
ข้อห้ามข้อปฏิบัติรัฐก าหนด ถือเป็นกฎต้องท าจ าให้ม่ัน 

สิบแปดข้อคือวินัยราชการ จงช่วยกันจดจ าท าให้ดี 

หน่ึง...สนับสนุนประชาธิปไตยใจบริสุทธ์ิ 

สอง...น้ันสุจริตธรรมตามหน้าที่ 

สาม...ปฏิบัติราชการเกิดผลดี 

สี่...ไม่มีความประมาทชาติพ้นภัย 

ห้า...ท าหน้าที่ตามระเบียบเทียบให้ม่ัน 

หก...ทราบเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องเคลื่อนไหว 

เจ็ด...ปิดความลับราชการไม่ขานไป 

แปด...ท าตามนายสั่งชอบในกรอบเกณฑ์ 

เก้า...ไม่ท าการข้ามขั้นให้ท่านโกรธ 

สิบ...ไม่โปรดรายงานเท็จให้ท่านเห็น 

สิบเอ็ด...ถือธรรมเนียมราชการที่ท่านเป็น 

สิบสอง...ไม่เบนทิ้งหน้าที่ต้องดีพอ 

สิบสาม...ต้องสุภาพดูงามห้ามกลั่นแกล้ง 

สิบสี่...ไม่แสดงหม่ินผู้ติดต่อ 

สิบห้า...ไม่ท าเสื่อมเกียรติข้าราชการ 

สิบหก...หนอหุ้นส่วนควรห่างไกล 

สิบเจ็ด...ไม่เอียงการเมืองเรื่องเลือกตั้ง 

สิบแปด...ทั้งห่างชั่วม่ัวเหลวไหล 

ท าครบถ้วนสมหวังดั่งบรรยาย อยู่ยาวไกลเกษียณอายุราชการ… 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่ 

ก าหนดในหมวดน้ี ผู้น้ันเป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษ 

ทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่ก าหนดในหมวด 8  

โทษทางวินัยมี 5 สถาน  

คือ (1) ภาคทัณฑ์ 

     (2) ตัดเงินเดือน 

     (3) ลดขั้นเงินเดือน 

     (4) ปลดออก 

     (5) ไล่ออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น คือ ... 
-ระเบียบแบบแผนความประพฤติที่ทางราชการ 

ก าหนดให้จะต้องยึดถือหรือปฏิบัติ 
-ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาในทางที่ 

ถูกที่ควร เป็นการควบคุมตนเองให้แสดง 
พฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ์หรือแบบ 

แผนที่ทางราชการก าหนดไว้ 

เทศบาลต าบลบ่อพลอย 

อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

(งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล) 



วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

ข้อ 1 ต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ไว้ในหมวดน้ี โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้อ 2 ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ ทร งเป็นประ มุขตาม รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

ข้อ 3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ  
เที่ยงธรรม  

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจ หน้าที่ราชการ
ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน  

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง 
     ข้อ 4 ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ 
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 
     ข้อ 5 ตอ้งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส ่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาท 
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
     การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ข้อ 6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของ
รัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
     การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาล อันเป็น เหตุ ให้ เสี ยหายแ ก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็น ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
     ข้อ 7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและ 

ต้องป้องกันภยันตราย ซ่ึงจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ 
      ข้อ 8 ต้องรักษาความลับของทางราชการ การเปิดเผย
ความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
      ข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงสั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม
ค าสั่งน้ันจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่ง น้ันก็ได้ และเม่ือได้เสนอ
ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามการขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง ของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ข้อ 10 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้าม 
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้
สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
     ข้อ 11 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดย
ปกปิดข้อความซ่ึง ควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ข้อ 12 พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
      ข้อ 13 พนักงานส่วนต าบลต้อง
อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
      การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
โดย ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของ ทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      ข้อ 14 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่
กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือ
กันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานด้วยกันและผู้ร่วม
ปฏิบัติราชการ  
      ข้อ 15 ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม 
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับ
หน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิ
ให้ดูหม่ินเหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ การดูหม่ินเหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้
ติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
      ข้อ 16 ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืน กระท าการหา 
ผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
      ข้อ 17 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือ
ด ารง ต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ันในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท 
       ข้อ 18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการ อ่ืนที่  เ ก่ียวข้องกับ
ประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการ โดยอนุโลม 
       ข้อ 19 ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท า
การใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วการกระท าความผิด
อาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่า จ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุกเว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง 
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

************************************ 


