
 

 
จดุมุ่งหมายและขอบเขตของวินยัขา้ราชการ 
1. เพ่ือใหร้าชการด าเนินไปดว้ยดมีปีระสทิธิภาพ 
2. เพ่ือความเจรญิ ความสงบเรยีบรอ้ย ของ 

ประเทศชาต ิ

3. เพ่ือความผาสุกของประชาชน 
4. เพ่ือสรา้งภาพพจนช์ือ่เสยีงทีด่ขีองระบบราชการ 
มารูจ้กักบัวินยัและรกัรกัษาวินยัส าหรบั

พนกังานสว่นต าบล 
ขอ้  1  พนกังานเทศบาลตอ้งรกัษาวินยัตามทีก่ าหนดเป็น ขอ้

หา้มและขอ้ปฏิบตัิไวใ้นหมวดนี้โดยเคร่งครดัอยูเ่สมอ 
ขอ้  2  พนกังานเทศบาลตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุตาม

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสทุธ์ิใจ 
ขอ้  3  พนกังานเทศบาลตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีร่าชการดว้ยความ 

ซือ่สตัยส์จุริตและเทีย่งธรรม 
หา้มมิใหอ้าศยัหรือยอมใหผู้อ้ืน่อาศยัอ  านาจหนา้ที่

ราชการของตนไมว่่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มหาประโยชน์

ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ืน่ 
การปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ทีร่าชการโดย     

มิชอบ เพือ่ให ้ตนเองหรือผูอ้ืน่ไดป้ระโยชนที์ม่ิควรได ้เป็นการ

ทุจริตตอ่หนา้ทีร่าชการ และเป็นความผิดทางวินยัอยา่งรา้ยแรง 
ขอ้  4  พนกังานเทศบาลตอ้งตัง้ใจปฏิบตัิหนา้ทีร่าชการใหเ้กิด 

ผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ 

ขอ้  5  พนกังานเทศบาลตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีร่าชการดว้ยความ

อุตสาหะเอาใจใสร่ะมดัระวงัรกัษาประโยชนข์องทางราชการและ

ตอ้งไมป่ระมาทเลินเลอ่ในหนา้ทีร่าชการ 
 

การประมาทเลินเล่อในหนา้ทีร่าชการอนัเป็นเหตุให ้

เสยีหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง เป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง 
ขอ้  6  พนกังานเทศบาลตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีร่าชการใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรฐัมนตรีและนโยบาย

ของรฐับาลโดยไมใ่หเ้สยีหายแก่ราชการ 
 การปฏิบตัิหนา้ทีร่าชการโดยจงใจไมป่ฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรฐัมนตรีหรือนโยบาย

ของรฐับาล อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง เป็น

ความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง 
ขอ้  7  พนกังานเทศบาลตอ้งถอืว่าเป็นหนา้ทีพ่ิเศษทีจ่ะสนใจและ 

รบัทราบเหตุการณเ์คลื่อนไหวอนัอาจเป็นภยนัตรายตอ่

ประเทศชาติและตอ้งป้องกนัภยนัตรายซึง่จะบงัเกิดแก่ประเทศชาติ

จนเต็มความสามารถ 

ขอ้  8  พนกังานเทศบาลตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ 
การเปิดเผยความลบัของทางราชการ อนัเป็นเหตุให ้

เสยีหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง เป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง 
ขอ้  9  พนกังานเทศบาลตอ้งปฏิบตัิตามค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชา 

ซึง่ส ัง่ในหนา้ทีร่าชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทาง

ราชการ โดยไมข่ดัขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถ่า้เหน็ว่าการปฏิบตัิตาม

ค าส ัง่นัน้จะท าใหเ้สยีหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไมร่กัษา

ประโยชนข์องทางราชการจะเสนอความเหน็เป็นหนงัสอืทนัที 

เพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าส ัง่นัน้ก็ได ้และเมือ่ไดเ้สนอ

ความเหน็แลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายืนยนัใหป้ฏิบตัิตามค าส ัง่เดิม ผู ้

อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบตัิตาม 
การขดัค  าส ัง่หรือหลีกเลี่ยงไมป่ฏิบตัิตามค าส ัง่ของ

ผูบ้งัคบับญัชาซึง่ส ัง่ในหนา้ทีร่าชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอยา่ง

รา้ยแรง เป็นความผดิวินยัอยา่งรา้ยแรง 
 

 
 
 
ขอ้  10  พนกังานเทศบาลตอ้งปฏิบตัิราชการโดยมิใหเ้ป็นการ

กระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แตผู่บ้งัคบับญัชา

เหนือข้ึนไปเป็นผูส้ ัง่ใหก้ระท าหรือไดร้บัอนุญาตเป็นพิเศษชัว่ครัง้

คราว 
ขอ้  11  พนกังานเทศบาลตอ้งไมร่ายงานเท็จตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 

การ รายงานโดยปกปิดขอ้ความซึง่ควรตอ้งแจง้ ถอืว่าเป็นการ

รายงานเท็จดว้ย 
การรายงานเท็จตอ่ผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุให ้

เสยีหายแก่ราชการ  อยา่งรา้ยแรง เป็นความผดิวินยัอยา่ง

รา้ยแรง 
ขอ้  12  พนกังานเทศบาลตอ้งถอืและปฏิบตัิตามระเบียบและ  

แบบธรรมเนียมของทางราชการ 
ขอ้  13  พนกังานเทศบาลตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการจะ

ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนา้ทีร่าชการมิได ้
การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนา้ทีร่าชการโดยไมม่ีเหตุผลอนั

สมควร เป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง หรือละท้ิง

หนา้ทีร่าชการติดตอ่ในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกว่าสบิหา้วนั

โดยไมม่ีเหตุผลอนัสมควร หรือโดยมีพฤติการณอ์นัแสดงถงึ

ความจงใจไมป่ฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิด

วินยั  อยา่งรา้ยแรง 
ขอ้  14  พนกังานเทศบาลตอ้งสุภาพเรียบรอ้ย รกัษาความ

สามคัค ีและไมก่ระท าการอยา่งใดทีเ่ป็นการกลัน่แกลง้กนัและ

ตอ้งชว่ยเหลือกนัในการปฏิบตัิราชการระหว่างพนกังานเทศบาล

ดว้ยกนัและผูร้่วมปฏิบตัิราชการ 

ขอ้  15  พนกังานเทศบาลตอ้งตอ้นรบัใหค้วามสะดวกใหค้วาม

เป็นธรรมและใหก้ารสงเคราะหแ์กป่ระชาชนผูต้ิดตอ่ราชการ

เก่ียวกบัหนา้ทีข่องตนโดยไมช่กัชา้และดว้ยความสภุาพเรียบรอ้ย 

หา้มมิใหดู้หมิน่เหยยีดหยาม  กดขี ่หรือขม่เหงประชาชนผูต้ิดตอ่

ราชการ 
 



 
 
 

วินยัของพนกังานจา้ง 
•  ตอ้งรกัษาวินยัโดยเคร่งครดัตามขอ้ก าหนดและขอ้

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการสอบสวนฯ (ใช ้
บงัคบัตามวินยัและการรกัษาวินยัของพนกังานสว่น

ต าบลโดยอนุโลม) 
การกระท าความผิดดงัต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดวินยัรา้ยแรง 
1. ทุจริตตอ่หนา้ทีร่าชการ 
2. จงใจไมป่ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เป็นเหตุให ้

ราชการเสยีหาร 
3. ปฏิบตัิหนา้ทีป่ระมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหร้าชการ

เสยีหาย 
4. ไมป่ฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญา หรือขดัค  าส ัง่ เป็นเหตุ

ใหร้าชการเสยีหาย 
5. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหร้าชการเสยีหายยางรา้ยแรง 
6. ละท้ิงหรือทอดท้ิงการท างานติดตอ่กนัเป็นเวลา เจ็ดวนั 
7. ละท้ิงหรือทอดท้ิงการท างานท าใหง้านไมแ่ลว้เสร็จตาม

ก าหนด 
8. ประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง หรือกระท าผิดอาญามีโทษ

จ าคุก 
9. การกระท าทีค่ณะกรรมการก าหนดเป็นความผิดวินยั

อยา่งรา้ยแรง 
    โทษทางวินยัมี  4 สถาน  คือ 
 (1)  ภาคทณัฑ ์

 (2)  ตดัคา่ตอบแทน 

 (3)  ลดขัน้คา่ตอบแทน  

 (4)  ไล่ออก 

 

 
 

 
จดุมุ่งหมายของการลงโทษ 

 
1.เพือ่รกัษาความศกัดิส์ทิธ์ิของกฎหมาย หรือระเบียบ 
     แบบแผน 

2. เพือ่รกัษามาตรฐานความประพฤติ ขวญัก าลงัใจ และ 
    สมรรถภาพของขา้ราชการ 

3. เพือ่จงูใจใหข้า้ราชการปรบัปรุงตนเองใหด้ีข้ึน 
4. เพือ่รกัษาชือ่เสยีงของทางราชการและความเชือ่มัน่ 
     ของประชาชนตอ่ทางราชการ 

 
การส ัง่พกั/ส ัง่ใหอ้อกไวก่้อนเพื่อรอฟ้งผลการสอบสวน 
เหต ุ

    1. ถูกสอบสวนวินยัรา้ยแรง /ถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่า

กระท าผิดอาญาเก่ียวกบัทุจริต (อยัการ ไมร่บัแก่ตา่ง) /

พฤติการณไ์มน่า่ไวว้งใจ 
     2. มีพฤติการณจ์ะเป็นอุปสรรคตอ่การสอบสวน    
    3. ถูกควบคุมหรือขงัในคดีอาญา หรือจ าคุกโดย   ค  า

พิพากษา (เกินกว่า 15วนั) 
    4. มีค  าพิพากษาถงึทีส่ดุว่ากระท าผิดอาญาในเร่ืองทีส่อบสวน
นัน้  และนายกเหน็ว่าขอ้เท็จจริงประจกัษแ์ลว่้าการกระท าผิด

อาญานัน้ เป็นความผิดวินยัรา้ยแรง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขอ้  16  พนกังานเทศบาลตอ้งไมก่ระท าการหรือยอมใหผู้อ้ืน่

กระท าการหาผลประโยชนอ์นัอาจท าใหเ้สยีความเทีย่งธรรมหรือ

เสือ่มเสยีเกียรติศกัดิข์องต าแหนง่หนา้ทีร่าชการของตน 
ขอ้  17  พนกังานเทศบาลตอ้งไมเ่ป็นกรรมการผูจ้ดัการหรือ

ผูจ้ดัการหรือด ารงต าแหนง่อืน่ใดทีม่ีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนั

นัน้ในหา้งหุน้สว่นหรือบริษทั 
 
ขอ้  18  พนกังานเทศบาลตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองใน

การปฏิบตัิหนา้ทีร่าชการและในการปฏิบตัิการอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั

ประชาชนกบัจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการว่าดว้ย

มารยาททางการเมืองของขา้ราชการโดยอนุโลม 
ขอ้  19  พนกังานเทศบาลตอ้งรกัษาชือ่เสยีงของตน และรกัษา 

เกียรติศกัดิข์องต าแหนง่หนา้ทีร่าชการของตนมิใหเ้สือ่มเสยี โดย

ไมก่ระท าการ ใด ๆ อนัไดช้ือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
การกระท าความผิดอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุก หรือโทษ

ทีห่นกักว่าจ าคุกโดย ค าพิพากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุกหรือใหร้บัโทษ

ทีห่นกักว่าจ าคุก เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรบัความผิดทีไ่ดก้ระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอืน่ใดอนัไดช้ือ่ว่า

เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง เป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง 
 
โทษทางวินยัมี  5 สถาน  คือ 
 (1)  ภาคทณัฑ ์

 (2)  ตดัเงินเดือน 

 (3)  ลดขัน้เงินเดือน  

 (4)  ปลดออก 

 (5)  ไล่ออก 

 
 




