คาสั่ งกรมตารวจ
ที่ 1212 / 2537
เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้ างความประพฤติ
และวินัยข้ าราชการตารวจ
------------------------------ข้าราชการตารวจมีอานาจหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในราชอาณาจักร เพื่อบาบัดทุกข์
บารุ งสุ ขให้แก่ประชาชน รักษากฎหมายเกี่ ยวแก่การกระทาผิดในทางอาญา และ ดูแลรักษาผลประโยชน์
ของสาธารณะ การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจ จึงต้องยึดถือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
ตลอดจนแบบแผนธรรมเนียมเป็ นหลักสาคัญ
ปัจจุบนั มีขา้ ราชการตารวจบางคนประพฤติตนหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ โดยไม่ยดึ ถือ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง แบบแผนธรรมเนียม เป็ นเหตุให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน เกิดความเสี ยหายต่อ
ภาพลักษณ์ของกรมตารวจและข้าราชการตารวจโดยส่ วนรวม ประชาชนขาดความเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งส่ งผลกระทบ
ต่อการบริ หารราชการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมตารวจ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผูบ้ งั คับบัญชาใกล้ชิด
ของข้าราชการตารวจไม่กวดขัน กากับ ดูแล สอดส่ องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตารวจภายใต้
การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการ
อย่างสม่าเสมอโดยใกล้ชิด กรมตารวจมีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องสร้างขวัญ กาลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์
ของกรมตารวจให้ดีข้ ึน และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน เพื่อให้ยอมรับว่า ข้าราชการตารวจเป็ นมิตรที่ดี
ของประชาชน เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริ ง จึงเห็นสมควรปรับปรุ งมาตรการควบคุม และเสริ มสร้างความ
ประพฤติและวินยั ข้าราชการตารวจ เพื่อให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างจริ งจังโดย
ให้ยกเลิกคาสั่งกรมตารวจดังต่อไปนี้
- คาสั่งกรมตารวจที่ 455/2528 ลงวันที่ 16 เมษายน 2528 เรื่ อง มาตรการควบคุมความ
ประพฤติ และกวดขันระเบียบวินยั ข้าราชการตารวจ
- คาสั่งกรมตารวจที่ 874/2531 ลงวันที่ 8 กันยายน 2531 เรื่ อง กวดขันการรักษาระเบียบ
วินยั ของข้าราชการตารวจ

2

- คาสั่งกรมตารวจที่ 1370/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 เรื่ อง มาตรการควบคุมความ
ประพฤติของข้าราชการตารวจ
- คาสั่งกรมตารวจที่ 718/2537 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 เรื่ อง มาตรการควบคุมความ
ประพฤติและกวดขันระเบียบวินยั ข้าราชการตารวจ
ให้ทุกหน่วยถือปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมและเสริ มสร้างความประพฤติ
และวินยั
ข้าราชการตารวจดังต่อไปนี้
1. หลักการ
1.1 ข้าราชการตารวจจักต้องเป็ นผูป้ ระพฤติ ปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมแก่หน้าที่ในฐานะ
เป็ นผูร้ ักษากฎหมาย ต้องรักษาวินยั ตามระเบียบแบบแผนของกรมตารวจโดยเคร่ งครัด
ต้องถือปฏิบตั ิตาม
คุณธรรมตารวจ ค่านิยมของตารวจ อุดมคติของตารวจ หลักการสาคัญสาหรับอาชีพตารวจ และข้อปฏิบตั ิสาหรับ
อาชีพตารวจ ตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งกรมตารวจที่ 1388/2525 ลงวันที่ 24 กันยายน 2525
1.2 ให้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าที่ดงั นี้
1.2.1 เสริ มสร้างและพัฒนา ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีวินยั โดยการปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี การฝึ กอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจหรื อการอื่นใดในอันที่จะเสริ มสร้างและพัฒนา
ทัศนคติ จิตสานึกและพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นผูท้ ี่มีวินยั
1.2.2 ป้ องกัน มิให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินยั ในเรื่ องอันอยูใ่ นวิสัยที่จะดาเนินการป้ องกันตามควรแก่กรณี และต้อง
กวดขัน ควบคุม กากับดูแล การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการอย่างถูกต้องมีประสิ ทธิภาพเป็ นผลดีต่อทางราชการ
1.2.3 ดาเนินการทางวินยั แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทันที เมื่อปรากฏกรณี มีมูลควร
กล่าวหาว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูใ้ ดกระทาผิดวินยั โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยูแ่ ล้ว
กรณี ขา้ ราชการตารวจถูกฟ้ องคดีอาญา หรื อต้องหาว่ากระทาผิดอาญา เว้นแต่เป็ นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตหรื อถูกกลัน่ แกล้งกล่าวหา ผูบ้ งั คับบัญชาจักต้องดาเนินการทางวินยั และ
ทางคดีอาญาตามกฎหมาย ระเบียบ โดยเฉี ยบขาด รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
1.2.4 ปกครองดูแล ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมเสมอหน้า กันในการ
พิจารณาบาเหน็จความชอบและการแต่งตั้งโยกย้ายต้องพิจารณาดาเนินการด้วยความเป็ นธรรมตามกฎเกณฑ์ของ
กรมตารวจโดยเคร่ งครัด
2. มาตรการควบคุม
2.1 หน่วยงานที่มีผบู้ งั คับบัญชาระดับรองหรื อผูช้ ่วย ให้หวั หน้าหน่วยงาน มอบหมาย
การปกครองบังคับบัญชาให้ผบู้ งั คับบัญช าระดับรอง หรื อ ผูช้ ่วยรับผิดชอบหรื อร่ วมรับผิดชอบในการปกครองหรื อ
กวดขัน ควบคุม กากับ ดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้แจ้งชัด เพื่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับรองหรื อผูช้ ่วย จะได้ร่วมกัน
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กวดขัน ควบคุม กากับ ดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในหน่วยนั้น ๆ อย่างทัว่ ถึง โดยหัวหน้า หน่วยงานผูม้ อบหมายต้อง
ร่ วมรับผิดชอบ กวดขัน ควบคุม กากับดูแลกับผูบ้ งั คับบัญชาระดับรองหรื อผูช้ ่วยอย่างใกล้ชิดด้วย
การมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาดังกล่าวข้างต้น
ให้ทาเป็ นคาสั่งระบุให้ชดั เจนว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาคนใด รับผิดชอบต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาคนใดบ้างลดหลัน่ กันลงไป
2.2 เมื่อทราบหรื อพบว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กระทาผิดทางอาญาหรื อวินยั หรื อมี
พฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรื ออันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย ต้องรี บดาเนินการแก้ไข หากเป็ นกรณี ที่กระทาผิด
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง แบบแผน ธรรมเนียม ต้องรี บดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยเฉี ยบขาดทันที
และทันต่อเหตุการณ์
2.3 ผูบ้ งั คับบัญชาที่ละเลย นอกจากจะต้องถูกพิจารณาความบกพร่ อง ถูกงดการขอ
เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนประจาปี หรื อถูกงดบาเหน็จความชอบ และงดการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในรอบปี แล้ว
ให้พิจารณาแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ หรื อเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน
โอกาสแรกตามควรแก่กรณี อีกส่ วนหนึ่งด้วย
2.4 เมื่อมีกรณี ที่จะต้องพิจารณาข้อบกพร่ อง หรื อพิจารณาทัณฑ์แก่ผบู้ งั คับบัญชาที่
ละเลยให้ดาเนินการดังนี้
2.4.1 ให้ผบู้ งั คับบัญชาชั้นเหนือผูบ้ งั คับบัญชาใกล้ชิดดาเนินการพิจารณา
ข้อบกพร่ องและรายงานผลการดาเนินการในเบื้องต้น โดยใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่รวดเร็วที่สุดไปให้กรมตารวจทราบ
ภายใน 24 ชัว่ โมง แล้วให้รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภายใน 3 วัน นับแต่วนั พบข้อบกพร่ อง
2.4.2 ให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 2.4.1 กากับดูแลการปฏิบตั ิ
และติดตามผลเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งนี้โดยเคร่ งครัด และรายงานผลการดาเนินการให้กรมตารวจทราบ
2.4.3 กรณี ที่ตรวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 2.4.1 มิได้ดาเนินการตามคาสัง่ นี้
ให้ผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 2.4.2 เป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ และพิจารณาข้อบกพร่ องของผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 2.4.1
แล้วรายงานผลให้กรมตารวจทราบ
2.4.4 กรณี กรมตารวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาตามที่กล่าวตาม ข้อ 2.4.1 , 2.4.2 และ
2.4.3 มิได้ดาเนินการตามคาสั่งนี้ กรมตารวจจะพิจารณา ข้อบกพร่ องผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ
ทุกระดับตามควรแก่กรณี
2.5 ข้าราชการตารวจผูใ้ ด ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรื อ
บกพร่ องหน้าที่ราชการอยูเ่ สมอ หรื อหย่อนความสามารถด้วยเหตุใด แต่พฤติการณ์การกระทาดังกล่าว ยังไม่ถึงขั้นที่
จะดาเนินการลงโทษทางวินยั หรื อทางอาญาหรื อดาเนินการตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ตารวจ พ.ศ.2521 เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาดาเนินการได้ ให้ผบู้ งั คับบัญชาดาเนินการ
ส่ งตัวข้าราชการตารวจผูน้ ้ นั ไปเข้ารับการอบรม หรื อจัด ให้มีการอบรม เพื่อเสริ มสร้างฟื้ นฟูจิตใจและพัฒนา
ทัศนคติ จิตสานึกและพฤติกรรมให้เป็ นไปในทางที่มีวินยั หากข้าราชการตารวจผูร้ ับการฝึ กอบรมดังกล่าว ยัง
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ไม่ประพฤติและปฏิบตั ิตนให้ดีข้ ึน ก็ให้ผบู้ งั คับบัญชาดาเนินการตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติระเ บียบ
ข้าราชการตารวจ พ.ศ.2521 หรื อตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คาสั่งที่กาหนดไว้โดยเฉี ยบขาด
3. มาตรการเสริ มสร้าง
กรมตารวจและหน่วยงานในสังกัดกรมตารวจ จัดให้มีการคัดเลือกข้าราชการตารวจผูม้ ี
ความประพฤติและวินยั ดีเด่น โดยประกาศยกย่องเกียรติคุณและมอบรางวัลเชิดชู เกียรติให้ปรากฏเป็ นประจาทุกปี
เพื่อเป็ นการยกย่องส่ งเสริ มและจูงใจ ให้ขา้ ราชการตารวจได้ประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ นขอบเขตกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง แบบแผน ธรรมเนียมที่ดีและเป็ นผูร้ ักษาวินยั ดี เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ขา้ ราชการตารวจอื่นๆ
4. ความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
4.1 ถ้าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามหลักการ ตามข้อ 1.1
และปรากฏว่าผูบ้ งั คับบัญชาบกพร่ องต่อหน้าที่ตามข้อ 1.2 และหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมข้อ 2 หรื อ
มาตรการเสริ มสร้างข้อ 3 จักต้องถูกพิจารณาทัณฑ์ทางวินยั ตามควรแก่กรณี
4.2 กรณี ผใู้ ต้บงั คับบัญชาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง จนถึงขั้นมีการตั้ง
กรรมการสอบสวนแล้ว หรื อถูกฟ้ อง หรื อต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ยกเว้นความผิดที่กระทาโดยประมาทหรื อ
ลหุโทษ หากปรากฏว่า ผูบ้ งั คับบัญชาพึงรู้ หรื อมีเหตุอนั ควรรู้ และสามารถแก้ไ ขป้ องกันได้แต่ไม่ดาเนินการแก้ไข
ป้ องกัน หรื อ ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น ให้งดการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน เป็ นกรณี
พิเศษเกิน 1 ขั้น และงดการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในรอบปี นั้นแก่ผบู้ งั คับบัญชาผูใ้ กล้ชิดและผูบ้ งั คับบัญชา
ผูร้ ับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา
4.3 กรณี ผใู้ ต้บงั คับบัญชาถูกกล่าวหา ถูกฟ้ อง หรื อต้องหา ตามข้อ 4.2 โดยปรากฏว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดมีพฤติการณ์รู้เห็นหรื อสนับสนุน แต่ไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะดาเนินการทางวินยั และอาญาได้
ให้พิจารณางดบาเหน็จความชอบประจาปี แก่ผบู้ งั คับบัญชาผูน้ ้ นั ตา มความในข้อ 3 วรรคสาม แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ.2521 ว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการตารวจ และให้งดการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นในปี นั้น
5. การรายงานและการติดตามประเมินผล
5.1 ให้ผบู้ งั คับบัญชา ผูม้ ีหน้าที่ออกตรวจราชการ ตามประมวลระเบียบการตารวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม 2 ประเภทการบริ หาร ลักษณะที่ 56 เป็ นผูต้ รวจสอบติดตามผลการปฏิบตั ิและรายงานผล
การปฏิบตั ิตามมาตรการแห่งคาสั่งนี้วา่ มีการดาเนินการ , การปฏิบตั ิ , ตลอดจนผลการพิจารณาดาเนิ นการตามคาสั่ง
นี้ หรื อไม่อย่างใด
5.2 ให้จเรตารวจ ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบตามประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
เล่ม 2 ประเภทการบริ หาร ลักษณะที่ 56 ข้อ 5 เป็ นผูต้ รวจสอบติดตามผลการปฏิบตั ิและรายงานผลการปฏิบตั ิ
ตามข้อ 5.1
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5.3 ให้สานักงานจเรตารวจเป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรายงาน
การปฏิบตั ิจากหน่วยต่างๆ และทาการประเมินผล ทั้งที่จเรตารวจตรวจสอบเองและที่หน่วยต่างๆ รายงานมาเสนอ
กรมตารวจทราบทุกระยะ 3 เดือน โดยให้สานักจเรตารวจกาหนด รู ปแบบรายงานแจ้งให้หน่วยต่างๆ ถือปฏิบตั ิโดย
ด่วน และให้เริ่ มรายงานผลตามคาสั่งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็ นต้นไป สาหรับปี 2537 ให้หน่วยรายงาน
ผลการปฏิบตั ิตามคาสัง่ นี้ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ภายในวันที่ 5 มกราคม 2538
อนึ่ง เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามมาตรการนี้ และให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
กรมตารวจจะได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินยั ข้าราชการตารวจทั้งในระดับกรมตารวจ
ภาค กองบัญชาการ กองบังคับการ และจังหวัด เพื่อให้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามผลและพิจารณากลัน่ กรอง
การดาเนินการ ของทุกหน่วยเสนอผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจสั่งการตามหน้าที่อีกส่ วนหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2537
พลตารวจเอกพจน์ บุณยะจินดา
(พจน์ บุณยะจินดา)
อธิบดีกรมตารวจ

