
 ตอ้งรกัษาวินยัตามที่ก าหนดเป็น ขอ้หา้ม และขอ้ปฏิบติัไวใ้น

หมวดนี้  โดยเคร่งครดัอยู่เสมอ 

 ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

วินยัของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัวินยัและการรกัษาวินยั 

และการด าเนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หมวด ๒ วินยัและการรกัษาวินยั 



 ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีร่าชการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเทีย่งธรรม 

 ห้ามมิให้อาศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศัยอ านาจหนา้ที่ราชการของตน     

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

 การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ทีร่าชการโดยมิชอบ เพือ่ใหต้นเอง

หรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชนที์่มิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ เป็นความผิด

วินยัอย่างรา้ยแรง 

หนา้ท่ีราชการ  พิจารณาจาก 

๑.  กฎหมายหรือระเบยีบ 

๒.  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๓.  ค าสัง่หรือการมอบหมายของผูบ้งัคบับญัชา 

๔.  พฤตินยั 

องคป์ระกอบ ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 

๑.  มีหนา้ท่ีราชการ 

๒.  ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

๓.  เพือ่ใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน ์

     ท่ีมิควรได ้

๔.  เจตนา 

ตวัอย่าง ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชีจัดท าหลักฐานการเบิกเกินกว่าจ านวนวันที่

ลูกจ้าง มาปฏิบัติงานแล้วน าเงินส่วนที่ เกินไปซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในราชการ         

(โทษตัดเงินเดือน) 



 ตอ้งตั้งใจปฏิบติัหนา้ที่ราชการใหเ้กิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่

ราชการ 

 ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ราชการดว้ยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมดัระวงั 

รกัษาประโยชนข์องทางราชการ และตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ทีร่าชการ 

 การประมาทเลินเล่อในหนา้ที่ราชการ อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอย่างรา้ยแรง เป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง 

ตวัอย่าง ไม่ค่อยอยู่ปฏบิัติหน้าที่มักจะให้ผู้อื่นท าหน้าที่แทนเสมอ ท าให้เกดิการ

ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานใช้เวลาราชการ และสถานที่ราชการประกอบธุรกิจ

ส่วนตั ว  ผู้ บั งคับบัญชา ว่าก ล่ าวตัก เตือนหลายค ร้ัง  แ ล้วแ ต่ไ ม่ เชื่ อ ฟั ง             

(โทษตดัเงินเดอืน ๑๐% เป็นเวลา ๔ เดือน)  

ตัวอย่าง ลงช่ือในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่น าไปใช้

ประกอบการทุจริตแล้ว เบียดบังเอาเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

(โทษตดัเงินเดอืน) 



 ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ราชการใหเ้ป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มติคณะรฐัมนตรี และนโยบายของรฐับาล โดยไม่ใหเ้สียหายแก่

ราชการ 

 การปฏิบติัหนา้ที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบของทางราชการ มติคณะรฐัมนตรี หรือนโยบายของรฐับาลอนัเป็น

เหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง เป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง       

จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กล่าวคือ 

 เจตนาโดยรูส้ึกในการกระท า และประสงคต่์อผลหรือย่อมเล็งเห็นผล 

 เจตนากระท าโดยมิไดมุ่้งหมาย จะใหเ้สียหายหรือไม่อาจเล็งเห็นผล 

ตวัอย่าง ได้ขออนุมัติท าการจ้างเหมาก่อสร้างแล้วให้ผู้ที่เสนอราคาได้ท างาน

ล่วงหน้าก่อนท าสัญญาจ้างเหมา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ (โทษภาคทณัฑ)์ 



 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิ เศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์

เคลื่อนไหวอนัอาจเป็นภยนัตรายต่อประเทศชาติ และตอ้งป้องกนัภยนัตราย

ซ่ึงจะบงัเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

 ตอ้งรกัษาความลบัของทางราชการ 

 การเปิดเผยความลบัของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่

ราชการอย่างรา้ยแรง เป็นความผิดอย่างรา้ยแรง 

ความลบัของทางราชการ 

๑.  ลบัทีสุ่ด 

๒.  ลบัมาก 

๓.  ลบั 

ตวัอย่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น าความลับเกี่ยวกับการพิจารณาความดี

ความชอบพิเศษ ๒ ขั้น ไปเปิดเผยก่อนที่จะมีค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 

(โทษตดัเงินเดอืน)  



 ตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสัง่ในหนา้ที่ราชการโดยชอบ

ดว้ยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเลีย่ง 

 แต่ถา้เห็นว่าการปฏิบติัตามค าสัง่น ั้น จะท าใหเ้สียหายแก่ราชการ หรือจะ

เป็นการไม่รกัษาประโยชนข์องทางราชการ หรือเป็นค าสัง่ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ตอ้งเสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าสัง่น ั้น และเมื่อ

ไดเ้สนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายืนยนัใหป้ฏิบติัตามค าสัง่เดิมเป็นหนงัสือ   

ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม 

 การขดัค าสัง่หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสัง่

ในหนา้ที่ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอนัเป็นเหตุ    

ใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง เป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง       

ตวัอย่าง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ณ ที่แห่งอื่น    

ท าให้ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เสียระบบการปกครองบังคับบัญชา และก่อให้เกดิความ

เสยีหายในการบริหารราชการ อย่างร้ายแรง (โทษไล่ออก)  



 ตอ้งปฏิบติัราชการโดยมิใหเ้ป็นการกระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชา

เหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคับบญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ ัง่ให้กระท าหรือไดร้ับ

อนุญาตเป็นพิเศษชัว่ครั้งคราว 

 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู ้บ ังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด

ขอ้ความซ่ึงควรตอ้งแจง้ ถอืว่าเป็นการรายงานเท็จดว้ย 

 การรายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการ

อย่างรา้ยแรง เป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง 

ตวัอย่าง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้รับอนุญาตให้ลาไปต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ แต่ออกเดินทางไปต่างประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๐ โดยลาพักผ่อนและ ลาป่วย ซึ่งปรากฏว่าไม่ได้  

ป่วยจริง แต่ลาเพ่ือมใิห้ขาดราชการและการไปต่างประเทศในช่วงดงักล่าว มไิด้ขอ

อนุญาต แต่อย่างใด (โทษภาคทณัฑ)์  



 ตอ้งถือและปฏิบติัตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง

ราชการ 

ตัวอย่าง มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ไม่ได้ลงช่ือ และเวลามาปฏิบัติราชการ    

ด้วยตนเองกลับใช้ ให้ผู้ อื่นลงชื่ อ และเวลาปฏิบัติราชการแทน (โทษตัด

เงินเดือน)  

 ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนา้ทีร่าชการมิได ้

 การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนา้ที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรอนัเป็นเหตุ

ใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง หรือละท้ิงหนา้ทีร่าชการติดต่อในคราวเดียวกนั

เป็นเวลาเกินกว่าสิบหา้วนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือโดยมีพฤติการณอ์นัแสดง

ถงึความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบยีบของทางราชการ เป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง 

ตวัอย่าง ไม่ได้ยื่นใบลาออกตามระเบียบทางราชการ จึงไม่พิจารณาการลาออกเมื่อ

ปรากฏว่า ไม่มาปฏิบัติราชการอีกเลยจึงเป็นละทิ้ งหน้าที่ราชการเกินกว่า ๑๕ วัน        

โดยไม่มเีหตอุนัสมควรและจงใจไม่ปฏบิตัติามระเบียบของทางราชการ (โทษปลดออก)   



 ตอ้งสุภาพเรียบรอ้ย รกัษาความสามคัคี และไม่กระท าการอย่างใด

ที่เป็นการกลัน่แกลง้กนั และตอ้งช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัราชการระหว่าง

ขา้ราชการดว้ยกนัและผูร่้วมปฏิบติัราชการ 

 ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ

สงเคราะหแ์ก่ประชาชนผูติ้ดต่อราชการเกี่ยวกบัหนา้ที่ของตนโดยไม่ชกัชา้ 

และดว้ยความสุภาพเรียบรอ้ย หา้มมิใหดู้หมิ่น เหยียดหยาม  กดขี่ หรือข่ม

เหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ 

 การดูหมิน่ เหยยีดหยาม กดขี ่หรือข่มเหงประชาชนผูติ้ดต่อราชการ

อย่างรา้ยแรง เป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง 

ตวัอย่าง ใช้วาจาไม่สภุาพเรียบร้อย และแสดงกริิยาก้าวร้าวต่อผู้บงัคับบญัชา 

(โทษตดัเงินเดอืน)  

ตวัอย่าง ไม่ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้แก่ประชาชนที่มาตดิต่อ   

โดยละเอยีดและไม่ให้ค าแนะน าที่ชัดเจน เพียงพอ เป็นเหตใุห้ผู้มาตดิต่อราชการ

จ าต้องตดิต่อหลายคร้ัง (โทษภาคทณัฑ)์ 



 ตอ้งไม่กระท าการ หรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาผลประโยชน์

อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของ

ต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน 

เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ที ่

เกียรติศกัด์ิ =  ฐานะทีไ่ดร้บัการสรรเสริญ 

ต าแหน่งหนา้ทีอ่ยู่ในฐานะอย่างไร 

 ครู    ฝ่ายปกครอง    ขา้ราชการ   

ค านงึถงึความรูส้ึกของ 

 ประชาชน  สงัคม  หรือ 

  ทางราชการ 

ตวัอย่าง ได้รับเงินค่าตอบแทนคร้ังละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ในการช่วยเหลือและ

อ านวยความ สะดวกแก่ผู้มาติดต่อทั้งๆ ที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

(โทษตัดเงินเดือน) 



 ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือด ารงต าแหน่ง

อ่ืนใดที่มีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 

 ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติัหนา้ที่ราชการ 

และในการปฏิบติัการอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชน กบัจะตอ้งปฏิบติัตาม

ระเบียบของทางราชการว่าดว้ยมารยาททางการเมืองของขา้ราชการโดย

อนุโลม 



 ตอ้งรกัษาชื่อเสียงของตน และรกัษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ที่

ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่ อ ว่า 

เป็นผูป้ระพฤติชัว่  

 การกระท าความผิดอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุก หรือโทษที่หนกักว่า

จ าคุก โดยค าพิพากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก หรือใหร้บัโทษทีห่นกักว่าจ าคุก เวน้แต่

เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ

กระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่อย่างรา้ยแรง เป็นความผิดวินยั

อย่างรา้ยแรง 

แนวทางการพิจารณาเรือ่ง “ประพฤติชัว่” 

• ฐานะต าแหน่งหนา้ที ่

• ความรูส้ึกของสงัคม 

• เจตนา 

ตวัอย่าง เบิกค่ารถยนต์บรรทุกสัมภาระ และสิ่งของ

ใบการเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่ ทั้งที่ข้อเทจ็จริง

มิได้มีการจ้างรถยนต์บรรทุกอย่างใดแต่ได้ขอ

ใบเสร็จรับเงินจากเอกสารมาประกอบการเบิกเงิน 

(โทษไล่ออก)  



  

 

 

ความผิดทางวินยั 

•  ไม่มีอายุความ   

•  การลงโทษตอ้งด าเนนิกระบวนการตามกฎหมาย 

 
•  ผูส้ ัง่ลงโทษตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาทีม่ีอ านาจลงโทษได ้

•  สภาพการเป็นขา้ราชการ 

 -     ขณะกระท าผดิ 

 -     ขณะลงโทษ 



๑. ภาคทณัฑ ์

 น ารถยนตบ์รรทุกเล็กของทางราชการไปใชป้ระโยชนส่์วนตวั   โดยขบั

ไปเยีย่มครอบครวั ในวนัศุกรแ์ลว้ขบักลบัในวนัอาทิตยเ์ป็นประจ า 

๒. ตดัเงินเดือน 

 ไม่ค่อยอยู่ปฏิบติัหนา้ที่มกัจะใหผู้อ่ื้นท าหนา้ที่แทนเสมอ ท าใหเ้กิดการ

ผิดพลาดในการ ปฏิบติังานใชเ้วลาราชการ และสถานที่ราชการประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั ผูบ้งัคบับญัชาว่ากล่าวตกัเตือนหลายครั้ง แลว้แต่ไม่เช่ือฟัง (โทษตดั

เงินเดือน)  

๓. ลดขั้นเงินเดือน 

 แก้ไขใบรับรองแพทย์จากเดิมเห็นควรอยู่รักษาเป็นเวลา 1 วัน        

แต่เป็น 4 วนั โดยเจตนาที่จะไดม้ีวนัลามากข้ึน (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 

โทษทางวินยัมี ๕ สถาน 

ไม่รา้ยแรง 



๔. ปลดออก 

 น าเอกสารซ่ึงเป็นค าตอบขอ้สอบคดัเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้ ง

ขา้ราชการไปแจกจ่ายใหผู้เ้ขา้สอบบางคนเพือ่ช่วยเหลือใหส้อบได ้

๕. ไล่ออก 

 จัดท าค าขอเบิกเงินค่าเช่าบา้นและใบเบิกเงินค่าเช่าบา้น โดยแสดง

ขอ้ความอนัเป็นเท็จ และใชเ้อกสารที่จัดท าข้ึนเองเพือ่ความสะดวกในการเบิก

ค่าเช่าบา้นจากทางราชการ 

รา้ยแรง 



หลกัการพิจารณาความผิด 

๒.  หลกัมโนธรรม 

๑.  หลกันิติธรรม 



หลกันิติธรรม 

คือการพิจารณาตามตวับทกฎหมาย 

-  มีบทกฎหมายบญัญติัเป็นความผิด 

-  การกระท าเขา้องคป์ระกอบ 

 ความผิดทุกประการ 



      “การปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีร่าชการโดยมิชอบ  
เพือ่ให้ตนเองหรือผู้อืน่ได้ประโยชน์ทีม่ิควรได้  เป็นการทุจริต
ต่อหน้าทีร่าชการ  และเป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง” 

องค์ประกอบ   คอื 

๑. มีหน้าที่ราชการ 
๒. ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 
     โดยมิชอบ 
๓. เพือ่ให้ตนเองหรือผู้อืน่ได้ประโยชน์ทีม่ิควรได้ 

๔. มีเจตนาทุจริต 

ฐานทุจริตต่อหน้าทีร่าชการ 



          “การรายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา  อนั

เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง  เป็น

ความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง” 

องคป์ระกอบ  คือ 

๑.  มีการรายงาน 

๒.  รายงานเป็นเท็จ 

๓.  รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

๔.  เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอย่าง

รา้ยแรง 

ฐานรายงานเท็จ 

ต่อผูบ้งัคบับญัชา 



 หลกัมโนธรรม   หมายถึง 

  การพิจารณาทบทวนใหร้อบคอบ  

โดยค านึงถงึความเป็นจริง    

ความถูกตอ้งเหมาะสมที่ควรจะเป็น 



การก าหนดโทษ 

การพิจารณาวินิจฉัยว่า  

ผู้กระท าความผดิ         

ในแต่ละกรณ ี 

สมควรถูกลงโทษสถานใด 



หลกัการก าหนดโทษ 

๑. หลกันิติธรรม 

๒. หลกัมโนธรรม 

๓. หลกัความเป็นธรรม 

๔. นโยบายของทางราชการ 



๑. หลกันติิธรรมในการก าหนดโทษ 

คือ  ค านงึถงึระดบัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนด 

* ความผดิวินยัอย่างรา้ยแรง ก าหนดโทษสถานหนกั 

* ความผดิวินยัอย่างไม่รา้ยแรง ก าหนดโทษสถานเบา 

* ความผดิวินยัเล็กนอ้ย จะงดโทษใหก้็ได ้  

   (ว่ากล่าวตกัเตือน ทณัฑบ์น) 



๒.  หลกัมโนธรรมในการก าหนดโทษ 

 คือ การพิจารณาทบทวนใหร้อบคอบ โดยค านึงถงึความถูกตอ้ง 

เหมาะสม ตามเหตุผลทีค่วรจะเป็น ภายในขอบเขตระดบัโทษ 

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

เหตุผลประกอบการพจิารณา 

• ลกัษณะของการกระท าผิด 

• ผลแห่งการกระท า 

• คุณความดี 

• การรูห้รือไม่รูว่้าการกระท านั้นเป็นความผิด 

• การใหโ้อกาสแกไ้ขความประพฤติ 

• เหตุเบื้ องหลงัการกระท าผิด 

• สภาพของผูก้ระท าผิด 

 



๓. หลกัความเป็นธรรม 
คอื   การวางโทษจะต้องให้ได้ระดบัเสมอหน้ากนั         
ใครท าผดิกจ็ะต้องถูกลงโทษ 

 -  ไม่เลอืกทีรั่กมกัทีชั่ง 

 -  ความผดิอย่างเดยีวกนั  ควรก าหนดโทษ  
   เท่ากนั หรือใกล้เคยีงกนั 



๔. นโยบายของทางราชการในการลงโทษขา้ราชการ 

-  นโยบายของรฐับาล 

-  มติคณะรฐัมนตรี 

-  มติ ก.พ. 

-  มติ ก. กลาง 

-  นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิน่ 

............

........ 

............

........ 

............

........... 



มีการกล่าวหา 
สืบสวนหรือ 

สอบขอ้เท็จจริง 

ไม่รา้ยแรง 

รา้ยแรง 

สัง่ลงโทษ 

รายงาน ก.จงัหวดั 

แต่งตั้งกรรมการ 

สอบสวนวินยัรา้ยแรง 

•  แจง้ขอ้กล่าวหา 

•  สรุปพยาน 

•  ใหผู้ถู้กกล่าวหาช้ีแจง 

•  สรุปความผิด 

•  เสนอนายกฯสัง่การ 

ผิดรา้ยแรง ไม่รา้ยแรง สัง่ลงโทษ 
ขอความเห็นชอบ 

ก.จงัหวดั 

ออกค าสัง่ 

ปลดออก  ไล่ออก 

อุทธรณค์ าสัง่ 

ใน  30  วนั 

* สัง่พกัราชการ 

* สัง่ใหอ้อกไวก่้อน 

ตั้งกรรมการ 

วิธีเหมาะสม 

ไม่ผิด ยุติเรื่อง 

ผิด 

ข้อ 29 

ข้อ 26 

หมวด 4 การด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 84 

ข้อ 75 

ข้อ 45 

ข้อ 46 

ข้อ 28 

ข้อ 85 

ข้อ 86 วรรคสอง 

ข้อ 77 วรรคสอง 

รายงาน 

ก.จงัหวดั ข้อ 87 

ประกาศ ก.(อบจ./เทศบาล/อบต.) เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวนัิยและการรักษาวนัิย และการด าเนินการทางวนัิย 2558 



ขอบคุณครบั 


