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ข้อ 14 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่
กระทำการอย่างที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือ
กันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 ข้อ 15 ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็น
ธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 การดูหมิ่ น  เหยี ยดหยาม กดขี่  ห รือข่ ม เห ง 
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 16 ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระทำ
การหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 ข้อ 17 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ 
หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 ข้อ 18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
 ข้อ 19 ต้องรักษาซึ่ งเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 
โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  
 การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือ
โทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุก หรือ

ให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำการอ่ืนใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
ทางวินัยตามที่กำหนดในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้การทำผิด
วินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงด
โทษตามท่ีกำหนดในหมวด 8 
 
สถานโทษพนักงานส่วนตำบล มี 5 สถาน ได้แก่ 

1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 

2. วินัยอย่างร้ายแรง 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 

สถานโทษพนักงานส่วนตำบล มี 4 สถาน ได้แก่ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
(3) ลดขั้นค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
(4) ไล่ออก 

 
(ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 
และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ) 

 
 

การดำเนินการทางวินัยของ
พนักงานส่วนตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วินัยและการรักษาวินัย 
       ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
วินัย มี 2 ความหมาย คือ 

1. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่
กำหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 

2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 

วินัย มี 2 ประเภท คือ 
1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
2. วินัยอย่างร้ายแรง 

การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นมี ดังนี้ 
 ข้อ 1 ต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้าม 
และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ เคร่งครัดอยู่ 
 ข้ อ  2  ต้ อ งสนั บ สนุ น การป กครอ งระบ อบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข้อ 3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
และความเท่ียงธรรม 
 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอำนาจหน้าที่
ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
มิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ หรือ 
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 4 ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี 
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 

 ข้อ 5 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
 การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ต าม ก ฎ ห ม าย  ร ะ เบี ย บ ข อ งท า งร าช ก ารม ติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ
และรับทราบ เหตุการณ์ เคลื่ อน ไหวอันอาจเป็ น
ภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่ง
จะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามรถ 
 ข้อ 8 ต้องรักษาความลับทางราชการ 
 การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่
ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่
ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการหรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเสนอ 

ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็น
แล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
เดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงมาปฏิบัติตาม
คำสั่งของผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 10 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็น
การกระทำการข้ามผู้บังคบับัญชาเหนือตน 
 ข้ อ  1 1  ต้ อ ง ไ ม่ ร า ย ง า น เท็ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาการรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่ง
ควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
 ข้อ 12 ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 ข้อ 13  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่
ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันอย่างเป็นเวลาเกินกว่าสิบ
ห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อัน แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  
 
 


