
 

 

 ข้อ 14 ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี 
และไม่กระท าการอย่างท่ีเป็นการกลั่นแกล้งกัน และ
ตอ้งช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัราชการระหวา่งพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัและผูร่้วมปฏิบติัราชการ 
 ข้อ 15 ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความ
เป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผูม้าติดต่อ
ราชการเก่ียวกับหน้าท่ีของตนโดยไม่ชักช้า และด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี 
หรือข่มเหงประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 
 การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี  หรือข่มเหง 
ประชาชนผูม้าติดต่อราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 16 ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู ้อ่ืน
กระท าการหาผลประโยชน์อนัอาจท าให้เสียความเท่ียง
ธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการของตน 
 ข้อ 17  ต้องไม่ เป็นกรรมการผู ้จ ัดการหรือ
ผู ้จ ัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงาน
คลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 
 ข้อ 18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองใน
การปฏิบติัหน้าท่ีราชการ และในการปฏิบติัการปฏิบติั
หน้าท่ีราชการ และในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าดว้ยมารยาททางการเมืองของขา้ราชการโดย
อนุโลม 
 ข้อ 19 ต้องรักษาซ่ึงเสียงของตน และรักษา
เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือม
เสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติ
ชัว่  
 การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงท่ีสุดให้
จ  าคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกเวน้แต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าการอ่ืนใดได้ช่ือว่าเป็นผู ้
ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติั
ทางวินยัตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี ผูน้ั้นเป็นผูก้ารท าผิด
วินยั จกัตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั เวน้แต่มีเหตุอนัควรงด
โทษตามท่ีก าหนดในหมวด 8 
 
สถานโทษพนักงานส่วนต าบล มี 5 สถาน ได้แก่ 

1. วนัิยอย่างไม่ร้ายแรง 
(1) ภาคทณัฑ ์
(2) ตดัเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 

2. วนัิยอย่างร้ายแรง 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 

สถานโทษพนักงานส่วนต าบล มี 4 สถาน ได้แก่ 
(1) ภาคทณัฑ ์
(2) ตดัค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 
(3) ลดขั้นค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 
(4) ไล่ออก 

 
(ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรักษาวินยั 
แ ล ะ
ก า ร

ด าเนินการทางวนิยั พ.ศ. 2558 ) 
 
 
 
 



 

 

ส ำนกัปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลภูแลนคำ 
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การด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

วนัิยและการรักษาวนัิย 
       ของพนักงานส่วนท้องถิน่ 

วนัิย มี 2 ความหมาย คือ 
1. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติท่ี

ก าหนดใหข้า้ราชการตอ้งยดึถือปฏิบติั 
2. ลักษณะเชิงพฤติกรรม ท่ี แสดงออกมาว่า

สามารถควบคุมตนเองให้อยูใ่นกรอบของวินยั
ได ้

วนัิย มี 2 ประเภท คือ 
1. วนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง 
2. วนิยัอยา่งร้ายแรง 

การรักษาวนัิยของพนักงานส่วนท้องถิ่นมี ดังนี ้
 ข้อ 1 ตอ้งรักษาวินัยตามท่ีก าหนดเป็นขอ้ห้าม 
และขอ้ปฏิบติัไวใ้นหมวดน้ี เคร่งครัดอยู ่
 ข้อ 2  ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 
 ข้อ 3  ต้องปฏิบัติหน้าท่ี ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตยแ์ละความเท่ียงธรรม 
 ห้ามมิให้อาศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศัยอ านาจ
หนา้ท่ีราชการของตนไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

 การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ท่ีมิควร
ได ้หรือ การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 4 ตอ้งตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้กิดผลดี 
หรือความกา้วหนา้แก่ราชการ 
 ข้อ 5  ต้องปฏิบัติหน้าท่ี ราชการด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ และตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ 
 การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการอนัเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 6 ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ใหเ้สียหายแก่ราชการ 
 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐอนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อยา่งร้ายแรงเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 7 ตอ้งถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและ
รับทราบเหตุการณ์เคล่ือนไหวอนัอาจเป็นภยนัตรายต่อ



 

 

ประเทศชาติและตอ้งป้องกนัภยนัตรายซ่ึงจะบงัเกิดแก่
ประเทศชาติจนเตม็ความสามรถ 
 ข้อ 8 ตอ้งรักษาความลบัทางราชการ 
 การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็น
เหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรงเป็นความผดิวนิยั
อยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 9 ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
ซ่ึงสั่งในหน้าท่ีราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการโดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเล่ียง แต่
ถ้าเห็นว่าการปฏิบติัตามค าสั่งนั้ นจะท าให้เสียหายแก่
ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการหรือเป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่ อให้ผู ้บังคับบัญชา
ทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว 
ถา้ผูบ้งัคบับญัชายืนยนัให้ปฏิบติัตามค าสั่งเดิม ผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม 
 การขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงมาปฏิบติัตามค าสั่ง
ของผูบ้ ังคับบัญชา อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ข้อ 10  ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการ
กระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 

 ข้อ 11 ตอ้งไม่รายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชาการ
รายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้งถือว่าเป็น
การรายงานเทจ็ดว้ย 
 ข้อ 12 ตอ้งถือและปฏิบติัตามระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ 
 ข้อ 13 ต้องอุทศิเวลาของตนให้แก่ราชการจะละ
ทิง้หรือทอดทิง้หน้าทีร่าชการมิได้ 
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันอย่างเป็น
เวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  โดยไม่มี
เห ตุ ผ ลอั น สมค วร  ห รือ โด ยมี
พฤติการณ์อัน  แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  
 


