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วินัยและการรักษาวินัย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

 
          ข้อ 1 พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาวินัยตามท่ีก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดน้ี โดยเคร่งครัดอยู่
เสมอ 
          ข้อ 2 พนักงานส่วนต าบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
          ข้อ 3 พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม 
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อ
หน้าท่ีราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
          ข้อ 4 พนักงานส่วนต าบลต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
          ข้อ 5 พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง 
          ข้อ 6 พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
          ข้อ 7 พนักงานส่วนต าบลต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์ เคล่ือนไหวอันอาจเป็น
ภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
          ข้อ 8 พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาความลับของทางราชการ 
การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
          ข้อ 9 พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าส่ังน้ันจะท าให้เสียหายแก่ราชการ 
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 หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ัง
น้ันก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าส่ังเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 
การขัดค าส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
          ข้อ 10 พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
          ข้อ 11 พนักงานส่วนต าบลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง 
          ข้อ 12 พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
          ข้อ 13 พนักงานส่วนต าบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ 
การละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละท้ิง
หน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
         ข้อ 14 พนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกล่ัน
แกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต าบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
          ข้อ 15 พนักงานส่วนต าบลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้
ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าท่ีของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือ
ข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
          ข้อ 16 พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความ
เท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
          ข้อ 17 พนักงานส่วนต าบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
           ข้อ 18 พนักงานส่วนต าบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และในการปฏิบัติการ
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดย
อนุโลม 
          ข้อ 19 พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิ
ให้เส่ือมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
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การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษท่ี
หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้
ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
          ข้อ 20 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับ
บัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การฝึกอบรม การ
สร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ 
จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางท่ีมีวินัย 
การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุท่ีอาจก่อให้เกิด
การกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยท่ีจะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้ว ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มี
พยานหลักฐาน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่า
กรณีมีมูล ท่ีควรกล่าวหาว่าผู้น้ันกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จึงจะยุติเรื่อง
ได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้ด าเนินการตามท่ีก าหนด
ไว้ในมาตรฐานท่ัวไปน้ี 
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อน้ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่า ผู้น้ันกระท าผิดวินัย 
           ข้อ 21 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี ผู้น้ัน
เป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีก าหนดในหมวด 2 
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
    

(นายวินัย    เทพศร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง 


