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 คุณธรรม  จริยธรรม  ส ำหรับข้ำรำชกำร  คือ  การใช้หลักธรรมปฏิบัติในการบริหารงานทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดังปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการ
ปกครองและบริหารที่ดี (Good  Governance) 

การปกครองและบริหารท่ีดี  ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น  ผู้บริหารงานต้องมี “ประมุขศิลป์” คือ 
คุณลักษณะความเป็นผู้น าท่ีดี (Good  Leadership)  อันเป็นคุณสมบัติท่ีดีท่ีส าคัญของหัวหน้าฝ่ายบริหาร  ลง
มาถึงหัวหน้างานทุกระดับให้สามารถปกครอง  และบริหารองค์กรท่ีตนรับผิดชอบ   ให้ด าเนินไปถึงความส าเร็จ
อย่างได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูงและให้ถึงความเจริญ  รุ่งเรือง  อย่างมั่นคง 

คุณลักษณะความเป็นผู้น าท่ีดีนั้น  เป็นท้ังศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Arts) กล่าวคือ สามารถ 
ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Systematic  Study) จากพฤติการมและวิธีการปกครองการ
บริหารองค์กรให้ส าเร็จด้วยดี  มีประสิทธิภาพสูงมาแล้วประมวลขึ้นเป็นหลักหรือทฤษฎี (Theory) ตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหารให้เกิด
ประโยชน์แก่การปกครองการบริหารท่ีดี (Good Governance) กล่าวคือให้บรรลุผลสูงได้ เพราะเหตุนั้น  
“ประมุขศิลป”์  คือคุณลักษณะความเป็นผู้น าท่ีดี  จึงเช่ือว่าเป็นศาสตร์  (Science)ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

     หลักคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นค านิยมพื้นฐานส าหรับการยึดถือและประพฤติปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ของสังคม การปฏิบัติราชการก็เช่นเดียวกันท่ีจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ
การเป็นข้าราชการท่ีดี   
     ควำมหมำยของคุณธรรมและจริยธรรม  ในการปฏิบัติหน้าท่ีข้าราชการท้องถิ่น 
     ส าหรับความหมายของค าว่า คุณธรรมและจริยธรรม  มีนักวิชาการให้ค านิยามความหมายท้ัง ๒ ประโยคนี้
ไว้หลากหลาย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
คุณธรรม  หมายถึง  สภาวะท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ความดีงามท้ังหลาย อันเกิดจากการเป็นผู้
มีธรรม มีศีลธรรมประจ าใจ มีสภาวะจิตใจท่ีเหนี่ยวรั้งไว้มิให้ท าช่ัว (ปราชญา  กล้าผจญ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๑๒) 
คุณธรรม  หมายถึง  คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีเป็นไปในทางท่ีถูกต้อง ดีงาม  ซึ่งเป็น
ภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ (รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา  แขมมณี. ๒๕๔๖, หน้า ๔) 
คุณธรรม  หมายถึง  ความเช่ือของบุคคลส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีดีงาม ท่ีจะส่งผลให้เกิดการกระท าเป็นประโยชน์
และความดีท่ีแท้จริงต่อสังคม (สาโรช  บัวศรี. ๒๕๔๕, หน้า ๒) 
          สรุปได้ว่า คุณธรรม  หมายถึง  ลักษณะของความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ เป็นสภาพคุณงามความดีท่ีส่ัง
สมอยู่ในจิตใจของมนุษย์เป็นเวลายาวนานเป็นตัวกระตุ้นให้มีการประพฤติอยู่ในกรอบ 

หลักคณุธรรม จรยิธรรม ในกำรปฏบิัตหิน้ำที่ข้ำรำชกำรท้องถิ่นที่ด ี

ควำมหมำยของคุณธรรม 

คุณธรรม  จริยธรรม  ส ำหรับข้ำรำชกำร   
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-๒- 
 
 
จริยธรรม  คือ  ธรรมท่ีเป็นข้อพึงปฏิบัติท่ีต้ังอยู่ในคุณงามความดี  (พจนานกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. 
๒๕๓๐, หน้า ๕๑) 
จริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเป็นรูปแบของการปฏิบัติตน  การด าเนินตนท่ีมีความเหมาะสมแก่ภาวะ 
ฐานะ กาลเทศะ และเหตุการณ์ในปัจจุบัน (พระธรรมญาณมุนี. ๒๕๓๑, หน้า ๑๐๓) 
จริยธรรม  หมายถึง  แนวทางประพฤติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม  สามารถ
แยกแยะได้ว่าส่ิงใดดี ส่ิงใดควรละเว้น อะไรควรประพฤติปฏิบัติได้ (ชัยพร  วงศ์วรรณ. ๒๕๓๘, หน้า ๒๗) 
 สรุปได้ว่า  จริยธรรม  หมายถึง  แนวทางของการประพฤติหรือข้อปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามลักษณะ
ทางขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เห็นว่าถูกต้องและต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อตนเองและส่วนรวม 
 
 
          จากความหมายของค าว่า คุณธรรมและจริยธรรม  จะเห็นว่าการปฏิบัติหน้าท่ีข้าราชการท้องถิ่น  โดย
การน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ นอกจากส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นบุคคลท่ีมี
คุณค่า  ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดี  สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใดดี  ส่ิงใดควรละเว้น  หลักคุณธรรมจริยธรรม
ยังมีความส าคัญต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.  หลักคุณธรรมจริยธรรม  ถือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒.  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังในระดับองค์กรและตัวบุคคล  นอกจากนั้นหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม  ยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย 
 ๓.  หลักคุณธรรมจริยธรรม  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับ
หน่วยงานหรือองค์กร  ท าให้ผู้มารับบริการหรือประชาชน รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ 
 ๔.  หลักคุณธรรมและจริยธรรมท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดย
ให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 
 ๕.  หลักคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร  ช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ๖.  คุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรถือเป็นค่านิยมร่วม  ส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ และกฎข้อบังคับอื่นๆ 
 

ควำมหมำยของจริยธรรม 
 

ควำมส ำคัญของหลักคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ข้ำรำชกำรที่ดี 
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-๓- 
 
 

๑.  การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓.  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
๔.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕.  การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๘.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
๙.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑๐.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 
 

๑. ข้าราชการท้องถิ่นที่ดี ต้องอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
๒.  ละเว้นการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตน หรือของข้าราชการอื่น 
๓.  ใช้ดุลพินิจตัดสินโดยปราศจากอคติส่วนตัว แต่พิจารณาไปตามข้อมูล หลักฐาน และความ

เหมาะสมของแต่ละกรณี 
๔. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี  ต้องรีบแก้ไขและแจ้งให้หัวหน้า      

ส่วนราชการทราบ 
๕.  ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย หรือประชาชน  โดยให้

ข้อมูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ 
๖.  ไม่ส่ังราชการด้วยวาจา  กรณีส่ังราชการด้วยวาจา  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลาย

ลักษณ์อักษรตามค าส่ัง  เพื่อให้ผู้ส่ังพิจารณาส่ังการต่อไป 
 

 
 

๑. ข้าราชการท่ีดี ต้องไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่ น้อง พรรค
พวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคล
นั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

มำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับกำรเป็นข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดี 

ข้ำรำชกำรท้องถ่ินต้องมีจิตส ำนึก และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
ตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ข้ำรำชกำรท้องถ่ินที่ดีต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ 
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-๔- 
๒.  ข้าราชการท่ีดี  ต้องไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอ านวยความ

สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนญุาตโดยชอบ
ด้วยกฏหมาย 

๓.  ข้าราชการท่ีดีต้องไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าท่ีในกรณีท่ีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน
แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงปฏิบัติตามนั้น 

๔. ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม  อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด 
ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 
 
 
 

๑. ข้าราชการท่ีดี ต้องไม่เรียกร้องหรือยอมจะรับของขวัญ เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็น
การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

๒.  ข้าราชการท่ีดี  ต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
๓.  ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อนัมิควรได้ 

 
 
 

๑. ข้าราชการท่ีดี  ต้องไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วย
กฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบ ต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยยุติจากหน่วยงาน
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีแล้ว 

๒.  ในกรณีท่ีเห็นว่าค าส่ังผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดท่ีตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

๓. ในกรณีท่ีเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 

๔. ไม่เล่ียงกฏหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
 

ข้ำรำชกำรท้องถ่ินที่ดี  ต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบ
โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ 

 

ข้ำรำชกำรต้องเคำรพ และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ และกฏหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ 
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-๕- 
๕. ข้าราชการท่ีดีต้องไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด

แทนบุคคลอื่นอันเป็นการเล่ียงกฎหมาย 
๖. เมื่อทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการต้องด าเนินการท่ี

จ าเป็นเพื่อให้เกิดการเคารพกฏหมายขึ้นโดยเร็ว 
 
 
 

๑. ข้าราชการท่ีดี ต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเล่ียง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจ
เกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฏหมาย 

๒.  ข้าราชการท่ีดี  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
๓.  ข้าราชการท่ีดีต้องให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก

อคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ 
 ๔.  ข้าราชการที่ดี  ต้องละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย  

     หรือการวิพากษ์วิจารย์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง 
๕.  ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม      
     ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

 ๖.  ข้าราชการที่ดีต้องไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเอง โดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา 
  

  
๑.  ข้าราชการท่ีดีต้องไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น  อันมิใช่การปฏิบัติหน้าท่ี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรอืบุคคลอื่น 
๒. ข้าราชการท่ีดีต้องช้ีแจง  แสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วน ในกรณีท่ีกระท าการอันกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น  ท้ังนี้ ต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ  นับแต่กระท าการ
ดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 

 
 
 

๑.  ข้าราชการท่ีดีต้องปฏิบัติงาน  โดยมุ่งให้เกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
๒.  ข้าราชการท่ีดีต้องใช้งบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้ด้วยความ

ประหยัด  คุ้มค่า 
๓.  ข้าราชการท่ีดีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
 
 

ข้ำรำชกำรท้องถ่ินที่ดี ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม 
 

ข้ำรำชกำรที่ดี  ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
 

ข้ำรำชกำรที่ดี  ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุณภำพ       
และมำตรฐำนแห่งวิชำชีพโดยเคร่งครัด 
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-๖- 
 
 
 

๑.  ข้าราชการท่ีดีต้องไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๒. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระรัชทายาท 
ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

 
 
 
 

๑.  ข้าราชการท่ีดีต้องไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  กรณีท่ีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณีข้าราชการต้อง
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 

๒. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา          
ด้วยความเท่ียงธรรม และควบคุมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

 ๓.  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ  ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้ 
 อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น และยึดมั่นในระบคุณธรรม 

 ๔.  ข้าราชการที่ดีต้องไม่กระท าการใดอันจะน าความเส่ียมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วน 
               ราชการหรือราชการโดยรวม 
 
 

 

ข้ำรำชกำรที่ดี  ต้องยึดม่ันในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ข้ำรำชกำรที่ดี  ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน           
รักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของรำชกำรโดยรวม 
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ข้อ ๑  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรกัษาวินัยตามท่ีบัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้อ ๒  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข้อ ๓  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
          ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น 
          การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิควร
ได้เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซื่อสัตย์ 
     -ปฏิบัติตรงไปตรงมา 
     -ไม่คดโกง 
     -ไม่หลอกลวง 
สุจริต 
     -ปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายในทางท่ีดีท่ีชอบ   
      ตามท านองคลองธรรม 
เท่ียงธรรม 
     -ปฏิบัติโดยไม่ล าเอียง 

 

หน้ำที่รำชกำร  พิจำรณำจำก 

  กฎหมายหรือระเบียบ 

 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 ค าส่ังหรือการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชา 

 พฤตินัย 

ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
 

ข้อ ๓ วรรคสอง ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการของตน  ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 

องค์ประกอบ ข้อ 3 วรรคสอง 
๑. มีหน้าท่ีราชการ 
๒. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าท่ีนั้น 
๓. โดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 

 

วินัยพนกังำนส่วนท้องถิน่ 
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-๘- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๔  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
ข้อ ๕  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ 
         ของทางราชการ  และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๓  วรรคสำม  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้
ประโยชน์ท่ีมิควรได้  เป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร  และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

องค์ประกอบข้อ ๓ วรรคสาม 
๑. มีหน้าท่ีราชการ 
๒. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
๓. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ 
๔. เจตนา 

การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ  อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ประมาท 
-เลินเล่อ  เผลอ  ลืมสติ 
เลินเล่อ 
-ขาดความระมัดระวัง   ไม่
รอบคอบ 
ประมาทเลินเล่อ 
-ขาดความระมัดระวัง ไมร่อบคอบ 
เผลอ หรือหลงลืม 
-มิใช่โดยเจตนา  แต่ปราศจาก
ความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลใน
ภาวะเช่นนั้น  จักต้องมีตามวิสัย  
และพฤติการณ์ 

ฯลฯ 
 

ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง  มี ๒ ลักษณะ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย

ความอุตสหะ เอาใสใส่ 
ระมัดระวงั รักษาประโยชน ์

๒. ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ี
ราชการ 

 

กฎหมำยอำญำ ....กระท ำโดยประมำท 
กระท าความผิดโดยมิได้เจตนา  แต่กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจัก
ต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านัน้ได้  แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 

ข้อ ๕ วรรคสอง 
องค์ประกอบ 

๑. เป็นการประมาท เลินเล่อ ใน
หน้าท่ีราชการ 

๒. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 
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-๙- 
ข้อ ๖  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ   
         มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายของทางราชการ  โดยไม่เสียหายแก่ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๗  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษ ท่ีจะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคล่ือนไหวอันอาจ 
         เป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 

ข้อ ๘  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรกัษรความลักของทางราชการ  
 
 
 
 
 
ข้อ ๙  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วย
กฏหมายและระเบียบของทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเล่ียง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าส่ังนั้น     
จะท าให้เสียหายแก่ราชการ  หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือ
ทันที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ังนั้นก็ได้  และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้
ปฏิบัติตามค าส่ังเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
          การขัดค าส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วย
กฏหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง 
พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดย

ไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
 

ข้อ ๖ วรรคสอง 
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อัน

เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

จงใจ/เป็นเหตุให้เสยีหำยแก่
รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
-เจตนาโดยรู้สึกในการกระท าและประสงค์

ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผล 
-เจตนากระท าโดยมิได้มุ่งหมาย  จะให้

เสียหายหรือไม่อาจเล็งเห็นผล 

การเปิดเผยความลับของทางราชการ     
อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำง

ร้ำยแรง เป็นความผิดอย่างร้ายแรง 

ความลับทางราชการ 
๑. ลับท่ีสุด 
๒. ลับมาก 
๓. ลับ 
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-๑๐- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ๑๐  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน     
เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
ข้อ ๑๑  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความ  ซึ่งควร
ต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
 การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๙  วรรคหนึ่ง 
องค์ประกอบ 
๑.  มีค าส่ังผู้บังคับบัญชา 
๒.  ผู้ส่ังเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
-กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
-กฎหมายการจัดต้ังส่วนราชการโดยเฉพาะ 
-พรบ.บริหารงานบุคคล ปี ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ 
๓.  ส่ังในหน้าท่ีราชการ 
-ผู้ส่ังมีหน้าท่ีราชการและส่ังให้ปฏิบัติราชการ 
๔.  เป็นค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ 
๕.  มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง 
-ขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ังได้ 

ข้อ ๙ วรรคสอง 
การขัดค าส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง
ของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

องค์ประกอบ ข้อ ๑๐ 
๑.  เป็นการปฏิบัติราชการ 
๒.  เป็นการข้ามผู้บังคับบัญชา 
๓.  เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
ข้อยกเว้น 
๑.  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระท า 
๒.  ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ข้อ ๑๑ 
๑.  มีการรายงาน 
๒.  เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 
๓.  เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่
รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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-๑๑- 
ข้อ ๑๒  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องถือและปฏิบัติตาม 

๑) ระเบียบของทางราชการ  
๒) แบบธรรมเนียมของทางราชการ 

ข้อ ๑๓  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ  จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการมิได้ 
           การละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำง
ร้ำยแรง หรือละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่ำสิบห้ำวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๑๔  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี  และไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการ
กล่ันแกล้งกัน  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
ข้อ ๑๕  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่
ประชำชน ผู้มำติดต่อรำชกำรก่ียวกับหน้ำที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดู
หมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร 
 การดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 

 
ละทิ้ง 

วาง  ปล่อย  สละ ละเสีย  
ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 

 
ทอดทิ้ง 

ไม่เอาเป็นธุระ  ไม่เอาใจใส่  
ตัวอยู่แต่ไม่ท างาน 

 

เป็นควำมผิดวินัย 

อย่ำงร้ำยแรง 

๑. กรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 
๑.๑ ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ 
๑.๒ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
๑.๓ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 
๒. กรณีละท้ิงหน้าท่ีราชการไปเป็น
เวลานาน 
๒.๑ ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อกันเป็น
เวลาเกินกว่า ๑๕ วัน 
๒.๒ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
-จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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-๑๒- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ ๑๖  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสีย
ควำมเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 

ข้อ ๑๗  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท 

ข้อ ๑๘  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และในการ
ปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาท
ทางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 

 
 
 

 

ข้อ ๑๕ วรรคสอง 
องค์ประกอบ 
๑.  เป็นการกระท าในฐานะท่ีเป็นข้าราชการ 
๒.  ผู้ถูกดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มเหง  ต้อง
อยู่ในฐานะประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
๓.  เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่  ข่มเหง  อย่าง
ร้ายแรง 
๔.  เจตนาหรือจงใจ 

ดูหมิ่น  คือ  ดูถูกว่าไม่ดีจริง  ไม่เก่งจริง 
เหยียด  คือ  ถือเอาว่า  ลงเอาว่า 
หยาม  คือ  ดูหมิ่น  ดูถูก 
เหยียดหยาม  คือ  การกล่าวถ้อยค า หรือแสดง
กิริยาอาการดูถูกหรือรังเกียจ 
กดข่ี  คือ  ข่มเหงให้อยู่ในอ านาจ  ใช้อ านาจ
บังคับเอา  แสดงอ านาจเอา 
ข่มเหง  คือ  ใช้ก าลังรังแก 

 

บริกำรประทับใจ 
๑.  ยิ้มแย้มแจ่มใส 
๒.  เต็มใจช่วยเหลือ 
๓.  ไม่เบ่ือค าถาม 
๔.  ฟังความครบถ้วน 
๕.  รีบด่วนบริการ 
๖.  อ่อนหวานน่ารัก 
๗.  ไม่สักแต่ท า 
๘.  น้ าค าไพเราะ 
๙.  เหมาะสมสถานท่ี 
๑๐.  ไม่มีนอกใน 

 

บริกำรยอดแย่ 
๑.  ปากหมา 
๒.  หน้ายักษ์ 
๓.  ตักตวง 
๔.  ถ่วงเรื่อง 
๕.  เช่ืองช้า 
๖.  ล้าสมัย 
๗.  ไม่แน่ชัด 
๘.  ปัดสวะ 
๙.  ละเลย 
๑๐.  เฉยชา 

 

พนักงำนส่วนท้องถ่ินต้อง 
๑. วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการ 



หน่วยตรวจสอบภายใน   เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง   จังหวัดขอนแก่น 
 

-๑๓- 
ข้อ ๑๙  พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาช่ือเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักด์ิของต าแห่งหน้าท่ีราชการของ
ตนมิให้เส่ือมเสีย  โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
          การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
หรือกระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง 
พนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
๑. ต้องรักษาช่ือเสียงของตน 
๒. ต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน
มิให้เส่ือมเสีย 
๓. โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้
ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

ข้อ ๑๙  วรรคสอง 
เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
๑.  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
๒.  กระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว
อย่างร้ายแรง 

แนวทำงพิจำรณำเร่ือง   
“ประพฤติชั่ว” 

 ฐานะต าแหน่งหน้าท่ี 
             ความรู้สึกของสังคม 
             เจตนา 

ข้อ ๒๐  ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้าง
และพัฒนา  ป้องกัน  ด าเนินการทางวินัย   
 ผูบ้ังคับบัญชำผู้ใดละเลยไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยไม่สุจริต  ถือว่าผู้
นั้นกระท าผิดวินัย 

 

ควำมผิดทำงวินัย 
  ไม่มีอายุความ 

  การลงโทษต้องด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย 
  ผู้ส่ังลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจลงโทษได้ 

  สภาพเป็นข้าราชการ 
ขณะกระท าผิด 

                        ขณะลงโทษ 



หน่วยตรวจสอบภายใน   เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง   จังหวัดขอนแก่น 
 

-๑๔- 
ข้อ ๒๑  พนักงานเทศบาลผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามท่ีก าหนดในหมวดหมู่นี้       
           ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีก าหนดในหมวด ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทษทางวินัยมี  ๕ สถาน คือ 
๑.  ภาคทัณฑ์ 
๒.  ตัดเงินเดือน 
๓.  ลดขั้นเงินเดือน 
๔.  ปลดออก 
๕.  ไล่ออก 

หลักกำรพิจำรณำควำมผิด 
๑.  หลักนิติธรรม คือการพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย 
โดยมีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด และการกระท าเข้า
องค์ประกอบความผิดทุกประการ 
๒.  หลักมโนธรรม  หมายถึง การพิจารณาทบทวนให้
รอบคอบ โดยค านึงถึงความเป็นจริง ความถูกต้อง 
เหมาะสมท่ีควรจะเป็น 

 
กำรก ำหนดโทษ  
การพิจารณา
วินิจฉัยว่าผู้กระท า
ผิดในแต่ละกรณี 
สมควรถูกลงโทษ
สถานใด 

 

หลักกำรก ำหนดโทษ 
๑.  หลักนิติธรรม  คือ ค านึงถึงระดับโทษตามท่ีกฏหมายก าหนด 
-ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก าหนดโทษสถานหนัก 
-ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก าหนดโทษสถานเบา 
-ความผิดวินัยเล็กน้อย จะงดโทษให้ก็ได้ (ว่ากล่าวตักเตือน ทัณฑ์บน) 
๒.  หลักมโนธรรม  คือ  การพิจารณาทบทวนให้รอบคอบ โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง เหมาะสม ตามเหตุผล ท่ีควรจะเป็น ภายในขอบเขตระดับ
โทษ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา 
-ลักษณะของการกระท าผิด  
-ผลแห่งการกระท า  
-คุณความดี  
-การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระท าน้ันเป็นความผิด  
-การให้โอกาสแก้ไขความประพฤติ  
-เหตุเบ้ืองหลังการกระท าผิด  
-สภาพผู้กระท าผิด 
๓.  หลักความเป็นธรรม คือ การวางโทษต้องให้ได้ระดับเสมอหน้ากัน ใคร
ท าผิดก็ต้องถูกลงโทษ  ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง  ความผิดอย่างเดียวกัน  ควร
ก าหนดโทษเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน 
๔.  นโยบายของทางราชการ  
-นโยบายของรัฐ  
-มติคณะรัฐมนตรี  
-มติ ก.กลาง  
-นโยบายของผู้บริหาร 


