
 ขอ 15 วรรคหนึ่ง  สามารถแยกองคประกอบความผิดไดดังนี้

 1. ไมตอนรับ  ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม ไมใหการ

สงเคราะห ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหง 

 2. กระทําแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน

ขอ 15 วรรคสอง  สามารถแยกองคประกอบความผิดไดดังนี้

 1. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงอยางรายแรง

 2. เปนการกระทําตอประชาชนผูติดตอราชการ 

 3. กระทําโดยมีเจตนา (กระทําโดยรูสํานึกในการกระทํา

หนาที่ผูบังคับบัญชา  

 มาตรฐานวินัยและการรักษาวินัย  ผูบังคับบัญชามีหนาที่ 

 1. เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย โดย

  1.1 กระทําตนเปนแบบอยางที่ดี 

  1.2 การฝกอบรม 

  1.3 การสรางขวัญและกําลังใจ 

  1.4 การจูงใจหรือการอื่นใดที่จะเสริมสรางและพัฒนา

  ทัศนคติจิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับ

  บัญชา ใหเปนไปในทางที่มีวินัย 

2. ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย โดย

  2.1 เอาใจใส สังเกตการณ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการ

กระทําผิดวินัย 

 3. ดําเนินการทางวินัยแกผูอยู ใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัย 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติตามขอนี้  หรือปฏิบัติหนาที่โดยไม

ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  ถาเปนผูบริหารทองถิ่นไหดําเนินการตามหนาที่ให

แจงผูกํากับดูแลตามกฎหมายดําเนินการ 

 

วรรคหนึ่ง  สามารถแยกองคประกอบความผิดไดดังนี้ 

ไมตอนรับ  ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม ไมใหการ

กระทําแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

มผิดไดดังนี้ 

ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงอยางรายแรง 

กระทําโดยรูสํานึกในการกระทํา) 

มาตรฐานวินัยและการรักษาวินัย  ผูบังคับบัญชามีหนาที่ 3 ประการ 

างและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย โดย 

การจูงใจหรือการอื่นใดที่จะเสริมสรางและพัฒนา 

ทัศนคติจิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับ 

ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย โดย 

เอาใจใส สังเกตการณ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการ

ดําเนินการทางวินัยแกผูอยู ใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัย 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติตามขอนี้  หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตให

ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  ถาเปนผูบริหารทองถิ่นไหดําเนินการตามหนาที่ให

 

 

 

 

      การรักษาวินัยพนักงานสวนทองถิ่น
 

 

 

 

               การรักษาวินัยที่รับผิดชอบตอสังคม แบงเปน 

                   1. วินัยตอตําแหนงหนาที่ 

                   2. วินัยตอผูบังคับบัญชา 

                   3. วินัยตอผูรวมงาน 

                   4. วินัยตอประชาชน 

 

 

 ว ินัยตอตําแหนงหนาที ่

ขอพิจารณาวาพนักงานสวนทองถิ่นผูใด มีหนาที่ราชการ เรื่องใด มี

แนวทางพิจารณาดังนี้ 

 1.พิจารณาจากกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป หรือระเบียบ กําหนดหนาที่

ไวเปนลายลักษณอักษร 

 2.พิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหนง ซึ่งกําหนดหนาที่ และความ

รับผิดชอบไว 

การรักษาวินัยพนักงานสวนทองถิ่น 

การรักษาวินัยที่รับผิดชอบตอสังคม แบงเปน 4 อยาง 

 

 

ขอพิจารณาวาพนักงานสวนทองถิ่นผูใด มีหนาที่ราชการ เรื่องใด มี

พิจารณาจากกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป หรือระเบียบ กําหนดหนาที่

พิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหนง ซึ่งกําหนดหนาที่ และความ



 3.พิจารณาจากคําสั่ง หรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา ภายใน

ขอบเขตของผูบังคับบัญชาที่มอบหมาย 

 4.พิจารณาจากพฤตินัย ที่พนักงานสวนทองถิ่น สมัครใจเขาผูกพัน

ยอมรับเปนหนาที่ของตน 

 

 

 ว ินัยตอผูบังคับบัญชา 

 ขอ 9 พนักงานสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่ง

สั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม

ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแก

ราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็น

เปนหนังสือทันที เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ไดและเมื่อไดเสนอ

ความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับ

บัญชาตองปฏิบัติตาม 

 การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่ง

ในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปน

เหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง

องคประกอบตามวรรคหนึ่ง 

 1.  มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา สั่งดวยวาจาก็ได 

 2.  ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 

      -  ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน

      -  ตามกฎหมายจัดตั้ง สวนราชการโดยเฉพาะ 

      -  ตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง อปท.  

พิจารณาจากคําสั่ง หรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา ภายใน

ณาจากพฤตินัย ที่พนักงานสวนทองถิ่น สมัครใจเขาผูกพัน

 

พนักงานสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่ง

สั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม

าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแก

ราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็น

เปนหนังสือทันที เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ไดและเมื่อไดเสนอ

ความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับ

การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่ง

ในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปน

เหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน 

 

      -  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองห

ของ อปท.  

 3.  สั่งในหนาที่ราชการ 

     -  ผูสั่งมีหนาที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น

     -  สั่งใหปฏิบัติราชการ  

   4.  เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

     -  ผูบังคับบัญชานั้นตองเปนผูออยูในฐานะที่จะสั่งตามกฎหมาย

และระเบียบ 

     -  ตองสั่งภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ตน

อยูในฐานะที่จะสั่ง, สั่งนอกเหนืออํานาจหนาที่ของตน

ระเบียบทางราชการผูไมปฏิบัติตามยอมไมผิดขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา

 

 5.  มีเจตนาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น คือ

      -  ขดัขืนไมทําตามคําสั่ง 

      -  ทําไมตรงคําสั่ง 

      -  หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่ง

 ว ินัยตอผูรวมงาน 

 ขอ 14  พนักงานสวนทองถิ่น ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี 

และไมกระทําการอยางใดเปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการ

ปฏิบัติราชการ ระหวางพนักงานสวนทองถิ่นดวยกัน และผูรวมปฏิบัติราชการ

 องคประกอบกําหนดใหพนักงานสวนทองถิ่นปฏิบัติ

 1.  ใหสุภาพเรียบรอย กาย วาจา สุภาพ เรียบรอย และเหมาะสมแก

บุคคลสถานที่ 

 2.  ใหรักษาความสามัคค ี

 3.  ไมกระทําการอยางใดทําเปนการกลั่นแกลงกัน

ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม

ผูสั่งมีหนาที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น 

เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ผูบังคับบัญชานั้นตองเปนผูออยูในฐานะที่จะสั่งตามกฎหมาย

ตองสั่งภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ตน หากมิใช เชน สั่งโดยไม

สั่งนอกเหนืออํานาจหนาที่ของตน, สั่งฝาฝนกฎหมายและ

ระเบียบทางราชการผูไมปฏิบัติตามยอมไมผิดขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

มีเจตนาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น คือ 

หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่ง 

พนักงานสวนทองถิ่น ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี 

และไมกระทําการอยางใดเปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการ

พนักงานสวนทองถิ่นดวยกัน และผูรวมปฏิบัติราชการ 

องคประกอบกําหนดใหพนักงานสวนทองถิ่นปฏิบัติ 

ใหสุภาพเรียบรอย กาย วาจา สุภาพ เรียบรอย และเหมาะสมแก

ไมกระทําการอยางใดทําเปนการกลั่นแกลงกัน 



 4.  ชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ  

องคประกอบความผิดได ดังนี ้

 1.  ไมสุภาพเรียบรอยระหวางขาราชการและผูรวมปฏิบัติราชการ

 2.  ไมรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการและผูรวมปฏิบัติราชการ

 3.  กลั่นแกลงกัน 

 4.  ไมชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ 

 ว ินัยตอประชาชน 

 ขอ 15 พนักงานสวนทองถิ่นตองตอนรับ ใหความสะดวกใหความเปน

ธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน

โดยไมชักชา  และดวยความสุภาพเรียบรอยหามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ 

หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขม

เหงประชาชนประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง

รายแรง 

ไมสุภาพเรียบรอยระหวางขาราชการและผูรวมปฏิบัติราชการ 

ไมรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการและผูรวมปฏิบัติราชการ 

 

พนักงานสวนทองถิ่นตองตอนรับ ใหความสะดวกใหความเปน

ธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน

โดยไมชักชา  และดวยความสุภาพเรียบรอยหามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ 

เหยียดหยาม กดขี่ หรือขม

เหงประชาชนประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง

  


