
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

------------------------------------------ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการ ของตนไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้ อ่ืน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง จึงออกประกาศข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสง ดังนี้ 

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อ

ปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ โดย เคร่งครัดอยู่เสมอ  
๒. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  ลูกจ้างประจ าต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
๓. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ  
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

๔. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ  

๕. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ 
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

๖. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ  คณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง  

๗. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและ
รับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็ม ความสามารถ  

๘. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องรักษาความลับของทางราชการ การ
เปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

๙. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่ง
ในหน้าที่ราชการโดยชอบ ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะ ท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็น
ค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อ
ได้เสนอความเห็น แล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
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การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ  ด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง  

๑๐. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติราชการโดยมีให้เป็นการกระท า
การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือ ตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
ชั่วครั้งคราว  

๑๑. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปิดข้อความ ซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อัน
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง  

๑๒. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรม
เนียมของทางราชการ ๑๓. พนักงานส่วนต าบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการ มิได้ การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่  ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง  

๑๔. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และ
ไม่กระท าการอย่างใดที่ เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วน
ต าบลด้วยกันและผู้ร่วม ปฏิบัติราชการ  

๑๕. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็น
ธรรม และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการ การดูหมิ่น เหยียดหยาม กด
ขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง  

๑๖. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท า
การหาผลประโยชน์อันอาจ ท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตน ๑๗. พนักงานส่วนต าบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่ มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  

๑๘. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และใน การปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการว่าด้วยมารยาททาง การเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม  

๑๙. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  การ
กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกหรือให้รับ
โทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด  ลหุโทษ หรือกระท า
การอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. พนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ ตามที่องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลก าหนด และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

๒. พนักงานจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่ก าหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้อง  
ทุกข์ ของพนักงานส่วนต าบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วน ต าบล
ก าหนดไว้(ดูวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนต าบล)             /๓. การกระท า... 
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๓. การกระท าความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

(1) กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดให้ปฏิบัติ จนเป็น

เหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
(3) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่าง 

ร้ายแรง  
(4) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา หรือขัดค าสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

ของผู้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
(5) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
(6) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน  
(7) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด จนเป็นเหตุ  

ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
(8) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือ

หนักกว่าโทษจ าคุก 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   18   มนีาคม  2564 
 

 

                                                       
              (นายวิธี   สุภาพ) 

                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 


