติที่

ก าหนดใหข้้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
๒.ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ

ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
 
วินัยมี ๒ ประเภท คือ 

๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๒. วินัยอย่างร้ายแรง 

 
การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังน้ัน 

ข้อ ๑ ต้องต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

ข้อ ๒ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรม 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่
ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ 
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อ
หน้าท่ีราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๓  ต้องตั้ งใจปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้ เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

ข้อ ๔ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาท
เลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 

    การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 
 

 

-๒- 
 
ข้อ ๕ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล 
โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ     

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล 
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ข้อ ๖ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้อง
ป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

ข้อ ๗ ต้องรักษาความลับของทางราชการการเปิดเผยความลบั
ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๘ ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่
ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ หรือเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็น
เป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม
เป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

     การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๙ ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้
กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 

 

 

 

-๓- 

 

ข้อ ๑๐ ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดย
ปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

    การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๑๑ ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ 

ข้อ ๑๒ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าท่ีราชการมิได้ 

    การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้ง
หน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

 ข้อ ๑๓ ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่
กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันใน
การปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต าบลด้วยกันและผู้ร่วม
ปฏิบัติราชการ 
 ข้อ ๑๔ ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และ
ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของ
ตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่ น 
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
    การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้
ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๑๕ ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหา
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  
 
 



 
-๔- 

 
 ข้อ ๑๖  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ
ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท 
 ข้อ ๑๗  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๑๘  ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ 
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

   การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่
หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่
หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอยา่งร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-๕- 

 
สถานโทษพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มี ๕ สถาน ได้แก่ 
๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

     (๑) ภาคทัณฑ์ 
    (๒) ตัดเงินเดือน 
    (๓) ลดขั้นเงินเดือน 

๒. วินัยอย่างร้ายแรง 
     (๔) ปลดออก 
      (๕) ไล่ออก  
 

สถานโทษทางวินัยลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
มี ๔ สถาน ได้แก่ 

    (๑) ภาคทัณฑ์ 
    (๒) ตัดค่าตอบแทน 
       (๔) ลดค่าตอบแทน 
      (๕) ไล่ออก 
 
 ประกาศคณะกรรมการพนั กงาน เทศบาล                

จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับวินัยและการรักษวินัย และการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 

 

   

 

 

 

 

วินัยและการด าเนินการทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
 

เทศบาลต าบลริมเหนือ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

โทร. ๐-๕๓299-184 


