สรุป
มาตรฐานวินัยพนักงานสวนทองถิ่น

สำนักปลัด

วินัยพนักงานสวนทองถิ่น
ขอ ๑. พนักงานสวนทองถิ่นตองรักษาวินั ยตามที่ บัญ ญั ติเปน ข อหามและ ข อปฏิบัติ ไวในหมวดนี้ โดย
เครงครัดอยูเสมอ
ขอ ๒. พนักงานสวนทองถิ่นตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสทุ ธิ์ใจ
ขอ ๓. พนักงานสวนทองถิ่นตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม
ซื่อสัตย
 ปฏิบัติตรงไปตรงมา
 ไมคดโกง
 ไมหลอกลวง
สุจริต
 ปฏิบัติดวยความมุง หมายในทางที่ดที ี่ชอบตามทำนองครองธรรม
เที่ยงธรรม
 ปฏิบัติโดยไมลำเอียง
หนาที่ราชการพิจารณาจาก
1. กฎหมายหรือระเบียบ
2. มาตรฐานกำหนดตำแหนง
3. คำสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
4. พฤตินัย
หามมิใหอาศั ยหรือยอมให ผูอื่น อาศัยอำนาจหน าที่ราชการ ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเอง หรือผูอื่น
องคประกอบ ขอ ๓ วรรคสอง
1. มีหนาที่ราชการ
2. อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอำนาจหนาที่นั้น
3. โดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิ
ควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
องคประกอบ ขอ ๓ วรรคสาม
1. มีหนาที่ราชการ
2. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยมิชอบ
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
4. เจตนา

-๒ขอ ๔. พนักงานสวนทองถิ่นตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ
ขอ ๕. พนักงานสวนทองถิ่นตองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง รักษา
ประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
มี 2 ลักษณะ
1. ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง รักษาประโยชน
2. ไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
ประมาท หมายถึง
 เลินเลอ เผลอ ลืมสติ
เลินเลอ หมายถึง
 ขาดความระมัดระวังไมรอบคอบ
ประมาทเลินเลอ หมายถึง
 ขาดความระมัดระวัง ไมรอบคอบ เผลอ หรือหลงลืม

กฎหมายอาญากระทำโดยประมาท
กระทำความผิด โดยมิได เจตนา แต กระทำโดยปราศจากความระมั ดระวัง ซึ่ งบุ คคลในภาวะ
เช น นั้ น จั กต องมี ต ามวิ สั ย และพฤติ ก ารณ และผู ก ระทำอาจใช ค วามระมั ดระวั งเช น ว า นั้ น ได แต ห าได ใช ให
เพียงพอไม
ประมาทเลินเลอ
 ขาดความระมัดระวัง ไมรอบคอบ เผลอ หลงลืม
 มิใชโดยเจตนา แตปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล ในภาวะเชนนั้น จักตองมีตาม
วิสัย และพฤติการณ
ฯลฯ
การประมาทเลิ น เล อ ในหน าที่ ร าชการอั น เป น เหตุ ให เสี
เสีย หายแก ร าชการอย า งร า ยแรง เป น
ความผิดวินัยอยางรายแรง
องคประกอบ
๑. เปนการประมาทเลินเลอในหนาทีร่ าชการ
๒. เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

-๓ขอ ๖. พนักงานสวนทองถิ่นตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสี
เสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย
 เจตนาโดยรูสึกในการกระทำและประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล
 เจตนากระทำโดยมิไดมุงหมายจะใหเสียหายหรือไมอาจเล็งเห็นผล
ขอ ๗. พนักงานสวนทองถิ่นตองถือวาเปน หนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอัน
อาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
ข อ ๘. พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ต อ งรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ การเป ด เผยความลั บ ของทาง
ราชการอันเปนเหตุใหเสี
เสียหายแกราชการอย
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดอยางรายแรง
ความลับทางราชการ
1. ลับที่สุด
2. ลับมาก
3. ลับ
ขอ ๙. พนักงานสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคำสั่งนั้น จะทำ
ให เสียหายแกราชการ หรือจะเปน การไมรักษาประโยชน ของทางราชการ จะเสนอความเห็ นเป นหนังสือทันที
เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตาม
คำสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
องคประกอบ
1. มีคำสั่งผูบังคับบัญชา
2. ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย
- กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
- กฎหมายการจัดตั้งสวนราชการโดยเฉพาะ
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3. สั่งในหนาที่ราชการ
- ผูสั่งมีหนาที่ราชการและสั่งใหปฏิบัติราชการ
4. เปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ
5. มีเจตนาไมปฏิบัติตามคำสั่ง ขอใหผูบังคับบัญชาทบทวนคำสั่งได
การสั่งในหนาที่ราชการ
• ผูสั่งมีหนาที่ราชการในเรื่องที่ส่งั
• สั่งใหปฏิบัติราชการ

-๔การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมป ฏิบัติ ตามคำสั่ งของผู บังคับ บัญ ชาซึ่งสั่งในหน าที่ ราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบี ย บของทางราชการอั น เป น เหตุ ให เสี
เสีย หายแก ราชการอย
ร าชการอยา งร ายแรง เป น ความผิ ด วินั ย
อยางรายแรง
ขอ ๑๐. พนักงานสวนทองถิ่นตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทำการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสงั่ ใหกระทำหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
องคประกอบ
1. เปนการปฏิบัติราชการ
2. เปนการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
3. เปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย
ขอยกเวน
1. ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทำ
2. ไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
ขอ ๑๑. พนักงานสวนทองถิ่นตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความ ซึ่ง
ควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสี
เสียหายแกราชการอยางรายแรง
ายแรง เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง
องคประกอบ
1. มีการรายงาน
2. เปนเท็จหรือปกปดขอความซึ่งควรตองแจง
3. เปนการรายงานตอผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๒. พนักงานสวนทองถิ่นตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ขอ ๑๓. พนักงานสวนทองถิ่นตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสี
เสียหายแกราชการอย
ราชการอยาง
รายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน กวาสิบห าวัน โดยไมมีเหตุผลอัน สมควร
หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ละทิ้ง หมายถึง วาง ปลอย สละ ละเสีย ไมอยูปฏิบัติงานตามหนาที่
ทอดทิ้ง หมายถึง ไมเอาเปนธุระ ไมเอาใจใส ตัวอยูแตไมทำงาน
1. กรณีที่เกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง
1.1 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ
1.2 โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
1.3 เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

-๕2. กรณีละทิ้งหนาที่ราชการไปเปนเวลานาน
2.1 ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน
2.2 โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
- จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ขอ ๑๔. พนักงานสวนทองถิ่นตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทำการอยางใดที่เปน
การกลัน่ แกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตอพนักงานดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
1. สุภาพเรียบรอย
2. รักษาความสามัคคี
3. ไมกระทำการกลั่นแกลงกัน
4. ชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่ราชการ
ขอ ๑๕. พนักงานสวนทองถิ่นตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะห
แกประชาชน ผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไม
ชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น
องตน
เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
พนักงานสวนทองถิ่นตอง

โดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย หามดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหง ประชาชนผูตดิ ตอราชการ
องคประกอบ ขอ 15 วรรคสอง
1. เปนการกระทำในฐานะที่เปนขาราชการ
2. ผูถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหง ตองอยูในฐานะประชาชน ผูมาติดตอราชการ
3. เปนการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ขมเหง อยางรายแรง
4. เจตนาหรือจงใจ

-๖การใหบริการที่ประทับใจ
1. ยิ้มแยมแจมใส
2. เต็มใจชวยเหลือ
3. ไมเบื่อคำถาม
4. ฟงความครบถวน
5. รีบดวนบริการ
6. ออนหวานนารัก
7. ไมสักแตทำ
8. น้ำคำไพเราะ
9. เหมาะสมสถานที่
10. ไมมีนอกใน
ขอ ๑๖. พนักงานสวนทองถิ่นตองไมกระทำการ หรือยอมใหผูอื่นกระทำการหาผลประโยชนอันอาจทำให
เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการของตน
ขอ ๑๗. พนักงานสวนทองถิ่นตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดำรงตำแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน หรือบริษัท
ขอ ๑๘. พนักงานสวนทองถิ่นตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง
ของขาราชการโดยอนุโลม
ขอ ๑๙. พนักงานสวนทองถิ่นตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการ
ของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทำการใด ๆ อันไดชื่อวาเปน ผูประพฤติชั่ว
การกระทำความผิดอาญาจนไดรับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกวาจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก
หรือใหรับโทษที่หนักกวาจำคุ ก เวน แตเปน โทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
หรือกระทำการอื่นใดอันไดชื่อวาเปน ผูประพฤติ
ประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
แนวทางการพิจารณาเรื่อง “ประพฤติชั่ว”
• ฐานะตำแหนงหนาที่
• ความรูสึกของสังคม
• เจตนา
ขอ ๒๐. ผูบังคับบัญชามีหนาที่
1. เสริมสรางและพัฒนา
2. ปองกัน
3. ดำเนินการทางวินัย
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติโดยไมสุจริต ถือวาผูนั้นกระทำผิดวินัย

-๗-

ความผิดทางวินัย

ไมมีอายุความ
การลงโทษตองดำเนินกระบวนการตามกฎหมาย
• ผูสั่งลงโทษตองเปนผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจลงโทษได
• สภาพการเปนขาราชการ
- ขณะกระทำผิด
- ขณะลงโทษ
ขอ 21 พนักงานเทศบาลผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่กำหนดในหมวดนี้
ผูนั้นเปนผูกระทำผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามทีก่ ำหนดในหมวด 2
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไลออก
•
•

หลักการพิจารณาความผิด
(๑) หลักนิติธรรม คือการพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย
- มีบทกฎหมายบัญญัติเปนความผิด
- การกระทำเขาองคประกอบความผิดทุกประการ
(๒) หลักมโนธรรม หมายถึง
การพิจารณาทบทวนใหรอบคอบโดยคำนึงถึงความเปนจริง ความถูกตองเหมาะสมที่ควรจะเปน
การกำหนดโทษ
การพิจารณาวินิจฉัยวา ผูกระทำความผิดในแตละกรณี สมควรถูกลงโทษสถานใด
หลักการกำหนดโทษ
1. หลักนิติธรรม
2. หลักมโนธรรม
3. หลักความเปนธรรม
4. นโยบายของทางราชการ
1. หลักนิติธรรมในการกำหนดโทษ คือ คำนึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
 ความผิดวินัยอยางรายแรง กำหนดโทษสถานหนัก
 ความผิดวินัยอยางไมรายแรง กำหนดโทษสถานเบา
 ความผิดวินัยเล็กนอย จะงดโทษใหก็ได (วากลาวตักเตือน ทัณฑบน)

-๘2. หลักมโนธรรมในการกำหนดโทษ คือ การพิจารณาทบทวนใหรอบคอบ โดยคำนึงถึงความถูกตอง
เหมาะสม ตามเหตุผลที่ควรจะเปน ภายในขอบเขตระดับโทษ ตามที่กฎหมายกำหนด
เหตุผลประกอบการพิจารณา
 ลักษณะของการกระทำผิด
 ผลแหงการกระทำ
 คุณความดี
 การรูหรือไมรวู าการกระทำนั้นเปนความผิด
 การใหโอกาสแกไขความประพฤติ
 เหตุเบื้องหลังการกระทำผิด
 สภาพของผูกระทำผิด
3. หลักความเปนธรรม คือ การวางโทษจะตองใหไดระดับเสมอหนากัน ใครทำผิดก็จะตองถูกลงโทษ
- ไมเลือกที่รักมักที่ชัง
- ความผิดอยางเดียวกัน ควรกำหนดโทษเทากัน หรือใกลเคียงกัน
4. นโยบายของทางราชการ
- นโยบายของรัฐบาล
- มติคณะรัฐมนตรี
- มติ ก. กลาง
- นโยบายของผูบริหารทองถิ่น

