
และการรักษาวินัย 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

---------------------------------------- 
ข้อ 1 ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้าม 

และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ เคร่งครัดอยู่  
ข้อ 2 ต้องสนับสนุนการปกครอง ระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

ข้อ 3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม  

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจ
หน้าที ่ราชการของตนไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หา ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น    
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่ราชการ 
โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นไดป้ระโยชน์ที่มิควรได้ 
หรอืการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวนิัย 
อย่างร้ายแรง  

ข้อ 4 ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  

ข้อ 5 ต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง 
ราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็น
เหตุ ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัย อย่างร้ายแรง  

ข้อ 6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี และ 
นโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือ 
นโยบายของรัฐอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ข้อ 7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและ 
รับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อ 
ประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ 
ประชาติจนเต็มความสามารถ  

ข้อ 8 ต้องรักษาความลับทางราชการ  การ
เปิ ด เ ผ ย คว าม ลั บ ขอ งท า ง ร า ช กา ร อั น เ ป็ น เหตุ   
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง  

ข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซึ่ง สั่งในหนา้ที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการโดยไมข่ัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้า
เห็นว่า การปฏิบัติตามค าสั่งนัน้จะท าให้เสียหายแก่
ราชการหรือ จะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการหรือเป็น ค าสั่งที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย จะเสนอ
ความเห็นเป็น หนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน
ค าสั่งนัน้ก็ได ้และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้า
ผู้บังคับบัญชายนืยันให้ ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาต้องปฏิบตัิตาม    
  การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของ ผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่าง ร้ายแรง เป็นความผิดวนิยัอย่างร้ายแรง  

ข้อ 10 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการ 
กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  

ข้อ 11 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ังคับบัญชา 
การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็น 
การรายงานเท็จด้วย  

ข้อ 12 ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและ 
แบบธรรมเนียมของทางราชการ  

ข้อ 13 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะ 
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้  

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี  
เหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง  

ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว 
เดียวกันอย่างเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มี เหตุผล
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อัน แสดงถึง ความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็น ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ข้อ 14 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี 
และไม่กระท าการอย่างที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้อง
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  

ข้อ 15 ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็น 
ธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ 
ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความ 
สุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียบหยาม กดขี่ หรือ 
ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การดูหมิ่น เหยียด
หยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ข้อ 16 ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้ อ่ืน 
กระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยง
ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน  

ข้อ 17 ต้องไม่ เป็นกรรมการผู้จัดการหรือ 
ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ง อ่ืนใดที่มีลักษณะงาน 
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  

ข้อ 18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ 
และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม  
ข้อ 19 ต้องรักษาซึ่งเสียงของตน และรักษา เกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม 

 



การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
หรือให้รับโทษที่หนัก กว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 20 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและ
พัฒนา ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณี อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามีวินัย ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือ
การอ่ืนใด อันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก 
และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มี
วินัย การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
ให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่
อาจ ก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่
จะด าเนินการ ป้องกันตามสมควรแก่กรณีได้ เมื่อปรากฏ
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนต าบล ผู้ใดกระท า
ผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้  
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที เมื่อมีการกล่าวหา
โดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณี  เป็นที่สงสัยว่า
พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มี 

พยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณา ในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควร 

กล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่อง 
ได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็
ให้ด าเนินการทางวินัยทันที การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณี อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินั ย ใ ห้ด า เนินการตามที่ ก า หนด  ไว้ ใน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
โดย ไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  

ข้อ 21 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์นี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษ
ทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ ตามที่ก าหนดไว้ใน
หมวด 2 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ   

   (1) ภาคทัณฑ์  
   (2) ตัดเงินเดือน  
   (3) ลดขั้นเงินเดือน  
   (4) ปลดออก  
   (5) ไล่ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

    วินัยและการรักษาวินัย 
      ของข้าราชการท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคลา้ 
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบงึกาฬ 

 
 


