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ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผัก
แพว ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ต้องรักษาวินัยตามท่ีบัญญัติไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพว จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทาง
วินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารสว่นต าบลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
เคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้ 

  ต้องสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม 
- ห้ามมิให้อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าโดย 

ทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
- การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ 

ประโยชน์ท่ีมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ 

ทางราชการและต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
- การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็น 

วินัยอย่างร้ายแรง 
  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

และนโยบายโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
- การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ 

คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

  ต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อ
ประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
  ต้องรักษาความลับของข้าราชการ 



การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่าง ร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 พนักงานจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา หรือขัดค าสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ
ตามค าส่ังของ ผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับเสียหายอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  

 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป เป็นผู้ส่ังให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว  

 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการ
รายงานเท็จ ด้วย การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการมิได้การละท้ิงหรือทอดท้ิง

หน้าท่ี ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าท่ี
ราชการติดต่อในคราว เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบของทางราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 พนักงานจ้างผู้ใดละท้ิงหรือทอดท้ิงการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน  ละท้ิงหรือ
ทอดท้ิงการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จนเป็นเหตุให้ทางราชการ ได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกลั่นแกล้งกัน และ
ต้อง ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ  

 ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ผู้ติดต่อ
ราชการเกี่ยวกับ หน้าท่ีของตน โดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม 
กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ ราชการ การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็น ความผิดวินัย อย่างร้ายแรง  

 ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเท่ียงธรรม
หรือเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน  

 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันนั้นในห้าง หุ้นส่วนหรือบริษัท  

 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และในการปฏิบัติการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง กับ ประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย มารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการโดยอนุโลม  



 ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน มิให้เสื่อมเสีย 
โดยไม่ กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษ จ าคุก หรือ
โทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศโดยกระท าการประการใดประการ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ต่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการไม่ว่าจะเกิดขึ้นใน
หรือนอกสถานท่ี ราชการ โดยผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอมต่อการกระท านั้นหรือท าให้ผู้ถูกกระท าเดือดร้อน
ร าคาญ 

 (๑) กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายท่ีมีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การ
จับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

 (๒) กระท าด้วยวาจาท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย  
เป็นต้น  

(๓) กระท าการด้วยอากัปกิริยาท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การท าสัญญาณ  หรือ
สัญลักษณ์ เป็นต้น 

(๔) การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ท่ีส่อไปในทางเพศ แสดงรูปลามกอนาจาร ส่ง  จดหมาย 
ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น  

(๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นท่ีส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อน ร าคาญ  
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามวรรคหนึ่ง อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

เป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 ห้ามเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ซึ่งอาจท าให้เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ี

ราชการ  
(๑) เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
(๒) เมาสุราเสียราชการ 
(๓) เมาสุราในท่ีชุมนุมจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์ ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  
(๔) เสพสุราในสถานท่ีราชการ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ผู้ใดฝ่าฝืน ถือเป็นความผิดฐาน

ประพฤติชั่วอย่าง ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษสถานหนักถึงโทษออก ปลดออก 
หรือไล่ออกจากราชการ รวมถึง อาจถูกด าเนินคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

 ห้ามเล่นพนันทุกชนิด ในเวลาราชการ และหรือในสถานท่ีราชการ         
 

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


