
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสา 
เรื่อง  มาตรการในการให้รางวัลและการลงโทษส าหรบัพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
................................................... 

      ด้วยพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
พ.ศ. 2546 มีหลักการและเหตุผลเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ   ซึ่งในฐานะที่เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการของรัฐ 
มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ประจ าส่วนราชการกอง/         
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติราชการตามต าแหน่งหน้าที่  การปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบของทางราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการและอยู่ในระเบียบวินัยที่ก าหนดเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

  ฉะนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจก ารบ้านเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546  และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
เกิดผลดีต่อภารกิจหน้าที่ของเทศบาล  และเกิดความก้าวหน้าแก่ราชการและต าแหน่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ  และ
เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ   เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ  การประพฤติตน  จึงก าหนดมาตรการการให้
รางวัลและก าหนดโทษส าหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ดังนี้ 
 

  1. มาตรการในการให้รางวัล 
      พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการด้วยความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี   หรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอุตสาหะ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน  ระวังรักษาผลประโยชน์ของราชการ  
ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ไม่ละทิ้ง  ทอดทิ้ ง  หน้าที่ราชการ  สุภาพเรียบร้อยอยู่ใน
ระเบียบวินัย  รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ  ต้อนรับอ านวยความสะดวก ให้ความ  
เป็นธรรมแก่ผู้มาติดต่อราชการ  รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง หน้าที่ราชการมิให้เสื่อมเสียเป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้อ่ืน  ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีผลการปฏิบัติงานดีเป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่าย  ให้ได้รับรางวัลในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดังนี้ 

1.1 ค ายกย่อง  ชมเชย  ประกาศเกียรติคุณ  หรือของรางวัล 
1.2 ได้รับการเลื่อนระดับต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น 
1.3 ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนขั้นค่าจ้าง  เลื่อนค่าตอบแทนและ 
      เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 

   1.4 ได้รับการพิจารณาให้รับเหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   1.5 ได้รับการพิจารณาให้ไปศึกษาดูงาน ในประเทศ 
   1.6 ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด 
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  2. มาตรการในการลงโทษ 
      พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล   ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายของราชการ  ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต บกพร่องต่อหน้าที่  ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่   หย่อน
ความสามารถ  ไม่ระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ   ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ไม่ทุ่มเทอุทิศเวลาให้แก่
ราชการ  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม  ไม่อยู่ในระเบียบวินัย  ไม่รักษาความสามัคคี  
ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการท างาน  ไม่ต้อนรับอ านวยความสะดวกและไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ  ไม่ระวังรักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  ขัดขืนหรือต่อต้านค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย  กระท า
ผิดวินัยของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  และมีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐาน  จะไม่ได้
รับการพิจารณาให้รางวัลตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.6 และจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี  ดังนี้  
   2.1 ถูกตักเตือน  ต าหนิ ติเตียน จากผู้บังคับบัญชา  ถูกคาดโทษ 
   2.2 ถูกสับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ ถูกให้ย้าย  ให้โอน 
   2.3 ถูกว่ากล่าว ตักเตือน หรือท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ กรณีบกพร่องหรือ 

      กระท าผิดวินัยเล็กน้อย 
2.4 ถูกด าเนินการทางวินัย และถูกลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน   
      ลดขั้นค่าจ้าง   ค่าตอบแทน  กรณีเป็นความผิดไม่ร้ายแรง 

   2.5 ถูกด าเนินการทางวินัย  ถูกตั้งกรรมการสอบสวน  ถูกลงโทษปลดออก   
      ไล่ออก  กรณีเป็นความผิดร้ายแรง 

   2.6 ถูกให้ออกจากราชการกรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องต่อหน้าที่   
                หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม       

   2.7 ถูกงดบ าเหน็จ  บ านาญ กรณีถูกลงโทษไล่ออก 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 

 
    

 
      (นายวิโรจน์  หวั่นท๊อก) 

                                            นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา 
 
 
 
 
 
 
 



 

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดเทศบาล  งานการเจ้าหน้าที่    โทร. 054-781681-2   ต่อ  21 
ที ่นน 52101/                   วันที ่  10   ตุลาคม   2561 

เรื่อง   ประกาศมาตรการในการให้รางวัลและการลงโทษส าหรับพนักงานเทศบาล / พนักงานครูเทศบาล /          
            ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
 

เรียน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล , ผู้อ านวยการกองช่าง , ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ,  
         ผู้อ านวยการกองคลัง , ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  

  ด้วยเทศบาลต าบลเวียงสา  ได้ประกาศมาตรการในการให้รางวัลและการลงโทษส าหรับ
พนักงานเทศบาล   พนักงานครูเทศบาล   ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีว่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   และเพ่ือเป็นเครื่องก ากับ  
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ การประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง   รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  และทั้งนี้เทศบาลได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ไว้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

  ดังนั้น  จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล   พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างในสังกัดทุกคน  ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 
  
 
(นางวิภาวรรณ  สมฤทธิ์) 

       ปลัดเทศบาลต าบลเวียงสา 
 
 


