ขอ 17 ตองไมเปนกกรมการผูจัดการหรือ
สถานโทษพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น มี ๕ สถาน
ผูจัดการ หรือด ารงต าแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน
ได แ ก
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
๑. วิ นั ย อย า งไม ร า ยแรง
ขอ 18 ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการ และในการปฏิบัติการปฏิบัติ
(๑) ภาคทั ณ ฑ
หนาที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับ
(๒) ตั ด เงิ น เดื อ น
ประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการโดยอนุโลม
(๓) ลดขั้ น เงิ น เดื อ น
ขอ 19 ตองรักษาซึ่งเสียงของตน และรักษา
๒. วิ นั ย อย า งร า ยแรง
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อม
(๔) ปลดออด
เสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือ
โทษที่หนักกวาจกคุกโดยคําพิพากษา ถึงที่สุดให จําคุก
หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุกเวนแตเปนโทษ สําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรือกระทําการอื่นใดไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ ทาง
วินัยตามที่กําหนดในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิด วินัย
จักตองไดรับโทษทาวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ
ตามที่กําหนดในหมวด 8

วินัยและการรักษาวินัย
ของพนั กงานส่วนท้องถิน

(๕) ไล อ อก
สถานโทษทางวิ นั ย ลู ก จ า ง พนั ก งานจ า ง มี ๔
สถาน ได แ ก
(๑) ภาคทั ณ ฑ
(๒) ตั ด ค า ตอบแทน
(๓) ลดค า ตอบแทน
(๔) ไล อ อก

จัดทําโดย
องค์ การบริหารส่วนตําบลชุมแสง

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานสวนทองถิ่น

และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ การประมาท
เลินเลอในหนาที่ราชการอันเปน เหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิด วินัย อยางรายแรง
คําวา “วินัย” ความหมาย คือ
ขอ 6 ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตาม
๑. ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤติที่กําหนด
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี และ
ใหขาราชการตองยึดถือปฏิบัติ
นโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ การ
๒. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาวาสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตาม กฎหมาย
ควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของวินัยได
ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบาย
ของรัฐอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง รายแรงเปน
“วินัย” มี ๒ ประเภท คือ
ความผิดวินัยอยางรายแรง
๑. วินัยอยางไมรายแรง
ขอ 7 ตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและ รับ
๒. วินัยอยางรายแรง
ทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอ
ประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก
การรักษาวินัยของพนักงานสวนทองถิ่นมีดังนี้
ขอ 1 ตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหาม และ ประชาติจนเต็มความสามารถ
ขอ 8 ตองรักษาความลับทางราชการ การ เปดเผย
ขอปฏิบัติไวในหมวดนี้ เครงครัดอยู
ความลับของทางราชการอันเปนเหตุ ใหเสียหาย แก
ขอ 2 ตองสนับสนุนการปกครอง ระบอ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขตาม ราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัย อยางรายแรง
ขอ 9 ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่ง สั่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ในหนาที่ราชการ โดยชอบดวยกฎหมาย และ ระเบียบของ
ขอ 3 ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย
ทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวา การ
และเที่ยงธรรม หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอ
านาจ หนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทาง ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าใหเสียหายแกราชการหรือ จะ
เปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการหรือเปน ค าสั่ง
ออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยมิชอบ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย จะเสนอความเห็นเปน หนังสือ
ทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได และเมื่อ
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรไดหรือ การ
ทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนความผิดวินัย อยางราย ไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันให ปฏิบัติ
ตามค าสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม การขัด
แรง
ขอ 4 ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดี หรือ ค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของ ผูบังคับบัญชา
อันเปนเหตุใหเสียหายแก ราชการอยาง รายแรง เปน
ความกาวหนาแกราชการ
ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 5 ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ อุตสาหะ
เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทาง ราชการ

ขอ 10 ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการ กระท า
การขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ขอ 11 ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือวาเปน การ
รายงานเท็จดวย
ขอ 12 ตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและ แบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ
ขอ 13 ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะ ละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิไดการละทิ้งหรือ ทอดทิ้ง
หนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุ ใหเสีย
หายแกราชการอยาง รายแรง หรือละทิ้งหนาที่ ราชการ
ติดตอในคราว เดียวกันอยางเปนเวลาเกินกวาสิบ หาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ อัน
แสดงถึง ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการเปน ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 14 ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และ
ไมกระท าการอยางที่เปนการกลั่นแกลงกัน และตอง
ชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานสวน
ทองถิ่นดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
ขอ 15 ตองตอนรับใหความสะดวกใหความเปน
ธรรมและใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอ
ราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความ
สุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น เหยียบหยาม กดขี่ หรือ
ขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ การดูหมิ่น เหยียด
หยาม กดขี่ หรือขมเหง ประชาชนผูมาติดตอราชการ
อยางรายแรง เปนความผิด วินัยอยางรายแรง
ขอ 16 ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่น กระทํา
การหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยง ธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ ของ
ตน

