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  การพจิารณาความผดิและก าหนดโทษ 
และการลงโทษทางวนัิย 
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ประกาศคณะกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  เร่ือง 
“ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” 

ข้อ 21   พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวนัิยตามทีก่ าหนด
เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัตโิดยเคร่งรัดอยู่เสมอ 
             ข้อห้ามและข้อปฏิบัตติามวรรคหนึ่งให้มมีาตรฐาน
เดยีวกบัทีบ่ัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน 
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         ข้อ 23  “พนักงานส่วนท้องถิน่ผู้ใดฝ่าฝืน 
ข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัตติามข้อปฏิบัตทิางวนัิย  ผู้น้ัน
เป็นผู้กระท าผดิวนัิย  จกัต้องได้รับโทษทางวนัิย   
เว้นแต่มเีหตุอนัควรงดโทษ  ทั้งนี ้ การลงโทษทาง
วนัิยให้มีมาตรฐานเดยีวกบัที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน” 
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การด าเนินการทางวนัิย 
1.  การสืบสวน (หามูลกรณ)ี 

2. การตั้งคณะกรรมการสอบสวน ( การตั้งเร่ืองกล่าวหา ) 

3.  การสอบสวน (ระหว่างสอบสวน  
                              วนัิยร้ายแรง 

 พกัราชการ 
ให้ออกฯ ไว้ก่อน) 

4.  การพจิารณาความผดิและก าหนดโทษ 

5.  การลงโทษ 

6.  การรายงานการด าเนินการทางวนัิย 
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ขั้นตอนของกระบวนการพจิารณาความผดิ  
ก าหนดโทษและการลงโทษ 

เมื่อการ 
สอบสวนวนัิย 
ได้ข้อเทจ็จริง 
เป็นยุต ิ

 

พจิารณาความผดิ
ว่าผดิหรือไม่ ? 

มาตราใด ? 

 

พจิารณาก าหนด
โทษ ว่าควรได้รับ
โทษสถานใด ? 

 

การส่ัง 
ลงโทษ 
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การพจิารณาความผดิและก าหนดโทษ  คือ 

  การพจิารณาวนิิจฉัยว่า  ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผดิ
วนัิยในกรณีใด  ตามข้อใดและควรจะลงโทษใน 
สถานใดหรือไม่ 

    ทั้งนี ้ เป็นกระบวนการทีจ่ะต้องท าโดยผู้มีอ านาจ 
หน้าที่ในการพจิารณาตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
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หลกัการพจิารณาความผดิ 

  2.  หลกัมโนธรรม 

1.  หลกันิติธรรม 
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หลกันิติธรรม 

คอืการพจิารณาตามตัวบทกฎหมาย 

-  มีบทกฎหมายบัญญัติเป็นความผดิ 

-  การกระท าเข้าองค์ประกอบ 
 ความผดิทุกประการ 
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      “การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ
โดยมชิอบ  เพือ่ให้ตนเองหรือผู้อืน่ได้ประโยชน์ทีม่คิวร
ได้  เป็นการทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ  และเป็นความผดิ
วนัิยอย่างร้ายแรง” 

องค์ประกอบ   คอื 
1.  มหีน้าทีร่าชการ 
2.  ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
     โดยมชิอบ 
3.  เพือ่ให้ตนเองหรือผู้อืน่ได้ประโยชน์ทีม่คิวรได้ 

4.  มเีจตนาทุจริต 

ฐานทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ 
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          “การรายงานเทจ็ต่อผู้บังคบับัญชา  อนัเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผดิ
วนัิยอย่างร้ายแรง” 

องค์ประกอบ  คอื 
1.  มกีารรายงาน 

2.  รายงานเป็นเทจ็ 
3.  รายงานต่อผู้บังคบับัญชา 
4.  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

ฐานรายงานเทจ็ 
ต่อผู้บังคบับัญชา 
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 หลกัมโนธรรม   หมายถงึ 
  การพจิารณาทบทวนให้รอบคอบ
โดยค านึงถงึความเป็นจริง    
ความถูกต้องเหมาะสมที่ควรจะเป็น 
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หลกัการพจิารณาก าหนดโทษ 
1. หลกันิติธรรม 

2. หลกัมโนธรรม 

3. หลกัความเป็นธรรม 

4. นโยบายของทางราชการ 
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โทษทางวนัิยมี  5  สถาน 

1.  ภาคทัณฑ์ 

2.  ตัดเงินเดอืน 

3.  ลดขั้นเงินเดือน 
4.  ปลดออก 

5.  ไล่ออก 
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1. หลกันิติธรรมในการก าหนดโทษ 
คอื  ค านึงถงึระดบัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนด 

* ความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง  ก าหนดโทษสถานหนัก 
* ความผดิวนัิยอย่างไม่ร้ายแรง  ก าหนดโทษสถานเบา 

* ความผดิวนัิยเลก็น้อย  จะงดโทษให้กไ็ด้   
   (ว่ากล่าวตักเตือน  ทัณฑ์บน) 
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Coffee Break 
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2.  หลกัมโนธรรมในการก าหนดโทษ 
 คอื  การพจิารณาทบทวนให้รอบคอบ  โดย
ค านึงถงึความถูกต้อง  เหมาะสม  ตามเหตุผล 
ที่ควรจะเป็น ภายในขอบเขตระดบัโทษ  ตามที่
กฎหมายก าหนด 
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เหตุผลประกอบการพจิารณา 
*  ลกัษณะของการกระท าผดิ 
*  ผลแห่งการกระท า 
*  คุณความด ี

*  การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระท าน้ันเป็นความผดิ 

*  การให้โอกาสแก้ไขความประพฤต ิ
 *  เหตุเบือ้งหลงัการกระท าผดิ 
 *  สภาพของผู้กระท าผดิ 
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3. หลกัความเป็นธรรม 
คอื   การวางโทษจะต้องให้ได้ระดบัเสมอ
หน้ากนั  ใครท าผดิกจ็ะต้องถูกลงโทษ 

 -  ไม่เลอืกที่รักมักที่ชัง 

 -  ความผดิอย่างเดียวกนั  ควรก าหนดโทษ  
   เท่ากนั หรือใกล้เคยีงกนั 
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4. นโยบายของทางราชการใน 
    การลงโทษข้าราชการ 
  -  นโยบายของรัฐบาล 
  -  มติคณะรัฐมนตรี 
  -  มติ  ก.พ. 
  -  มติ ก. กลาง 
  -  นโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ 

.................... 

.................... 

....................... 
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          แม้ว่าการลงโทษจะเป็นมาตรการ 
ทีพ่งึใช้เป็นอนัดบัสุดท้ายในการรักษาวนัิย
ข้าราชการ  แต่กเ็ป็นมาตรการที่ส าคญัและ
จ าเป็นต้องใช้อยู่ตราบเท่าทีย่งัมข้ีาราชการ
กระท าผดิวนัิย 

การลงโทษทางวนัิย 
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จุดมุ่งหมายของการลงโทษทางวนัิย 
1. เพือ่รักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย  หรือระเบียบ
แบบแผน 

2. เพือ่รักษามาตรฐานความประพฤต ิ ขวญั  และ 
สมรรถภาพของข้าราชการ 

3. เพือ่จูงใจให้ข้าราชการปรับปรุงตนเองให้ดขีึน้ 

4. เพือ่รักษาช่ือเสียงของทางราชการและความเช่ือมัน่ 
ของประชาชนต่อหน้าทีร่าชการ 
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ประกาศคณะกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  เร่ือง 

“ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” 

ข้อ 21   “พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวนัิยตามทีก่ าหนด
เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งรัดอยู่เสมอ......”  
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         ข้อ 23  “พนักงานส่วนท้องถิน่ผู้ใดฝ่าฝืน 
ข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัตติามข้อปฏิบัตทิางวนัิย  ผู้น้ัน
เป็นผู้กระท าผดิวนัิย  จักต้องได้รับโทษทางวนัิย   
เว้นแต่มเีหตุอนัควรงดโทษ  ทั้งนี.้.......” 
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ข้อ 25   วรรคแรก “ผู้ส่ังลงโทษต้องส่ังลงโทษให้
เหมาะสมกบัความผดิ  และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท  
โดยอคต ิ หรือโดยโทสะจริต   หรือลงโทษผู้ทีไ่ม่มี
ความผดิ” 

ปรัชญาในการลงโทษ 
ตามประกาศ ก.ถ. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลาง

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 
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ข้อควรค านึงในการลงโทษ 
1.  อ านาจการลงโทษ 

2.  ผู้ส่ังลงโทษ 

3.  ขั้นตอนการด าเนินการถูกต้องหรือไม่ 

5.  การส่ังลงโทษต้องไม่ย้อนหลงั 

6.  สภาพการเป็นข้าราชการ 

4.  ผู้ถูกส่ังลงโทษต้องเป็นผู้ใต้บังคบับัญชา 
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1.  อ านาจการส่ังลงโทษ 

ข้อ 67 วรรคหน่ึง “.....ให้นายก.....ส่ังลงโทษภาคทณัฑ์  
ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี....” 

วรรคสาม “นายก.....มอี านาจลงโทษตัดเงนิเดอืน และ 
ลดขั้นเงินเดือนข้าราชการ......ตามวรรคหน่ึงได้ดงันี ้

           (1)  ตัดเงนิเดอืนคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 5%   และ 
เป็นเวลาไม่เกนิสามเดอืน 

           (2)  ลดขั้นเงินเดอืนคร้ังหน่ึงไม่เกนิหน่ึงขั้น 

(มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัวนัิยฯ  ของ ก.จ.) 

ไม่ร้ายแรง 
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ร้ายแรง 

ข้อ 68 วรรคหน่ึง “ภายใต้บังคบัวรรคสองแห่งข้อนี ้  
ข้าราชการ....กระท าผดิวนัิยอย่างร้ายแรง  ให้นายก....ส่ัง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณ ี 
ถ้ามเีหตุอนัควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพจิารณา
ลดโทษกไ็ด้   แต่ห้ามมใิห้ลงโทษต ่ากว่าปลดออก” 

        (มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัวนัิยฯ  ของ ก.จ.) 
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2. ผู้มอี านาจส่ังลงโทษ 
 
(1) ผู้บังคบับัญชาตามทีก่ฎหมายบัญญตัใิห้อ านาจ 
  ลงโทษไว้ 
 
- พระราชบัญญตัริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2542 
- มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนัิยและการรักษาวนัิย  และ 
   การด าเนินการทางวนัิย 
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(2)  ผู้บังคบับัญชาทีไ่ด้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจ  
      (ปฏิบัติราชการแทน) 

(3) การรักษาราชการแทน และการรักษาการในต าแหน่ง 
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3.  ขั้นตอนการด าเนินการถูกต้องหรือไม่ 

-  วนัิยอย่างร้ายแรง ก่อนลงโทษได้มีการแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการสอบสวน หรือไม่   เว้นแต่ 
   กรณีความผดิที่ปรากฏชัดแจ้ง 

-  การส่ังลงโทษดังกล่าวมีการน าเสนอต่อ ก. ต่าง ๆ  
   หรือไม่ 
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4.  ผู้ถูกส่ังลงโทษต้องเป็นผู้ใต้บังคบับัญชา 

-  ข้าราชการทีโ่อนย้ายระหว่างถูกสอบสวน 

-  การรักษาการในต าแหน่งและการช่วย 
   ราชการที่เกีย่วข้องกบัอ านาจการส่ังลงโทษ 
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5.  การส่ังลงโทษต้องไม่ย้อนหลงั 

 โดยหลกัการส่ังลงโทษทั้งความผดิร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง  จะส่ังลงโทษย้อนหลงัก่อนวนั 
ออกค าส่ังไม่ได้  เว้นแต่  เข้าข้อยกเว้นตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัวนัิยฯ 
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การออกค าส่ังลงโทษ  

การลงโทษกรณผีดิวนัิยไม่ร้ายแรง 

ลงโทษ ลด / ตัด / ภาค ลดโทษจากไล่ / ปลด เป็น 
 ลด / ตัด / ภาค 

ห้ามส่ังลงโทษให้มผีลย้อนหลงัไปก่อนวนัออกค าส่ัง 
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การลงโทษกรณผีดิวนัิยอย่างร้ายแรง 

ลงโทษ ปลด / ไล่ ส่ังเพิม่ , ลดโทษ ปลด / ไล่ 

จะส่ังให้มผีลตั้งแต่วนัใด 

พจิารณาตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวนัิย ฯ 
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การส่ังเพิม่โทษ หรือลดโทษ 

ส่ังเพิม่ / ลดโทษ     

ลด  /  ตัด  /   ภาค 

ให้ส่ังย้อนหลงัไปถึงวนัที่ค าส่ังลงโทษเดมิใช้บังคบั 

ภายใต้เงือ่นไข 

ไม่กระทบสิทธิ / ประโยชน์ทีผู้่ถูกลงโทษได้รับไปแล้ว 
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6.  สภาพการเป็นข้าราชการ 

 การส่ังลงโทษจะมีผลใช้บังคบัได้ต่อเมื่อ 
ข้าราชการพลเรือนยงัมีสภาพเป็นข้าราชการอยู่  
เว้นแต่เข้าตามกรณีข้อ 26 ของประกาศ ก.ถ.  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 
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การลงโทษทางวนัิยแก่ผู้ทีอ่อกไปแล้วท าได้ในกรณ ี
1. ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนัิยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนออก 

 -  เป็นหนังสือ 
  -  ต่อ  ผบ. / ผู้มหีน้าทีสื่บสวนสอบสวน 
          ตรวจสอบ/ หรือ  ผบ.เป็นผู้กล่าวหา 

2. ถูกฟ้อง / ต้องหาว่ากระท าผดิอาญาอยู่ก่อน เว้นแต่ 
ความผดิทีไ่ด้กระท าโดยประมาททีไ่ม่เกีย่วกบัราชการ
หรือความผดิลหุโทษ 
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    ข้อยกเว้น  ตามข้อ 26   

 1.  ตาย   ด าเนินการไม่ได้ 

 2.  ถ้าจะลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดอืน   
      ลดขั้นเงนิเดอืน  ให้งดเสีย 
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          ข้อ 25  วรรคสอง   
   “การลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ท าเป็น
ค าส่ัง  ในค าส่ังลงโทษให้แสดงข้อเท็จจริง  พฤติการณ์  
การกระท าผดิ  ข้อกฎหมายและข้อพจิารณา  ทั้งนี ้  
ให้ระบุสิทธิในการอุทธรณ์  และระยะเวลาส าหรับการ
อุทธรณ์ไว้ในค าส่ังลงโทษด้วย ” 
 

ลกัษณะของค าส่ังลงโทษ 
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กรณศึีกษา 
    นิติกร 5  ได้เสพสุรามนึเมาจนไม่สามารถครองสตไิด้ 
และได้กระท าการลวนลามน้องสาวเพือ่นโดยจับมอื   
โอบกอด  และขอให้เป็นภรรยา  ภายหลงัตกลงกนัได้   
ข้าราชการผู้นีย้นิยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นเงนิ  
5,000 บาท 

   ขอให้ท่านพจิารณาว่า พฤตกิารณ์ของข้าราชการผู้นี้
เป็นความผดิวนัิยหรือไม่  หากผดิ ผดิตามข้อใด  และ 
ควรลงโทษสถานใด 

1 
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กรณศึีกษา 
    เจ้าหน้าทีพ่มิพ์ดดี 3  ศาลภาษอีากรกลาง  ได้มา 
ลงช่ือปฏิบัตริาชการในวนัที่ 4 มนีาคม 2546  เวลา 
07.30 น. แล้วออกไปท าธุระส่วนตวันอกสถานที ่
ราชการทั้งวนัโดยไม่ขออนุญาตต่อผู้บังคบับัญชา 

    ขอให้ท่านพจิารณาว่า พฤตกิารณ์ของข้าราชการผู้
นี ้ มคีวามผดิวนัิยหรือไม่  หากผดิ ผดิตามข้อใด และ
ควรก าหนดโทษสถานใด 

2 
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กรณศึีกษา 
 นายวทิย์ เป็นหัวหน้าแผนกการเงิน  นายประพนัธ์  
ซ่ึงเป็นผู้อยู่ใต้บังคบับัญชาของนายวทิย์ ได้ยกัยอกเงนิของ
ทางราชการซ่ึงอยู่ในความรับผดิชอบของแผนกการเงนิไป 
70,000  บาท   
  หลงัจากที่ได้มีการสอบสวนทางวนัิยและ 
สอบสวนหาตวัผู้รับผดิทางแพ่งแล้ว  นายประพนัธ์ ถูกส่ัง
ลงโทษไล่ออกจากราชการและได้หลบหนีไป  ส่วนนายวทิย์ 

3 
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อธิบดีส่ังลงโทษตัดเงินเดือนฐานไม่ระมัดระวงัรักษา
ประโยชน์ของราชการ  เป็นเหตุให้นายประพนัธ์ ทุจริต 
ยกัยอกเงินรายนีไ้ป  เมื่อส่ังลงโทษดังกล่าวแล้ว  อธิบดีได้
ส่ังให้นายวทิย์  ท าสัญญารับสภาพหนีย้อมชดใช้เงิน 
ดังกล่าวด้วย  แต่นายวทิย์ โต้แย้งว่าตนไม่ควรต้องรับผดิ
ชดใช้  และไม่ยอมท าสัญญารับสภาพหนีต้ามค าส่ังของ
อธิบดี 
 ขอให้ท่านพจิารณาว่า นายวทิย์ มีความผดิวนัิย 
หรือไม่  หากผดิ ผดิตามข้อใด และควรลงโทษสถานใด 
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 www.ocsc.go.th 
www.lawreform.go.th 
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ส านักมาตรฐานวนัิย 
ส านักงาน  ก.พ. 

โทร. (02) 547 - 1631 
โทรสาร (02) 547 - 1630 
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ข้อ 3   พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้องปฏิบัตหิน้าทีร่าชการด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริตและเทีย่งธรรม 

          ห้ามมใิห้อาศัยหรือยอมให้ผู้อืน่อาศัยอ านาจหน้าทีร่าชการ
ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อืน่ 

          การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีร่าชการโดยมชิอบ 
เพือ่ให้ตนเองหรือผู้อืน่ได้ประโยชน์ทีม่คิวรได้ เป็นการทุจริตต่อ
หน้าทีร่าชการและเป็นความผดิทางวนัิยอย่างร้ายแรง 
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ข้อ 5   พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้องปฏิบัติหน้าทีร่าชการด้วย
ความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ  และต้องไม่ประมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ 

          การประมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการอนัเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผดิทางวนัิยอย่าง
ร้ายแรง 
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ข้อ 8    พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้องรักษาความลบัของ                       
ทางราชการ  

            การเปิดเผยความลบัของทางราชการ  อนัเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   เป็นความผดิทางวนัิยอย่าง
ร้ายแรง 
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ข้อ 9   พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้องปฏิบัตติามค าส่ังของผบ.  ซ่ึง
ส่ังในหน้าทีร่าชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลกีเลีย่ง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ
ตามค าส่ังน้ันจะท าให้เสียหายแก่ราชการ  หรือจะเป็นการไม่
รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นทันที  เพือ่ให้
ผบ.ทบทวนค าส่ังน้ันกไ็ด้  และเมือ่ได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้า
ผบ.ยนืยนัให้ปฏิบัตติามค าส่ังเดมิ  ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชาต้อง
ปฏิบัติตาม 

          การขัดค าส่ังหรือหลกีเลีย่งไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผบ.ซ่ึงส่ังในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อนัเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผดิทางวนัิยอย่างร้ายแรง 
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ข้อ 10    พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้องปฏิบัติหน้าทีร่าชการ
โดยมใิห้เป็นการกระท าข้ามผู้บังคบับัญชาเหนือตนเว้นแต่
ผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไปเป็นผู้ส่ังให้กระท าหรือได้รับ
อนุญาตพเิศษเป็นคร้ังคราว 
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ข้อ 11   พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อ
ผู้บังคบับัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้ง  
ถือว่าเป็นรายงานเทจ็ด้วย 

การรายงานเทจ็ต่อผู้บังคบับัญชา  อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง   เป็นความผดิทางวนัิยอย่างร้ายแรง 
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ข้อ 12    พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
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 ข้อ 13    พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้อง อุทศิเวลาของตนให้แก่
ราชการจะละทิง้หรือทอดทิง้ราชการมิได้ 

           การละทิง้หรือทอดทิง้ราชการโดยไม่มเีหตุผลอนั
สมควร  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือละทิง้
ราชการติดต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่าสิบห้าวนัโดยไม่
มเีหตุผลอนัสมควร  หรือโดยมพีฤตกิารณ์อนัแสดงถึงความ       
จงใจไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ                       
เป็นความผดิทางวนัิยอย่างร้ายแรง 
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ข้อ 14    พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษา
ความสามคัค ี และไม่กระท าการอย่างใดทีเ่ป็นการกลัน่แกล้งกนั  
และต้องช่วยเหลอืกนัในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการระหว่าง
พนักงาน(ท้องถิ่น)ด้วยกนัและผู้ร่วมปฏิบัตริาชการ 
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ข้อ 19    พนักงาน(ส่วนท้องถิ่น)ต้องรักษาช่ือเสียงของตน  และ
รักษาเกยีรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าทีร่าชการของตนมิให้เส่ือม
เสีย  โดยไม่กระท าการใดๆ  อนัได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤตช่ัิว  

หรือกระท าการอืน่ใดอนัได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง  
เป็นความผดิทางวนัิยอย่างร้ายแรง 


