
วินัยและการรักษาวินัยวินัยและการรักษาวินัย  
------------------------------------------------------------------------------------  

              ข้อ 1  พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดข้อ 1  พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนด
เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้  โดยเคร่งครัดอยู่เสมอเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้  โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  
              ข้อ 2  พนักงานส่วนต าบลต้องสนับสนุนการปกครองข้อ 2  พนักงานส่วนต าบลต้องสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      ทรงเป็นประมุขษัตริย์      ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ  
                    ข้อ 3  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยข้อ 3  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม   
  ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่
ราชการของตน  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทาราชการของตน  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์งอ้อมหาประโยชน์
ให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่นให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่น  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่  มิควรได้เป็นการทุจริตต่อเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่  มิควรได้เป็นการทุจริตต่อ
หน้าท่ีราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหน้าท่ีราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 4  พนักงานส่วนต าบลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการข้อ 4  พนักงานส่วนต าบลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  
  ข้อ 5  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยข้อ 5  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความอุตสาหะ  เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา      ประโยชน์ของทางความอุตสาหะ  เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา      ประโยชน์ของทาง
ราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ ราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ   
                  การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  อันเป็นเหตุให้การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 6  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ข้อ 6  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ    
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่
ราชการราชการ  
  การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล  ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล  
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 7  พนักงานส่วนต าบลต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษที่จะข้อ 7  พนักงานส่วนต าบลต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีพิเศษที่จะ
สนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว      อันอาจเป็นภยันตรายสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว      อันอาจเป็นภยันตราย
ต่อประเทศชาติและต้องป้องกัต่อประเทศชาติและต้องป้องกั นภยันตรายซึ่ งจะบั งเกิดแก่นภยันตรายซึ่ งจะบั งเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถประเทศชาติจนเต็มความสามารถ  

  ข้อ 8  พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาความลับของทางข้อ 8  พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาความลับของทาง
ราชการราชการ  
                      การเปิดเผยความลับของทางราชการ  อันเป็นเหตุให้การเปิดเผยความลับของทางราชการ  อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 9  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติตาข้อ 9  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติตา มค าสั่งของมค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่าระเบียบของทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ  หรือจะเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ  หรือจะเป็น
การไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ  จะเสนอความเห็นเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ  จะเสนอความเห็นเป็น
หนังสือทันทีเพื่อให้หนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้และเมื่อได้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม  ค าสั่งเสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม  ค าสั่ง
เดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  
              การขัดค าสั่ งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของการขัดค าสั่ งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ    ด้ผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ    ด้ วยกฎหมายวยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 10  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้ข้อ 10  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้
เป็ นการกระท าการข้ ามผู้ บั งคั บบัญ ชาเหนื อตน   เว้นแต่เป็ นการกระท าการข้ ามผู้ บั งคั บบัญ ชาเหนื อตน   เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นญาตเป็น
พิเศษช่ัวครั้งคราวพิเศษช่ัวครั้งคราว  
  ข้อ 11  พนักงานส่วนต าบลต้องไม่รายงานเท็จต่อข้อ 11  พนักงานส่วนต าบลต้องไม่รายงานเท็จต่อ
ผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง  ถือผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง  ถือ
ว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย ว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย   
            การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  อันเป็นเหตุให้เสียหายการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงย่างร้ายแรง  
  ข้อ 12  พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติตามข้อ 12  พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ   
  ข้อ 13  พนักงานส่วนต าบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ข้อ 13  พนักงานส่วนต าบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่
ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการมิได้ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการมิได้  
  การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรเป็นเหตุให้เสียสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่หายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรือ   โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่เหตุผลอันสมควรหรือ   โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่

ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  เป็นความผิดวินัยอย่างปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงร้ายแรง  
  ข้อ 14  พนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบร้ข้อ 14  พนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบร้ อย รักษาอย รักษา
ความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการ  
กลั่นแกล้งกัน  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างกลั่นแกล้งกัน  และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง
พนักงานส่วนต าบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการพนักงานส่วนต าบลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  
  ข้อ 15  พนักงานส่วนต าบล ต้องต้อนรับ ให้ความข้อ 15  พนักงานส่วนต าบล ต้องต้อนรับ ให้ความ
สะดวกสะดวก  ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้
ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความ
สุภาพสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
ประชาชนผู้ติดต่อราชการประชาชนผู้ติดต่อราชการ  
                              การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้
ติดต่อติดต่อราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 16  พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการหรือยอมข้อ 16  พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการหรือยอม
ให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
  ข้อ 17  พนักงานส่วนต าบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัข้อ 17  พนักงานส่วนต าบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  ดการ  
หรือผู้จัดการ  หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันหรือผู้จัดการ  หรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
นั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
  ข้อ 18  พนักงานส่วนต าบลต้องวางตนเป็นกลางทางการข้อ 18  พนักงานส่วนต าบลต้องวางตนเป็นกลางทางการ
เมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน  กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางเกี่ยวข้องกับประชาชน  กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลมชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม  
  ข้อ 19  พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาช่ือเสียงของตน ข้อ 19  พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาช่ือเสียงของตน 
และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม
เสีย  โดยไม่กระท าการใด ๆ  อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวเสีย  โดยไม่กระท าการใด ๆ  อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว  
  การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก  หรืการกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก  หรือโทษที่อโทษที่
หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักหนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษท่ีหนัก
กว่าจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  กว่าจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ ช่ือว่าเป็นผู้หรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ ช่ือว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้อ 20  ให้ผู้บัข้อ 20  ให้ผู้บั งคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนางคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนา
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท า



ผิดวินัย  และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีผิดวินัย  และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  
  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้วินัย ให้
กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดการฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใด
อันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ  จิตส านึก และพฤติกรรมของอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ  จิตส านึก และพฤติกรรมของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย  
  การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวิการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวิ นัย  ให้นัย  ให้
กระท าโดยการเอาใจใส่   สั งเกตการณ์   และขจัดเหตุที่อาจกระท าโดยการเอาใจใส่   สั งเกตการณ์   และขจัดเหตุที่อาจ
ก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการ
ป้องกันตามสมควรแก่กรณีได้ป้องกันตามสมควรแก่กรณีได้  
  เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนต าบลเมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนต าบล
ผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว  ให้ผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว  ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันทีผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที  
  เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  หรือมีกรณีเมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  หรือมีกรณี
เป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มี
พยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ผิดวินัยหรือไม่  
ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่อง
ได้   ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้ได้   ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้
ด าเนินการทางวินัยทันทีด าเนินการทางวินัยทันที  
  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้ด าเนินการตามที่ก าหนดยให้ด าเนินการตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้  
  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ และผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ และ
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  
การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์   หรือการให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์   หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดย ไม่สุจริต  ให้ถืปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดย ไม่สุจริต  ให้ถื อว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย
  

 
 
 
 
 

ข้อ 21  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดฝา่ฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัตติามข้อ
ปฏิบัติทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้  ผู้นั้นเป็นผู้กระท า
ผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย  เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 
 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
 (1)  ภาคทัณฑ ์
 (2)  ตัดเงินเดือน 
            (3) ลดขั้นเงินเดือน 
 (4)  ปลดออก 
 (5)  ไล่ออก 
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