
กลุ่มวินัยวินัยและเสรมิสรา้งระบบคณุธรรม ได้จัดรวบรวมองค์ความรูเ้ก่ียวกับ 
ลักษณะของการกระท าผิดวินัยและโทษของผู้กระท าผิดเพือ่ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ี 
ได้ศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของการกระท าผิด ป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิดซ้า 

‘คัมภีร’์ หวั่น ผิดวินัยอยา่งไม่รา้ยแรงระบาดหนัก !  เตือนข้าราชการ - พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจ า  * ระวังตัวกว่าน้ี 

 
 

วันพุธ ท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ฉบับ 0001 ราคา 15 บาท  

ครบทกุรส สด จากพระนคร 

วินัยไม่รา้ยแรง-ไรเ้จตนาทุจรติ 

สหกรณ์จังหวัด 
เห็นชอบให้ผู้รบัจ้างขยายเวลาการส่งมอบ
งานออกไปอีก 45 วัน โดยไม่มีเหตุผลที่จะ
ให้ขยายเวลา                          
                                               อ่านต่อหน้า... 

ปลดออก - ข.ร.ก. อาวุโส 
                                     พบไม่มีอ ำนำจสัง่ตัด ไม่ขออนุญำต  
                                     ไม้ที่ตัดไม่ได้ประมูลขำยแล้วน ำเงนิ                                 
                                      ส่งเปน็รำยได้ของแผน่ดิน 

 

ไล่ออก-ข้าราชการ 
 

อีควาย 
การด่าผู้อื่นต่อหน้าว่า  
จ าคุกไม่ เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่ เกิน 

1 หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  อ่านต่อหน้า... 

ปมเอ่ียว 
ค้ายาบา้ 

รว่มกันมียำเสพติดให้โทษประเภทหน่ึง (ยำบำ้) ไว้ในครอบครอง 
เพื่อจ ำหน่ำยโดยผิดกฎหมำย และศำลพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  
อ่ำนต่อหน้ำ... 

                      “หมอก่ิง” เปิด 4 รำศีสดุปัง 
                                 ดวงกำรเงินโดนเด่น มีเกณฑ์ 
                                 ถูกหวยรวยเบอร ์ เจอโชคลำภ 
                            ไม่คำดฝัน 

อ่ำนต่อหน้ำ... 

ตัดไม้ยูคาฯ 
รวม 32 ต้น 



กลุ่มวนัิยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

Do 
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม ซื่อสัตย์ สุจรติ และเที่ยงธรรม 

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร
มติของคณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของ
รำชกำร 

ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เกิดผลดีหรอืควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำม
ต๊ังใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ และรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำซึ่ง ส่ังในหน้ำท่ีรำชกำรโดย
ชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรโดยไม่ขัดขืนหรอืหลีกเล่ียงแต่
ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมค ำส่ังน๊ันจะท ำให้เสียหำยแก่รำชกำรหรอืจะเป็นกำร
ไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจะต้องเสนอควำมเห็นเป็นหนังสือทันที
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำส่ังน๊ัน และเม่ือได้เสนอควำมเห็นแล้วถ้ำ
ผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำส่ังเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติ 

มำตรำ  82   VS    มำตรำ  83  
Don’t 

ต้องอุทิศเวลำให้แก่รำชกำร จะ ละท๊ิงหรอืทอดท๊ิง  หน้ำทีร่ำชกำรมิได้ 

ต้องรกัษำควำมลับของทำงรำชกำร 

ต้องสุภำพเรยีบรอ้ย รกัษำควำมสำมคัคี และ ต้องช่วยเหลือกันใน 
กำรปฏิบัติรำชกำรระหวำ่งขำ้รำชกำรด้วยกัน 

ต้องต้อนรบั ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม และให้กำรสงเครำะห์ 
แก่ประชำชนผูติ้ดต่อรำชกำรเก่ียวกับหน้ำที่ของตน 

ต้อง รกัษำชื่อเสียงของตน และรกัษำเกียรติศักด์ิของต ำแหน่ง 
หน้ำทีร่ำชกำรของตนมิให้เส่ือมเสีย 

ต้องไม่รำยงำนเทจ็ต่อผู้บงัคับบญัชำหรอืกำรรำยงำน   
โดยปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นกำรรำยงำนเทจ็ด้วย 

ต้องไม่ปฏิบติัรำชกำรอันเป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บงัคับบญัชำ
เหนือตน  เว้นแต่ผู้บงัคับบญัชำเหนือตนขึ๊นไปเป็นผู้สั่งให้กระท ำ 
หรอืได้รบัอนุญำตเป็นพเิศษชั่วครัง๊ครำว 

ต้องไม่อำศยัหรอืยอมให้ผู้อ่ืนอำศยัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตน 
หำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ่ื้น 

ต้องไม่ ประมำทเลินเล่อในหน้ำทีร่ำชกำร  

ต้องไม่ กระท ำกำรอย่ำงใดทีเ่ป็นกำรกล่ันแกล้ง  กดขี ่หรอืขม่เหง 
กันในกำรปฏิบติัรำชกำร 

ต้องไม่กระท ำหรอืยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรหำผลประโยชน์อันอำจ 
ท ำให้เสียควำมเทีย่งธรรมหรอืเสือ่มเสียเกียรติศกัด์ิของต ำแหน่ง
หน้ำทีร่ำชกำรของตน 

ต้องไม่ เป็นกรรมกำรผูจั้ดกำร  หรอืผู้จัดกำร  หรอืต ำแหน่งอ่ืนใดที่
มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันในห้ำงหุ้นส่วนหรอืบรษัิท 

ต้องไม่ กระท ำกำรอันป็นกำรล่วงละเมิดหรอืคกุคำมทำงเพศ 
ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

ต้องไม่ ดหูมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรอืข่มเหง 
ประชำชนผูม้ำติดต่อรำชกำร 

พ.ร.บ.ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 

ต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบติัรำชกำรและในกำรปฏิบัติกำรอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับประชำชน ต้องปฏิบัติตำมระเบยีบวำ่ด้วยมำรยำททำงกำรเมืองฯ 



กลุ่มวนัิยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

Do 
ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำม ซ่ือสัตย์ 
สุจรติ และเท่ียงธรรม  ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ 

ระเบียบของทำงรำชกำร มติของคณะรัฐมนตร ี
นโยบำยของรฐับำล ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผน
ของรำชกำร 

      ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ท่ี ร ำ ช ก ำ ร ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ดี ห รื อ
ควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำมต๊ังใจ อุตสำหะ 
เอำใจใส่ และรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร 

ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรตำมค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำ
ซ่ึง ส่ังในหน้ำท่ีรำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย 
และระ เบียบของทำงรำชกำรโดยไ ม่ขัดขื น 
หรอืหลีกเล่ียงแต่ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมค ำส่ังน๊ัน
จะท ำให้เสียหำยแก่รำชกำรหรือจะเป็นกำรไม่
รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจะต้องเสนอ
ควำมเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำ
ทบทวนค ำส่ังน๊ัน และเม่ือได้เสนอควำมเห็นแล้วถ้ำ
ผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำส่ังเดิมผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตำม 

มำตรำ  82 

ต้องอุทิศเวลำให้แก่รำชกำร จะ ละท๊ิงหรอื
ทอดท๊ิง  หน้ำท่ีรำชกำรมิได้ 

ต้องรกัษำควำมลับของทำงรำชกำร 

   ต้องสุภำพเรยีบรอ้ย รกัษำควำมสำมัคคี 
และ ต้องช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติรำชกำร
ระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกัน 

ต้องต้อนรบั ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม และให้กำร
สงเครำะห์แก่ประชำชนผูติ้ดต่อรำชกำรเก่ียวกับหน้ำทีข่องตน 

ต้อง รกัษำชื่อเสียงของตน และรกัษำเกียรติ
ศักด์ิของต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรของตนมิให้
เสื่อมเสีย 

พ.ร.บ.ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 

ต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและในกำรปฏิบัติกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
ประชำชน ต้องปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยมำรยำท
ทำงกำรเมือง 
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กลุ่มวนัิยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

มำตรำ  83  
Don’t 

ต้องไมร่ำยงำนเทจ็ต่อผู้บังคับบัญชำหรอื
กำรรำยงำน  โดยปกปิดข้อควำมซึ่งควร
ต้องแจ้ง ถือเป็นกำรรำยงำนเทจ็ด้วย 

ต้องไม่ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นกำรกระท ำ
กำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน  เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชำเหนือตนข๊ึนไปเป็นผู้ส่ังให้
กระท ำ หรือได้รับอนุญำตเป็นพิเศษ 
ช่ัวครัง๊ครำว 

   ต้องไม่อำศยัหรอืยอมให้ผู้อ่ืนอำศยั
ต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตนหำประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรอืผูอ่ื้น 

ต้องไม่ ประมำทเลินเล่อในหน้ำทีร่ำชกำร  

   ต้องไม่ กระท ำกำรอย่ำงใดท่ีเป็นกำรกล่ันแกล้ง  กดขี ่    
หรอืขม่เหง กันในกำรปฏิบัติรำชกำร 

   ต้องไม่กระท ำหรอืยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำร
หำผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเทีย่ง
ธรรมหรอืเสือ่มเสยีเกียรติศกัด์ิของต ำแหน่ง
หน้ำทีร่ำชกำรของตน 

ต้องไม่ เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร  หรอืผู้จัดกำร  
หรอืต ำแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงำนคล้ำยคลึง
กันในห้ำงหุ้นส่วนหรอืบรษัิท 

ต้องไม่ กระท ำกำรอันป็นกำรล่วงละเมิด
หรือคุกคำมทำงเพศตำมท่ีก ำหนดใน 
กฎ ก.พ.  ต้องไม่ ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดข่ี หรอืข่มเหง 

ประชำชนผูม้ำติดต่อรำชกำร 

พ.ร.บ.ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
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อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

มำตรำ 82(1)  
ปฏิบติัหน้ำทีร่ำชกำรด้วยควำม  
ซื่อสัตย์ สุจรติ และเทีย่งธรรม 

มำตรำ 82(2)  
ปฏิบติัหน้ำทีร่ำชกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบของทำงรำชกำรมติของ
คณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล ปฏิบติัตำมระเบยีบแบบแผนของรำชกำร 

 
    ฐำน ไม่ปฎิบติัหน้ำทีร่ำชกำรให้เปน็ไปตำมกฎหมำย  ระเบยีบ  

 
เจ้ำพนักงำนส่งเสรมิสหกรณ์อำวุโส น ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำรโดย
ยังไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ และได้ถือวิสำสะขนไม้เสำจ ำนวน 3 ต้น 
ซ่ึงเป็นไม้ส่วนตัวเพ่ือน ำไปซ่อมแซมโรงรถยนต์ส่วนตัว แต่ระหว่ำงทำงเกิดอุบัติเหต ุ
จนท ำให้รถยนต์รำชกำรได้รบัควำมเสียหำย 
 

 
 

พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่ปฎิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย 
ควำมซื่อสัตย์สุจรติ และเทีย่งธรรม ไม่ปฎิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ของทำงรำชกำร มติของคณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของ
รำชกำรตำมมำตรำ 82(1) และ (2) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 
 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 

 
พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ไม่ปฎิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบยีบของทำงรำชกำร มติของคณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล และปฏิบติัตำม
ระเบียบแบบแผนของรำชกำรตำมมำตรำ 82 (2) แห่งพระรำชบัญญติัระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรอืน พ.ศ. 2551 
 

สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้ลงนำมในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงตำม
สัญญำจ้ำงฯ โดยผูร้บัจ้ำงได้เริม่เข้ำพื๊นที่ท ำงำนล่ำช้ำกว่ำก ำหนดในสัญญำ 49 วัน ต่อมำ
ผูร้บัจ้ำงได้มหีนังสือขอขยำยระยะเวลำและเปล่ียนแปลงแบบและวัสดุก่อสรำ้งตำมสัญญำ
จ้ำงถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สหกรณ์จังหวัดได้สั่งกำรในฐำนะผู้ว่ำจ้ำงซึ่งได้รบัมอบอ ำนำจ
จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุน ำเรือ่งขอขยำยระยะเวลำตำมสัญญำเข้ำที่
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเพือ่หำรอืและพจิำรณำ สหกรณ์จังหวดัซึง่เปน็ประธำน
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้เห็นชอบให้ผู้รบัจ้ำงขยำยเวลำกำรส่งมอบออกไปอีก 45 วัน 
โดยไม่มีเหตุผลที่จะให้ขยำยเวลำได้ตำมระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรวี่ำด้วยกำรพัสด ุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 โดยงดค่ำปรบั ท ำให้ทำงรำชกำรได้รบัควำม
เสียหำยเป็นเงิน 64,680 บำท ซึ่งในกรณีที่เกิดขึ๊นไม่ได้เกิดจำกเจตนำทุจรติ และเมื่อ
เจ้ำหน้ำทีพ่สัดไุด้เสนอเรือ่งขอขยำยเวลำและเปล่ียนแปลงแบบตำมทีผู่ร้บัจ้ำงมหีนังสอื 
ร้องขอ สหกรณ์จังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็ได้ลงนำมเห็นชอบ 
และอนุมัติตำมที่เสนอและได้ลงนำมในฐำนะผูว้่ำจ้ำงในบันทึกต่อท้ำยสัญญำจ้ำงโดยกำร
งดค่ำปรับให้แก่คู่สัญญำแต่ในภำยหลังได้มีกำรชดใช้ค่ำเสียหำยให้กับทำงรำชกำร
เรยีบรอ้ยแล้ว 

   ฐำน ไม่ปฎิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เปน็ไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ  



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
    ฐำน ไม่ปฎิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เปน็ไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ  

 
พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ไม่ปฎิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบยีบของทำงรำชกำร มติของคณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล และปฏิบติัตำม
ระเบียบแบบแผนของรำชกำรตำมมำตรำ 82 (2) แห่งพระรำชบัญญติัระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรอืน พ.ศ. 2551 
 

มำตรำ 82(2)  
ปฏิบติัหน้ำทีร่ำชกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบของทำงรำชกำรมติของ
คณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล ปฏิบติัตำมระเบยีบแบบแผนของรำชกำร 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 

 
พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงรำ้ยแรง ฐำนจงใจไม่ปฎิบัติหน้ำทีร่ำชกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร มติของคณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล อันเป็นเหตุให้
เสียหำยแก่รำชกำรอยำ่งรำ้ยแรงตำมมำตรำ 82 (2) ประกอบมำตรำ 85(7) แห่งพระรำชบัญญติั
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 

เจ้ำพนักงำนอำวุโส ได้ส่ังตัดไม้ยูคำลิปตัสในนิคมสหกรณ์จ ำนวน 32 ต้น โดยไม่มี
อ ำนำจส่ังตัดและไม่ได้ขออนุญำตจำกผู้มีอ ำนำจ ท๊ังไม้ ท่ี ตัดไม่ได้แต่งต๊ัง
คณะกรรมกำรตรวจรบัไม้และไม้ที่ตัดไม่ได้ประมูลขำยแล้วไม่ได้น ำเงินส่งเปน็รำยได้
ของแผ่นดิน แม้ผลกำรสอบสวนเพ่ิมเติมไม่ปรำกฏชัดเจนว่ำเจ้ำหน้ำท่ีผู้น๊ีได้รบัเงินจำก
กำรส่ังตัดไม้หรือขำยไม้ไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวก็ตำมแต่เน่ืองจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้น๊ี 
เปน็ข้ำรำชกำรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรนิคมสหกรณ์ควรย่อมต้องรูถึ้งควำมส ำคัญ
ของไม้ยูคำลิปตัสและควรที่จะต้องดูแลรกัษำ กลับส่ังตัดต้นไม้ดังกล่ำว ถือเป็นกำร
กระท ำโดยจงใจและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 

   ฐำน ไม่ปฎิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เปน็ไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ  

มำตรำ 82(2)  
ปฏิบติัหน้ำทีร่ำชกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบของทำงรำชกำรมติของ
คณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล ปฏิบติัตำมระเบยีบแบบแผนของรำชกำร 



อุทาหรณ์วินัย  
 

 
พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ฐำนไม่ปฎิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร มติของคณะรฐัมนตร ีนโยบำยของตำมมำตรำ 82 (2)  
แห่งพระรำชบัญญติัระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 
 

นักวชิำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจัดต๊ังและส่งเสรมิสหกรณ์เปน็
ผู้จัดท ำโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์โดยได้รับอนุมัติ
งบประมำณจำกกรมส่งเสรมิสหกรณ์จ ำนวน 750,000 บำท เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำน
แต่ปรำกฏว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้น๊ีได้ขออนุมัติและเบิกเงินเข้ำบัญชีของสหกรณ์เพ่ือน ำไปซ๊ือ
อำคำรพำณิชยเ์ปน็ทีท่ ำกำรของสหกรณ์ตำมมติคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์
ท๊ังท่ีรู้อยู่ว่ำเป็นมติท่ีขัดต่อระเบียบไม่สำมำรถน ำเงินไปซ๊ืออำคำรพำณิชย์ได้ 
แต่ก็มิได้ทักท้วงช๊ีแจงหรอืคัดค้ำนในกำรประชุม อีกท๊ังไม่ได้รำยงำนข้อเท็จจรงิที่
เกิดข๊ึนให้ผู้บงัคับบญัชำทรำบ 

มำตรำ 82(2) ปฏิบติัหน้ำทีร่ำชกำรใหเ้กิดผลดีหรอืควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วย         
ควำมต๊ังใจ  อุตสำหะ เอำใจใส ่และรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร 

   ฐำน ไม่ปฎิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เปน็ไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ  

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
    ฐำน ละทิง๊หน้ำทีร่ำชกำร 

 
พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ฐำนไม่อุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำรจะละ
ทิ๊งหรือทอดทิ๊งหน้ำที่รำชกำรมิได้ มำตรำ 82 (5) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรอืน พ.ศ. 2551 

 
นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ได้ละท๊ิงหน้ำท่ีรำชกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควรต๊ังแต่
วันท่ี 14 - 23 มกรำคม พ.ศ. 2565 รวม 10 วัน ซึ่งเป็นกำรกระท ำควำมผิดหลังจำกที่
เคยถูกลงโทษภำคทัณฑ์ในควำมผิดฐำนละท๊ิงหน้ำท่ีรำชกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
และทำง รำชกำรไม่ได้รบัควำมเสียหำย 
 

มำตรำ 82(5) ต้องอุทิศเวลำให้แก่รำชกำร จะ ละท๊ิงหรอืทอดท๊ิง  หน้ำทีร่ำชกำรมิได้ 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
    ฐำน ละทิง๊หน้ำทีร่ำชกำร 

 
พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ฐำนไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ
และไม่อุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำรจะละทิ๊งหรือทอดทิ๊งหน้ำที่รำชกำรมิได้ ตำมมำตรำ 
82 (4)มำตรำ 82 (5) แห่งพระรำชบัญญติัระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 

นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร ได้ละท๊ิงหน้ำท่ีรำชกำรติดต่อกันต๊ังแต่วันที่ 3 - 13 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 รวมจ ำนวน 11 วัน และไม่อยู่ในที่สถำนที่ รำชกำร 
ในวันที่  21 พฤศจิกำยน 2564 ตำมค ำส่ังของสหกรณ์จังหวัด โดยอ้ำงว่ำเกิดอำกำร
ปว่ยก ำเรบิและผู้กระท ำควำมผิดยอมรบัผิด 

มำตรำ 82(4) ปฏิบติัหน้ำทีร่ำชกำรตำมค ำสัง่ของผูบ้งัคับบญัชำซึ่ง สั่งในหน้ำทีร่ำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบยีบของทำง
รำชกำรโดยไมข่ดัขืนหรอืหลีกเล่ียงแต่ถ้ำเหน็วำ่กำรปฏิบติัตำมค ำสัง่น๊ันจะท ำใหเ้สยีหำยแก่รำชกำรหรอืจะเป็นกำรไมร่กัษำประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรจะต้องเสนอควำมเหน็เป็นหนังสือทนัทเีพือ่ใหผู้บ้งัคับบญัชำทบทวนค ำส่ังน๊ัน และเม่ือได้เสนอควำมเหน็แล้วถ้ำผูบ้งัคับบญัชำ
ยืนยันใหป้ฏิบติัตำมค ำสัง่เดิมผูอ้ยูใ่ต้บงัคับบญัชำต้องปฏิบติั 

มำตรำ 82(5) ต้องอุทศิเวลำใหแ้ก่รำชกำร จะ ละทิ๊งหรอืทอดทิง๊  หน้ำทีร่ำชกำรมไิด้ 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
    ฐำน ละทิง๊หน้ำทีร่ำชกำร 

 
 

 
พนักงำนรำชกำร ได้ละท๊ิงกำรท ำงำนเปน็เวลำติดต่อกันเกินกว่ำเจ็ดวันโดยไม่กลับมำ
ท ำงำนอีกเลยและไม่ได้ติดต่อแจ้งให้ผู้บงัคับบญัชำทรำบหรอืติดต่อย่ืนใบลำปว่ย 
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรสืบสวนและเห็นว่ำไม่มี
เหตอัุนสมควร 
 

มำตรำ 82(5) ต้องอุทิศเวลำให้แก่รำชกำร จะ ละท๊ิงหรอืทอดท๊ิง  หน้ำท่ีรำชกำรมิได้ 

 
พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงรำ้ยแรง ฐำนละท๊ิงหรอืทอดท๊ิงกำรท ำงำน
เป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำเจ็ดวัน ตำมข้อ 24(6) แห่งระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรวี่ำ
ด้วยพนักงำนรำชกำรพ.ศ. 2547  และกรณีเป็นควำมผิดปรำกฏชัดแจ้ง ว่ำด้วยกรณี
ควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งประกอบข้อ 25 ของประกำศกรมส่งเสรมิสหกรณ์ เรือ่งวินัย
และกำรรกัษำวนัิยของพนักงำนรำชกำรลงวนัที ่17 มิถุนำยน 2548  
 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
    ฐำน ประพฤติช่ัว 

นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ฝ่ำยบรหิำรท่ัวไป ไม่ได้น ำเงินที่ได้รบับรจิำคจำก
สหกรณ์ฯ  เพ่ือน ำข๊ึนทลูเกล้ำฯ ถวำยคืนเงินให้กับสหกรณ์ต่ำงๆ และเม่ือผู้บงัคับบญัชำ
สอบถำมก็ได้รำยงำนเท็จโดยแจ้งว่ำได้คืนเงินให้กับสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว 
ท๊ังท่ีเม่ือล่วงพ้นระยะเวลำที่ต้องน ำเงินบรจิำคข๊ึนทูลเกล้ำฯ ถวำย ก็ยังคงรบัเงินจำก
สหกรณ์ที่แจ้งควำมประสงค์จะบริจำคอีก3 สหกรณ์ฯ รวมเป็นเงิน 3,000 บำท 
และเม่ือสหกรณ์ฯ ที่บรจิำคสอบถำมเก่ียวกับหนังสือตอบขอบคุณในกำรบรจิำคเงิน 
ก็ได้จัดท ำหนังสือตอบขอบคุณกำรบริจำคโดยตัดลำยมือช่ือของสหกรณ์จังหวัด 
จำกหนังสือฉบับอ่ืนที่เป็นลำยมือช่ือจรงิน ำมำแปะหนังสือตอบขอบคุณ เม่ือตัดแปะ
แล้วก็น ำไปถ่ำยเอกสำรเพ่ือจะได้ลำยมือช่ือของสหกรณ์จังหวัดเป็นสีน้ำเงินเหมือน
ฉบับจรงิ ท ำให้สหกรณ์ต่ำงๆ หลงเช่ือว่ำส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดได้มีกำรน ำเงิน
บรจิำคของสหกรณ์ฯข๊ึนทูลเกล้ำฯ ถวำยตำมควำมประสงค์ของสหกรณ์แล้วท ำให้
รำชกำรได้รบัควำมเสียหำย แต่ภำยหลังได้ยอมคืนเงินที่ได้รบับรจิำคให้กับสหกรณ์
ต่ำงๆจนครบถ้วน 
 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 

 
พฤติกำรณ์เปน็กำรกระท ำควำมผดิวนัิยอยำ่งรำ้ยแรง ฐำนไมป่ฏิบัติตำมค ำสัง่ของผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งสัง่ในหน้ำทีร่ำชกำรอันเป็นเหตุให้รำชกำรเสยีหำยอย่ำงรำ้ยแรง รำยงำนเทจ็ต่อผู้บังคับบัญชำ
อันเป็นเหตุให้รำชกำรเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง และกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
อย่ำงรำ้ยแรง ตำมมำตรำ 82(4) มำตรำ 83(1) ประกอบมำตรำ 85(7) และมำตรำ 85(4) ) 
แห่งพระรำชบัญญติัระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 

มำตรำ 82(4) ปฏิบติัหน้ำทีร่ำชกำรตำมค ำสัง่ของผูบ้งัคับบญัชำซึ่ง สั่งในหน้ำทีร่ำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบยีบของทำง
รำชกำรโดยไมข่ดัขืนหรอืหลีกเล่ียงแต่ถ้ำเหน็วำ่กำรปฏิบติัตำมค ำสัง่น๊ันจะท ำใหเ้สยีหำยแก่รำชกำรหรอืจะเป็นกำรไมร่กัษำประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรจะต้องเสนอควำมเหน็เป็นหนังสือทนัทเีพือ่ใหผู้บ้งัคับบญัชำทบทวนค ำสัง่น๊ัน และเมือ่ได้เสนอควำมเหน็แล้วถ้ำผูบ้งัคับบญัชำ
ยืนยันใหป้ฏิบติัตำมค ำสัง่เดิมผูอ้ยูใ่ต้บงัคับบญัชำต้องปฏิบติั 

มำตรำ 83(1) ต้องไมร่ำยงำนเทจ็ต่อผูบ้งัคับบญัชำหรอืกำรรำยงำน  โดยปกปิดขอ้ควำมซึง่ควรต้องแจ้ง ถือเป็นกำรรำยงำนเทจ็ด้วย 

มำตรำ 85(4) กระท ำกำรอันได้ชือ่วำ่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยำ่งรำ้ยแรง 

   ฐำน ประพฤติช่ัว 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
    ฐำน ประพฤติช่ัว 

 
พนักงำนรำชกำร ได้ท ำรำ้ยรำ่งกำยเพ่ือนรว่มงำนโดยใช้มือตบที่ใบหน้ำและศีรษะ
จ ำนวน 2 ครัง๊ และพูดจำด้วยถ้อยค ำไม่สุภำพว่ำ „อีควำย‟  ซ่ึงพนักงำนรำชกำรผู้น๊ี 
รบัวำ่ได้กระท ำจรงิ เน่ืองจำกเข้ำใจวำ่อีกฝำ่ยพูดจำส่อเสียดสี เหยียดหยำม เหน็บแนม
กระทบกระท่ังในเรือ่งควำมสัมพันธ์ฉันทชู้์สำว เปน็เหตใุห้เกิดอำรมณ์โมโหและบนัดำล
โทสะ อีกครัง๊เม่ือผู้บังคับบัญชำได้เรยีกบุคคลท๊ังสองเพ่ือสอบถำมสำเหตุท่ีเกิดข๊ึน
พนักงำนรำชกำรผู้น๊ีก็ยังไม่หยุดกระท ำกำรตบตีที่ใบหน้ำของอีกฝ่ำยต่อหน้ำ
ผู้บังคับบัญชำ ซ่ึงคดีน๊ีพนักงำนสอบสวนเห็นว่ำเป็นกำรท ำรำ้ยรำ่งกำยผู้อ่ืนไม่ถึงกับ
เปน็อันตรำยแก่กำยหรอืจิตใจจึงได้เปรยีบเทยีบปรบัเปน็เงิน 500 บำท 
 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 

 
พฤติกำรณ์เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่สุภำพเรียบร้อยรักษำควำมสำมัคคี 
และไม่กระท ำกำรใดที่เป็นกำรกันแกล้งกัน และไม่รกัษำชื่อเสียงของตนและรกัษำเกียรติศักด์ิ
ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมีให้เสื่อมเสียโดยไม่กระท ำกำรใดใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้
ประพฤติช่ัวตำมข้อ 15 และขอ้ 20 ของประกำศกรมสง่เสรมิสหกรณ์ เรือ่งวนัิยและกำรรกัษำวนัิย
ของพนักงำนรำชกำรลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2548 ประกอบข้อ 22 และ 23 ของระเบียบส ำนัก
นำยกรฐัมนตรวี่ำด้วยพนักงำนรำชกำรพ.ศ. 2547 
 

มำตรำ 82(7) ต้องสภุำพเรยีบรอ้ย รกัษำควำมสำมคัคี และ ต้องช่วยเหลือกันในกำรปฏิบติัรำชกำรระหวำ่งขำ้รำชกำรด้วยกัน 

มำตรำ 83(10) ต้องรกัษำชื่อเสยีงของตน และรกัษำเกียรติศกัด์ิของต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตนมใิหเ้สือ่มเสีย 

มำตรำ 83(7) ต้องไม ่กระท ำกำรอยำ่งใดทีเ่ป็นกำรกล่ันแกล้ง  กดขี ่หรอืขม่เหง กันในกำรปฏิบติัรำชกำร 

   ฐำน ประพฤติช่ัว 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 

 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ช ำนำญงำน ได้ร่วมกับพวก ฉ้อโกงเงินมัดจ ำในกำร 
ซ๊ือขำยที่ดินจ ำนวน 300,000 บำท และเข้ำไปเก่ียวข้องกับกำรซ๊ือปุ๋ยของสหกรณ์
กำรเกษตรฯ  น. กับบรษัิท ธ. จ ำกัด เป็นเหตุให้บรษัิทส่งมอบปุ๋ยให้สหกรณ์ฯ ไม่ครบ
จ ำนวน 44 ตันมูลค่ำ 352,000 บำท 
 
 
พฤติกำรณ์เปน็กำรกระท ำผิดวนัิยอย่ำงรำ้ยแรง ฐำนกระท ำกำรอ่ืนใดอันได้ช่ือวำ่ 
เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่ำงรำ้ยแรง ตำมมำตรำ 85(4) ) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 

   ฐำน ประพฤติช่ัว 

มำตรำ 85(4) กระท ำกำรอันได้ชือ่วำ่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยำ่งรำ้ยแรง 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
    ฐำน ประพฤติช่ัว 

มำตรำ 85(4) กระท ำกำรอันได้ชือ่วำ่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยำ่งรำ้ยแรง 

มำตรำ 83(10) ต้องรกัษำช่ือเสียงของตน และรกัษำเกียรติศกัด์ิของต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตนมใิหเ้สือ่มเสีย 

 
นักวชิำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ได้ด่ืมสุรำในเวลำรำชกำรและพกพำอำวธุมีดไปแหลม
ข๊ึนมำในส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดั 
 
พฤติกำรณ์เปน็กำรกระท ำผิดวนัิยอยำ่งไม่รำ้ยแรง ฐำนไม่รกัษำช่ือเสียงของตนและไม่
รกัษำเกียรติศักด์ิของต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรของตนมิให้เส่ือมเสียโดยกระท ำกำรอันได้
ช่ือวำ่เปน็ผู้ประพฤติช่ัว  ตำมมำตรำ 83(10) และมำตรำ 85(4) ) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบยีบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 
 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 

 
พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงรำ้ยแรง ฐำนกระท ำกำรอ่ืนใดอันได้ช่ือว่ำ 
เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำ 85(4) ) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 

   ฐำน ประพฤติช่ัว 

มำตรำ 85(4) กระท ำกำรอันได้ชือ่วำ่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยำ่งรำ้ยแรง 

 
นักวชิำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร ได้กระท ำผิดคดีอำญำฐำนรว่มกันมียำเสพติดให้โทษ
ประเภทหน่ึง (ยำบำ้) ไวใ้นครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยโดยผิดกฎหมำยจึงได้รบัโทษจ ำคกุ
โดยศำลพิพำกษำถึงทีสุ่ดให้จ ำคกุ 



อุทาหรณ์วินัย 

กลุ่มวินัยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 

 
พฤติกำรณ์เปน็กำรกระท ำผิดวนัิยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ฐำนกระท ำหรอืยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำ
กำรหำผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเท่ียงธรรมหรอืเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของ
ต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำรของตน ตำมมำตรำ 83(5) ) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
 

   ฐำน กระท ำกำรหรอืยอมให้ผูอ่ื้นกระท ำกำรหำผลประโยชน์ 

นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร ได้จัดท ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำงประกอบ 
กำรวำงฎีกำ แต่เปน็กำรจะท ำเอกสำรเท็จ  ตำมค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำโดยเจ้ำหน้ำที่
ผู้น๊ีลงลำยมือช่ือผู้ควบคมุและผู้จ่ำยเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยค่ำจ้ำง อีกท๊ังลงช่ือผู้รบัเงิน
ในทะเบียนคุมงบประมำณซ่ึงมีกำรเบิกจ่ำยแล้ว และได้น ำเงินที่เบิกตำมฎีกำดังกล่ำว
มอบให้กับผู้บงัคับบญัชำ ปรำกฏหลักฐำนว่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวท่ีมีกำรจัดจ้ำงไม่ได้มำ
ท ำงำนและรบัเงินค่ำจ้ำง มีลูกจ้ำงเพียงคนเดียวทีเ่ช่ือวำ่ท ำงำนและได้รบัเงินค่ำจ้ำง 

ปลอม 

มำตรำ 83(5) ต้องไมก่ระท ำหรอืยอมใหผู้อ่ื้นกระท ำกำรหำผลประโยชน์อันอำจ 
                             ท ำใหเ้สยีควำมเทีย่งธรรมหรอืเสือ่มเสยีเกียรติศกัด์ิของต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตน 



กลุ่มวนัิยและเสรมิสรำ้งระบบคุณธรรม   กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี   กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

กลุ่มวินัยวินัยและเสรมิสรา้งระบบคุณธรรม  
ได้จัดรวบรวมองค์ความรูเ้ก่ียวกับลักษณะของ 
การกระท าผิดวินัยและโทษของผู้กระท าผิด 

เพื่อให้ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ได้ศึกษา 
ท าความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของการกระท าผิด 

ป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิดซ้า 


