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ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
เรื่อง  ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล 

ปี  2563 
---------------------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงด้านวินัย  และการด าเนินการทาง
วินัยของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล  มีความเหมาะสม  สอดคล้อง
กับระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และการปฏิบัติตามลักษณะของพนักงานเทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล  พนักงานจ้างเทศบาล  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ออกประกาศไว้  ดังนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  เรื่อง  การรักษาวินัยของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล  ปี  2563 
 ข้อ  2  ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งต้ังแตว่ันประกาศ 
 ข้อ  3  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล  ต้องรักษา
วินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อปฏิบัติ  และข้อห้ามในกฎหมายระเบียบ  ของประกาศของทางราชการโดย
เคร่งครัด 
 ข้อ  4  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล  ต้องกระท า 
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

    (ก) วินัยต่อชาติ 

      (1) ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  (ข) วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

      (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายของรัฐบาล    และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได้ 
      (2) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
   (3) ต้องเป็นกลางทางการเมือง 
   (4) ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ 
   (5) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
   
 
 
 
 

/(6) ต้องไมก่ระท าการ... 
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   (6) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้
เสียความเป็นธรรม  หรือเสื่อมเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที ่
   (7) ต้องไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
   (8) ต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ   
   (9) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
   (10) ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
   (11) ต้องไม่กระท าการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจ 
ท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศกัดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

  (ค) วินัยต่อผู้บังคับบัญชา  

   (1) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมาย  และระเบียบของทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลักเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น
จะท าให้เสียหายแก่ราชการ  หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็น
หนังสือทันที่เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่ง  และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้
ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
   (2) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา    การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่ง
ควรต้องแจ้งถือเป็นการรายงานเท็จด้วย 
   (3) ต้องไม่กระท าข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้น 
ไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุมัติเป็นพิเศษครั้งคราว 

  (ง) วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน 

   (1) ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหว่าง พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้างเทศบาล  และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
   (2) ต้องไม่กลั่นแกล้งกัน 
   (3) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดขี่  หรือข่มเหงกันในการ
ปฏิบัติราชการ 
  (จ) วินัยต่อประชาชน 

   (1) ต้องต้อนรับให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  ให้ความสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
   (2) ต้องไม่ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี  หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

 

 

 

 

/ (ฉ)  วินัยต่อตนเอง ... 
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  (ฉ) วินัยต่อตนเอง 

   (1) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน  เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิ
ให้เสื่อมเสีย 
   (2) ไม่กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
   (3) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศ  

 ข้อ  5  การด าเนินการทางด้านวินัยแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  พนักงาน
จ้างเทศบาล  ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ปลัดเทศบาล  ท าความเห็นเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพ่ือด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว 
  ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน  การลงโทษทางวินัย  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2563     และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จงัหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที ่          พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 
 
 

                     ( นายฉอ้อน    เขื่อนเพชร) 
                      นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

 

จ.ส.ต.นิรันดร ์ ส   20  พ.ค.63 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ปลัดเทศบาล 
 



(เอกสารหมายเลข  1) 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เรื่อง  ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล 
ปี  2563 

............................................... 
 
 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 1.ความซื่อสัตย์สุจริต  ต้องเป็นผู้ที่ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  ไม่เห็นแก่ประโยชน์อันมิชอบ  
หรืออันมิควรได ้ หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตนและส่งผลเสียต่อหน่วยงานซึ่งเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.ความขยันหมั่นเพียร  ต้องอุทิศตนและเวลาให้กับการท างานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  มีความขยันตั้งใจและเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  3.ความรู้ความสามารถต้องเอาใจใส่ศึกษาเรียนรู้งานในหน้าที่  เตรียมความพร้อม
ตลอดเวลา  เพ่ือให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.ความมีระเบียบวินัย  ต้องประพฤติปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
และค าสั่ง  ตลอดจนจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด 
  5.การรักษาความลับของทางราชการต้องมีจิตส านึกแห่งการรักษาความปลอดภัย และ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  และค าสั่ง 
  6.การพัฒนาแบบบูรณาการ  ต้องร่วมมือพัฒนาและสร้างสรรค์ส านักงานให้เป็นองค์กรที่
มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เปิดกว้าง  ปฏิบัติงานในลักษณะองค์รวมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ  โดยรวมพลัง
แรงกายและแรงใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
  7.การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  ต้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในการ
บริหาร และการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ  และอย่างประหยัด  การรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ดีและให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
  8.  การสร้างจิตส านึกที่ดีงาม  ต้องมีความรับผิดชอบในเป้าหมายแห่งจรรยาบรรณ  การมี
วสิัยทัศน์ก้าวหน้าและกว้างไกล  การปรับปรุงตนเองและส านักงาน  โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
วัฒนธรรม  และค่านิยม  ของระบบ  ราชการตามหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  9.ความถูกต้องความชอบธรรม  ต้องยึดหลักความถูกต้อง  ชอบธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล  ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติ  หนา้ที่ท้ังปวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข  2) 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เรื่อง  ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล 
ปี  2563 

............................................... 
 

ข้อพึ่งปฏิบัติเพื่อความส าเร็จและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

1.ข้อพึงปฏิบัติตน 

  (ก) ประพฤติตนให้เหมาะสมทั้งทางวาจา  กริยามารยาท  การแต่งกายบุคลิก  และการ
วางตัว 
 (ข) ไม่ประพฤติในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเองและต่อองค์กร 
 (ค) ใฝ่ใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้  ความสามารถ  พัฒนางานของตนเองและ
ส านักงานให้  บังเกิดผลดียิ่งขึ้นไป 
 (ง) มีศีลธรรมจรรยาในการประพฤติตน  และยึดมั่น  สร้างสรรค์  ความรักสามัคคีทั้งภายใน 
และ  ภายนอกส านักงาน 

2.ข้อพงึปฏิบัติในการท างาน 

 (ก) ศึกษาและท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  รวมถึงข้อกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  ค าสั่ง  หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 (ข) ศึกษางานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างจริงจัง  เพ่ิมพูนขีดความสามารถตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและตลอดเวลา 
 (ค) ศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการ
สร้างระบบและการใช้ข้อมูลข่าวสาร  คอมพิวเตอร์  ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอื่น ๆ  
 (ง) รักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 (จ) ไม่ให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับงานโดยไม่มีหน้าที่  หรือไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาที่มี 
อ านาจสั่งการ 

3.ขอ้พึงปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา 

 (ก) ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องก าหนดนโยบายวางแผนจัดระบบบริหารงานบุคคล  สร้าง
ระบบและสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของส านักงาน  โดยยึดหลักความถูกต้อง  
ชอบธรรม 
 (ข) เป็นผู้น าที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีมีวิจารณญาณ
อันชอบธรรม  ให้เกียรติไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา  และสามารถครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
 (ค) มีศีลธรรม  มีคุณธรรม  และมีความยุติธรรม  ไม่ล าเอียง 
 (ง) สอนงาน  แนะน างาน  ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และพัฒนาความรูแ้ละศักยภาพแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในราชการ 



 (จ) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยเปิด
โอกาสให้มี  การริเริ่ม  สร้างสรรค์ แสดงความรู้  ความสามารถ 
 (ฉ) เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  เปิดกว้างรับฟังปัญหา  และข้อคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา   
ให้ค าปรึกษาหารือ  ด้วยความจริงใจ  ให้ก าลังใจ  มีเหตุผล  และมีความเมตตากรุณา 
 (ช) สร้างเสริมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 (ซ) ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในส านักงาน 

4.ข้อพึงปฏิบัติในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา 

 (ก) ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วย  กฎหมาย  ระเบียบแบบแผน  และข้อ
ปฏิบัติของทางราชการ 
 (ข) เคารพวิจารณญาณของผู้บังคับบัญชา  ไม่แสดงอาการก้าวร้าวหากมีปัญหาในเรื่องใด  
อาจขอปรึกษาหารือได้ด้วยการใช้กิริยาวาจาอันสุภาพ 
 (ค) เต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นผลส าเร็จทันเวลา 
 (ง) มีความสุจริตใจ  ให้เกียรติ  รู้กาลเทศะ และอ่อนน้อมถ่อมตน 
 (จ) มีความจริงใจในการสนับสนุนการท างานของผู้บังคับบัญชา  หาโอกาสเสนอความคิดเห็น
เพ่ือการปรับปรุงระบบการท างานดียิ่งขึ้น 
 (ฉ) การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาตามวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 

5.ข้อพงึปฏิบัติในฐานะผู้ร่วมงาน 

 (ก) ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานด้วยความจริงใจและเต็มความสามารถ 
 (ข) ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความสุภาพปราศจากอคติให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 (ค) รับฟังข้อคิดเห็นของเพ่ือน ร่วมงาน อดทน อดกลั้น รู้จักข่มใจ และให้อภัยซึ่งกันและกัน 
 (ง) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับเพ่ือนร่วมงานและน ามาปรับปรุงงานให้ก้าวหน้า 
 (จ) เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดียึดถือระเบียบปฏิบัติและค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  ระเบียบแบบ
แผนและข้อปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 (ฉ) รู้รักสามัคคี  และละเว้นการกระท าที่สร้างความแตกแยก   
 (ช) มีความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม  ส่งเสริมและร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของหมู่คณะ 

6.ข้อพงึปฏิบัติต่อหน่วยงานอ่ืน   

 (ก) ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  และพร้อมที่จะให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็น
กลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอ 
 (ข) อ านวยการ  ก ากับดูแล  และติดตามประเมินผลการปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ที่หน่วย
ปฏิบัติรับไปด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (ค) ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการในประชาคมข่าวกรอง  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ข่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 (ง) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมุง่หมายให้เกิดความรว่มมือที่ดี  
และมีเอกภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ละความมั่นคงแห่งชาติ 
 
 



(เอกสารหมายเลข  3) 

มารยาทในสถานที่ท างาน 

1.ไม่ส่งเสียงดังหรือท าให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
2.เคารพบุคคลและสถานที่ 
3.แต่งกายสุภาพ  เหมาะสมกับสถานที่ราชการ 
4.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5.ใช้ทรัพยากรของราชการ  อย่างประหยัด  คุ้มค่า 
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