
วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
วินัย มี ๒ ความหมาย คือ  
๑. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติ ที่ก าหนดให้
ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
๒. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่า สามารถควบคุม
ตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
วินัย มี ๒ ประเภท คือ  
๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
๒. วินัยอย่างร้ายแรง  
การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ 
ข้อ ๑ ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติ
ไว้ในหมวดนี้ เคร่งครัดอยู่  
ข้อ ๒ ต้องสนับสนุนการปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุขตาม  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ  
ข้อ ๓ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์และเที่ยง
ธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจ  หน้าที่ 
ราชการของตนไม่ ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หา 
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้
ประโยชน์ท่ีมิควรได้ หรือ การทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ และเป็น
ความผิดวินัย อย่างร้ายแรง  
ข้อ ๔  ต้องตั้ งใจปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการให้ เกิดผลดี  หรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ  
ข้อ ๕ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ อุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง ราชการ และต้องไม่
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การประมาทเลินเล่อใน
หน้าท่ีราชการอันเป็น เหตุ ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิด วินัย อย่างร้ายแรง  
 

๒ 
ข้อ ๖  ต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ
รัฐบาลโดยไม่ให้ เสียหายแก่ราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยจงใจไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมติ 
คณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐอันเป็นเหตุให้ เสียหายแก่
ราชการอย่าง ร้ายแรงเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง  
ข้อ ๗ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ และ รับทราบ
เหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็น ภยันตรายต่อ ประเทศชาติ
และต้องป้องกันภยันตราย ซึ่งจะบังเกิดแก่ ประชาติจนเต็ม
ความสามารถ  
ข้อ ๘ ต้องรักษาความลับทางราชการ การ เปิดเผยความลับ
ของทางราชการอันเป็นเหตุ ให้  เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง  
ข้อ ๙ ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่ง สั่งในหน้าที่
ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และ ระเบียบ ของทางราชการ
โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า การปฏิบัติตามค าสั่ง
นั้นจะท าให้เสียหาย แก่ราชการหรือ จะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทาง ราชการหรือเป็น ค าสั่งที่ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จะเสนอ  ความเห็นเป็น หนั งสือทันที เพื่ อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวน ค าสั่งนั้นก็ได้และเมื่อได้เสนอความเห็น
แล้ว ถ้า ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้
บังคับ บัญชาต้องปฏิบัติตาม การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง ของ ผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการ อย่าง ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ข้อ ๑๐ ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการ กระท าการข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
ข้อ ๑๑ ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดย
ปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็น การรายงานเท็จด้วย  
 

๓ 
ข้อ ๑๒ ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและ แบบธรรมเนียม
ของทางราชการ 
ข้อ ๑๓ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะ  ละทิ้งหรือ
ทอดทิ้ งหน้าที่ราชการมิได้การละทิ้ งหรือ  ทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็น เหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่าง ร้ายแรง หรือละทิ้ง หน้าที่ราชการติดต่อในคราว 
เดียวกันอย่างเป็นเวลา เกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือโดยมี พฤติการณ์อัน แสดงถึง ความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ของทางราชการเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ข้อ ๑๔ ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความ  สามัคคีและไม่
กระท าการอย่างที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้อง ช่วยเหลือ
กันในการปฏิบัติราชการระหว่าง พนักงานส่วน ท้องถิ่นด้วยกัน
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  
ข้อ ๑๕ ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความ เป็น ธรรมและให้
การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการเกี่ยวกับหน้าที่
ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดู
หมิ่น เหยียบหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้
มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ ๑๖ ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหา
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
ข้อ ๑๗ ต้องไม่เป็นกกรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท 
 
 
 
 



๔ 
ข้อ ๑๘ ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และในการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และใน
การปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๑๙ ต้องรักษาซึ่งเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการ
ใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่การกระท าความผดิอาญา
จนไดร้ับโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ  
หรือกระท าการอื่นใดได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรงผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติ
ตามขอ้ปฏิบตัิทางวินัยตามที่ก าหนดในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัย จักต้องไดร้ับโทษทาวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควร
งดโทษตามที่ก าหนดในหมวด ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
สถานโทษพนักงานส่วนต าบล มี ๕ สถาน ได้แก่ 
๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
(๑) ภาคทัณฑ ์
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือน 
๒. วินัยอย่างร้ายแรง 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
สถานโทษพนักงานส่วนต าบล มี ๔ สถาน ได้แก่ 
(๑) ภาคทัณฑ ์
(๒) ตัดค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 
(๓) ลดขั้นค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
(๔) ไล่ออก  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  
และการด าเนนิการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วินัยและการด าเนินการทางวินัย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
จัดท าโดย   
ส านักปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 
 


