
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเรียบของทาง
ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดย
อนุโลม 

ข้อ 18 ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่
กระท าการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือ
โทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้
รับโทษที่หนักกว่าจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกระท าการอ่ืนใด 
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทาง
วินัยตามที่ก าหนด ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษ
ทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ  

 
 (ประกาศ ก.จ.จ.อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2258) 

 
 

 ข้อ 12 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือ
ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 
15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อัน
แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 13 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและ
ไม่กระท าการอย่างใดที่ เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้อง
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวีดด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

ข้อ 14 ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็น
ธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียบหยาบ กดขี่ หรือข่มเหง
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ 15 ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท า
การหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

ข้อ 16 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ 
หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 ข้อ 17 ต้องวางตนเปน็กลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ 

วินัยและการรักษาวินัย 

 

 

โดย 

องคก์ารบรหิารส่วน                

จงัหวดัอบุลราชธานี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของ
ตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 
 การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้ประโยชน์ที่มีควรได้   
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 3 ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 ข้อ 4 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ 
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และ
ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าทีร่าชการ 
 การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 5  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 6 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและ
รับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อ
ประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 ข้อ 7 ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
 

การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 8 ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่ง
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ
ตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่
รักษาประโยชน์ของทางราชการหรือเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็น
แล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม เป็น
หนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 9 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท า
การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้ง
คราว 
 ข้อ 10  ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บั งคับบัญชา     
การรายงานโดยปกปิดข้อความ ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการ
รายงานเท็จด้วย 
 การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 11 ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ 
 

วินัยและการรักษาวินัย 
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
วินัย มี 2 ความหมาย คือ  
 1. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่
ก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
 2. ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
วินัย มี 2 ประเภท คือ  
 1. วินัยอย่างไม่รา้ยแรง 
 2. วินัยอย่างร้ายแรง 
โทษทางวินัย มี 5 สถาน ได้แก่ 
1. วินัยอย่างไม่รา้ยแรง 
 (1) ภาคทัณฑ ์
 (2) ตัดเงินเดือน 
 (3) ลดขั้นเงินเดือน 
2. วินัยอย่างร้ายแรง 
 (4) ปลดออก 
 (5) ไล่อออก 
การรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 มีดังนี้ 
 ข้ อ  1  ต้ อ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ก ต ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข้อ 2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเที่ยงธรรม 
 

 


