
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ข้อพิจารณาว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใด มีหน้าท่ี

ราชการ เรื่องใด มีแนวทางพิจารณาดังนี้ 
 1.พิจารณาจากกฎหมาย มาตรฐานท่ัวไป หรือ
ระเบียบ ก าหนดหน้าท่ีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2.พิจารณามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่งก าหนด
หน้าท่ี และความรับผิดชอบไว้ 
 3.พิจารณาจากค าส่ัง หรือการมอบหมายของ
ผู้บั งคับบัญชา ภายในขอบเขตของผู้บั งคับบัญ ชาท่ี
มอบหมาย 
 4.พิจารณาจากพฤตินัย ท่ีพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สมัครใจเข้าผูกพันยอมรับเป็นหน้าท่ีของตน 
ข้อ 15 วรรคหนึ่ง  สามารถแยกองค์ประกอบความผิดได้
ดังนี้ 
 1. ไม่ต้อนรับ  ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็น
ธรรม ไม่ให้การสงเคราะห์ ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือ
ข่มเหง 

 2. กระท าแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับ
หน้าท่ีของตน 
         ข้อ 15 วรรคสอง  สามารถแยกองค์ประกอบ
ความผิดได้ดังนี้ 
 1. ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงอย่าง
ร้ายแรง 
 2. เป็นการกระท าต่อประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
 3. กระท าโดยมีเจตนา (กระท าโดยรู้ส านึกในการ
กระท า) 
หน้าที่ผู้บังคับบัญชา  
 มาตรฐานวินัยและการรักษาวินัย  ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าท่ี 3 ประการ 
 1. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี
วินัย โดย 
    1.1 กระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    1.2 การฝึกอบรม 
    1.3 การสร้างขวัญและก าลังใจ 
    1.4 การจูงใจหรือการอื่นใดท่ีจะเสริมสร้างและ
พัฒนาทัศนคติจิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ให้เป็นไปในทางท่ีมีวินัย 

2. ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
โดยเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุท่ีอาจก่อให้เกิด
การกระท าผิดวินัย 
 3. ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ี
กระท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อนี้  
หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  
ถ้าเป็นผู้บริหารท้องถิ่นไห้ด าเนินการตามหน้าท่ีให้แจ้งผู้
ก ากับดูแลตามกฎหมายด าเนินการ 

 

 

 ข้อ 9 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามค าส่ัง
ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือ
หลีกเล่ียง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นจะท าให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ังนั้นก็ ได้และเมื่อได้เสนอ
ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าส่ัง
เดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 การขัดค าส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของ
ผู้บั งคับบัญชา ซึ่ ง ส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

 
 
   องค์ประกอบตามวรรคหนึ่ง 
      1.  มีค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ส่ังด้วยวาจาก็ได้ 
      2.  ผู้ส่ังเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
 - ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 
 - ตามกฎหมายจัดต้ัง ส่วนราชการโดยเฉพาะ 
 - ตาม พ.ร.บ.จัดต้ัง อปท.  

การรักษาวินัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 

แบ่งเป็น 4 อย่าง 

   1. วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ 

   2. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 

   3. วินัยต่อผู้ร่วมงาน 

   4. วินัยต่อประชาชน 
 

วินัยต่อต าแหน่งหน้าที ่

วินัยต่อผู้บังคับบญัชา 



 - ตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของ อปท.  
      3.  ส่ังในหน้าท่ีราชการ 
 -  ผู้ส่ังมีหน้าท่ีราชการในเรื่องท่ีส่ังนั้น 
 -  ส่ังให้ปฏิบัติราชการ  
      4.  เป็นค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ 
 -  ผู้บังคับบัญชานั้นต้องเป็นผู้ออยู่ในฐานะท่ีจะ
ส่ังตามกฎหมายและระเบียบ 
 -  ต้องส่ังภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตน หาก
มิใช่ เช่น ส่ังโดยไม่อยู่ ในฐานะท่ีจะส่ัง , ส่ังนอกเหนือ
อ านาจหน้าท่ีของตน, ส่ังฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบทาง
ราชก าร ผู้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ย่ อ ม ไม่ ผิ ด ขั ด ค า ส่ั ง ขอ ง
ผู้บังคับบัญชา 
      5.  มีเจตนาท่ีไม่ปฏิบัติตามค าส่ังนั้น คือ 
 -  ขัดขืนไม่ท าตามค าส่ัง 
 -  ท าไม่ตรงค าส่ัง 
 -  หลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง 
 
 
 
      ข้อ 14  พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องสุภาพเรียบร้อย 
รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดเป็นการกล่ัน
แกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
ระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ 
      องค์ประกอบก าหนดให้พนักงานส่วนท้องถ่ินปฏิบัติ 
         1. ให้สุภาพเรียบร้อย กาย วาจา สุภาพ เรียบร้อย 
และเหมาะสมแก่บุคคลสถานท่ี 

 
         2. ให้รักษาความสามัคคี 
         3. ไม่กระท าการอย่างใดท าเป็นการกล่ันแกล้งกัน 
         4. ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ  
      องค์ประกอบความผิดได้ ดังนี้ 
         1. ไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างข้าราชการและผู้ร่วม
ปฏิบัติราชการ 
         2. ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการและผู้
ร่วมปฏิบัติราชการ 
         3. กล่ันแกล้งกัน 
         4. ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 15 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องต้อนรับ ให้ความ
สะดวกให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าท่ีของตนโดยไม่
ชักช้า  และด้วยความสุภาพเรียบร้อยห้ามมิให้ดูหมิ่น 
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชน
ประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

 
      การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา อ าเภอกบินทร์บุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
โทรศัพท์ / โทรสาร  037-480-921 

กองคลัง-กองช่าง โทรศัพท์ 081-1542525 
E- mail: admin@ladtakhean.go.th 

Web Site : WWW.LADTAKHEAN.GO.TH 

วินัยต่อผู้ร่วมงาน 
วินัยต่อประชาชน 


