
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   โทร. 0 75489 777 

ที ่นศ 77601/                                        วันที ่  9 ตุลาคม 2563 

เรื่อง  แจ้งข้อห้ามให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ปฏิบัติตนเพ่ือมิให้ทำผิดวินัย 

เรียน  ปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง   

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่มีการกระทำผิดวินัย 
จึงสรุปการปฏิบัติตนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  1. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
  2. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  3. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรม ห้ามมิให้ อาศัยหรือยอมให้ผู ้อื ่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  4. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 
  5. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความอุตสาหะ           
เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษา ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
  6. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
  7. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบ
เหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ 
  8. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
  9. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน
หน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  10. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทำการ
ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ 
  11. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคบับัญชา 
  12. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งใหญ่ ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบ             
ธรรมเนียมของทางราชการ 
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  13. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
  14. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี 
  15. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
และให้การสงเคราะห์ แก่ผู้มาติดต่อราชการ 
  16. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทำการหา
ผลประโยชน์อันอาจทำให้เสีย ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  17. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือดำรงตำแหน่ง
อ่ืนใด ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  18. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
  19. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกี ยรติศักดิ์
ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 

  จึงเรียนมาเพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ทุกส่วนราชการรับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

 
(นายชัยณรงค์ รักษาม่ัน) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ 

------------------------------------- 
 
ข้อ 1 พนักงานส่วนตำบลต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 

ข้อ 2 พนักงานส่วนตำบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 

ข้อ 3 พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอม 
        ให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ 
        ผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้  
        เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 4 พนักงานส่วนตำบลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 

ข้อ 5 พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง 
        ราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้ 
        เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 6 พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ 
        คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ 
        ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้ 
        เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 7 พนักงานส่วนตำบลต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็น 
        ภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 

ข้อ 8 พนักงานส่วนตำบลต้องรักษาความลับของทางราชการการเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้ 
        เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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ข้อ 9 พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ 
        ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหาย 
        แก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้    
        ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม 
        คำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามการ การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ 
        ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้ 
        เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 10 พนักงานส่วนตำบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ 
        ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

 

ข้อ 11 พนักงานส่วนตำบลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือ 
          ว่าเป็นการรายงานเท็จด้วยการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง 
          ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 12 พนักงานส่วนตำบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 

ข้อ 13 พนักงานส่วนตำบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ การละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดย
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 14 พนักงานส่วนตำบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดท่ีเป็นการกลั่นแกล้ง
กัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 

ข้อ 15 พนักงานส่วนตำบลต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้
ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ 
หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่อราชการการดูหมิน่ เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 16 พนักงานส่วนตำบลต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความ
เที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 

ข้อ 17 พนักงานส่วนตำบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
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ข้อ 18 พนักงานส่วนตำบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการ
โดยอนุโลม 
ข้อ 19 พนักงานส่วนตำบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้
เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
 
  ทัง้นี้ขอให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนได้อ่านและรับทราบข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
วินัยของข้าราชการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
 

 
(นายชัยณรงค์ รักษาม่ัน) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 

 
 

 
 

 
 

 

 


