
ฝ่ายการเจา้หน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร      

 ข้อ 15 ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความ
เป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหม่ิน เหยียดหยาม  
กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง 
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 16 ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้ อ่ืน
กระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความ  
เที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตน 
 ข้อ  17  ต้อง ไ ม่ เป็ นกรรมการผู้ จั ด กา ร      
หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันน้ันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 ข้อ 18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง  
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการหน้าที่ราชการ 
และในการปฏิบัติการอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องกับประชาชน 
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
 ข้อ 19 ต้องรักษาซ่ึงเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้ 
เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น       
ผู้ประพฤติชั่ว และต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยกระท าการประการใด
ประการหน่ึงต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือผู้ร่วม
ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่
ราชการ โดยผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอม หรือท าให้
เดือดร้อนร าคาญ 
 

 การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงที่สุด     
ให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าการอ่ืนใดได้ชื่อว่าเป็น      
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
ทางวินัยตามที่ก าหนดในหมวดน้ี ผู้น้ันเป็นผู้การท า   
ผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควร
งดโทษตามท่ีก าหนดในหมวด 8 

สถานโทษพนักงานเทศบาล มี 5 สถาน ได้แก่ 
1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 

2. วินัยอย่างร้ายแรง 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 

สถานโทษพนักงานจ้าง มี 4 สถาน ได้แก่ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดค่าตอบแทน 
(3) ลดค่าตอบแทน 
(4) ไล่ออก 

แจ้งร้องเรียน 

                    kelangnakornlampang 

                    0-5422-5967 

                   เลขที่ 999 ถนนเลี่ยงเมืองสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่  

                       หมู่ 12 ต าบลชมพู  อ าเภอเมืองล าปาง 52000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/kelangnakornlampang


กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

ล าปาง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558  ลว 30 ธ.ค. 58 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
วินัย มี 2 ความหมาย คือ 

1. ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่ 
ก าหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ  

2.  ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถ 
ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
วินัย มี 2 ประเภท คือ 

1. วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
2. วินัยอย่างร้ายแรง 

การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นมี ดังน้ี 
 ข้อ 1  ต้อง รักษาวิ นัยตามที่ก าหนดเป็น      
ข้อห้าม และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดน้ี เคร่งครัดอยู่เสมอ 
 ข้อ 2 ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ตา ม รัฐ ธ รรม นูญ แ ห่ ง ร า ชอ า ณา จั กร ไทย ด้ ว ย         
ความบริสุทธ์ิใจ 
 ข้ อ  3  ต้ อ งป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร า ชก ารด้ ว ย      
ความซ่ือสัตย์และความเที่ยงธรรม 
 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจ
หน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
 การปฏิบัติห รือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่
ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่
มิควรได้ หรือ การทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ และเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ข้อ 4  ต้องตั้ งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 ข้อ 5 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
 การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ต า มก ฎ ห มา ย  ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า รม ติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ
และรับทราบเหตุการณ์ เคลื่ อนไหวอันอาจเป็น
ภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซ่ึง
จะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามรถ 
 ข้อ  8  ต้อง รักษาความลับทางราชการ     
การเปิดเผยความลับของทางราชการอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ 9 ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่
ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งน้ันจะท าให้เสียหายแก่
ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการหรือเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเสนอ

ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน
ค า สั่ ง น้ัน ก็ ได้  และ เ ม่ื อ ได้ เ สนอความ เห็ นแล้ ว           
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงมาปฏิบัติตามค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 10 ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการ
กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
 ข้อ 11 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้งถือว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย 
 ข้อ 12 ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและ
แบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 ข้อ 13 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ
จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ 
 การละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราว
เดียวกันอย่างเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อัน แสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 ข้ อ  1 4  ต้ อ ง สุ ภ า พ เ รี ย บ ร้ อย  รั กษ า       
ความสามัคคี  และไม่กระท าการอย่างที่ เป็นการ     
กลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันและ       
ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 


