
องค์ความรู้เร่ือง “วินัยและการรักษาวินัย” 

1. ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ  
2. ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรมห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ ผู้อื่นอาศัยอ านาจ
หน้าที่ราชการของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้
ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

4. ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ  

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง ราชการ และต้องไม่
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การประมาณเลินเล่อใน
หน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง  

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ
รัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ การปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้างแรง  

7. ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็น ภยันตรายต่อประเทศชาติ
และต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจน
เต็มความสามารถ  

8. ต้องรักษาความลับของทางราชการ การเปิดเผย
ความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อยา่งร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

9. ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบของทางราชการ 
โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่ง
นั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการหรือเป็นค าสั่งที่ ไม่ชอบด้วย
กฎหมายต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้
ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตาม การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและ ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  

10. ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็น
ผู้สั่งให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว  

11. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน
โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ

ด้วย การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

12. ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ  

13. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

14. ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่
กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้อง
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาล
ด้วยกัน  

15. ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และ
ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่
ของตนโดยไม่ชักช้า ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดู
หมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือ ข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชน
ผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

16. ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหา
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความ เที่ยงธรรม หรือเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  



17. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ
ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน คล้ายคลึงกันนั้นให้ห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท  

18. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการโดย อนุโลม  

19. ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้ เสื่อมเสีย โดยไม่กระท า
การใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว การกระท าความผิด
อาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
1. ภาคทัณฑ ์
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดขั้นเงินเดือน 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 

 
การลงโทษทางวินัย  
1. ผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกฯ สั่ง

ลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควร
แก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน 

จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 
หรือมีเหตุอันควร ลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ
ตัดเงินเดือน ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอัน
ควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าว ตักเตือนก็ได้ กรณีกระท าในเรื่องเดียวกัน แต่เป็น
ความผิดวินัยหลายฐาน ให้สั่งลงโทษในสถานที่หนักที่สุด
เพียงสถานเดียว แห่งการกระท านั้น นายกฯ มีอ านาจลงโทษ
ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนพนักงานตามวรรคหนึ่งได้ 
ดังนี้  

(1) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % และเป็นเวลาไม่
เกิน 3 เดือน  

(2) ลดขั้นเงินเดือนคร้ังหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น  
2. ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้ง หรือนายกฯ

แต่งตั้งแล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้
นายกฯ เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพื่อส่งเรื่อง
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและ
การให้ออกจากราชการซึ่ งผู้นั้นสั งกัดอยู่พิจารณาท า
ความ เห็น เสนอ ถ้ ามี เหตุ อันควรลดหย่อนจะน า มา
ประกอบการพิจารณาลด โทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ ากว่า
ปลดออกราชการและเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
มีมติเป็นประการใด ให้นายกอบต. สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 

 

 
 

 

 

 

 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางมะพรา้ว 

อ าเภอหลงัสวน  จงัหวดัชมุพร 


