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ขอ้ 14 ตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย  รกัษาความ
สามคัคแีละไม่กระท าการอย่างทีเ่ป็นการกลัน่
แกลง้กนัและตอ้งชว่ยเหลือกนัในการปฏิบตัิ
ราชการระหว่างพนักงานส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนั
และผูร้ว่มปฏบิตัริาชการ 
ขอ้ 15 ตอ้งตอ้นรบัใหค้วามสะดวกใหค้วาม
เป็นธรรมและใหก้ารสงเคราะหแ์กป่ระชาชนผู ้
มาติดต่อราชการเกีย่วกบัหนา้ที่ของตนโดย
ไม่ชกัชา้  และดว้ยความสุภาพเรียบรา้ย  
หา้มมิใหดู้หมิ่น  เหยียบหยาม กดขี่ หรอื    
ข่มเหงประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ 
          การดูหมิ่น  เหยียดหยาม กดขี ่หรอื
ข่มเหงประชาชนผูม้าติดต่อราชการอย่าง
รา้ยแรง  เป็นความผดิวนัิยอย่างรา้ยแรง 
ขอ้ 16 ตอ้งไม่กระท าการหรอืยอมใหผู้อ้ืน่
กระท าการหาผลประโยชนอ์นัอาจท าใหเ้สีย
ความเทีย่งธรรมหรอืเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิข์อง
ต าแหน่งหนา้ทีร่าชการของตน 
ขอ้ 17 ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการหรอื
ผู ้จ ัดการ  หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มี
ลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนัน้ันในหา้งหุน้ส่วน
หรอืบรษิทั 
ขอ้ 18 ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมอืงใน
การปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ  และในการปฏบิตัิ
หนา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชน  กบัจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการว่าดว้ย
มารยาททางการเมืองของขา้ราชการโดย
อนุโลม 
ขอ้ 19 ตอ้งรกัษาชือ่เสยีงของตน  และรกัษา
เกยีรติศกัดิข์องต าแหน่งหนา้ที่ราชการของ
ตนมิใหเ้สือ่มเสยี  โดยไม่กระท าการใดๆ อนั
ไดช้ ือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตชิ ัว่ 
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        การกระท าความผิดอาญาจนไดร้บัโทษ
จ าคุก หรอืโทษทีห่นักกว่าจ าคุกโดยค าพพิากษา
ถึงที่สุดใหจ้ าคุกหรือใหไ้ดร้บัโทษที่หนักกว่า
จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได ้
กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษหรอื
กระท าการอืน่ใดไดช้ ือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตชิ ัว่อย่าง
รา้ยแรง  เป็นความผดิวนัิยอย่างรา้ยแรง 

       ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรอืไม่ปฏิบัติตามขอ้
ปฏิบตัิทางวินัยตามที่ก าหนดในหมวดนี้  ผูน้ั้น
เป็นผูก้ระท าผิดวินัยจกัตอ้งไดร้บัโทษทางวินัย  
เวน้แต่มเีหตุอนัควรงดโทษตามทีก่ าหนด 

สถานโทษพนกังานส่วนทอ้งถิน่ ม ี5 สถาน
ไดแ้ก่ 

วนัิยอย่างรา้ยไม่รา้ยแรง 
    (1) ภาคทณัฑ ์
    (2) ตดัเงนิเดอืน 
    (3) ลดขัน้เงนิเดอืน 
วนัิยอย่างรา้ยแรง 
    (4) ปลดออก 
    (5) ไล่ออก 

สถานโทษพนกังานจา้ง  ม ี4 สถาน ไดแ้ก่ 
     (1) ภาคทณัฑ ์
     (2) ตดัค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 
     (3) ลดขัน้ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 
     (4) ไล่ออก 
 

(ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั
นครราชสีมา เร ื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข
เกี่ย วกับวิ นั ยแล ะกา ร ร ักษา วิ นั ย แล ะก า ร
ด าเนินการทางวนัิย พ.ศ. 2558) 
    

 

  

 

 

วนิยัและ 
การด าเนินการทางวนิยั 
พนกังานส่วนทอ้งถิน่ 

งานนิตกิาร  ส านักปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบลท่าเยีย่ม 

 
 

 

เทศบาลต าบลท่าเยีย่ม 
170 ม.4 ต.ท่าเยีย่ม       
อ.โชคชยั  จ.นครราชสมีา 
30190 



วนิยัและการรกัษาวนิยั
ของพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 

วนิยั ม ี2 ความหมาย คอื 

1. ระเบยีบ กฎเกณฑ ์ แบบแผนความประพฤตทิี่

ก าหนดใหข้า้ราชการตอ้งยดึถอืปฏบิตั ิ
2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่า
สามารถควบคุมตนเองใหอ้ยู่ในกรอบของวนัิยได ้

วนิยั ม ี2 ประเภท คอื 

1. วนัิยอย่างไม่รา้ยแรง 
2. วนัิยอย่างรา้ยแรง 

การรกัษาวนิยัของพนกังานส่วน
ทอ้งถิน่  มดีงันี ้

ขอ้ 1 ตอ้งรกัษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นขอ้หา้ม
และขอ้ปฏบิตัไิวใ้นหมวดนี ้ เครง่ครดัอยู่เสมอ 

ข้อ  2  ต ้อ ง ส นั บส นุนกา รปกครอง ร ะบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย
ดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 

ข้อ 3  ตอ้งปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความ
ซือ่สตัยแ์ละเทีย่งธรรม 

        หา้มมิใหอ้าศัยหรือยอมใหผู้อ้ื่นอาศัย
อ านาจหนท้ีร่าชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม หาประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผูอ้ืน่ 

        การปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่

ราชการโดยมิชอบ  เพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นได ้
ประโยชน์ที่มิควรไดห้รือการทุจริตต่อหน้าที่

ราชการ  และเป็นความผดิวนัิยอย่างรา้ยแรง 
ขอ้ 4 ตอ้งตัง้ใจปฏบิตัหินา้ทีร่าชการใหเ้กดิผลดี
หรอืความกา้วหนา้แกร่าชการ 
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ข้อ 5  ตอ้งปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความ
อุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์
ของทางราชการ  และตอ้งไม่ประมาทเลนิเล่อใน
หนา้ทีร่าชการ 

         การประมาทเลินเล่อในหนา้ที่ราชการอนั
เป็นในหน้าที่ราชการอนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่
ราชการอย่างรา้ยแรง  เป็นความผิดวินัยอย่าง
รา้ยแรง 
ขอ้ 6 ตอ้งปฏิบตัิหน้าที่ราชการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย   ร ะ เ บี ยบขอ งทา ง ร าชกา รมติ
คณะรฐัมนตร ีและนโยบายของรฐับาลโดยไม่ให ้
เสยีหายแกร่าชการ 

    การปฏิบตัิหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  มติ
คณะรฐัมนตร ีหรอืนโยบายของรฐัอนัเป็นเหตุให ้
เสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรงเป็นความผิด
วนัิยอย่างรา้ยแรง 
ขอ้ 7 ตอ้งถือว่าเป็นหนา้ที่พิเศษที่จะสนใจและ
ร ับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็น
ภยันตรายต่อประเทศชาติและตอ้ง ป้องกัน
ภยันตรายซึง่จะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ 

ขอ้ 8 ตอ้งรกัษาความลบัทางราชการ 

        การเปิดเผยความลบัของทางราชการอนั
เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรงเป็น
ความผดิวนัิยอย่างรา้ยแรง 
ขอ้ 9 ตอ้งปฏิบตัิตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
ซึง่ส ั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
และระเบียบของทางราชการโดยไม่ขดัขืนหรอื
หลีกเลีย่ง  แต่ถา้เห็นว่าการปฏบิตัติามค าสั่งน้ัน
จะท าใหเ้สียหายแก่ราชการหรอืจะเป็นการไม่
รกัษาประโยชนข์องทางราชการหรอืเป็นค าสัง่ 

-3- 

ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  จะเสนอความเห็นเป็น
หนังสือทนัทีเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าสั่ง
น้ันก็ได ้ และเมื่อไดเ้สนอความเห็นแลว้  ถา้
ผูบ้ ังคับบัญชายืนยันใหป้ฏิบัติตามค าสั่งเดิม      
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัติาม 
      การขัดค าสั่งหรอืหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตัิตาม
ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา  อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหาย
แก่ราชการอย่างรา้ยแรง  เป็นความผดิวนัิยอย่าง
รา้ยแรง 
ขอ้ 10 ตอ้งปฏิบัติราชการโดยมิใหเ้ป็นการ
กระท าขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 
ขอ้ 11 ตอ้งไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ ังคบับญัชา  
การรายงานโดยปกปิดขอ้ความซึง่ควรตอ้งแจง้
ถอืว่าเป็นการรายงานเท็จดว้ย 
ขอ้ 12 ตอ้งถือและปฏิบตัิตามระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ 
ขอ้ 13 ตอ้งอุทศิเวลาของตนใหแ้กร่าชการจะละ
ทิง้หรอืทอดทิง้หนา้ทีร่าชการมไิด ้
         การละทิง้หรอืทอดทิง้หนา้ที่ราชการโดย
ไม่มีเหตุผลอนัสมควร  เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่
ราชการอย่างรา้ยแรง  หรอืละทิง้หนา้ที่ราชการ
ตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่าสบิหา้วนั  
โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  หรอืโดยมพีฤตกิารณ์
อนัแสดงถงึความจงใจไม่ปฏบิตัติามระเบยีบของ
ทางราชการเป็นความผดิวนัิยอย่างรา้ยแรง 



 


