
หรือการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ และเป็นความผดิ
วนิยัอยา่งร้ายแรง 
ข้อ 4 ตอ้งตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้กิดผลดี หรือ
ความกา้วหนา้แก่ราชการ  
ข้อ 5 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความ อุตสาหะ               
เอาใจใส่ ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
และตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการ  
การประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีราชการอนัเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยั 
อยา่งร้ายแรง 
ข้อ 6 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี
และ นโยบายของรัฐบาลโดยไม่ใหเ้สียหายแก่
ราชการ  
การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบติัตาม 
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี 
หรือ นโยบายของรัฐอนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอยา่งร้ายแรงเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
ข้อ 7ตอ้งถือวา่เป็นหนา้ท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและ
รับทราบเหตุการณ์เคล่ือนไหวอนัอาจเป็นภยนัตราย
ต่อ ประเทศชาติและตอ้งป้องกนัภยนัตรายซ่ึงจะ
บงัเกิดแก่ ประชาติจนเตม็ความสามารถ 
ข้อ 8 ตอ้งรักษาความลบัทางราชการการเปิดเผย
ความลบัของทางราชการอนัเป็นเหตุ ใหเ้สียหายแก่
ราชการอยา่งร้ายแรงเป็นความผดิวนิยั อยา่งร้ายแรง 
ข้อ 9 ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่ง
ในหนา้ท่ีราชการ โดยชอบดว้ยกฎหมาย และระเบียบ 

   วินัย มี 2 ความหมาย คือ 

1.ระเบียบ กฎเกณฑ ์แบบแผนความประพฤติท่ี 
ก าหนดใหข้า้ราชการตอ้งยดึถือปฏิบติั  
2.ลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาวา่สามารถ
ควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นกรอบของวนิยัได ้ 

   วินัย มี 2 ประเภท คือ 

1.วนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง  
2.วนิยัอยา่งร้ายแรง 

    วนัิยและการรักษาวนัิย 
  ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

คณะครศุาสตร ์ 

ของทางราชการโดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถา้เห็น
วา่ การปฏิบติัตามค าสั่งนั้นจะท าใหเ้สียหายแก่ราชการ
หรือ จะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการหรือ
เป็น ค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จะเสนอความเห็นเป็น 
หนงัสือทนัทีเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได ้
และเม่ือไดเ้สนอความเห็นแลว้ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนั
ให ้ปฏิบติัตามค าสั่งเดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการ 
การขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ 
ผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่ง 
ร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
ข้อ 10 ตอ้งปฏิบติัราชการโดยมิใหเ้ป็นการ กระท าการ
ขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 
ข้อ 11 ตอ้งไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงาน
โดยปกปิดขอ้ความซ่ึงควรตอ้งแจง้ถือวา่เป็น การ
รายงานเทจ็ดว้ย 
ข้อ 12 ตอ้งถือและปฏิบติัตามระเบียบและ แบบธรรม
เนียมของทางราชการ 
ข้อ 13 ต้องอุทศิเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิง้หรือ
ทอดทิง้หน้าทีร่าชการมิได้  
การละทิง้หรือทอดทิง้หน้าทีร่าชการโดยไม่มี เหตุผลอนั
สมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง ร้ายแรง 
หรือละทิง้หน้าทีร่าชการติดต่อในคราว เดียวกนัอย่าง
เป็นเวลาเกนิกว่าสิบห้าวนั โดยไม่มี เหตุผลอนัสมควร 
หรือโดยมีพฤติการณ์อนั 
 แสดงถึง ความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทาง
ราชการเป็น ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 

   การรักษาวนัิยของพนักงานส่วนท้องถิ่นมี
ดังนี ้
ข้อ 1 ตอ้งรักษาวนิยัตามท่ีก าหนดเป็นขอ้หา้ม และขอ้
ปฏิบติัไวใ้นหมวดน้ี เคร่งครัดอยู ่
ข้อ 2 ตอ้งสนบัสนุนการปกครอง ระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข
ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ 
ข้อ 3 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความ ซ่ือสัตยแ์ละ
เท่ียงธรรม หา้มมิใหอ้าศยัหรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจ
หนา้ท่ีราชการของตนไม่วา่จะโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม หาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิ
ชอบ เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ท่ีมิควรได ้ 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา  

         วนัิยและการด าเนินการทางวนัิย 
                พนักงานส่วนท้องถิน่ 

การกระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุก หรือ 
โทษท่ีหนกักวา่จ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
หรือใหรั้บโทษท่ีหนกักวา่จ าคุกเวน้แต่เป็นโทษ
ส าหรับ ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดไดช่ื้อวา่เป็นผู ้
ประพฤติชัว่อยา่ง ร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่ง
ร้ายแรง  
ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทาง 
วนิยัตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี ผูน้ั้นเป็นผูก้ระท าผดิ
วนิยั จกัตอ้งไดรั้บโทษทาวนิยั เวน้แต่มีเหตุอนัควรงด
โทษ ตามท่ีก าหนดในหมวด 8  
สถานโทษพนักงานส่วนต าบล มี 5 สถาน ได้แก่ 
1.วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
 (1) ภาคทณัฑ์  
 (2) ตดัเงินเดือน  
 (3) ลดขัน้เงินเดือน 
2. วินัยอย่างร้ายแรง 
 (4) ปลดออก 
  (5) ไลอ่อก 
สถานโทษพนักงานส่วนต าบล มี 4 สถาน ได้แก่ 
(1) ภาคทณัฑ์ 
(2) ตดัคา่จ้าง/คา่ตอบแทน  
(3) ลดขัน้คา่จ้าง/คา่ตอบแทน  
(4) ไลอ่อก 
(ประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดั
นครราชสมีาเร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัวนิยัและ
การรักษาวินยั และการด าเนินการทางวินยั พ.ศ. 2558) 

 

ข้อ 14 ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคีและไม่
กระท าการอยา่งท่ีเป็นการกลัน่แกลง้กนั และตอ้ง 
ช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัราชการระหวา่งพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัและผูร่้วมปฏิบติัราชการ  
ข้อ 15 ตอ้งตอ้นรับใหค้วามสะดวกใหค้วามเป็นธรรม
และใหก้ารสงเคราะห์แก่ประชาชนผูม้าติดต่อราชการ
เก่ียวกบัหนา้ท่ีของตนโดยไม่ชกัชา้ และดว้ยความ 
สุภาพเรียบร้อย หา้มมิใหดู้หม่ินเหยยีบหยามกดข่ี 
หรือข่มเหงประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 
.การดูหม่ินเหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหง ประชาชนผู ้
มาติดต่อราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่ง
ร้ายแรง 
ข้อ 16 ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการ
หาผลประโยชน์อนัอาจท าใหเ้สียความเท่ียง ธรรม
หรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ
ของตน 
ข้อ 17 ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการหรือ ผูจ้ดัการ
หรือด า รงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงาน คลา้ยคลึง
กนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 
ข้อ 18 ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ และในการปฏิบติัการปฏิบติั หนา้ท่ี
ราชการ และในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ประชาชน กบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของทาง
ราชการ วา่ดว้ยมารยาททางการเมืองของขา้ราชการ
โดยอนุโลม 
ข้อ 19 ตอ้งรักษาซ่ึงเสียงของตน และรักษา เกียรติศกัด์ิของ
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือม เสีย โดยไม่กระท า
การใด ๆ อนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


