
สถานโทษพนักงานสวนทองถ่ิน มี ๕ สถาน

ไดแก

 ๑. วินัยอยางไมรายแรง

     (๑) ภาคทัณฑ

     (๒) ตัดเงินเดือน

     (๓) ลดขั้นเงินเดือน

  ๒. วินัยอยางรายแรง

     (๔) ปลดออด

     (๕) ไลออก

สถานโทษทางวินัยลูกจาง พนักงานจาง มี ๔

สถาน ไดแก

     (๑) ภาคทัณฑ

     (๒) ตัดคาตอบแทน

     (๓) ลดคาตอบแทน

     (๔) ไลออก
 

วินัยและการรกัษาวินัย
ของพนักงานส่วนท้องถิ�น

จัดทําโดย
องค์การบรหิารส่วนตําบลชุมแสง

     ขอ 17 ตองไมเปนกกรมการผูจัดการหรือ
ผูจัดการ หรือด ารงต าแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงาน
คลายคลึงกันน้ันในหางหุนสวนหรือบริษัท
     ขอ 18 ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ และในการปฏิบัติการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
ประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการโดยอนุโลม
     ขอ 19 ตองรักษาซ่ึงเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือม
เสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว
     
     การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือ 
โทษท่ีหนักกวาจกคุกโดยคําพิพากษา ถึงท่ีสุดให จําคุก
หรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจําคุกเวนแตเปนโทษ สําหรับ 
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรือกระทําการอ่ืนใดไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ ทาง 
วินัยตามท่ีกําหนดในหมวดน้ี ผูน้ันเปนผูกระทําผิด วินัย 
จักตองไดรับโทษทาวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ 
ตามท่ีกําหนดในหมวด 8



วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานสวนทองถ่ิน

คําวา  “วินัย”  ความหมาย  คือ
๑.  ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤติท่ีกําหนด
ใหขาราชการตองยึดถือปฏิบัติ
๒.  ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาวาสามารถ
ควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของวินัยได

   “วินัย” มี ๒ ประเภท คือ
     ๑. วินัยอยางไมรายแรง
     ๒. วินัยอยางรายแรง

การรักษาวินัยของพนักงานสวนทองถ่ินมีดังน้ี 
     ขอ 1 ตองรักษาวินัยตามท่ีกําหนดเปนขอหาม และ
ขอปฏิบัติไวในหมวดน้ี เครงครัดอยู 
     ขอ 2 ตองสนับสนุนการปกครอง ระบอ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
     ขอ 3 ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ ซ่ือสัตย
และเท่ียงธรรม หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอ
านาจ หนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทาง
ออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยมิชอบ
เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรไดหรือ การ
ทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปนความผิดวินัย อยางราย
แรง 
    ขอ 4 ตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดี หรือ
ความกาวหนาแกราชการ
    ขอ 5 ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ อุตสาหะ
เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทาง ราชการ  
     

และตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ การประมาท
เลินเลอในหนาท่ีราชการอันเปน เหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิด วินัย อยางรายแรง     
     ขอ 6 ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ การ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตาม กฎหมาย
ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบาย
ของรัฐอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง รายแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 
     ขอ 7 ตองถือวาเปนหนาท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและ รับ
ทราบเหตุการณเคล่ือนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอ
ประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแก
ประชาติจนเต็มความสามารถ 
     ขอ 8 ตองรักษาความลับทางราชการ การ เปดเผย
ความลับของทางราชการอันเปนเหตุ ใหเสียหาย แก
ราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัย อยางรายแรง 
     ขอ 9 ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซ่ึง ส่ัง
ในหนาท่ีราชการ โดยชอบดวยกฎหมาย และ ระเบียบของ
ทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวา การ
ปฏิบัติตามค าส่ังน้ันจะท าใหเสียหายแกราชการหรือ จะ
เปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการหรือเปน ค าส่ัง
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย จะเสนอความเห็นเปน หนังสือ
ทันทีเพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนค าส่ังน้ันก็ได และเม่ือ
ไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันให ปฏิบัติ
ตามค าส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม การขัด
ค าส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของ ผูบังคับบัญชา
อันเปนเหตุใหเสียหายแก ราชการอยาง รายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 
     
      

     ขอ 10 ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการ กระท า
การขามผูบังคับบัญชาเหนือตน      
     ขอ 11 ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจงถือวาเปน การ
รายงานเท็จดวย
     ขอ 12 ตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและ แบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ 
      ขอ 13 ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะ ละท้ิง
หรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิไดการละท้ิงหรือ ทอดท้ิง
หนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุ ใหเสีย
หายแกราชการอยาง รายแรง หรือละท้ิงหนาท่ี ราชการ
ติดตอในคราว เดียวกันอยางเปนเวลาเกินกวาสิบ หาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ อัน
แสดงถึง ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการเปน ความผิดวินัยอยางรายแรง
     ขอ 14 ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และ
ไมกระท าการอยางท่ีเปนการกล่ันแกลงกัน และตอง
ชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานสวน
ทองถ่ินดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 
     ขอ 15 ตองตอนรับใหความสะดวกใหความเปน
ธรรมและใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอ
ราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชา และดวยความ
สุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหม่ิน เหยียบหยาม กดข่ี หรือ
ขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ การดูหม่ิน เหยียด
หยาม กดข่ี หรือขมเหง ประชาชนผูมาติดตอราชการ
อยางรายแรง เปนความผิด วินัยอยางรายแรง 
     ขอ 16 ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืน กระทํา
การหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียง ธรรม
หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการ ของ
ตน 


