
 
 

 
 
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

วินัยมี 2 ความหมาย คือ 
1. ระเบียบกฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติท่ีก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกว่าสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 

วินัยมี 2 ประเภท คือ 
1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
2. วินัยอย่างร้ายแรง 

การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นมี ดังนี้ 
 ข้อ 1 ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 2 ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข้อ 3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้

ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควร หรือ การทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ข้อ 4 ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 ข้อ 5 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง

ราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เสียหายแก่ราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบยีบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษทีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็น
ภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
  ข้อ 8 ต้องรักษาความลับทางราชการ การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ทาง
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้า
ผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงมา
ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 10 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
  ข้อ 11 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย 
  ข้อ 12 ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย 
 



 
ข้อ 13 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ การละทิ้งหรือ 

ทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 14 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 
และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 15 ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยาม 
กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้อ 16 ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อัน
อาจท าให้เสียความเที่ยวธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  ข้อ 17 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  ข้อ 18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
  ข้อ 19 ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหนาที่ราชการของตนมิให้
เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  
  การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก หรือหนักกว่าโทษจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าการอ่ืนใดได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่ก าหนดในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท า
ผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัยเว้นแต่มีเหตุอันสมควรงดโทษตามท่ีก าหนดในหมวด 8 
  
 สถานโทษพนักงานส่วนต าบลมี 5 สถาน ได้แก่ 
  1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
   1. ภาคทัณฑ์ 
   2. ตัดเงินเดือน 
   3. ลดขั้นเงินเดือน 
  2. วินัยอย่างร้ายแรง 
   1. ปลดออก 
   2. ไล่ออก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  พนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานจ้างผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยซึ่งมี 4 สถาน คือ 

1. ภาคทัณฑ์ 
  2. ตัดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
  3. ลดขั้นค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
  4. ไล่ออก 
  การกระท าความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  1. กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  2. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุ
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  3. ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  4. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา หรือขัดค าสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 47 จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  5. ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  6. ละทิ้งหรือทอกท้ิงการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน 
  7. ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดจนเป็นเหตุให้
ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  8. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือหนัก
กว่าโทษจ าคุก 
  9. การกระท าอ่ืนใดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  เมื่อมีกรณีท่ีพนักงานจ้างถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหา
ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้น
กระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา แต่ถ้าไม่มีมูลกระท าผิดให้สั่งยุติเรื่องและรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมีมติประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติตามมตินั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบมติ แต่ถ้าไม่มีมูลกระท าความผิดให้สั่งยุติเรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสอบสวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานจ้างกระท าความผิดวินัยร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร 
  กรณีท่ีผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งลงโทษ
พนักงานจ้างผู้นั้น ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้ 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 
5% และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น 
 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานจ้างรักษาวินัย 
 



 

 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 
5% และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน 
  3. ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส่วนหรือหัวหน้ากอง สั่งลงโทษภาคทัณฑ์
หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน  
  4. หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
  การสั่งลงโทษตามวรรคสอง ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท า
ความผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน ในกรณีกระท าผิด
วินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้ได้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
  เมื่อได้มีการสั่งลงโทษหรือท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือน หรือสั่งยุติเรื่องกรณีไม่มี
มูลกระท าความผิด ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมี
มติประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติตามมตินั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบมติ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


