
หัวข้ออบรม 

๑.  อุดมการณ์ในด้านความจงรักภักดี 
 คุณลักษณะและการแสดงออก ของก าลังพลที่มีอุดมการณ์ 
 อุดมการณ์ในด้านความจงรักภักดี หมายถึง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ผู้บังคับบัญชา 
  ความจงรักภักดีต่อชาติ มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้ 
 ๑. ทางกาย โดย 
 ๑.๑ ปกป้องและส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติไทยในทุกโอกาส 
 ๑.๒ ปกป้องและรักษาเอกราชอธิปไตย หรือบูรณภาพ แห่งดินแดนของประเทศไทยยิ่งกว่าชีวิต 
 ๑.๓ แต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทยหรือประเพณีท้องถิ่น 
 ๑.๔  แสดงความเคารพธงชาติ ธงชัยเฉลิมพล หรือประดับธงชาติ ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมหาก
ประดับร่วมกับธงชาติอื่นจะต้องไม่อยู่ในระดับต่ ากว่า 
 ๑.๕ ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมชาติด้วยความเสมอภาค โดยไม่ค านึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา หรือถ่ินก าเนิด 
 ๒. ทางวาจา โดย 
 ๒.๑ พูดและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศปะปนขณะที่พูด
โดยไม่จ าเป็น 
 ๒.๒ เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องชาติบ้านเมืองในแนวทางที่ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เกิดความแตกแยก
ภายในชาติ 
 ๒.๓ ไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการ 
 ๒.๔ ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจเรื่องของชาติบ้านเมืองในทางท่ีถูกต้อง 
 ๓. ทางจิตใจ โดย 
 ๓.๑ มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 
 ๓.๒ มีความส านึกต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
 ๓.๓ มีความส านึกและทดแทนบุญคุณของชาติ 

๒. วินัยทหาร 
 วินัยทหารนั้นคือ การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
 วินัยเป็นหลักส าคัญที่สุดส าหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืน
ท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิด 
    ตัวอย่างการกระท าผิดวินัยทหาร มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
 ๒. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย 
 ๓. ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
 ๔.  ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร 
 ๕.  เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ 
 ๖.  กล่าวค าเท็จ 
 ๗.  ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร 
 ๘. ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดตามโทษานุโทษ 
 ๙. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา 

ผู้บังคับบัญชา... 
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 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่นั้นโดยกวดขัน ถ้าหากว่า
ในการรักษาวินัยทหารนั้นจ าเป็นต้องใช้อาวุธเพ่ือท าการปราบปรามทหารผู้ก่อการก าเริบก็ดี หรือเพ่ือบังคับทหาร
ผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับท าหน้าที่ของตนก็ดี ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ช่วยเหลือในการนั้นจะไม่ต้องรับโทษในการที่ตน
ได้กระท าไปโดยความจ าเป็นนั้นเลย แต่เมื่อมีเหตุดังกล่าวนี้ผู้บังคับบัญชาจักต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
และรายงานต่อไปตามล าดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว 
 ทหารผู้ใดกระท าผิดวินัยทหาร จักต้องรับทัณฑ์และอาจต้องถูกปลดจากประจ าการหรือถูกถอดจากยศทหาร 

๓. การรักษาเกียรติและวินัยทหาร 
  ทหารจะต้องรักษาเกียรติและวินัยทหารตลอดเวลา โดยมิให้เกิดความบกพร่องหรือเสื่อมเสียประกอบด้วย 
 ๑. การแต่งกาย จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม สะอาดเรียบร้อย สง่างามสมเกียรติ ไม่ใช่สักแต่ว่าแต่ง 
เช่น เสื้อกางเกงสีผิดกันมาก , หมวกไม่มีทรงหรือทรงไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการก าหนดไว้ , เสื้อกางเกง
เหม็นสาบหรือเปรอะเปื้อน เป็นต้น 
   ๒. ท่วงทีวาจา จะต้องท าตนให้เป็นตัวอย่างอันดีต่อประชาชน เช่น การพูด จะต้องไม่พูดอ่อน ๆ อ่อย ๆ 
ในทางอ่อนหวาน จนดูเป็นคนอ่อนแอหรือเป็นคนขลาด ต้องพูดเสียงดังและชัดถ้อยขัดค า ส่วนกิริยาท่าทางก็ต้อง
องอาจผึ่งผายกระฉับกระเฉง ปราดเปรียวว่องไว 
 ๓. กิริยามารยาท ในที่ชุมชนหรือในสังคมต่าง ๆ ก็ดี ตลอดจนในเวลาปฏิบัติราชการเป็นปกติทุกคนจะต้อง
อยู่ในกิริยาท่าทางอันแข็งแรง สุภาพ อ่อนโยน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงแต่ไม่ใช่อ่อนแออันส่อถึงความขลาด 
ทั้งจะต้องแสดงว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงามด้วย 
  ลักษณะหน้าตาก็เป็นสิ่งส าคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ผู้ที่ได้พบเห็นบังเกิดความนิยมนับถือหรือย าเกรง 
ทหารหรือข้าราชการที่สวมเครื่องแบบสะอาดเรียบร้อยถูกต้อง ถ้ามีสีหน้าเซื่องซึมไม่กระฉับกระเฉง ดวงตาไม่แสดง
ความเข้มแข็ง เหล่านี้ย่อมเป็นเครื่องส่อถึงความอ่อนแอ ทั้งในทางก าลังกายและก าลังใจ ทหารหรือข้าราชการ 
ที่สวมเครื่องแบบทุกคนจะต้องท าตนให้มีสง่า ไม่หงอยเหงาแววตาก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งบึกบึน  
เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมจะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้ที่พบเห็นทั่วไปเกิดความเคารพนับถือและย าเกรง อันจะเกิดเป็นผลดี
ถึงส่วนใหญ่ คือท าให้ทุกคนเชื่อมั่นในสมรรถภาพของกองทัพไทย 

๔. อ านาจลงทัณฑ์ 
 ทัณฑ์ท่ีจะลงแก่ผู้กระท าผิดวินัยทหารดังกล่าวไว้ให้มีก าหนดเป็น ๕ สถานคือ 
  ๑. ภาคทัณฑ ์
  ๒. ทัณฑกรรม 
  ๓. กัก 
  ๔. ขัง 
  ๕. จ าขัง 
 ภาคทัณฑ์ คือ ผู้กระท าผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใดดังกล่าวมาแล้ว แต่มีเหตุอันควรปราณ ี
จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ท าทัณฑ์บนไว้ 
 ทัณฑกรรมนั้น ให้กระท าการสุขา การโยธา ฯลฯ เพ่ิมจากหน้าที่ประจ าซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับ
ให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจ า 
 กัก คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะก าหนดให้ 
 ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคน แล้วแต่จะได้มีค าสั่ง 
 จ าขัง คือ ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจ าทหาร 
นอกจากทัณฑ์ท่ีกล่าวไว้นี้ ห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอ่ืนเป็นอันขาด 

๕.  วิธีการเคารพ 
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๕.  วิธีการเคารพ 
 ๑. ผู้ที่มียศต่ าต้องท าการเคารพผู้ที่มียศสูง ผู้ที่มียศหรืออาวุโสสูงกว่าต้องเคารพตอบ ถ้ายศเสมอกัน หรือ
ถ้าไม่แน่ใจว่าใครจะมีอาวุโสสูงกว่ากันต้องท าการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยงงอน 
   ๒. เมื่อทหารอยู่ด้วยกันหลายคน ผู้ที่มียศหรืออาวุโสสูง เป็นผู้รับเคารพแต่ผู้เดียว 
   ๓. ถ้าสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเคารพแก่ผู้ใดมิได้ 
   ๔. เมื่อเข้าไปในพระท่ีนั่ง โบสถ์ วิหาร ที่ว่าการ หรือเคหะสถาน เพ่ือเคารพต่อสถานที่นั้นให้ถอดหมวก 

                ๕. เมื่ออยู่ร่วมสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป็นเกียรติยศต้องท าการเคารพจนกว่าจะสิ้นเพลงเคารพนั้น 
  ความผิดเกี่ยวกับการเคารพ  
   ๑. ไม่ท าความเคารพผู้มียศสูงกว่าหรือผู้บังคับบัญชา โดยจงใจ 
   ๒. ท าความเคารพไม่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร 
  ความผิดทั้งสองกรณีมีโทษตั้งแต่ กักไม่เกิน ๓ วัน จนถึง ขังไม่เกิน ๗ วัน 

๖. แนวทางการปฏิบัติต่อก าลังพลผู้ประพฤติมิชอบ 
 ด้วยปัจจุบันปรากฏว่าข้าราชการทหารบางคนได้มีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย  เช่น การรับทวงหนี้ 
รับให้ความคุ้มครองแก่สถานบันเทิง และรับให้ความคุ้มครองกับผู้มีอิทธิพล ด าเนินการหรือให้ความคุ้มครอง
ในการค้าขายของหนีภาษ ีรับขนของหนีภาษ ีคุ้มครองหรือด าเนินการเกี่ยวกับบ่อนการพนัน แม้กระทั่งให้ความ
คุ้มครองหรือมีกลุ่มมือปืนอยู่ในสังกัด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อทางราชการและกระทรวงกลาโหม 
และสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีปรากฏตามข่าวและสื่อมวลชนบ่อยครั้ง
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว จึงให้ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด และทุกเหล่าทัพถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยอย่างใกล้ชิด  ไม่ให้มีการกระท า
อันมิชอบด้วยกฎหมาย หากปรากฏมีผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยใดมีการประพฤติปฏิบัติมิชอบผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยนั้นจะต้องรับผิดชอบด้วย 
  ๒. ในกรณีที่มีก าลังพลมีการประพฤติอันมิชอบ ให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๗. ข้าราชการกลาโหมกับการเมือง 
 ข้าราชการกลาโหมผู้ใดได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ 
 ข้าราชการกลาโหมจะเข้าร่วมประชุมอันเป็นการประชุมของพรรคการเมืองเป็นการส่วนตัวก็ได้  แต่ทั้งนี้
ต้องมิใช่ในเวลาราชการ 
 ข้าราชการกลาโหมจะต้องปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเก่ียวกับประชาชนด้วยการวางตัวเป็นกลาง โดยไม่
มุ่งหวังประโยชน์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และไม่กระท าการ
ให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง แบบธรรมเนียมของทหาร 
 ข้าราชการกลาโหมจะต้องไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังต่อไปนี้ 
  ๑. ห้ามมิให้ใช้หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้เขตสถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง ไม่ว่าด้วยการกระท าหรือวาจา 
ยกเว้นสโมสรซึ่งมีระเบียบการให้ใช้ในกิจการต่าง ๆ ได้เป็นครั้งคราวโดยเสียค่าบริการ 
  ๒. ไม่วิพากษว์ิจารณ์การกระท าของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน 
 

๓. ไม่แต่งเครื่องแบบ… 
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  ๓. ไม่แต่งเครื่องแบบซึ่งทางราชการก าหนดไว้ร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่สาธารณะใด ๆ  
อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง 
  ๔. ไม่ประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในสถานที่ราชการ หรือในเวลาราชการ หรือในเวลาสวมเครื่องแบบ
ซึ่งทางราชการก าหนดไว้ 
  ๕. ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเขา้ไปในสถานที่ราชการทุก ๆ แห่ง 
  ๖. ไม่บังคับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนทั้งโดยตรงหรือโดยปริยายให้เป็นสมาชิกในพรรค
การเมืองใด และไม่กระท าการในทางให้คุณหรือโทษเฉพาะเหตุที่ผู้อยู่ในบังคับบัญชา หรือประชาชนนิยมหรือ
เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดท่ีตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ๗. ไม่ท าการขอร้องหรือบังคับให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง 
  ๘. ไม่เขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิว ซึ่งจะจ าหน่าย
แจกจ่ายไปยังประชาชนอันมีข้อความที่เป็นลักษณะของการเมืองและไม่โฆษณาหาเสียงเพ่ือประโยชน์แก่พรรค
การเมืองหรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน 

๘.  กรณีความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  
 ๑. ปฏิบัติราชการไม่ตรงเวลาตามท่ีทางราชการก าหนด  
 ๒. เกียจคร้านต่อการปฏิบัติราชการ 
 ๓. ขาดการเรียกชื่อส ารวจยอด หรือขาดการฝึกอบรมประจ าสัปดาห์ 
 ๔. ใช้หนี้เงินยืมของทางราชการไม่ตรงตามก าหนด 
 ๕. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานต่อหนังสือราชการล่าช้า หรือไม่ทันตามก าหนด 
 ๖. ปฏิบัติงานบกพร่องหรือผิดพลาดเป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ 
 ๗. ขาดการรับ-ส่งบุคคลส าคัญ หรือร่วมงานพิธีตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 ๘. ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ 
 ๙. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย 
   ๑๐. ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการบกพร่อง ในกรณีต่าง ๆ จนถูกส่งตัวกลับ 
 ๑๑. ละทิ้งหน้าที่ราชการ (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) หมายถึง 
  -  มาปฏิบัติราชการแล้วต่อมาละท้ิงไป โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 ๑๒. ขาดราชการ หมายถึง การขาดจากหน้าที่ราชการ คือ 
     -  ขาดราชการไม่ถึง ๒๔ ชม.ต่อหน้าราชศัตรู หรือขาดไม่ถึง ๓ วันในเวลาไม่ปกติ หรือขาดโดย
ไม่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อพ้นก าหนดอนุญาตในเวลาปกติยังไม่ถึง ๑๕ วัน 
      -  ไม่มาปฏิบัติราชการ หรือมาลงชื่อในสมุดปฏิบัติราชการแล้ว แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ 
 ๑๓. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของทางราชการ 
  ส าหรับบทลงโทษมีตั้งแต่ภาคทัณฑ์จนถึงขังไม่เกิน ๓๐ วัน แล้วแต่กรณี 

๙.  กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการ หรือค าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา 
 ๑. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๒. รายงานขอบ้านพักอาศัย ทอ.โดยกรอกข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยเจตนาให้ได้มาซึ่งสิทธิในการพักอาศัย 
 ๓. รายงานการต้องคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง หรือแบบธรรมเนียม
ที่ก าหนด 
 

๔. ไม่รายงาน… 
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 ๔. ไม่รายงานการต้องคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระเบียบ ค าสั่ง หรือแบบธรรมเนียมที่ก าหนด
โดยมีเจตนาปกปิด 
 ๕. ไม่รายงานขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ตรวจสอบประวัติหรือแฟ้มหลักฐานข้อมูลก าลังพล หรือไม่เข้ารับ
การตรวจร่างกายประจ าปีตามท่ีทางราชการก าหนด 
 ๖. แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติรับราชการหรือแฟ้มหลักฐานข้อมูลก าลังพล โดยไม่ได้รับอนุญาตและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
 ๗. ขัดขืนการจับกุมของ จนท.สห.ทอ.(เฉพาะทีเ่กี่ยวกับวินัยทหาร) 
 ๘. เจตนาฝ่าฝืนระเบียบหรือค าสั่งเข้าไปในเขตหรือพ้ืนที่หวงห้าม 
 ๙. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) 
 ๑๐.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) 
 ๑๑.  ถูกกักบริเวณแล้วหนี 
ส าหรับบทลงโทษมีตั้งแต่ภาคทัณฑ์จนถึงขังไม่เกิน ๓๐ วัน 

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 

 ๑. ข้าราชการทหารที่จะไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาได้เลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 

 ๑.๒ มีความประพฤติเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการหรือหมู่คณะ หรือน าความเดือดร้อนยุ่งยากมาสู่
ผู้บังคับบัญชา 
  ๑.๓ ถูกลงทัณฑ์หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ 
  ๑.๔ กระท าความผิด บกพร่องในหน้าที่ หรือมีความประพฤติส่อเจตนาไปในทางเกียจคร้าน  
ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของกองทัพอากาศเห็นสมควรไม่ให้เลื่อนชั้นเงินเดือน 
 ๒. ข้าราชการทหารที่จะไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน  แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
        ๒.๑ กรณีไม่ได้กระท าความผิด มีดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ในครึ่งปีที่แล้วมา มีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือน 

   ๒.๑.๒ มีผลการปฏิบัติงานไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
   ๒.๑.๓ ผู้ที่สอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือพ้นจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตรเนื่องจาก
สาเหตุใด ๆ ที่มิใช่ความประพฤติในลักษณะขาดความรับผิดชอบต่อการศึกษาของตนเอง 
   ๒.๑.๔ ในครึ่งปีที่แล้วมา ลากิจเกิน ๒๓ วันท าการ 
   ๒.๑.๕ ในครึ่งปีที่แล้วมา ลาป่วยเกิน ๖๐ วันท าการ 
  ๒.๒ กรณีกระท าความผิด และให้งดนับจ านวนปีรับราชการแต่ละชั้นยศและจ านวนปีรับราชการรวม
ในการครองยศ มีดังนี ้
   ๒.๒.๑ ผู้ที่กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ไม่ว่าจะถูกลงทัณฑ์หรือไม่ก็ตาม 
  ๒.๒.๒ ผู้ที่ถูกลงทัณฑ์กัก หรือขัง หรือจ าขัง 
 

๒.๒.๓  ผู้ที่สอบตก … 
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  ๒.๒.๓ ผู้ที่สอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือพ้นจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตรเนื่องจาก
ความประพฤติในลักษณะขาดความรับผิดชอบต่อการศึกษาของตนเอง 
  ๒.๒.๔ ผู้ที่ถูกสอบสวนทางวินัย หรือคดีอาญา หรือถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระท าความผิด
ในคดีอาญา เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

------------------------------------ 
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