
 ข้อ ๑๔ ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี 
และไม่กระท าการอย่างที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้อง
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

 ข้อ ๑๕ ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความ
เป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือ
ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

 การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่  หรือข่มเหง
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

 ข้อ ๑๖ ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่น
กระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยง
ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน 

 ข้อ ๑๗ ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จั ดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

 ข้อ ๑๘ ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการ
โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๙ ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม
เสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
 

 การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก
หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าการอื่นใดได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
ทางวินัยตามที่ก าหนดในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 
จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
ตามที่ก าหนดในหมวด ๘ 
 
สถานโทษพนักงานส่วนต าบล มี ๕ สถาน ได้แก่ 

 วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๑. ภาคทัณฑ์ 
๒. ตัดเงินเดือน 
๓. ลดขั้นเงินเดือน 

 วินัยอย่างร้ายแรง 
๔. ปลดออก 
๕. ไล่ออก 
 

สถานโทษพนักงานจ้าง มี ๔ สถาน ได้แก่ 
 ๑. ภาคทัณฑ์ 
 ๒. ตัดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
 ๓. ลดขั้นค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
 ๔. ไล่ออก 
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วินัยและการรักษาวินัย 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

วินัย มี ๒ ความหมาย คือ 
 ๑. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติ
ที่ก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
 ๒. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่า
สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
วินัย มี ๒ ประเภท คือ 
 ๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 ๒. วินัยอย่างร้ายแรง 
การรกัษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังน้ี 
 ข้อ ๑ ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 ข้อ ๒ ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ข้อ ๓ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจ
หน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการและเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ ๔ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 

 ข้อ 5 ต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
 การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด วินัย
อย่างร้ายแรง 
 ข้อ 6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและ
รับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อ
ประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 ข้อ 8 ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
 การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 ข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือ
จะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน 

ค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาต้อง             
ปฏิบัติตาม 
 การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 10 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการ
กระท า ก า รข้ า ม ผู้ บั ง คั บบัญชา เ หนื อตน  เ ว้ น แ ต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับ
อนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
 ข้อ 11 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็น
การรายงานเท็จด้วย 
 การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 12 พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติ
ตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 ข้อ 13 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะ
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการมิได้ 
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 


