
วินัยและการรักษาวินัยของ พนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
 
 
ข้อ ๑ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
ข้อ ๒ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ 
เที่ยงธรรมห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้ ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ข้อ ๓ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้า แก่ราชการ  
ข้อ ๔ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การประมาทเลินเล่อใน
หน้าที่ ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง  
ข้อ ๕ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ การปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจง ใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อัน
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 6 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุการณ์ เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องปูองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติ
จนเต็ม ความสามารถ  
ข้อ ๗ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องรักษาความลับของทางราชการ การเปิดเผย
ความลับ ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ ๘ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ 
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ
ตามคําสั่ง นั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็น
หนังสือทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้
ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง  
ข้อ ๙ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้าม
ผู้บังคับบัญชา เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้ง
คราว  
ข้อ ๑๐ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดย 
ปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ข้อ ๑๑ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ 
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ข้อ ๑๒ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้ง หน้าที่ราชการมิได้การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่าง ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือโดยมี พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  
ข้อ ๑๓ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่
กระทําการ อย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาล
ด้วยกันและผู้ร่วม ปฏิบัติราชการ  
ข้อ ๑๔ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และ
ให้ การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
ห้ามมิให้ดู หมิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่ม
เหงประชาชน ผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ข้อ ๑๕ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหา 
ผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ข้อ ๑๖ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารง 
ตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
ข้อ ๑๗ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาท ทางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๘ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ 
ตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว การกระทํา
ความผิด อาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก หรือให้รับโทษที่หนัก
กว่าจําคุก เว้นแต่ เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอัน
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ข้อ ๑๙ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยปูองกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา 
กระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
การ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม 
การสร้าง ขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และ
พฤติกรรมของผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ให้
กระทําโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะ
ดําเนินการปูองกันตามควรแก่กรณี ได้ เมื่อปรากฎกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานะเทศบาลผู้ใดกระทําผิดวินัย 
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัว
ผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ประธาน
กรรมการบริหารเทศบาลรีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทํา
ผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ก็ให้ดําเนินการทาง วินัยทันที การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยให้ดําเนินการ ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ผู้บังคับบัญชาผู้ใด
ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่ สุจริต ให้ถือว่า ผู้นั้นกระทําผิดวินัย  
ข้อ ๒๐ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทาง
วินัย ตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย 
 



 


