
วินัยและการรักษาวินัย 
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

 

วินัย มี ๒ ความหมาย คือ 
     ๑. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่
กำหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ  
     ๒. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้  
 

วินัย มี ๒ ประเภท คือ 
     ๑. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
     ๒. วินัยอย่างร้ายแรง 
 

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล มีดังนี้ 
     ๑. พนักงานส่วนตำบลต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อ
ห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดน้ี โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
     ๒. พนักงานส่วนตำบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
     ๓. พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
     ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการ
ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
     การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
     ๔. พนักงานส่วนตำบลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
     ๕. พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
     การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็น เหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

     ๖. พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
     การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ๗. พนักงานส่วนตำบลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิ เศษที่จะ
สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจเป็นภยันตราย
ต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
     ๘. พนักงานส่วนตำบลต้องรักษาความลับของทางราชการ 
     การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
     ๙ . พ นัก งานส่ วนต ำบลต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค ำสั่ งข อ ง
ผู้บังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งน้ันจะทำให้ เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
หรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็น
หนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งน้ัน และเม่ือได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
เดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
     การขัดคำสั่ งหรือหลีก เลี่ ยงไม่ปฏิบั ติต ามคำสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ๑๐. พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติราชการโดยมีให้เป็น
การกระท ำการข้ ามผู้ บั งคั บ บัญ ชาเห นื อต น  เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ หรือได้รับอนุญาต
เป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
 
 

     ๑ ๑ . พ นั ก งาน ส่ วน ต ำบ ลต้ อ ง ไม่ ร าย งาน เท็ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้ง 
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
     การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ๑๒. พนักงานส่วนตำบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
     ๑๓. พนักงานส่วนตำบลต้องอุทิศ เวลาของตนให้แก่
ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
     การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร อันเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน
กว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อัน
แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ๑๔. พนักงานส่วนตำบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความ
สามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และ
ต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วน
ตำบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
     ๑๕. พนักงานส่วนตำบลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก  
ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง 
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
     การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่  หรือข่ม เหงประชาชน 
ผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ๑๖. พนักงานส่วนตำบลต้องไม่กระทำการ หรือยอมให้
ผู้อ่ืนกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยง
ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตน 
     ๑๗. พนักงานส่วนตำบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ 
หรือผู้ จัดการ หรือดำรงตำแหน่ง อ่ืนใดที่ มี ลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 



     ๑๘. พนักงานส่วนตำบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าดว้ยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
     ๑๙. พนักงานส่วนตำบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และ
รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม
เสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
     การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่
หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่
หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กะทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอ่ืนใดอันได้ชื่อ
ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจ้าง มีดังนี้ 
     ๑. พนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่กำหนดใน
มาตรฐานทั่วไปน้ี ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และ
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
     ๒. พนักงานจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กำหนด
ไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ ออกจากราชการ  
การอุทธรณ์และการร้องทุ กข์  ของพนักงานส่วนตำบล 
ต าม ป ร ะ ก าศ ค ณ ะ ก ร รม ก าร พ นั ก ง าน ส่ วน ต ำ บ ล 
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนดไว้ 
     ๓. การกระทำความผิดดังต่อไปน้ี ถือว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
      (1) กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
      (2) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือเงื่อนไขที่กำหนดให้ปฏิบัติ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง 
      (3) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

      (4) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา หรือขัดคำสั่ง 
หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จนเป็น
เหตุให้ทางราชการไดร้ับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
      (5) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง 
      (6) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกิน
กว่าเจ็ดวัน 
      (7) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำให้งานไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 
      (8) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทำความผิดอาญา
โดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือหนักกว่าโทษจำคุก 
โทษทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล มี ๕ สถาน คือ 
     ๑. ภาคทัณฑ์ 
     ๒. ตัดเงินเดือน 
     ๓. ลดขั้นเงินเดือน 
     ๔. ปลดออก 
     ๕. ไล่ออก 
โทษทางวินัยของพนักงานจ้าง มี ๔ สถาน คือ 
     ๑. ภาคทัณฑ์ 
     ๒. ตัดเงินเดือน 
     ๓. ลดขั้นเงินเดือน 
     ๔. ไล่ออก 
วินัยมีลักษณะเฉพาะ ๓ ประการ ดังนี้ 
     ๑. ไม่มีอายุความ (หากมีมูลว่ากระทำผิด นายก อปท. 
สามารถดำเนินการทางวินัยได้ตลอดเวลา ตราบที่ยังรับ
ราชการอยู่) 
     ๒. ต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการ (จึงจะถูกดำเนินการ
ทางวินัยได้ เว้นเสียแต่ก่อนออกจากราชการถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
ต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย โดยนายก อปท.
ต้องสั่งตั้งกรรมการสอบสวนใน ๑๘๐ วันนับแต่วันพ้น หาก
ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะตั้งกรรมการสอยสวนมิได้) 
     ๓. เป็นอำนาจของนายก อปท.สังกัดปัจจุบัน ในการออก
คำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนและคำสั่งลงโทษ 
 

 
 
 

 
 

 

วินัยและการรักษาวินัย 

ของพนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจา้ง 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรงุชิง   
อ าเภอนบพิต า  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
 

งานกฎหมายและคด ี
สำนักงานปลัด 

 
 


