
 ข้อ 15 วรรคหนึ่ง  สามารถแยกองค์ประกอบ
ความผิดได้ดังนี้ 
 1. ไม่ต้อนรับ  ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความ
เป็นธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์ ดูหมิ่น เหยียดหยาม  
กดขี่ หรือข่มเหง 
 2 .  กระทําแก่ประชาชนผู้ติ ดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
ข้อ 15 วรรคสอง  สามารถแยกองค์ประกอบความผิด
ได้ดังนี้ 
 1. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่าง
ร้ายแรง 
 2 .  เ ป็นการกระทําต่อประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ 
 3. กระทําโดยมีเจตนา (กระทําโดยรู้สํานึกใน
การกระทํา) 
หน้าที่ผู้บังคับบัญชา  
 ม า ต ร ฐ า น วิ นั ย แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า วิ นั ย  
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ 3 ประการ 
 1. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีวินัย โดย 
     1.1 กระทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
     1.2 การฝึกอบรม 
     1.3 การสร้างขวัญและกําลังใจ 
     1.4 การจูงใจหรือการอื่นใดที่จะเสริมสร้าง
และพัฒนา 
     ทัศนคติจิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่
ใต้บังคับ 

     บัญชา ให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
2. ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิด

วินัย โดย 
  2.1 เอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัด
เหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัย 
 3. ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่
กระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตาม
ข้อนี้  หรือปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้ นั้น
กระทําผิดวินัย  ถ้าเป็นผู้บริหารท้องถิ่นไห้ดําเนินการ
ตามหน้าที่ให้แจ้งผู้กํากับดูแลตามกฎหมายดําเนินการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

           การ รักษาวิ นั ยที่ รั บผิ ดชอบ ต่อสั ง คม 
แบ่งเป็น 4 อย่าง 
       1. วินัยต่อตําแหน่งหน้าที่ 
       2. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
       3. วินัยต่อผู้ร่วมงาน 
       4. วินัยต่อประชาชน 
 วินัยต่อตําแหน่งหน้าที่ 

ข้อพิจารณาว่าพนักงานส่วนท้อง ถิ่นผู้ ใด      
มีหน้าที่ราชการ เรื่องใด มีแนวทางพิจารณาดังนี้ 
 1.พิจารณาจากกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป   
หรือระเบียบ กําหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2 . พิ จ า รณามาตรฐาน กําหนดตํ าแห น่ ง      
ซึ่งกําหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ 
 3.พิจารณาจากคําสั่ง หรือการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชา ภายในขอบเขตของผู้บังคับบัญชาที่
มอบหมาย 
 4.พิจารณาจากพฤตินัย ที่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
สมัครใจเข้าผูกพันยอมรับเป็นหน้าที่ของตน 
 

 
 
 



 วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
 ข้อ 9 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตาม
คําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืน
หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะ
ทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็น
หนังสือทันที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้
และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยัน
ให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ตาม 
 การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

องค์ประกอบตามวรรคหนึ่ง 
1.  มีคําสั่งของผู้บังคับบัญชา สั่งด้วยวาจาก็ได้ 
2.  ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
    -  ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 
    -  ตามกฎหมายจัดตั้ง ส่วนราชการโดยเฉพาะ 
    -  ตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง อปท.  
    -  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของ อปท.  
3.  สั่งในหน้าที่ราชการ 
    -  ผู้สั่งมีหน้าที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น 
    -  สั่งให้ปฏิบัติราชการ  

4.  เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ 
     -  ผู้บังคับบัญชานั้นต้องเป็นผู้ออยู่ในฐานะที่จะสั่ง
ตามกฎหมายและระเบียบ 
     -  ต้องสั่งภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ตน หากมิใช่ 
เช่น สั่งโดยไม่อยู่ในฐานะที่จะสั่ง, สั่งนอกเหนืออํานาจ
หน้าที่ของตน, สั่งฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบทาง
ราชการผู้ ไม่ป ฏิ บัติตามย่อมไม่ผิ ดขัดคํ าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชา 
5.  มีเจตนาที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น คือ 
     -  ขัดขืนไม่ทําตามคําสั่ง 
     -  ทําไม่ตรงคําสั่ง 
     -  หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 
 วินัยต่อผู้ร่วมงาน 
 ข้อ 14  พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องสุภาพ
เรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่าง
ใดเป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติราชการ ระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 
และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
องค์ประกอบกําหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ 
  1.  ให้สุภาพเรียบร้อย กาย วาจา สุภาพ เรียบร้อย 
และเหมาะสมแก่บุคคลสถานที่ 
  2.  ให้รักษาความสามัคคี 
  3.  ไม่กระทําการอย่างใดทําเป็นการกลั่นแกล้งกัน 
  4.  ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ  
 

องค์ประกอบความผิดได้ ดังนี้ 
  1.  ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการและผู้ร่วม
ปฏิบัติราชการ 
  2.  ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการและผู้ร่วม
ปฏิบัติราชการ 
  3.  กลั่นแกล้งกัน 
  4.  ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 วินัยต่อประชาชน 
 ข้อ 15 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องต้อนรับ ให้
ความสะดวกให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดย
ไม่ชักช้า  และด้วยความสุภาพเรียบร้อยห้ามมิให้ดูหมิ่น 
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
ประชาชนประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

 


