คู่มือ
คําอธิบายแนวทางการปฏิบตั ิ
ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
(แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
(ฉบับที+ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

คํานํา
โดยทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดให้มาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมของข้า ราชการเป็ นไปตามประมวลจริ ย ธรรมที กํา หนดขึ0 น สํา หรั บ ข้า ราชการ
แต่ละประเภทประกอบกับพระราชบัญญัติตาํ รวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) ให้อาํ นาจ
ก.ตร.ออก กฎ ก.ตร.ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ หรื อมีมติเกียวกับการบริ หารงานบุคคล
เพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติตาํ รวจแห่ งชาติและ มาตรา ๗๗ กําหนดให้ขา้ ราชการตํารวจ
ต้อ งถื อ และปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการ มติ ค ณะรั ฐมนตรี แ ละจรรยาบรรณ
ของตํา รวจ ตามที กํา หนดใน กฎ ก.ตร. จึ ง ได้อ อก กฎ ก.ตร.ว่ า ด้ว ยประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขึ0น เพือเป็ นกรอบแห่ งการประพฤติปฏิบตั ิของข้าราชการ
ตํารวจ โดยมีผลบังคับใช้ต0 งั แต่วนั ที ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุ ง
กฎก.ตร.ดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกาลเวลา จึงได้ออกกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ0นมา ให้มีผลบังคับใช้ต0 งั แต่วนั ที
๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ (แนบท้ายกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑)
และให้ใช้ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ แทน เหตุผลในการ
ประกาศใช้ก ฎก.ตร.ฉบับ ใหม่ เนื องจากข้า ราชการตํา รวจที มี ก ารกระทํา หรื อ ความประพฤติ
ที ยังไม่ ถึงขั0นทําผิดวินัย ประกอบกับสํานัก งานตํารวจแห่ งชาติ มีขา้ ราชการตํารวจจํานวนมาก
จําเป็ นต้องกระจายอํานาจ โดยให้จเรตํารวจแห่ งชาติ สามารถมอบหมายหน่ วยงานอืนสามารถ
สอดส่ อ งดู แ ลแทนจเรตํา รวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ โดยให้มี ศู น ย์รั บ ผิ ด ชอบงานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ด้า นจริ ยธรรมเป็ นศู น ย์เ ดี ย ว เป็ นเอกภาพในการปฏิ บ ัติ ง าน และต้อ งการกระจายอํา นาจ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการสอดส่ องดูแลข้าราชการตํารวจด้วยอีกทางหนึ ง สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติจึงได้จดั ทําคู่มือคําอธิบายแนวทางการปฏิบตั ิตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขปรับปรุ งตากฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ นี0ข0 ึนมา เพือเป็ นกรอบในการประพฤติปฏิบตั ิตน
ของข้าราชการตํารวจให้เป็ นไปตามบทบัญญัติดงั กล่าว โดยเคร่ งครัด
คณะผู้จัดทํา

สารบัญ
หน้ า
คํานํา
บทที ๑

แนวความคิดและทฤษฎีเกียวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๑

บทที ๒

สาระสําคัญของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขปรับปรุ งตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

๖

บทที ๓

กลไกและระบบการใช้บงั คับ

๑๗

บทที ๔

แนวทางการส่ งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของตํารวจ

๓๖

ภาคผนวก
๑. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

๓๙
๔๐

๒. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓

๔๕

๓. ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบท้าย กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)

๔๗

๔. หนังสื อ สง.ก.ตร. ที ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘ ลงวันที ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒
เรื อง ตอบข้อหารื อกรณี การรายงานตามนัย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐

๕๔

๕. หนังสื อสังการ ผบ.ตร. ที ๐๐๐๑(ผบ)/๑๔๕ ลงวันที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ท้ายหนังสื อ สง จตช. ที ๐๐๐๑(จตช)/๒๔๕ ลงวันที ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรื อง หารื อกรณี การรายงานตามนัย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐

๕๗

๖. ตร.ด่วนทีสุ ดที ๐๐๐๑(ผบ)/๑๕๑ ลงวันที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เรื อง แนวทางการรายงานตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

๖๑

-๒–

หน้ า
๗. หนังสื อ ตร.ด่วนทีสุ ด ที ๐๐๓๒.๙๓/ ว ๐๐๐๕ ลงวันที ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒
เรื อง การดําเนินการตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑( ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดตั0งศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาฯ และเสนอปั ญหาหรื อ อุปสรรค
หรื อเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ)

๖๗

๘. คําสัง ตร.ที ๑๓๙/๒๕๕๒ ลงวันที ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื อง แต่งตั0งคณะทํางาน
ดําเนินการจัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางปฏิบตั ิตามกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

๖๘

๙. คําสัง ตร.ที ๑๘๕/๒๕๕๒ ลงวันที ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื อง แต่งตั0งคณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ

๗๐

๑

บทที ๑
แนวความคิดและทฤษฎีเกียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

แนวความคิดและความหมาย
แนวความคิด
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ซึมซับกระแสจริ ยธรรมภาครัฐในระดับนานาชาติ โดยกระบวนการโลกาภิวฒั น์
จึงก่อให้เกิดกระแสสังคมในประเทศเรี ยกร้องให้มีการพัฒนาและส่ งเสริ มจริ ยธรรมในภาครัฐอย่างกว้างขวาง
ในส่ วนของข้าราชการตํารวจ พระราชบัญญัติ ต าํ รวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๗ ประกอบกับ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กาํ หนดบทบัญญัติหมวด ๑๓ ว่าด้วย จริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าทีของรัฐโดยมาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ และมาตรา ๓๐๔ บัญญัติเกียวกับเรื องนี0 คือ
พระราชบัญญัติต าํ รวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ “มาตรา ๗๗ ข้า ราชการตํา รวจต้องถื อและปฏิ บ ัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตํารวจตามทีกําหนดในกฎ ก.ตร.และ
ต้องรักษาวินยั ตามทีบัญญัติไว้ในหมวดนี0โดยเคร่ งครัด
กฎก.ตร.ตามวรรคหนีงให้มีผลใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กาํ หนดบทบัญญัติหมวด ๑๓ ว่าด้วย จริ ยธรรมของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีของรัฐ
“มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อง ข้าราชการหรื อเจ้าหน้า ที
ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมทีกําหนดขึ0น
มาตรฐานทางจริ ยธรรมตามวรรคหนึ ง จะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนิ นงานเพือให้การบังคับใช้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั0งกําหนดขั0นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมตามวรรคหนึ งให้ถือว่าเป็ นการกระทําผิดทางวินยั
ในกรณี ที ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อ งฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม ให้ ผู ้ต รวจการแผ่ น ดิ น รายงานต่ อ รั ฐ สภา
คณะรั ฐ มนตรี หรื อสภาท้อ งถิ นที เกี ยวข้อ ง แล้ว แต่ ก รณี และหากเป็ นการกระทํา ผิ ด ร้ า ยแรงให้ ส่ ง เรื องให้
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ พิจารณาดําเนิ นการ โดยให้ถือเป็ นเหตุทีจะถูกถอดถอน
จากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลันกรอง หรื อแต่งตั0งบุคคลใด เข้าสู่ ตาํ แหน่งทีมีส่วนเกียวข้องในการใช้อาํ นาจรัฐ
รวมทั0งการโยกย้าย การเลื อนตําแหน่ ง เงิ นเดือน และการลงโทษบุคคลนั0นจะต้องเป็ นไปตามระบบคุ ณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย”
“มาตรา ๒๘๐ เพื อประโยชน์ ใ นการดํา เนิ นการตามหมวดนี0 ให้ผูต้ รวจการแผ่นดิ นมี อาํ นาจหน้า ที
เสนอแนะหรื อให้คาํ แนะนําในการจัดทําหรื อปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ ง และส่ งเสริ ม

๒

ให้ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อง ข้าราชการ และเจ้า หน้าที ของรั ฐ มี จิตสํานึ กในด้า นจริ ย ธรรม รวมทั0ง มี หน้า ที
รายงานการกระทําทีมี การฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมเพือให้ผทู้ ี รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็ นไปตามประมวล
จริ ยธรรมดําเนินการบังคับให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ในกรณี ทีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมมีลกั ษณะร้ายแรงหรื อมีเหตุอนั ควรเชื อว่า
การดําเนิ นการของผูร้ ับผิดชอบจะไม่เป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม ผูต้ รวจการแผ่นดิ นจะไต่สวนและเปิ ดเผยผลการ
ไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้”
“มาตรา ๓๐๔ ให้ดาํ เนินการจัดทําประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ งปี นับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี0”

สรุ ปได้กาํ หนดให้มีการดําเนินการดังนี0
๑. ให้มีมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีของรัฐ
แต่ละประเภท ตามประมวลจริ ยธรรมทีกําหนดขึ0 น หากกระทําผิดมาตรฐานทางจริ ยธรรมให้มีการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา
๒. เจ้าหน้าที ของรั ฐฝ่ าฝื นไม่ป ฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมถื อเป็ นการทําผิดวินัย ส่ วนผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมือง ถือเป็ นเหตุให้ถูกถอดถอนตามมาตรา ๒๗๐
๓. การสรรหา แต่ง ตั0ง บุ ค คลเข้าสู่ ตาํ แหน่ ง ที เกี ยวข้องกับ การใช้อาํ นาจรั ฐรวมถึ งการโยกย้า ย
เลือนตําแหน่ง เลือนเงินเดือนให้คาํ นึงถึงพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลด้วย
๔. ให้ผูต้ รวจการแผ่นดิ นมี อาํ นาจเสนอแนะหรื อให้คาํ แนะนํา (ส่ วนราชการ) ในการจัดทําและ
ปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรม และมีหน้าทีส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
๕. ให้ดาํ เนินการจัดทําประมวลจริ ยธรรมให้เสร็ จภายใน 1ปี คือก่อนวันที ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๑

ความหมาย
ตามพระราชบัญญัติตาํ รวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
ได้บ ญ
ั ญัติถึ ง คํา ว่า “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริ ย ธรรม” และ “มาตรฐานทางจริ ย ธรรม” ตามพจนานุ ก รมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กาํ หนดความหมายของ “จรรยาบรรณ” และ “จริ ยธรรม” ไว้คือ
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติทีผูป้ ระกอบวิชาชีพต่างๆ ร่ วมกันกําหนดขึ0น เพือ
รักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณชือเสี ยงและฐานะของสมาชิก

๓

“จริ ยธรรม” หมายความว่า ธรรมที เป็ นข้อประพฤติ ปฏิ บตั ิ ซึ งธรรมก็คือคุ ณความดี จึ งอาจกล่าวได้
อีกนัยหนึงว่า “จริ ยธรรม” ก็คือ คุณความดีเป็ นข้อควรปฏิบตั ิ ดังนั0นประมวลจริ ยธรรมและมาตรฐานทางจริ ยธรรมจึง
มีความหมายว่า ข้อประพฤติปฏิบตั ิทีมีคุณความดีของคณะบุคคลซึ งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพนั0นๆ
ซึ งจริ ยธรรม (Ethics) มีความหมายทีแตกต่างกัน เช่น
ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕ หมายถึง ธรรมทีเป็ นข้อประพฤติปฎิบตั ิ
ตาม Oxford Advanced Learner’ หมายถึง หลักศีลธรรมทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ตามวิชาสังคมวิทยา หมายถึง กฎ หรื อข้อควรปฏิบตั ิทีอยูบ่ นพื0นฐานของศีลธรรมและคุณธรรม
ตาม Lawrence Kohlberg: หมายถึ ง ความรู ้และความเข้าใจเกียวกับความถูกผิดในการประพฤติปฏิบตั ิ
ตนทีเกิดขึ0นจากขบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุมีผล และอาศัยวุฒิภาวะทางปั ญญาของบุคคล
ด้วยเหตุน0 ี คําว่า “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริ ยธรรม” และ “มาตรฐานทางจริ ยธรรม” จึงมีความหมายที
เหมื อ นกัน ในภาษาอัง กฤษมี ห ลายคํา ที มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริ ย ธรรม” และ
“มาตรฐานทางจริ ยธรรม” ได้แก่ Code of Conduct, Code of Ethics, Professional Standard หรื อ Honor Code เป็ นต้น
ศีลธรรม (Morality) คือหลักหรื อปทัสถานของสังคม ทีสังคมกําหนดว่า อะไรคือ “ความถูก-ความผิด”
หรื อ “ความดี-ความเลว” ของพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั0นๆ
คุ ณธรรม (Virtue / Merit) คือ พฤติ กรรมและทัศนคติ ของบุ คคลที แสดงออกถึ งความสํานึ กใน
ศีลธรรมของบุคคลนั0น เช่น มีพฤติกรรมซื อสัตย์สุจริ ต ถือว่าเป็ นคนมีคุณธรรม หรื อมีพฤติกรรมโหดเหี0 ยม ดุร้าย ถือ
ว่าไม่มีคุณธรรม และอีกความหมายหนึ งคือสิ งทีสังคมยอมรับว่าดีงามและมีประโยชน์ และเป็ นความคาดหวังของ
สังคมนั0นให้มีการปฏิบตั ิต่อกัน คุณธรรมในสังคมหนึ งอาจแตกต่างจากอีกสังคมหนึ งเนื องมาจากวัฒนธรรม ศาสนา
การศึกษา หรื อเศรษฐกิจ ของสังคมนั0นๆ
จรรยาบรรณ จึงหมายถึง จริ ยธรรมวิชาชีพ
ข้ อกําหนดพืน< ฐานของจริยธรรมวิชาชี พ มีดว้ ยกัน ๓ ประการ
๑. หลักประโยชน์เกื0อกูล (Beneficence) ปฏิบตั ิเพือประโยชน์ของบุคคลทีอยูใ่ นความรับผิดชอบ
๒. หลักความเคารพ (Respect) เคารพตัวตนและเกียรติภูมิของบุคคลทีอยู่ ในความรับผิดชอบ
๓. หลักความยุติธรรม (Justice) ปฏิบตั ิต่อบุคคลทีอยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
งานตํารวจกับจริยธรรมวิชาชี พ
วิชาชี พ (Profession) คือ ความชํานาญเฉพาะทางในการให้บริ การเกียวกับความมันคงในการดํารงชี วิตแก่
ประชาชน – สังคม มีการเรี ยนรู ้ความชํานาญเฉพาะทางนั0นก่อนเข้าสู่ วิชาชี พ และต้องเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื อง และมีองค์กร
ทางกฎหมายทีมีความเป็ นอิสระกําหนดกติกาและควบคุมการปฏิบตั ิวชิ าชีพให้อยูใ่ นกรอบจริ ยธรรมและคุณธรรม
งานตํารวจ (Policing) จึงเป็ นวิชาชี พ เนื องจาก เป็ นความชํานาญเฉพาะทาง เป็ นการให้บริ การเกียวกับ
ความมันคงในการดํารงชีวติ ต้องเรี ยนรู ้ก่อนปฏิบตั ิวชิ าชีพ ต้องเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง มีองค์กรตามกฎหมายทีเป็ นอิสระ

๔

เหตุผลทีทําให้ ตํารวจต้ องมีจริยธรรมวิชาชี พ เนืองจาก
๑. มีอํานาจใช้ ดุลพินิจตามกฎหมาย อย่างกว้างขวาง กระทบต่อความมันคง สิ ทธิ และเสรี ภาพ
ต้องการมาตรฐานเชิงจริ ยธรรมขั0นสู ง
๒. สาธารณชนต้ องการให้ ตํารวจ มีกรอบการปฏิบตั ิหน้าทีและใช้ดุลพินิจ มีการลงโทษ
ถ้าประพฤติปฏิบตั ินอกกรอบ
ทฤษฎีจรรยาบรรณ สํารวจจากวรรณกรรม พบว่ามีอยูท่ 0 งั หมด ๑๗ ทฤษฎีดว้ ยกันได้แก่
๑. ทฤษฎี อรรถประโยชน์หรื อทฤษฎีผลลัพธ์ (Utilitarian of Teleological Theories) คือถ้าคนหรื อบริ ษทั ดําเนิ น
กิจการทีก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนส่ วนใหญ่แล้ว ย่อมถือว่ามีจรรยาบรรณ Mill J.S., J. Bentham, Nietzsche F. (Bovee, ๑๙๙๓)
๒. ทฤษฎีเน้นเจตนารมณ์ (Deontology Theories) (Bovee ๑๙๙๓) หากคน/ บริ ษทั มีเจตนารมณ์ทีดีต่อ
สังคมย่อมถือได้วา่ มีจรรยาบรรณ Paley W., Kant l., Christianity (“Deon” ในคํา Deontology แปลว่าหน้าทีหรื อ duty)
๓. ทฤษฎีความยุติธรรม (Theories of Justice) (Bovee, ๑๙๙๓) คือผูท้ ีกระทําหรื อตัดสิ นใจทีมีพ0ืนฐานอยู่
บนความเสมอภาค ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๔. ทฤษฎีเน้นสิ ทธิ (Theories of Rights) (Bovee, ๑๙๙๓) การตัดสิ นใจ/ การกระทําทีมีจรรยาบรรณนั0น
ต้องสามารถปกป้ องสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูท้ ีได้รับผลกระทบจากการตัดสิ นใจหรื อการกระทํานั0นๆ
๕. ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theories) (Bovee, ๑๙๙๓) การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และ
ลูกค้าเปรี ยบเสมือนทั0งสองฝ่ ายมาทําสัญญาต่อกัน ว่าแต่ละฝ่ ายมีสิทธิ และหน้าที ตลอดจนพันธกรณี อย่างไร
๖. ทฤษฎี การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา (Empathy Theories) (Bovee, ๑๙๙๓) การดําเนิ นธุ รกิจนั0นจะต้อง
พยายามเอาใจเขามาใส่ ใจเรา หากไม่ประสงค์ให้ผูอ้ ื นทําร้ ายเรา เราจะต้องไม่ทาํ ร้ ายผูอ้ ื น ดังตัวอย่างคําสอนของ
ศาสนาต่างๆ ต่อไปนี0 (Heifetz M.D., ๑๙๗๕: ix-x)
- Judaism Torah : “Do not unto others and you would not have other do unto you”
Thlmud (ยิว)
- Hinduism : “Do naught unto others which would cause you pain if done to you” –
Mahabharata.
- Buddhism : “Hurt not others in way that you your-self would find hurlful” Udnavarga.
- Confucianism : “Do not unto others others that which you would not have them do unto you”
–Analects (คําสอน)
- Zoroastrians : “That nature alone is good which refrains fron doing unto another whatever is
not good for itself” –Datastan + Denki. (เปอร์ เซี ย).
- Christianity : “As ye woule that man shoul do to you, do ye also to them likewise” – New
Testament.

๕

- Islam : “Offer to men what thou desirest should be offered to thee : Avoid doing to men what
thou dost not wish to be done to thee” – Koran.
๗. The Emotive Theory of A.J. Ayer (Luthans F., ๑๙๙๐ : ๑๐๓) มองว่า จรรยาบรรณเป็ นเพียงทัศนะ
ส่ วนบุคคลทีมีอารมณ์เป็ นตัวกําหนด
๘. Aristotle’s Golden Means Theoies (Christians et al, ๑๙๗๑ : ๙) จุดสมดุลทีเหมาะสมของคุณงามความดี
ทางศีลธรรมของชาวกรี กตั0งอยูต่ รงกลางระหว่างจุดสุ ดโต่งทั0งสองจุดหรื อความชัว กับความงามความดีทางศีลธรรม
๙. Emanuel Kant’s “Categorical Imperative Theory” (Christians et al, ๑๙๗๑ : ๙) “อะไรทีเป็ นสิ งทีดีงาม
ต่อปั จเจกบุคคลย่อมเป็ นสิ งดีงามของคนอืนๆ ด้วย” ซึ งจะต้องดูทีเจตนา
๑๐. John Stuart Mill Principle of Utility (Christians et al, ๑๙๗๑ : ๙) ระบุวา่ จงพยายามแสวงหาความสุ ข
สู งสุ ด ให้แก่คนจํานวนมากทีสุ ด
๑๑. John Rawls’ Veil of ignorance (Christians et al :๙ : See also Rewls J., ๑๙๗๑ ; Coleman J.; Okun
O.M., ๑๙๗๕) ความยุติธ รรมจะเกิ ดขึ0 นได้ก็ เฉพาะในบรรยากาศของการเจรจาต่ อรองของคนที ปราศจาก
ความแตกต่างทางสังคม
๑๒. Judeo-Christian Persons as End Theory (โปรดดูทฤษฎีในข้อ (๖) ด้วย) ทฤษฎีน0 ีเน้นว่า “จงรักเพือน
ของท่านเหมือนกับทีท่านรักตนเอง” หรื อ Ethics of love (โปรดดู Empathy Theory ในข้อ ๖ ด้วย)
๑๓. Individual Relativism Theory (Mendenhall M. et al, ๑๙๙๕ : ๑๔๑-๑๔๒) ความดีความงาม ความถูก
ความผิดมิได้มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวของมันเอง แต่มีลกั ษณะสัมพัทธ์คือขึ0นอยูก่ บั ปั จเจกบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง
๑๔. Cultural Relativism Theory (Mendenhall M.,๑๙๙๕ :๑๔๑-๑๔๒) ความผิดความถูกความชัวความดี
ต้องพิจารณาในบริ บทของวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรม
๑๕. Universalism Theory (Mendenhall M., ๑๙๙๕ : ๑๔๑-๑๔๒) เน้นมาตรฐานจรรยาบรรณทีเป็ นสากล
และมีลกั ษณะเป็ นปรนัยทีมีพ0นื ฐานอยูบ่ นข้อตกลง สนธิ สัญญา และกฎบัตรทีทําไว้เป็ นสากล
๑๖. The Individualistic Ethic Theory (Lessem R., ๑๙๘๙) มีพ0ืนฐานอยูบ่ นคตินิยมเสรี ประชาธิ ปไตย คตินิยม –
Protestant และคตินิยมรุ่ นบุกเบิกเมือชาวอเมริ กนั “หากแต่ละคนทําความดีแล้ว ความดีก็จะตกไปถึงคนส่ วนใหญ่อีกต่อหนึง”
๑๗.The Social Ethic Theory (ตรงกันข้ามกับทฤษฎีใน (๑๖)) ว่ามนุ ษย์จะต้องพึงพาซึ งกันและกัน และต้อง
ร่ วมแรงร่ วมใจ และเป็ นนํ0าหนึงใจเดียวกันมากขึ0น แทนทีจะแข่งขันและมีความขัดแย้งกันอยูต่ ลอดเวลา

๖

บทที ๒
สาระสํ าคัญของ กฎ ก.ตร.ว่ าด้ วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไข
ปรับปรุงตาม กฎ ก.ตร.ว่ าด้ วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
สาระสํ าคัญของกฎ ก.ตร.ว่ าด้ วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ ไขปรับปรุ งตามกฎ
ก.ตร.ว่ าด้ วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
เนื องจาก กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑ ให้ใช้
บังคับเมือพ้นกําหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาโดยได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๑๐๐ ก เมือวันที ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ และให้มีผลบังคับใช้เมื อพ้นกําหนดหกสิ บวันนับแต่วนั
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา คือตั0งแต่วนั ที ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื อยมานั0น ต่อมาจเรตํารวจแห่ งชาติได้
เสนอความเห็ นต่อ ก.ตร.เพือแก้ไขปรั บปรุ งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ กาลเวลาและสถานการณ์ จึ ง ได้เ กิ ด กฎ ก.ตร.ว่า ด้ว ยประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํา รวจ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ งเป็ นฉบับ แก้ไขปรั บปรุ ง นี0 ข0 ึ นมา ลงประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที ๑๕ ก เมือวันที ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้กาํ หนดให้มีผลใช้บงั คับแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา คือแต่วนั ที ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป จึงทําให้ขา้ ราชการตํารวจและหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะต้องดําเนินการตามกฎก.ตร.นี0 อันประกอบด้วย
๑. ข้ าราชการตํารวจในสั งกัดสํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ
ตาม กฎ ก.ตร. กําหนดให้ขา้ ราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติทุกคนจะต้องปฏิบตั ิดงั นี0
๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เนืองจากงานตํารวจเป็ น
จรรยาบรรณวิชาชี พ ( ตาม กฎ ก.ตร. ข้ อ ๒ (ใหม่ ) และข้ อ ๑๒(เดิม) )
๑.๒ รายงานการละเมิดต่ อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่ วยงานทีตนสั งกัดได้ อย่ างน้ อย ๓ ลําดับชั< นและ
หากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที ตนรายงานมิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การใด ให้ สามารถรายงานถึ ง จเรตํ า รวจแห่ งชาติ หรื อ
ผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ (ตาม กฎ ก.ตร.ข้ อ ๑๐ วรรคหนึง และวรรคสอง เดิม)
๑.๓ เสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติและเสนอความเห็นในการแก้ ไขปรั บปรุ งประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้ อ ๑๑ วรรคสอง เดิม)
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๒. กองบัญชาการศึกษา
ในฐานะศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตํารวจ ตาม กฎ ก.ตร.ข้อ ๕(เดิม) จึงมี
อํานาจหน้าที ดังนี0
๒.๑ กําหนดตัวชี0วดั และหลักเกณฑ์การประเมินเชิดชูเกียรติเสนอ ก.ตร.
๒.๒ รณรงค์ส่งเสริ มประชาสัมพันธ์
๒.๓ กําหนดหลักสู ตร พัฒนาและฝึ กอบรม
๒.๔ สร้างเครื อข่ายทั0งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๓. สถาบันการฝึ กอบรมต่ าง ๆ ของสํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ
มีอาํ นาจหน้าที ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๗ (เดิม) ดังนี0
๓.๑ กําหนดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้มีประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยูใ่ นหลักสู ตร
๓.๒ สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษา ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๕ วรรคแรก (เดิม)
๔. จเรตํารวจแห่ งชาติ
มีอาํ นาจหน้าที ดังนี0
๔.๑ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี ยวกับการปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
จัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางการปฏิบตั ิ (ตาม กฎ ก.ตร.ข้อ ๘ วรรคแรก เดิม)
๔.๒ สอดส่ องดู แลการรั กษาประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๘ วรรคแรก เดิม)
๔.๓ หากจเรตํารวจแห่ งชาติ หรื อหน่วยงานทีจเรตํารวจแห่ งชาติมอบหมายพบว่าหน่วยงานตํารวจ
หรื อ ข้า ราชการตํา รวจใดละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
โดยพฤติการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิ ดผลกระทบในทางเสื อมเสี ยต่อชื อเสี ยงและเกี ยรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
หรื อวิ ช าชี พ ตํา รวจ ให้จ เรตํา รวจแห่ ง ชาติ รายงานผูบ้ ญ
ั ชาการตํา รวจแห่ ง ชาติ และแจ้ง ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาในระดับ
กองบัญชาการหรื อหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริ ง และหากเห็นสมควรอาจมอบหมายให้รองจเรตํารวจ
แห่ งชาติ จเรตํารวจ หรื อรองจเรตํารวจ ไปกํากับติดตามการสอบข้อเท็จจริ ง หรื อตั0งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งทีเป็ น
อิสระจากกองบัญชาการหรื อหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ นั0นก็ได้ (ตามกฎ ก.ตร. ข้อ ๘ วรรคสอง ใหม่)
๔.๔ จัดตั0งศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ รวมทั0งประสานกับกองบัญชาการต่างๆ จัดตั0งศูนย์ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําเกี ยวกับการปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ และส่ งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนา
คุณธรรมของข้าราชการตํารวจ (ตามกฎ ก.ตร.ข้อ ๘ วรรคสาม ใหม่)
๔.๕ เสนอแนะให้สํานักงานตํารวจแห่ งชาติวางระเบี ยบการรายงานตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๑๐ วรรคสาม เดิม)
๔.๖ เสนอความเห็ นต่อ ก.ตร.เพือแก้ไขเพิมเติมหรื อปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึง เดิม)
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๕. สํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ สํ านักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ กองบัญชาการ และหน่ วยงานเทียบเท่ า
กองบัญชาการ
มีอาํ นาจหน้าทีในการประกาศเชิ ดชู เกี ยรติหน่ วยงานและข้าราชการตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติและระดับกองบัญชาการ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๖ เดิม)
๖. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
มีอาํ นาจหน้าทีดังนี0
๖.๑ การบริ ห ารงานบุ ค คลต้อ งยึ ด หลัก การปฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๔ เดิม)
๖.๒ สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาปฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจอย่างเคร่ งครัด (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๙ เดิม)
๖.๓ สอดส่ องดูแลมิให้มีการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๙ เดิม)
๖.๔ ในการสอดส่ อ งดู แ ลให้ ก องบัญ ชาการ กองบัง คับ การ สถานี ต ํา รวจ ที มี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและติ ดตามการบริ หารงานตํา รวจภาคประชาชน จัดให้มี ค ณะกรรมการตรวจสอบและติ ดตามการ
บริ หารงานตํารวจภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการสอดส่ องดูแลด้วย (ตามกฎ ก.ตร.ข้อ ๙ วรรคสอง เพิมใหม่)
๖.๕ ในกรณี ทีมีการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานคุ ณธรรมและอุดมคติของตํารวจในส่ วน
ทีไม่เกี ยวเนื องกับมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั0งวินยั ของตํารวจ หากเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามโดยไม่เจตนา และไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อหน่ วยงานหรื อชื อเสี ยงของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนิ นการทางการปกครองโดยอบรมชี0 แนะแนวทางปฏิบตั ิดว้ ยหลักการและเหตุผลทีถูกต้องตาม
ทํา นองคลองธรรม เพื อให้ โ อกาสผู ้ใ ต้ บ ัง คับ บัญชาได้ สํ า นึ ก และแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งตน เมื อได้ อ บรมชี0 แนะแล้ ว
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูน้ 0 นั ยังหลีกเลียง หรื อขัดขืนไม่ปฏิบตั ิตาม ให้วา่ กล่าวตักเตือน (ตามกฎ ก.ตร.ข้อ ๙ วรรคสาม เพิมใหม่)
๖.๖ การละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในข้อ
ประพฤติปฏิบตั ิทีเป็ นข้อห้ามในการรักษาวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนิ นการทางวินยั ไปภายในอํานาจหน้าที
(ตามกฎ ก.ตร.ข้อ ๙ วรรคสี เพิมใหม่)
๖.๗ ในการพิจารณาว่าการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมตามประมวล
จริ ยธรรมนั0น เป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมร้ ายแรงหรื อไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่ าฝื น อายุ ประวัติและ
ความประพฤติ ในอดี ต สภาพแวดล้อมแห่ งกรณี ผลร้ ายอันเกิ ดจากการฝ่ าฝื น และเหตุอนั ควรนํามาประกอบการ
พิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางข้างต้นเป็ นรายๆ ไป (ตามกฎ ก.ตร.ข้อ ๙ วรรคห้า เพิมใหม่)
๗. หน่ วยงานตํารวจทุกระดับ
มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพในการเสนอปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ หรื อเสนอความเห็ นในการแก้ไขปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
โดยส่ งข้อเสนอหรื อความเห็นดังกล่าวไปยังจเรตํารวจแห่งชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคสอง เดิม)

๙

๘. ก.ตร.
อาจให้มีการกําหนดประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจทีปฏิบตั ิหน้าทีในสายงาน
ใดได้ตามทีเห็นสมควร (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๑๒ วรรคสอง เดิม)
สาระสํ าคัญของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๒ ใหม่ กําหนดว่า “ให้ใช้ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจท้ายกฎก.ตร.
นี0เป็ นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบตั ิของข้าราชการตํารวจ” และข้อ ๓ (เดิม) กําหนดว่า “ให้ถือว่าประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจท้ายกฎ ก.ตร.นี0 เป็ นประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๒๗๙ แห่ ง
รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็ นจรรยาบรรณของตํา รวจตามมาตรา ๗๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติตาํ รวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗” ซึ งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบด้วย
ก. คํานิยาม
ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ กําหนดคํานิยามไว้ใน ข้อ ๒ ดังนี0
“การไม่ เลือกปฏิบัติ” หมายความว่า การไม่ใช้ความรู ้สึกพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจส่ วนตัวต่อบุคคลหรื อ
กลุ่ มบุ คคล อันเนื องมาจากชาติ กาํ เนิ ด เพศ ศาสนาหรื อความเชื อ เชื0 อชาติ สัญชาติ อายุ การศึ กษา ความเห็ นทาง
การเมืองหรื อความเห็นอืน ความนิ ยมทางเพศส่ วนบุคคล ความพิการ สภาพร่ างกาย จิตใจหรื อสุ ขภาพ หรื อสถานะ
ทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
“ประโยชน์ ” หมายความว่า เงิ น ทรั พ ย์สิ น บริ ก าร ตํา แหน่ ง หน้ า ที การงาน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ หรื อ
ประโยชน์อืนใด หรื อคํามันสัญญาทีจะให้หรื อจะได้รับสิ งดังกล่าวในอนาคตด้วย
“การทารุ ณหรือทารุ ณกรรม” หมายความว่า การปฏิบตั ิหรื อกระทําใด ๆ ต่อร่ างกายหรื อจิตใจของบุคคล
ในลักษณะทีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส หรื อดูถูกศักดิ†ศรี ความเป็ นมนุษย์
ข. ภาพรวมของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ตามกฎก.ตร.ว่า ด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ (ฉบับ ที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ๕
ได้กาํ หนด ให้ยกเลิกประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑) และให้ใช้ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๓ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) แทน
ทั0งนี0 นบั แต่วนั ที ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป ซึ งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้วางกรอบแห่งการประพฤติปฏิบตั ิของข้าราชการตํารวจ ซึ งประกอบด้วย ๒ ส่ วน คือ
ส่ วนที ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เป็ นเครื องเหนี ยวรั0งให้ขา้ ราชการตํารวจอยูใ่ น
กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็ นแนวทางชี0นาํ ให้ขา้ ราชการตํารวจบรรลุถึงปณิ ธานของการเป็ น
ผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์
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ส่ วนที ๒ มาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบด้วย
(๑) มาตรฐานทางจริ ยธรรมตํารวจ คือ คุณความดีทีเป็ นข้อประพฤติตนและปฏิบตั ิหน้าทีของข้าราชการ
ตํารวจเพือให้ประชาชนศรัทธา เชือมันและยอมรับ
(๒) จรรยาบรรณของตํา รวจ คื อ ประมวลความประพฤติ ใ นการปฏิ บ ัติห น้า ที ของวิ ช าชี พ ตํา รวจที
ข้าราชการตํารวจต้องยึดถือปฏิบตั ิ เพือธํารงไว้ซึงศักดิ†ศรี และเกียรติภูมิของข้าราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ
ค. ส่ วนที ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ
กําหนดกรอบการประพฤติปฏิบตั ิไว้ใน ๓ ด้าน คือ
๑. มาตรฐานคุณธรรม ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ข้อ ๔ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจ
พึงยึดถือคุณธรรมสี ประการตามพระบรมราโชวาท เป็ นเครื องเหนียวรั0งในการประพฤติตนและปฏิบตั ิหน้าที” ดังนี0
(๑) การรักษาความสัจ ความจริ งใจต่อตัวเองทีจะประพฤติปฏิบตั ิแต่สิงทีเป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม
(๒) การรู ้จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิอยูใ่ นความสัจ ความดีเท่านั0น
(๓) การอดทน อดกลั0น และอดออม ทีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุ จริ ต ไม่วา่ ด้วยเหตุประการใด
(๔) การรู ้จกั ละวางความชัว ความทุจริ ต และรู ้จกั สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพือประโยชน์
ส่ วนใหญ่ของบ้านเมือง
๒. อุดมคติของตํารวจ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ข้อ ๕ กําหนดว่า “ข้าราชการ
ตํารวจพึ งยึดถื ออุ ดมคติ ข องตํารวจ ๙ ประการ เป็ นแนวทางชี0 นาํ การประพฤติ ตนและปฏิ บตั ิ หน้าที เพือบรรลุ ถึ ง
ปณิ ธานของการเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์ ” ดังนี0
๒.๑ เคารพเอื0อเฟื0 อต่อหน้าที
๒.๒กรุ ณาปราณี ต่อประชาชน
๒.๓ อดทนต่อความเจ็บใจ
๒.๔ไม่หวันไหวต่อความยากลําบาก
๒.๕ไม่มกั มากในลาภผล
๒.๖ มุ่งบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน
๒.๗ ดํารงตนในยุติธรรม
๒.๘กระทําการด้วยปั ญญา
๒.๙ รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวติ
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๓. การหมันศึกษาหาความรู้ (Continuous Study)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๖ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจพึงหมันศึกษา
หาความรู ้ อยู่ตลอดเวลา เพือพัฒนาตนเองให้ท นั โลกทันเหตุ การณ์ และมี ความชํานาญการในงานที อยู่ใ นความ
รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั0ง ต้อ งศึ ก ษาหาความรู ้ เ กี ยวกับ กฎหมาย ระเบี ย บ ธรรมเนี ย มการปฏิ บ ัติ ข องส่ วนราชการใน
กระบวนการยุติธ รรม อื นที เกี ยวข้องกับ หน้า ที และความรั บ ผิดชอบของตน เพื อสามารถประสานงานได้อย่า ง
กลมกลื นแนบเนี ย น และเป็ นประโยชน์ ต่อราชการของสํา นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ เช่ น ในการประสานงานกับ
กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ฝ่ ายอัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ
ง. ส่ วนที ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจและจรรยาบรรณของตํารวจ
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ
กําหนดกรอบการประพฤติปฏิบตั ิ ไว้ใน ๙ ด้าน คือ
๑. การเคารพ ยึด มั นในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พ ระมหากษั ต ริ ย์ทรงเป็ นประมุ ข
(RESPECT)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๗ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจต้องเคารพ ศรัทธา
และยึดมันการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข” ซึ งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี0
๑.๑ จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี และพระรัชทายาท และไม่ยอมให้ผใู ้ ดล่วงละเมิด
๑.๒ สนับสนุ นการเมืองประชาธิ ปไตยด้วยศรั ทธา มี ความเป็ นกลางทางการเมื อง ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อกรรมการพรรคการเมื อง และไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นคุ ณหรื อเป็ นโทษแก่ พรรคการเมื อง หรื อผูส้ มัครรั บ
เลือกตั0งทั0งในระดับชาติและท้องถิน
๒. การเคารพสิ ทธิเสรีภาพของประชาชน (HUMAN RIGHT)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๘ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจต้องเคารพสิ ทธิ
และเสรี ภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอืนโดยเคร่ งครัด โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ”
๓. การปฏิบัติหน้ าทีอย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (Efficiency & Effectiveness)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๙ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจต้องปฏิ บตั ิ
หน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และเกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน
ชุมชน และประเทศชาติเป็ นสําคัญ” ซึ งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี0
๓.๑ ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรวดเร็ ว กระตือรื อร้น รอบคอบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม
๓.๒ ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมันเพียร เสี ยสละ ใช้ปฏิภาณ ไหวพริ บ กล้าหาญ และอดทน
๓.๓ ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ0งหน้าที ไม่หลีกเลียง หรื อปั ดความรับผิดชอบ
๓.๔ ดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ ม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสี ยหาย
หรื อสิ0 นเปลืองเยียงวิญˆูชนจะพึงปฏิบตั ิต่อทรัพย์สินของตนเอง
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๓.๕ รักษาความลับของทางราชการ และความลับทีได้มาจากการปฏิ บตั ิหน้าที หรื อจากประชาชนผูม้ าติดต่อ
ราชการ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยเพือประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรื อการตรวจสอบตามทีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ กําหนด
๔. จิตสํ านึกความเป็ นผู้พทิ กั ษ์ สันติราษฎร์ (Trust)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๑๐ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจต้องมีจิตสํานึ ก
ของความเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์ เพือให้ประชาชนศรัทธาและเชือมัน” ซึ งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี0
๔.๑ มี ท่ า ที เป็ นมิ ตร มี ม นุ ษ ยสั ม พันธ์ อ ันดี และมี ค วามสุ ภ าพอ่ อนโยนต่ อประชาชนผูร้ ั บ บริ ก าร
รวมทั0งให้บริ การประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ ว และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๔.๒ ปฏิ บตั ิตนให้เป็ นทีเชื อถื อไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริ ยาหรื อท่าทางไม่
สุ ภาพหรื อไม่ให้เกียรติ รวมทั0งไม่ใช้ถอ้ ยคํา กริ ยาหรื อท่าทาง ทีมีลกั ษณะหยาบคาย ดูหมิน หรื อเหยียดหยามประชาชน
๔.๓ เอื0อเฟื0 อ สงเคราะห์ และช่วยเหลื อประชาชนเมืออยู่ในฐานะทีจําเป็ นต้องได้รับความช่ วยเหลื อ
หรื อประสบเคราะห์จากอุบตั ิเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรื อภัยอืนๆ ไม่ว่าบุคคลนั0นจะเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยหรื อผูก้ ระทํา
ผิดกฎหมายหรื อไม่
๔.๔ ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และระเบียบ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่ งครัด การให้
ข้อมู ลข่ า วสารแก่ ป ระชาชนที ร้ องขอ ต้องดํา เนิ นการด้วยความรวดเร็ ว ไม่ ถ่วงเวลาให้เนิ นช้า และไม่ ใ ห้ข ้อมู ล
ข่าวสารอันเป็ นเท็จแก่ประชาชน”
๕. ซือสั ตย์ สุจริต ยึดมันในศีลธรรม (Integrity)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๑๑ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจต้องมี ความ
ซื อสัตย์สุจริ ต และยึดมันในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน” ซึ งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี0
๕.๑ ไม่ ใ ช้ต ํา แหน่ ง อํา นาจหน้า ที หรื อ ไม่ ย อมให้ ผู ้อื นใช้ ต าํ แหน่ ง อํา นาจ หรื อ หน้ า ที ของตน
แสวงหาประโยชน์สาํ หรับตนเอง หรื อผูอ้ ืน
๕.๒ ไม่ใช้ตาํ แหน่ง อํานาจ หรื อหน้าที หรื อไม่ยอมให้ผอู ้ ืนใช้ตาํ แหน่ง อํานาจ หรื อหน้าทีของตน ไป
ในทางจูงใจ หรื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ การใช้ดุลพินิจ หรื อการกระทําของข้าราชการตํารวจ หรื อเจ้าหน้าทีของ
รัฐอืน อันเป็ นผลให้การตัดสิ นใจ การใช้ดุลพินิจ หรื อการกระทําของผูน้ 0 นั สู ญเสี ยความเทียงธรรม และยุติธรรม
๕.๓ ไม่รับของขวัญนอกเหนื อจากโอกาส และกาลตามประเพณี นิยม และของขวัญนั0นต้องมีมูลค่า
ตามทีคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติประกาศกําหนด
๕.๔ ไม่ใช้เวลาราชการ หรื อทรัพย์ของราชการเพือธุ รกิจ หรื อประโยชน์ส่วนตน
๕.๕ ไม่ ป ระกอบอาชี พ เสริ มซึ งมี ล ักษณะเป็ นผลประโยชน์ท บั ซ้อน หรื อเป็ นการขัดกันระหว่า ง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
๕.๖ ดํารงชี วิตส่ วนตัวไม่ให้เกิ ดมลทินมัวหมองต่อตําแหน่ งหน้าที ไม่ทาํ ผิดกฎหมายแม้เห็ นว่าเป็ น
เรื องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั0งหลาย ไม่ฟุ้งเฟ้ อหรู หรา และใช้จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตน
๖. กล้ ายืนหยัดกระทําในสิ งทีถูกต้ อง (Ethical Rightfulness)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๑๒ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชี พ
กล้ายืนหยัดกระทําในสิ งทีถูกต้องดีงามเพือเกียรติศกั ดิ†และศักดิ†ศรี ของความเป็ นตํารวจ”ซึ งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี0
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๖.๑ ปฏิ บ ัติห น้า ที อย่า งตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
๖.๒ ไม่สังให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิการในสิ งทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม
๖.๓ ไม่ปฏิ บตั ิ ตามคําสังที ตนรู ้ หรื อควรจะรู ้ ว่าไม่ ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี0 ให้ท กั ท้วงเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรต่อผูบ้ งั คับบัญชาผูส้ ัง
๖.๔ ไม่เลี ยงกฎหมาย ใช้หรื อแนะนําให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพือประโยชน์สําหรับตนเองหรื อ
ผูอ้ ืน หรื อทําให้สูญเสี ยความเป็ นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
๗. หลักปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา (Good Practice – Leadership)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๑๓ กํา หนดว่า “ในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ข้าราชการตํารวจต้องประพฤติปฏิบตั ิ” ดังนี0
๗.๑ ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างทีดี รวมทั0งเป็ นทีปรึ กษาและทีพึงของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
๗.๒ หมันอบรมให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชายึดถื อปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู ้เกียวกับงานในหน้าที
๗.๓ ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลทีถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ยอมรับฟั งความ
คิดเห็น และไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
๗.๔ ใช้หลักคุณธรรมในการบริ หารงานบุคคลทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่ งครัด และปราศจาก
ความลําเอียง
๘.หลักปฏิบัติในฐานะผู้ใต้ บังคับบัญชา เพือนร่ วมงาน (Good Practice – Follower)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๑๔ กําหนดว่า “ในฐานะผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
เพือนร่ วมงาน ข้าราชการตํารวจต้องประพฤติปฏิบตั ิ” ดังนี0
๘.๑ เคารพเชือฟัง และปฏิบตั ิตามคําสังผูบ้ งั คับบัญชาทีชอบด้วยกฎหมาย
๘.๒ รักษาวินยั และความสามัคคีในหมู่คณะ
๘.๓ ปฏิ บตั ิ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาและเพื อนร่ วมงานด้วยความสุ ภาพมี น0 าํ ใจ รั กใคร่ สมานฉันท์ และมี มนุ ษย
สัมพันธ์ รวมทั0งรับฟังความคิดเห็นของเพือนร่ วมงาน
๘.๔ อุทิศตนเอง ไม่หลี กเลี ยงหรื อเกี ยงงาน ร่ วมมือร่ วมใจปฏิ บตั ิหน้าทีโดยยึดความสําเร็ จของงาน
และชือเสี ยงของหน่วยเป็ นทีตั0ง
๙. ค่ านิยมหลัก ๙ ประการ (ตามทีผู้ตรวจการแผ่ นดินกําหนด)
ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๑๕ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจต้องปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริ ยธรรมสําหรับเจ้าหน้าทีของรัฐตามทีผูต้ รวจการแผ่นดินกําหนด” ดังนี0
๙.๑ การยึดมันในคุณธรรมและจริ ยธรรม
๙.๒ การมีจิตสํานึกทีดี ซื อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบ
๙.๓ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๙.๔ ยืนหยัดทําในสิ งทีถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
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๙.๕ ให้บริ การประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๙.๖ ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
๙.๗ มุ่งผลสัมฤทธิ† ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ฅ
๙.๘ ยึดมันในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๙.๙ ยึดมันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ
ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ท้ายกฎ ก.ตร.นี0 กําหนดกรอบการประพฤติปฏิบตั ิ
ไว้ใน ๖ ด้านด้วยกัน คือ
๑. สํ า นึ ก ในการอํานวยความยุ ติ ธรรมและรั กษาความปลอดภั ยในชี วิต และทรั พย์ สินของประชาชน
(Service – Minded)
ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๑๖ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจจะต้องสํานึ กใน
การให้บริ การประชาชนด้านอํานวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
และสิ ทธิ มนุษยชน เพือให้ประชาชนมีความเลือมใส เชือมัน และศรัทธา ซึ งต้องประพฤติปฏิบตั ิ” ดังนี0
๑.๑ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุ ญาตขอข้อมูลข่าวสารหรื อติดต่อ
ราชการอืนด้วยความเต็มใจ เป็ นมิตร ไม่เลือกปฏิบตั ิและรวดเร็ ว เพือไม่ให้ประชาชนเสี ยสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพตามกฎหมาย
๑.๒ สุ ภาพ อ่อนน้อม และให้เกี ยรติประชาชน เพือให้เกิ ดความน่ าเคารพยําเกรง ไม่ใช้ถอ้ ยคํากริ ยา
หรื อท่าทางทีมีลกั ษณะหยาบคาย ดูหมิน หรื อเหยียดหยามประชาชน
๑.๓ ในขณะปฏิบตั ิหน้าที ต้องดํารงตนให้อยูใ่ นสภาพทีพร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิหน้าทีด้วย
ความน่าเชือถือและน่าไว้วางใจ
๑.๔ พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จบั หรื อถื ออาวุธ หรื อเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจาก
เหตุอนั สมควร
๑.๕ พกพาเอกสารหรื อตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรื อตราประจําตัวเมือมีบุคคลร้องขอ
๒. การระงับเหตุ จับกุมผู้กระทําผิด (Order & Arrest)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ จรรยาบรรณของตํารวจ ข้อ ๑๗ กําหนดว่า “เมือเข้า
จับกุมหรื อระงับการกระทําผิด ข้าราชการตํารวจต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่ งครัด”
ซึ งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี0
๒.๑ แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบตั ิหน้าทีอย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา
๒.๒ ยืนหยัดเจตนารมณ์ ในการรั กษากฎหมายให้ถึงที สุ ด ไม่ประนี ประนอม ผ่อนปรนหรื อละเลยการ
ดําเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ ระทําความผิด ทั0งนี0ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
๒.๓ ไม่ใช้มาตรการรุ นแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอทีจะหยุดยั0งผูก้ ระทําความผิด
หรื อผูต้ อ้ งสงสัยได้

๑๕

๓. การใช้ กาํ ลังอาวุธและกําลัง (Force & Firearm)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๑๘ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจต้องตระหนัก
ว่า การใช้อาวุธ กําลัง หรื อความรุ นแรงเป็ นมาตรการทีรุ นแรงทีสุ ด ข้าราชการตํารวจอาจใช้อาวุธ กําลัง หรื อความ
รุ นแรงได้ ต่อเมือมีความจําเป็ นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรื อเมือผูก้ ระทําความผิดหรื อผูต้ อ้ ง
สงสัยใช้อาวุธต่อสู ้ขดั ขวางการจับกุม หรื อเพือช่วยบุคคลอืนทีอยูใ่ นอันตรายต่อชีวติ
เมือมีการใช้อาวุธ กําลัง หรื อความรุ นแรง ไม่วา่ จะมีผบู ้ าดเจ็บหรื อเสี ยชี วิตหรื อไม่ ข้าราชการตํารวจ
ต้องรายงานเป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที”
๔. การสื บสวนสอบสวน (Evidence & Investigation)
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๑๙ กําหนดว่า “ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
การสื บ สวนสอบสวน การสอบปากคํา หรื อการซัก ถามผูก้ ระทํา ความผิด ผูต้ อ้ งหา ผูท้ ี อยู่ใ นความควบคุ ม ตาม
กฎหมาย ผูเ้ สี ยหาย ผูร้ ู ้ เห็ นเหตุการณ์ หรื อบุคคลอืน ข้าราชการตํารวจต้องแสดงความเป็ นมืออาชี พโดยใช้ความรู ้
ความสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมทั0งใช้ปฏิ ภาณไหวพริ บและสติปัญญา เพือให้ได้ขอ้ เท็จจริ งและธํารงไว้ซึง
ความยุติธรรม” ซึ งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี0
๔.๑ ไม่ทาํ การทารุ ณ หรื อทารุ ณกรรมต่อบุคคล หรื อต่อบุคคลอืนทีเกียวข้องสัมพันธ์กบั บุคคลนั0น
๔.๒ ไม่ใช้ จ้าง วาน หรื อยุยงส่ งเสริ ม หรื อปล่อยปละละเลยให้มีการทารุ ณหรื อทารุ ณกรรมต่อบุคคล
หรื อต่อบุคคลอืนทีเกียวข้องสัมพันธ์กบั บุคคลนั0น
๔.๓ ไม่ก ระทํา การข่ มขู่หรื อรั ง ควาน หรื อไม่ใ ช้อาํ นาจที มิ ช อบ หรื อแนะนํา เสี0 ยมสอนบุ คคลให้
ถ้อยคําอันเป็ นเท็จหรื อปรักปรําผูอ้ ืน
๔.๔ ไม่กกั ขังหรื อหน่วงเหนียวบุคคลทียังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพือการสอบปากคํา
๔.๕ ไม่ใช้อาํ นาจทีมิชอบเพือให้ได้มาซึ งพยานหลักฐาน
๕. การดูแลผู้ต้องหาในความควบคุม (In-custody)
ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจฯ ข้อ ๒๐ กํา หนดว่ า “ข้า ราชการตํา รวจต้อ ง
ควบคุมดูแลบุคคลทีอยูใ่ นการควบคุมของตนอย่างเคร่ งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม” ซึ งต้องประพฤติปฏิบตั ิ ดังนี0
๕.๑ ไม่ผอ่ นปรนให้บุคคลนั0นมีสิทธิ หรื อได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
๕.๒ ไม่รบกวนการติดต่อสื อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิ ทธิ แห่งกฎหมาย
๕.๓จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรื อการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี เมือบุคคล
นั0นมีอาการเจ็บป่ วยหรื อร้องขอ
๕.๔ ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่ วมกับผูก้ ระทําความผิดทีเป็ นผูใ้ หญ่ หรื อไม่คุมขังผูห้ ญิงร่ วมกับ
ผูช้ าย เว้นแต่เป็ นกรณี ทีมีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต

๑๖

๖. การรักษาความลับทีได้ จากการปฏิบัติราชการ (Confidentiality)
ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข้อ ๒๑ กําหนดว่า “ข้อมูลข่ าวสารที ข้าราชการ
ตํารวจได้มาจากการปฏิ บตั ิ หน้าที ตามข้อ ๑๙ หรื อจากการปฏิ บตั ิ หน้าที อื น ข้าราชการตํารวจจะต้องรั กษาข้อมูล
ข่าวสารนั0นเป็ นความลับอย่างเคร่ งครัด เพราะอาจเป็ นอันตรายต่อผลประโยชน์หรื อชื อเสี ยงของบุคคล หรื ออาจเป็ น
คุณหรื อเป็ นโทษทั0งต่อผูเ้ สี ยหายหรื อผูก้ ระทําความผิด
ข้าราชการตํารวจจะเปิ ดเผยข้อมูลนั0นได้ต่อเมือมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าทีหรื อเพือประโยชน์
ในราชการตํารวจทีชอบด้วยกฎหมาย หรื อเพือการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั0น”

๑๗

บทที ๓
กลไกและระบบการใช้ บังคับ
องค์ กรคุ้มครองประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑. ก.ตร.
มีอาํ นาจหน้าที ดังนี
๑.๑ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑
๑.๑.๑ กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจและจัดระบบ
ราชการตํารวจ รวมตลอดทังการอบรมและพัฒนาข้าราชการตํารวจ ในการนีหาก ก.ต.ช. ได้กาํ หนดระเบียบแบบแผน
และนโยบายไว้เป็ นการทัวไป การกํา หนดในเรื องดังกล่ าวของ ก.ตร. ต้องสอดคล้องกับ ระเบี ย บแบบแผนและ
นโยบายของ ก.ต.ช. และให้ ก.ตร. แจ้งการดําเนินการนันให้ ก.ต.ช. ทราบด้วย
๑.๑.๒ ออกกฎ ก.ตร. ระเบี ย บ ข้อบังคับ ข้อกํา หนด ประกาศ หรื อมติ เกี ยวกับ การบริ หารงาน
บุคคล เพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี
๑.๑.๒ กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพือให้สํานักงานตํารวจแห่ งชาติบริ หารงานบุคคลให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี
๑.๑.๓ แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือปฏิบตั ิหน้าทีการงานตามที ก.ตร. มอบหมาย
๑.๒ ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๗
ออก กฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตํารวจฯ และต้องรักษาวินยั ตามทีบังคับไว้ในหมวดนี
๑.๓ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
ออก กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑.๔ ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑.๔.๑ อาจให้มีการกําหนดประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ทีปฏิบตั ิหน้าทีตามสาย
งานใดได้ตามทีเห็นสมควร (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๑๒ วรรคสอง)
๒. จเรตํารวจแห่ งชาติ
มีอาํ นาจหน้าที ดังนี0
๒.๑ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทํา
คู่มือและคําอธิ บายแนวทางการปฏิบตั ิ (ตาม กฎ ก.ตร.ข้อ ๘ วรรคแรก)
๒.๒ สอดส่ องดูแลการรักษาประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๘ วรรคแรก)
๒.๓ หากจเรตํารวจแห่ งชาติ หรื อหน่ วยงานที จเรตํารวจแห่ งชาติ มอบหมายพบว่าหน่ วยงานตํารวจหรื อ
ข้าราชการตํารวจใดละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติ การณ์
ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื อมเสี ยต่อชื อเสี ยงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ หรื อวิชาชี พตํารวจ ให้

๑๘

จเรตํารวจแห่ งชาติ รายงานผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่ งชาติ และแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรื อหน่ วยงาน
เทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริ ง และหากเห็นสมควรอาจมอบหมายให้รองจเรตํารวจแห่ งชาติ จเรตํารวจ หรื อรอง
จเรตํารวจ ไปกํากับติดตามการสอบข้อเท็จจริ ง หรื อตั0งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งทีเป็ นอิสระจากกองบัญชาการหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ นั0นก็ได้ (ตามกฎ ก.ตร. ข้อ ๘ วรรคสอง ใหม่)
๒.๔ จัดตั0งศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี ยวกับการปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ รวมทั0งประสานกับกองบัญชาการต่างๆ จัดตั0งศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
เกี ยวกับการปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ และส่ งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุ ณธรรม
ของข้าราชการตํารวจ (ตามกฎ ก.ตร.ข้อ ๘ วรรคสาม ใหม่)
๒.๕ เสนอแนะให้ สํ า นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ว างระเบี ย บการรายงานตามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๑๐ วรรคสาม)
๒.๖ เสนอความเห็นต่อ ก.ตร.เพือแก้ไขเพิมเติมหรื อปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึง)
๓. กองบัญชาการศึกษา
มีอาํ นาจหน้าทีในฐานะศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตํารวจ ตาม
กฎ ก.ตร. ข้อ ๕ ดังนี0
๓.๑ กําหนดตัวชี0วดั และหลักเกณฑ์การประเมินเชิดชูเกียรติเสนอ ก.ตร.
๓.๒ รณรงค์ส่งเสริ มประชาสัมพันธ์
๓.๓ กําหนดหลักสู ตร พัฒนาและฝึ กอบรม
๓.๔ สร้างเครื อข่ายทั0งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔. สถาบันการฝึ กอบรมต่ าง ๆ ของสํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ
มีอาํ นาจหน้าที ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๗ ดังนี0
๔.๑ กําหนดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้มีประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยูใ่ นหลักสู ตร
๔.๒ สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษา ตาม กฎ ก.ตร.นี0 ข้อ ๕ วรรคแรก
๕. สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ สํ า นั ก งานผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ กองบั ญ ชาการ และหน่ ว ยงาน
เทียบเท่ ากองบัญชาการและหน่ วยงานตํารวจทุกระดับ
มีอาํ นาจหน้าที
๕.๑ ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติและระดับ
กองบัญชาการ ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๖
๕.๒ มี สิทธิ และเสรี ภาพในการเสนอปั ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ หรื อเสนอความเห็ นในการแก้ไขปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
โดยส่ งข้อเสนอหรื อความเห็นดังกล่าวไปยังจเรตํารวจแห่งชาติ ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคสอง
๕.๓ การบริ หารงานบุคคลต้องยึดหลักการปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๔

๑๙

๕.๔ สนับสนุ นส่ งเสริ มให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
อย่างเคร่ งครัด ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๙
๕.๕ สอดส่ องดูแลมิให้มีการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ ตาม กฎ ก.ตร. ข้อ ๙
๕.๖ ในการสอดส่ องดูแลให้กองบัญชาการ กองบังคับการ สถานี ตาํ รวจ ทีมีคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริ หารงานตํารวจภาคประชาชน จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริ หารงานตํารวจ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการสอดส่ องดูแลด้วย
๕.๗ ในกรณี ทีมีการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจในส่ วน
ทีไม่เกียวเนืองกับมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั0งวินยั ของตํารวจ หากเป็ นการละเมิด ฝ่ า
ฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามโดยไม่เจตนา และไม่ก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อหน่ วยงานหรื อชื อเสี ยงของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางปกครองโดยอบรมชี0แนะแนวทางปฏิบตั ิดว้ ยหลักการและเหตุผลที
ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เพือให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้สํานึ กและแก้ไขปรับปรุ งตน เมือได้อบรมชี0 แนะ
แล้ว ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูน้ 0 นั ยังหลีกเลียง หรื อขัดขืนไม่ปฏิบตั ิตาม ให้วา่ กล่าวตักเตือน
๕.๘ การละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในข้อ
ประพฤติปฏิบตั ิทีเป็ นข้อห้ามในการรักษาวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินยั ไปภายในอํานาจหน้าที
๕.๙ ในการพิ จารณาว่า การละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมตามประมวล
จริ ยธรรมนั0น เป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมร้ายแรงหรื อไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่ าฝื น อายุ ประวัติและความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่ าฝื น และเหตุอนั ควรนํามาประกอบการพิจารณา
โดยพิจารณาจากแนวทางข้างต้นเป็ นรายๆ ไป
ระบบการใช้ บังคับการละเมิด ฝ่ าฝื น หรือไม่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ระเบี ยบหรื อแนวทางการรายงานกรณี พบว่าหน่ วยงานตํารวจและหรื อข้าราชการตํารวจ ละเมิด ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ เป็ นการดํา เนิ นการตามที กฎ ก.ตร.ว่า ด้ว ย
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรคสาม กําหนดให้สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
โดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่ งชาติวางระเบียบเกียวกับการรายงานให้แล้วเสร็ จภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ที
กฎ ก.ตร.นี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๐

ข้ อ ๘ ให้ จเรตํารวจแห่ งชาติมีอาํ นาจและหน้ าที ให้ คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี ยวกับการปฏิ บัติตาม
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางการปฏิ บัติ และสอดส่ อง
ดูแล การรั กษาประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
หากจเรตํารวจแห่ งชาติ หรื อหน่ วยงานที จเรตํา รวจแห่ งชาติ ม อบหมายพบว่ า หน่ วยงาน
ตํารวจและหรื อข้ าราชการตํารวจใดละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ โดยพฤติ การณ์ ดังกล่ าวอาจเกิ ดผลกระทบในทาง เสื อมเสี ยต่ อชื อเสี ยงและเกี ยรติ ภูมิของสํานักงาน
ตํา รวจแห่ ง ชาติ หรื อวิ ช าชี พ ตํารวจ ให้ จเรตํา รวจแห่ ง ชาติ รายงาน ผู้บั ญชาการตํารวจแห่ งชาติ และแจ้ ง
ผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่ ากองบัญชาการสอบข้ อเท็จจริ งเพื อดําเนิ นการ
ตามอํานาจหน้ าที หากเห็ นสมควรจเรตํารวจแห่ งชาติ อาจมอบหมายให้ รองจเร ตํารวจแห่ งชาติ จเรตํารวจ
หรื อรองจเรตํารวจ ไปกํากับและติ ดตามการสอบข้ อเท็จจริ งหรื อตั4งคณะกรรมการ สอบข้ อเท็จจริ งที เป็ น
อิ สระจากกองบัญชาการหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่ ากองบัญชาการนั4นก็ได้
ให้ จเรตํารวจแห่ งชาติ จัดให้ มีศูนย์ ให้ คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี ยวกับการปฏิ บัติตามวรรคหนึ งใน
ระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ รวมทั4 งประสานกับกองบัญชาการต่ าง ๆ จั ดตั4งศูนย์ ให้ คาํ ปรึ กษาแนะนํา
เกียวกับการปฏิ บัติตามวรรคหนึงและส่ งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้ าราชการตํารวจตามข้ อ ๕
หรื อแต่ งตั4งที ปรึ กษา ด้ านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับกองบัญชาการหรื อกองบังคับการ
ตามความเหมาะสมแล้ วแต่ กรณี
ข้ อ ๑๐ ในกรณี ที ข้ า ราชการตํา รวจพบว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตน ข้ า ราชการตํา รวจ หรื อ
หน่ ว ยงาน ตํา รวจใดละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
ให้ สามารถรายงาน ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อหน่ ว ยงานที ตนสั ง กั ดได้ อ ย่ า งน้ อ ยสามลํา ดั บ ชั4 น และหาก
ผู้บังคั บบัญชาที ตนรายงาน มิ ได้ ดาํ เนิ นการใด ให้ สามารถรายงานถึ งจเรตํารวจแห่ งชาติ หรื อผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่ งชาติได้
การรายงานตามวรรคแรก ไม่ ถือว่ าเป็ นการกระทําข้ ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ให้ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ โดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่ งชาติ วางระเบี ยบเกี ยวกับ
การรายงานตามวรรคแรกให้ แล้ วเสร็ จภายในสี สิ บห้ าวันนับแต่ วนั ที กฎ ก.ตร.นี 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามข้อ ๑๐ ของกฎ ก.ตร.ดังกล่าว ได้กาํ หนดให้สํานักงานตํารวจแห่ งชาติโดยการเสนอแนะของ จเร
ตํารวจแห่ งชาติวางระเบียบเกียวกับการรายงานกรณี พบว่ามีการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจให้แล้วเสร็ จภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีกฎ ก.ตร.นี ประกาศใช้บงั คับ (ประกาศใช้
บังคับ ณ วันที ๒๕ ก.ค.๕๑) สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ จึงมีหนังสื อ ด่วนทีสุ ด ที ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.
๕๑ กําหนดแนวทางเกียวกับการรายงานไว้ ดังนี

๒๑

ข้ อ ๑ กรณี จเรตํารวจแห่ งชาติ พบว่ าหน่ วยงานตํารวจและหรื อข้ าราชการตํารวจใดละเมิด ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้ จเรตํารวจแห่ งชาติดาํ เนินการดังนี 4
๑. ๑ ในกรณี ทีพบข้ าราชการตํารวจตั4งแต่ ระดับ ผู้บังคับการ ขึน4 ไปให้ รายงานผู้บัญชาการ
ตํารวจ แห่ งชาติ เพือทราบ
๑.๒ แจ้ งผู้บังคั บบัญชาในระดับกองบัญชาการหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่ ากองบัญชาการหรื อ
ผู้บังคับการในสั งกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติสอบข้ อเท็จจริ งเพือดําเนินการตามอํานาจหน้ าที
๑.๓ ในกรณี ทีจเรตํารวจแห่ งชาติ เห็ นสมควร อาจมอบหมายให้ รองจเรตํารวจแห่ งชาติ
จเรตํารวจ รองจเรตํา รวจ ไปกํากับและติ ดตามการพิ จารณาข้ อเท็จจริ ง หรื อตั4ง คณะกรรมการสอบ
ข้ อเท็จจริ ง ที เป็ นอิ สระจากกองบัญชาการหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่ ากองบัญชาการ หรื อ กองบังคับการใน
สั งกัด สํานักงาน ผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติกไ็ ด้

ข้ อ ๒ กรณี ข้าราชการตํารวจพบว่ าผู้บังคับบัญชาของตน ข้ าราชการตํารวจหรื อหน่ วยงานตํารวจ
ใด ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามข้ อ ๑๐ วรรคแรก
ให้ สามารถ รายงานต่ อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่ วยงานที ตนสั งกัดได้ อย่ างน้ อยสามลําดับชั4น
ข้ อ ๓ เมื อผู้ บั ง คั บ บั ญชาได้ รับ รายงานตามข้ อ ๒ แล้ ว ให้ ดํา เนิ นการสอบข้ อ เท็จจริ ง หรื อ
ตั4งคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ งภายใน ๑๕ วัน นับแต่ ได้ รับการรายงานเพือดําเนิ นการตามอํานาจหน้ าที
ต่ อไป
ข้ อ ๔ หากผู้ บั ง คั บ บั ญชาที ได้ รับ รายงานมิ ไ ด้ ด ํา เนิ นการใด ภายในระยะเวลาที กํา หนดให้
สามารถรายงานถึงจเรตํารวจแห่ งชาติ หรื อผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติได้ โดยไม่ ถือว่ าเป็ นการกระทําข้ าม
ผู้บังคับบัญชา เหนือตน
ทั4 ง นี 4 การรายงานกรณี มี ก ารพบข้ า ราชการตํา รวจละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ป ฏิ บั ติตามประมวล
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ ตามข้ อ ๑ และข้ อ ๒ ให้ รายงานพร้ อมทั4งแสดงพยานหลักฐาน
ต่ าง ๆ ซึ งยืนยันว่ า มีการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ให้ ผ้ รู ั บรายงานทราบด้ วย
ข้ อ ๕ เมื อดําเนิ นการสอบข้ อเท็จจริ ง หรื อตั4งคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ งแล้ วมี มูล ฟั งได้ ว่า
ข้ าราชการตํารวจหรื อหน่ วยงานตํารวจใดกระทําละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ ของตํารวจให้ ดาํ เนินการทางวินัยไปตามอํานาจหน้ าที

๒๒

การรายงานกรณีพ บว่ า หน่ ว ยงานตํ า รวจหรื อ ข้ า ราชการตํ า รวจผู้ ใ ด ละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (หนังสื อ ตร. ด่ วนทีสุ ด ที ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑) แบ่ ง
ออกเป็ น ๒ กรณี ได้ แก่
๑. กรณี จเรตํารวจแห่ งชาติพบว่าหน่วยงานตํารวจและหรื อข้าราชการตํารวจผูใ้ ด ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๒. กรณี ที ข้า ราชการตํา รวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้า ราชการตํารวจ หรื อหน่ วยงานตํารวจใด
ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑. กรณี จ เรตํ า รวจแห่ ง ชาติ พ บว่ า หน่ ว ยงานตํ า รวจและหรื อ ข้ า ราชการตํ า รวจผู้ ใ ดละเมิ ด ฝ่ าฝื น
หรือไม่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘ วรรคสอง กําหนด
หลักเกณฑ์การรายงานกรณี ดงั กล่าวไว้ ดังนี
“หากจเรตํารวจแห่ งชาติ หรื อหน่ วยงานที จเรตํารวจแห่ งชาติ มอบหมายพบว่ าหน่ วยงานตํารวจและ
หรื อข้ า ราชการตํา รวจใดละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ป ฏิ บั ติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ โดย
พฤติ การณ์ ดังกล่ าวอาจเกิ ดผลกระทบในทางเสื อมเสี ยต่ อชื อเสี ยงและเกี ยรติ ภูมิของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ หรื อ
วิ ช าชี พ ตํา รวจ ให้ จเรตํา รวจแห่ งชาติ รายงานผู้ บั ญ ชาการตํา รวจแห่ งชาติ และแจ้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ
กองบั ญ ชาการหรื อหน่ ว ยงานเที ย บเท่ า กองบั ญ ชาการสอบข้ อ เท็ จ จริ งเพื อดํา เนิ น การตามอํา นาจหน้ า ที หาก
เห็นสมควรจเรตํารวจแห่ งชาติ อาจมอบหมายให้ รองจเรตํารวจแห่ งชาติ จเรตํารวจ หรื อรองจเรตํารวจ ไปกํากับและ
ติ ดตามการสอบข้ อเท็จจริ ง หรื อตั4ง คณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ งที เป็ นอิ สระจากกองบั ญชาการหรื อหน่ วยงาน
เที ยบเท่ ากองบัญชาการนั4นก็ได้ ”
สําหรั บการรายงานกรณี จเรตํารวจแห่ งชาติพบว่าหน่ วยงานตํารวจและหรื อข้าราชการตํารวจผูใ้ ด ละเมิ ด
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติได้วางระเบียบ
หรื อแนวทางเกี ยวกับ การรายงานไว้ตามข้อ ๑ และข้อ ๕ ของหนัง สื อ ตร. ด่ วนที สุ ด ที ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง
๑๒ พ.ย.๕๑ เรื อง แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.ว่า ด้วยประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี

๒๓

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ
โทร.
ที
วันที
เรือง รายงานการพบข้าราชการตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรี ยน

ผบ.ตร.

ด้วย ( ยศ ชือ ชือสกุล ตําแหน่ง ผูต้ รวจพบ ) พบว่า ( ยศ ชื อ ชื อสกุล ตําแหน่ง ผูถ้ ูกตรวจพบ )
ได้ล ะเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ พ.ศ.๒๕๕๑
กล่าวคือ ( สรุ ปย่อเหตุการณ์ ทีตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิ ดผลกระทบในทางเสื อมเสี ย
ต่อชื อเสี ยงและเกี ยรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติหรื อวิชาชี พตํารวจ อันเป็ นการละเมิ ด ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ( ระบุขอ้ ทีละเมิด )
จึงขอรายงานกรณี ดงั กล่าวมายังท่านตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘ วรรคสอง เพือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าทีต่อไป

( ลงชือ ยศ ชือ และตําแหน่ง ของผูร้ ายงาน )

หมายเหตุ กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร.

๒๔

๒. กรณีทีข้ าราชการตํารวจพบว่ าผู้บังคับบัญชาของตน ข้ าราชการตํารวจ หรื อหน่ วยงานตํารวจใด ละเมิด
ฝ่ าฝื น หรือไม่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๑๐ วรรคแรก
และข้อ ๑๐ วรรคสอง กําหนดหลักเกณฑ์การรายงานไว้ ดังนี
ข้ อ ๑ ในกรณี ทีข้ าราชการตํารวจพบว่ าผู้บังคับบัญชาของตน ข้ าราชการตํารวจ หรื อหน่ วยงานตํารวจใด
ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้ สามารถรายงานต่ อผู้บังคับบัญชา
เหนื อหน่ ว ยงานที ตนสั ง กั ด ได้ อย่ า งน้ อ ยสามลํา ดั บ ชั4 น และหากผู้บั ง คั บ บั ญ ชาที ตนรายงานมิ ไ ด้ ด ํา เนิ น การใด
ให้ สามารถรายงานถึงจเรตํารวจแห่ งชาติ หรื อผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติได้
การรายงานตามวรรคแรก ไม่ ถือว่ าเป็ นการกระทําข้ ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ให้ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ โดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่ งชาติ วางระเบี ยบเกี ยวกับการ
รายงานตามวรรคแรกให้ แล้ วเสร็ จภายในสี สิ บห้ าวันนับแต่ วนั ที กฎ ก.ตร.นี 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สําหรับแนวทางการรายงานกรณี ทีข้าราชการตํารวจอืนนอกจากจเรตํารวจแห่ งชาติ พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชา
ของตน ข้า ราชการตํา รวจ หรื อ หน่ วยงานตํา รวจใด ละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้วางระเบียบหรื อแนวทางการรายงานไว้ตามข้อ ๒,
ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของหนังสื อ ตร.ด่วนทีสุ ด ที ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑ เรื อง แนวทางการรายงาน
ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี
ข้ อ ๒ ก ร ณี ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ พ บ ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ต น ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ห รื อ
หน่ วยงานตํ า รวจใดละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
ตามข้ อ ๑๐ วรรคแรก ให้ สามารถรายงานต่ อผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ หน่ วยงานที ตนสั ง กั ด ได้ อย่ างน้ อย
สามลําดับชั4น
ข้ อ ๓ เมื อผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ รั บรายงานตามข้ อ ๒ แล้ ว ให้ ดํา เนิ น การสอบข้ อ เท็ จ จริ งหรื อตั4 ง
คณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ งภายใน ๑๕ วัน นับแต่ ได้ รับการรายงานเพือดําเนินการตามอํานาจหน้ าที ต่ อไป
ข้ อ ๔ หากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที ได้ รั บรายงานมิ ได้ ดํ า เนิ นการใด ภายในระ ยะเวลาที กํ า หนด
ให้ สามารถรายงานถึ ง จเรตํา รวจแห่ งชาติ หรื อผู้ บั ญ ชาการตํา รวจแห่ งชาติ ไ ด้ โดยไม่ ถื อ ว่ า เป็ นการกระทํา
ข้ ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ทั4งนี 4 การรายงานกรณี มีการพบข้ าราชการตํารวจละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ตามข้ อ ๑ และข้ อ ๒ ให้ รายงานพร้ อมทั4 งแสดงพยานหลักฐานต่ าง ๆ ซึ งยื นยันว่ ามี การ
ละเมิดฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้ ผ้ รู ั บรายงานทราบด้ วย

๒๕

ข้ อ ๕ เมื อ ดํ า เ นิ นก ารส อบข้ อเท็ จ จริ ง ห รื อตั4 งคณ ะ ก ร รมก ารส อบข้ อเท็ จ จริ งแล้ วมี มู ล
ฟั งได้ ว่าข้ าราชการตํารวจหรื อหน่ วยงานตํารวจใดกระทําละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจให้ ดาํ เนินการทางวินัยไปตามอํานาจหน้ าที

ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งได้รับรายงานกรณี ทีข้าราชการตํารวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ หรื อ
หน่ วยงานตํารวจใด ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ มีหน้าทีต้อง
ดําเนิ นการตามข้อ ๓ และข้อ ๕ ของหนังสื อ ตร. ด่ วนที สุ ด ที ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑ เรื อง แนวทาง
การรายงานตามกฎ ก.ตร.ว่ า ด้ ว ยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ พ.ศ.๒๕๕๑ กล่ า วคื อ
ต้อ งดํา เนิ น การสอบข้อ เท็ จจริ ง หรื อ ตังคณะกรรมการสอบข้อเท็จ จริ ง ภายใน ๑๕ วันนับ แต่ ไ ด้รั บ การรายงาน
หากผลการสอบข้อเท็จจริ งมีมูลฟั งได้วา่ เป็ นความผิดทางวินยั ให้ดาํ เนิ นการทางวินยั ไปตามอํานาจหน้าที โดยต้อง
พิจารณาถึงลําดับชันยศ ตําแหน่ง และสังกัดของผูถ้ ูกตรวจสอบด้วย
ส่ วนแบบฟอร์ มหรื อรู ปแบบการรายงานนัน ให้ทาํ เป็ นบันทึกข้อความ ระบุยศ ชื อ ชื อสกุล และตําแหน่ง
ของผูถ้ ูกตรวจพบ (ผูล้ ะเมิดประมวลจริ ยธรรมฯ) สรุ ปย่อเหตุการณ์ ทีตรวจพบ ระบุขอ้ ทีละเมิด และลงลายมือชื อ
ยศ และตํา แหน่ ง ของผูแ้ จ้งหรื อตรวจพบหรื อผูร้ ายงาน ตามแบบฟอร์ ม รายงานแนบท้า ยหนัง สื อ ตร.ด่ วนที สุ ด
ที ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑ เรื อง แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.ว่า ด้วยประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี

๒๖

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ
โทร.
ที
วันที
เรือง แจ้งการพบข้าราชการตํารวจ ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรี ยน

( ผูบ้ งั คับบัญชาของผูต้ รวจพบ อย่างน้อย ๓ ลําดับชัน )

ด้ ว ย ( ยศ ชื อ ชื อสกุ ล ตํา แหน่ ง ผู ้ต รวจพบ ) พบว่ า ( ยศ ชื อ ชื อสกุ ล ตํา แหน่ ง
ผูถ้ ูกตรวจพบ ) ได้ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคือ ( สรุ ปย่อเหตุ การณ์ ทีตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิ ดผลกระทบ
ในทางเสื อมเสี ย ต่ อ ชื อเสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํา รวจ
อัน เป็ นการละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ( ระบุขอ้ ทีละเมิด )
จึ งเรี ยนมายังท่ าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ เพือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าทีต่อไป

( ลงชือ ยศ ชือ และตําแหน่ง ของผูร้ ายงาน )

หมายเหตุ กรณี ข้ า ราชการตํา รวจตรวจพบผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของตน ข้า ราชการตํา รวจหรื อ
หน่วยงานตํารวจใดละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม

๒๗

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ
โทร.
ที
วันที
เรือง แจ้งการพบข้าราชการตํารวจ ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรี ยน

ผบ.ตร. / จตช.

ด้วย ( ยศ ชื อ ชื อสกุล ตําแหน่ ง ผูต้ รวจพบ ) พบว่า ( ยศ ชื อ ชื อสกุล ตําแหน่ ง
ผูถ้ ูกตรวจพบ ) ได้ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคื อ ( สรุ ปย่อเหตุการณ์ ทีตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิ ดผลกระทบ
ในทางเสื อมเสี ย ต่ อ ชื อเสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํา รวจ
อัน เป็ นการละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ( ระบุขอ้ ทีละเมิด ) ซึ งข้าพเจ้า ได้รายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาอย่างน้อยสามลําดับชัน
ทราบแล้วคือ ( ระบุ ยศ ชื อ ชื อสกุล และตําแหน่ งของผูบ้ งั คับบัญชาทีรายงาน ) แต่ผูบ้ งั คับบัญชา
ดังกล่าวยังมิได้ดาํ เนินการในกรณี ดงั กล่าวแต่อย่างใด
จึงเรี ยนมายังท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ เพือพิจารณาดําเนิ นการตามอํานาจหน้าทีต่อไป พร้อมนี ได้แนบเอกสารทีเกียวข้องมา
ด้วยแล้ว

( ลงชือ ยศ ชือ และตําแหน่ง ของผูร้ ายงาน )

หมายเหตุ กรณี ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาที รั บ รายงานเบื องต้น แล้ ว ไม่ ด ํา เนิ น การใดภายใน ๑๕ วัน
นับแต่ได้รับรายงาน

๒๘

ผู้บังคับบัญชาเหนื อหน่ วยงานทีตนสั งกัดอย่ างน้ อยสามลําดับชั8 นและหน่ วยงานตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น
หรือไม่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ มีประเด็นปั ญหา
การตี ความหลายประการ สํา นักงานตํา รวจแห่ ง ชาติ ได้มีหนังสื อสังการ ที ๐๐๐๑(ผบ.)/ ๑๔๕ ลง ๑๑ พ.ย.๕๑
ท้ายหนังสื อ สง.จตช.ที ๐๐๐๑(จตช)/๒๔๕ ลง ๓๐ ต.ค.๕๑ ให้ สง.ก.ตร.พิจารณามี ค วามเห็ นตอบข้อหารื อใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

ประเด็นที ๑ ในกรณี ที ข้ า ราชการตํา รวจพบว่ า ผู ้บ ัง คับ บั ญ ชาของตน หรื อหน่ ว ยงานใด
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ ให้ ส ามารถรายงาน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือหน่วยงานทีตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชันเป็ นอย่างไร
ประเด็นที ๒ ในกรณี ข ้า ราชการตํา รวจพบว่ า ข้า ราชการตํา รวจหน่ ว ยงานอื น ละเมิ ด หรื อ
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะกระทําอย่างไร
ประเด็นที ๓ กฎ ก.ตร.ที กํ า หนดกรณี หน่ ว ยงานละเมิ ด หรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต าม
ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ ในกฎ ก.ตร.ฯ ไม่ มี ค ํา จํา กัด ความหรื อ คํา อธิ บ ายว่ า
หน่วยงานผิดจริ ยธรรมอย่างไร

ในการตอบข้อหารื อ สง.ก.ตร.มีหนังสื อ ที ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘ ลง ๒๘ ม.ค.๕๒ เรื อง ตอบข้อหารื อกรณี
การรายงานตามนัยกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ โดยมี
รายละเอียด ดังนี

๒๙

ผู้บังคับบัญชาเหนือหน่ วยงานทีตนสั งกัด
ประเด็นที ๑ ในกรณี ทีข้าราชการตํารวจพบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของตน หรื อหน่ วยงานใด ฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้สามารถรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อหน่วยงานทีตน
สังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชันเป็ นอย่างไร
ประเด็นที ๑ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อหน่ วยงานที ตนสั ง กั ด หมายถึ ง ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา
เหนื อหน่ วยงานทีตนสังกัดตามลําดับตําแหน่ งทีกําหนดไว้ตาม มาตรา ๔๔ แห่ ง พ.ร.บ.ตํารวจแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗
การรายงานต่ อ ผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ หน่ ว ยงานที ตนสั ง กั ด อย่ า งน้ อ ยสามลํ า ดั บ ชั นนั น
ให้ยดึ หลัก ดังนี
๑. การรายงานจะรายงานต่ อผูบ้ งั คับ บัญชาเหนื อหน่ วยงานที ตนสั ง กัดชันใดชันหนึ ง
ในสามลําดับชันดังกล่าวก็ได้
๒. การรายงานจะรายงานต่ อผูบ้ ัง คับ บัญชาเหนื อ หน่ วยงานที ตนสั ง กัดทังสามลํา ดับ
ตามลําดับชันดังกล่าวก็ได้
๓. หากรายงานตาม ๑ หรื อ ๒ แล้ ว ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาตาม ๑ หรื อ ๒ ดัง กล่ า ว ไม่ ไ ด้
ดําเนินการใด ก็ให้สามารถรายงานต่อจเรตํารวจแห่งชาติ หรื อ ผบ.ตร.ต่อไปก็ได้
อนึ ง การรายงานดั ง กล่ า วตาม กฎ ก.ตร.ฯ ข้ อ ๑๐ วรรคสอง กํา หนด ไม่ ถื อ ว่ า เป็ นการ
กระทําข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนแต่อย่างใด
คําอธิบาย
๑. การพิจารณาหน่วยงานยึดถือดังนี
ลําดับ ๑ แผนก/ งาน/กองร้อย/หรื อหน่วยงานเรี ยกชืออย่างอืนทีมีระดับเทียบเท่า
ลําดับ ๒ ฝ่ าย/ กองกํา กับ การ/ สถานี ตาํ รวจ/ กลุ่ ม งาน/ กลุ่ ม ตํา แหน่ ง / หรื อหน่ วยงานเรี ย กชื อ
อย่างอืนทีมีระดับเทียบเท่า
ลําดับ ๓ ศูนย์/ ส่ วน/ กองบังคับการ/ หรื อหน่วยงานเรี ยกชืออย่างอืนทีมีระดับเทีบเท่า
ลําดับ ๔ กองบัญชาการ/ สํานักงาน/ หรื อหน่วยงานเรี ยกชืออย่างอืนทีมีระดับเทียบเท่า
ลําดับ ๕ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒. การจัดหน่วยงานตามข้อ ๑ ให้หมายความรวมถึงการจัดหน่วยงานภายในของหน่วยงานต่างๆ ตามที ตร.
กําหนด

๓๐

๓. กรณี ขา้ ราชการตํารวจ พบผูบ้ งั คับบัญชาของตนทีมีตาํ แหน่ งสู งกว่าหน่วยงานทีตนสังกัด ฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เช่ น ผบ.หมู่ ก. สังกัดหน่ วยงานลําดับ ๑ พบ
พล.ต.ต. ข. สังกัดหน่ วยงานลําดับ ๓ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ การรายงานให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเหนือหน่วยงานทีตนสังกัดลําดับ ๔ ขึนไป
ตําแหน่ งข้ าราชการตํารวจ

พ.ร.บ.ตํารวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๔๔ ตําแหน่ งข้ าราชการตํารวจมีดังต่ อไปนี 4
(๑) ผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ
(๒ จเรตํารวจแห่ งชาติ และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ
(๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ
(๔) ผู้บัญชาการ
(๕๖ รองผู้บัญชาการ
(๖ ) ผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี ยวชาญพิเศษ
(๗) รองผู้บังคับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี ยวชาญ
(๘) ผู้กาํ กับการ และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๙) รองผู้กาํ กับการ และพนักงานสอบสวนผู้ชาํ นาญการพิเศษ
(๑๐) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผู้ชาํ นาญการ
(๑๑) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน
(๑๒) ผู้บังคับหมู่
(๑๓) รองผู้บังคับหมู่
ก.ตร. จะกําหนดให้ มีตาํ แหน่ งที เรี ยกชื ออย่ างอื น โดยจะให้ มีชือตําแหน่ งใดเที ยบกับตําแหน่ ง
ตามวรรคหนึ งก็ได้ โดยให้ กาํ หนดไว้ ในกฎ ก.ตร.การกําหนดตําแหน่ งที เรี ยกชื ออย่ างอื นให้ มี
เฉพาะที จําเป็ นเพื อประโยชน์ ในการบริ หารงานของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
และประหยัด และเมือหมดความจําเป็ นตามที กําหนดไว้ ในกฎ ก.ตร. แล้ วให้ ยบุ ตําแหน่ งนั4น

๓๑

ข้ าราชการตํารวจหน่ วยอืนผิดจริยธรรม
ประเด็นที ๒ ในกรณี ขา้ ราชการตํารวจพบว่าข้าราชการตํารวจหน่วยงานอืน ละเมิด ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะกระทําอย่างไร
ประเด็ น ที ๒ ดํา เนิ น การเช่ น เดี ย วกับ ประเด็ น ที 1 คื อ รายงานผูบ้ งั คับ บัญ ชาเหนื อ หน่ ว ยงาน
ของตนสั ง กัด อย่ า งน้ อ ยสามลํา ดั บ ชันฯ ส่ ว นรายละเอี ย ดของการรายงานต่ อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของ
ผูท้ ีถูกรายงานกล่าวหา ให้สํานักงานตํารวจแห่ งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่ งชาติวางระเบียบ
เกียวกับการรายงานต่อไป ทังนี ต้องคํานึงถึงเรื องดังนีประกอบด้วย
๑. จะต้อ งเป็ นเรื องของการไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม กฎ ก.ตร.ฯ เรื องดัง กล่ า วไม่ ใ ช่ เ รื องของการ
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม ซึ งมีช่องทางการรายงานอยูแ่ ล้ว
๒. จะต้องมีระเบียบการปฏิบตั ิทีชัดเจนเกียวกับการรายงานว่าเป็ นเรื องการละเมิด
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๓. จะต้ อ งคุ ้ ม ครองผู ้ร ายงานเกี ยวกั บ การละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

หน่ วยงานตํารวจผิดจริยธรรม
ประเด็นที ๓ กฎ ก.ตร.ทีกําหนดกรณี หน่วยงานละเมิด หรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ ในกฎ ก.ตร.ฯ ไม่มีคาํ จํากัดความหรื อคําอธิ บายว่าหน่วยงาน ผิดจริ ยธรรมเป็ นอย่างไร
ประเด็นที ๓ กรณี หน่ วยงานตํารวจฝ่ าฝื นละเมิ ดฯ หมายถึ ง เป็ นกรณี การดําเนิ นการตามอํานาจ
หน้า ที ความรั บผิดชอบในการสังการ การอนุ ญาต การอนุ ม ตั ิ การปฏิ บตั ิ ราชการ และการดําเนิ นการ
ด้านอื น ๆ ของหน่ วยงานตํารวจโดยหัวหน้าหน่ วยงาน ผูร้ ั กษาการแทน หรื อผูป้ ฏิ บตั ิ ราชการแทนที ได้
กระทําการอันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ข้ อ สั ง เกตที ประชุ ม ในการประชุ ม อ.ก.ตร.จริ ย ธรรม ครั งที ๗/๒๕๕๑ เมื อ ๑๓ พ.ย.๕๑
ในการกําหนดระเบี ย บการรายงานนัน ให้คาํ นึ งถึ งระดับชันยศของผูล้ ะเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วย โดยจะต้องมีช่องทาง
ทีให้ผูพ้ บเห็ นการละเมิดได้มีโอกาสรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งกว่าผูล้ ะเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ
ตามกฎ ก.ตร.ดังกล่าว

๓๒

หน่ ว ยงานตํ า รวจ และลํา ดั บ ชั8 นของหน่ ว ยงานตํ า รวจตาม กฎ ก.ตร.ว่ า ด้ ว ยประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
กฎ ก.ตร.ว่ าด้ วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้ อ ๑๐ ในกรณี ทีข้ าราชการตํารวจพบว่ าผู้บังคับบัญชาของตน ข้ าราชการตํารวจ หรื อหน่ วยงานตํารวจใด
ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้ สามารถรายงานต่ อผู้บังคับบัญชา
เหนื อหน่ วยงานที ตนสั ง กั ดได้ อย่ า งน้ อยสามลํา ดั บ ชั4 น และหากผู้บั ง คั บ บั ญชาที ตนรายงาน มิ ไ ด้ ดาํ เนิ นการใด
ให้ สามารถรายงานถึงจเรตํารวจแห่ งชาติ หรื อผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติได้
การรายงานตามวรรคแรก ไม่ ถือว่ าเป็ นการกระทําข้ ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ให้ สํ า นั ก งานตํา รวจแห่ งชาติ โ ดยการเสนอแนะของจเรตํา รวจแห่ งชาติ ว างระเบี ย บเกี ยวกั บ
การรายงานตามวรรคแรกให้ แล้ วเสร็ จภายในสี สิ บห้ าวันนับแต่ วนั ที กฎ ก.ตร.นี 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.ตํารวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๑๐ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติแบ่ งส่ วนราชการดังต่ อไปนี 4
(๑) สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ
(๒) กองบัญชาการ
การแบ่ งส่ วนราชการตาม (๑) เป็ นกองบัญชาการหรื อการจั ดตั4งกองบัญชาการตาม (๒) ให้ ตราเป็ น
พระราชกฤษฎีกา และการแบ่ งส่ วนราชการเป็ นกองบังคับการหรื อส่ วนราชการอย่ างอื น ให้ ออกเป็ นกฎกระทรวง
และให้ กาํ หนดอํานาจหน้ าที ไว้ ในพระราชกฤษฎีกาหรื อกฎกระทรวงนั4น แล้ วแต่ กรณี

- พระราชกฤษฎีกาแบ่ งส่ วนราชการสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
- กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการเป็ นกองบังคับการหรื อส่ วนราชการอย่ างอื นในสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒
- ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ว่ าด้ วยการกําหนดอํานาจหน้ าที ของส่ วนราชการสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒

๓๓

ความหมายของคําว่า “หน่วยงานตํารวจ และลําดับชันของหน่ วยงานตํารวจ” กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขปรั บปรุ งตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓
แนบท้า ยกฎ ก.ตร.ดังกล่ า ว ไม่ ได้ให้คาํ จํา กัดความ หรื อคํานิ ยาม หรื ออธิ บ ายความหมาย “หน่ วยงานตํารวจ”
มีหมายความว่าอย่างไรและ “ลําดับชันของหน่วยงานตํารวจ” แบ่งออกเป็ นกีลําดับชันอย่างไรบ้าง ย่อมทําให้เกิ ด
ปั ญหาในการแปลความในการนํามาปรับใช้กบั การรายงานกรณี พบว่าข้าราชการตํารวจหรื อหน่วยงานตํารวจ ละเมิด
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจตาม กฎ ก.ตร.ฯ ข้อ ๑๐
ในการแปลความหรื อการตีความ จึงต้องแปลความตามกฎหมาย กฎ หรื อระเบียบทียังมีผลใช้บงั คับอยูใ่ น
ปั จจุบนั ได้แก่ พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจ
แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการเป็ นกองบังคับการหรื อส่ วนราชการอย่างอืนในสํานักงาน
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ว่าด้วยการกําหนดอํานาจหน้าที
ของส่ วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ฉะนัน หน่ วยงานตํารวจและลําดับชันของหน่ วยงานตํารวจตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ น่าจะมีความหมาย ดังนี
๑. สํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
๒. กองบัญชาการหรื อส่ วนราชการทีเรี ยกชืออย่างอืนและมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
๓. กองบั ง คั บ ก าร ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด หรื อส่ วนราชการที เรี ยก ชื ออย่ า งอื นแล ะมี ฐ านะ
เทียบเท่ากองบังคับการ
๔. กองกํ า กั บ การหรื อส่ วนราชการที เรี ยกชื ออย่ า งอื นและมี ฐ านะเที ย บเท่ า กองกํ า กั บ การ
สถานีตาํ รวจทีมีผกู ้ าํ กับการเป็ นหัวหน้า และสถานีตาํ รวจทีมีสารวัตรใหญ่หรื อสารวัตรเป็ นหัวหน้า

๓๔

ขั<นตอนการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเมือได้ รับรายงาน
ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขปรับปรุ งตามกฎ
ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดขั0นตอนการปฏิบตั ิของ
ผูบ้ งั คับบัญชาเมือได้รับรายงาน ไว้ดงั นี0
๑. เมื อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับรายงานเรื องการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ข้อ ๑๐ แล้ว ให้ดาํ เนินการ ดังนี0
๑.๑ ในกรณี ที มี ก ารละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานคุ ณ ธรรมและอุ ด มคติ ข องตํา รวจ
ในส่ วนทีไม่เกี ยวเนื องกับมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั0งวินยั ของตํารวจ หากเป็ นการ
ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามโดยไม่เจตนา และไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อหน่วยงานหรื อชื อเสี ยงของสํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติ ให้ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนิ นการทางการปกครองโดยอบรมชี0 แนะแนวทางปฏิบตั ิดว้ ยหลักการ
และเหตุ ผ ลที ถู ก ต้อ งตามทํา นองคลองธรรม เพื อให้ โ อกาสผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาได้สํ า นึ ก และแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ตน
เมือได้อบรมชี0แนะแล้ว ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูน้ 0 นั ยังหลีกเลียง หรื อขัดขืนไม่ปฏิบตั ิตาม ให้วา่ กล่าวตักเตือน
๑.๒ การละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในข้อ
ประพฤติปฏิบตั ิทีเป็ นข้อห้ามในการรักษาวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินยั ไปภายในอํานาจหน้าที
๑.๓ หากผลการสอบข้อเท็จจริ ง ไม่มีมูล ให้สังยุติ
๑.๔ หากผลการสอบข้อเท็จจริ งมี มูลว่า เป็ นการละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ โดยมีพยานหลักฐานฟังได้วา่ กระทําผิดวินยั และเข้าหลักเกณฑ์เป็ นกรณี ความผิดทีปรากฏ ชัดแจ้ง
ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยกรณี ทีเป็ นความผิดทีปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.๒๕๔๗ เช่น กระทําผิดวินยั ไม่ร้ายแรงต่อหน้าผูบ้ งั คับบัญชา
ผูม้ ีอาํ นาจลงโทษ หรื อกระทําผิดและได้รับสารภาพเป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น ก็ให้ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา
สั งการไปภายในอํานาจโดยไม่ ต้องสื บสวนข้อเท็ จจริ งหรื อสอบสวน หากจะต้องสื บสวนข้อเท็ จจริ งหรื อแต่ งตั0ง
คณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ ายแรงก็ ให้ด ําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ และวิธี การที กําหนดใน กฎ ก.ตร.ว่าด้วย
การสื บสวนข้อเท็จจริ ง พ.ศ.๒๕๔๗ หรื อ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ แล้วแต่กรณี
การสอบข้อเท็จจริ งและการพิจารณาดําเนิ นการของผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจ ให้คาํ นึ งถึงข้อเท็จจริ ง
ทีเกิดขึ0นตามความประพฤติและการปฏิบตั ิทีผ่านมาของข้าราชการตํารวจผูถ้ ูกกล่าวหา มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดล้อม
ความรู ้ สํานึ ก ในการกระทํา และแก้ไ ขเยียวยาผลร้ าย หรื อผลกระทบ หรื อความเสี ยหายที เกิ ดขึ0 นจากการกระทํา
ประกอบกัน และมุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหามากกว่าการลงโทษ
๒. กรณี ทีข้าราชการตํารวจผูก้ ระทําละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ไม่อยูใ่ นปกครองบังคับบัญชา ก็ให้ส่งเรื องให้ผบู ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตํารวจผูน้ 0 นั เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบข้อเท็จจริ ง
๓. กรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาผูไ้ ด้รับรายงานไม่ดาํ เนิ นการตามข้อ ๑ และ ๒ และมีการรายงานเรื องนั0นถึ งจเร
ตํา รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู ้บ ัญ ชาการตํา รวจแห่ ง ชาติ ให้ จ เรตํา รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู ้บ ัญ ชาการตํา รวจแห่ ง ชาติ แ จ้ง
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรื อหน่วยงานเทียบเท่าของผูร้ ับรายงาน ดําเนิ นการสอบข้อเท็จจริ งตามข้อ ๑
พร้อมทั0งให้พิจารณาข้อบกพร่ องกับผูบ้ งั คับบัญชาผูไ้ ด้รับรายงานทีมิได้ดาํ เนิ นการ ไปภายในอํานาจหน้าทีอีกส่ วน
หนึง
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แผนผังแสดงขั<นตอนการปฏิบัตขิ องผู้บังคับบัญชาเมือได้ รับรายงาน
หนึง เรืองการละเมิด หรือฝ่ าฝื น หรือไม่ ปฏิบต
ั ติ าม กฎ ก.ตร.ว่ าด้ วย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ข้ อ ๙ และข้ อ ๑๐

ผู้บังคับบัญชาได้ รับรายงาน
สอบข้ อเท็จจริง
ผลการตรวจสอบข้ อเท็จจริง

ให้ ยุติเรือง

สั งการภายในอํานาจ (กรณีความ
ผิดทีปรากฏชัดแจ้ งตาม กฎ ก.ตร.)

มีมูล

ไม่ มีมูล

ละเมิดส่ วนที ๑
ใช้ มาตรการ
ทางปกครอง

ละเมิดส่ วนที ๒
ใช้ มาตรการทางวินัย

สื บสวนข้ อเท็จจริง

มีมูล

ไม่ มีมูล
ครั<งที ๑
อบรมชี<แนะแนวทาง
ปฏิบัติ

ครั<งที ๒
ว่ ากล่ าวตักเตือน

ไม่ ร้ายแรง

ให้ ยุติเรือง

ให้ ผ้ ูบังคับบัญชา
สั งลงโทษตาม
สมควรแก่ กรณี

ร้ ายแรง
ให้ ต< ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
อย่ างร้ ายแรง
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บทที ๔
แนวทางการส่ งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้ าราชการตํารวจ
ตาม กฎ ก.ตร.ว่า ด้ว ยประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕ กํา หนดว่า
“ให้กองบัญชาการศึ กษาทําหน้าทีเป็ นศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุ ณธรรมของข้าราชการตํารวจ มี หน้าที
กําหนดตัวชี0วดั และหลักเกณฑ์การประเมินเพือประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตํารวจทีประพฤติปฏิบตั ิ
ดีเยียมตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั0งรณรงค์ ส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กําหนด
หลักสู ตร พัฒนาและฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจเกียวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั0งสร้างเครื อข่ายทั0งภายใน
และภายนอกสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ เพือส่ งเสริ มจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจให้เทียบเท่า
ระดับสากล
ตัวชี0 วดั และหลักเกณฑ์การประเมิ นเพือประกาศเชิ ดชู เกี ยรติ หน่ วยงานและข้าราชการตํารวจที ประพฤติ
ปฏิ บตั ิดีเยียมตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั0งแผนดําเนิ นงานตามความในวรรคแรกให้
กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั0น และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร.ด้วย ”
กองบัญชาการศึกษา จึงได้ดาํ เนิ นการตามแนวทาง ตามกฎ ก.ตร.ดังกล่าว เพือให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติดาํ เนินการ ดังนี0
๑. กํ า หนดองค์ ป ระกอบและอํ า นาจหน้ า ที คณะกรรมการศู น ย์ ส่ งเสริ ม จริ ย ธรรมและให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
การกําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรมและให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เป็ นระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ กองบัญชาการ
กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตาํ รวจ และหน่วยงานเทียบเท่าทีเรี ยกชืออย่างอืน ดังนี0
๑. ระดับสํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ
คณะกรรมการศู น ย์ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและให้ คาํ ปรึ ก ษาแนะนํา การปฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ตามคําสัง ตร.ที ๑๘๕/๒๕๕๒ ลงวันที ๒๘ เม.ย.๒๕๕๒
รวมศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุ ณธรรม ของ บช.ศ. และศูนย์ให้คาํ แนะนําปรึ กษาการปฏิ บตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ของ จต.เข้าด้วยกันเป็ นศูนย์เดียวกัน
๒. ระดับกองบัญชาการ
คณะกรรมการศู น ย์ใ ห้ ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา การปฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมจรรยาบรรณ ส่ ง เสริ ม
จริ ยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตํารวจ หรื อคณะกรรมการทีปรึ กษาด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ ระดับกองบัญชาการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริ หารงานตํารวจภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นคณะกรรมการด้วย
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๓. ระดับกองบังคับการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย ์ใ ห้ ค ํ า ป รึ ก ษ า แ น ะ นํ า ก า ร ป ฏิ บ ัต ิ ต า ม ประมวลจริ ยธรรมจรรยาบรรณ
ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและพัฒนาคุ ณ ธรรมของข้า ราชการตํา รวจ หรื อ คณะกรรมการที ปรึ ก ษาด้า นจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ระดับกองบังคับการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริ หารงานตํารวจ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นคณะกรรมการด้วย
๔. ระดับกองกํากับการ สถานีตํารวจ และหน่ วยงานทีเรียกชื ออย่ างอืน
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริ หารงานตํารวจ (กต.ตร.) ระดับกองกํากับการ สถานี ตาํ รวจ และ
หน่ วยงานที เรี ยกชื ออย่างอื น ยกเว้นกองกํา กับการที ทําหน้าที ด้า นอํานวยการหรื อสนับ สนุ นในกองบังคับการ
อํา นวยการ และกองบัง คับ การที ทํา หน้ า ที ด้ า นอํา นวยการในสั ง กัด สํ า นั ก งานผู ้บ ัญ ชาการตํา รวจแห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย
๔.๑ หน่วยงานทีมีผกู ้ าํ กับการเป็ นหัวหน้า ประกอบด้วย
๑) ผูก้ าํ กับการ(หัวหน้าหน่วยงาน)
เป็ นประธานกรรมการ
๒) รองผูก้ าํ กับการ ทุกนาย
เป็ นกรรมการ
๓) สารวัตร ทุกนาย
เป็ นกรรมการ
๔) กต.ตร.ภาคประชาชน (ตามความเหมาะสม)
เป็ นกรรมการ
๕) ให้ประธานแต่งตังเลขานุการตามความเหมาะสม
เป็ นเลขานุการ
๔.๒หน่วยงานทีมีสารวัตรใหญ่ หรื อรองผูก้ าํ กับการเป็ นหัวหน้า ประกอบด้วย
๑) สารวัตรใหญ่ หรื อรองผูก้ าํ กับการ(หัวหน้าหน่วยงาน)
เป็ นประธานกรรมการ
๒) สารวัตร ทุกนาย
เป็ นกรรมการ
๓) รองสารวัตร ทุกนาย
เป็ นกรรมการ
๔) กต.ตรภาคประชาชน (ตามความเหมาะสม)
เป็ นกรรมการ
๕) ให้ประธานแต่งตังเลขานุการตามความเหมาะสม
เป็ นเลขานุการ
๔.๓ หน่วยงานทีมีสารวัตร เป็ นหัวหน้า ประกอบด้วย
๑) สารวัตร(หัวหน้าหน่วยงาน)
เป็ นประธานกรรมการ
๒) รองสารวัตร ทุกนาย
เป็ นกรรมการ
๓) กต.ตร.ภาคประชาชน (ตามความเหมาะสม)
เป็ นกรรมการ
๔) ให้ประธานแต่งตังเลขานุการตามความเหมาะสม
เป็ นเลขานุการ
มีอาํ นาจหน้ าที ดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมฯ และหลักเกณฑ์ ดังนี
๑) ประเมิ น ผลข้ า ราชการตํา รวจในสั ง กั ด ที ประพฤติ ดี เ ยี ยม ตามประมวลจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของตํารวจ และหลักเกณฑ์ทีกําหนด เพือดําเนินการประกาศเชิดชูเกียรติ
๒) รณรงค์ ส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้หน่วยงาน และข้าราชการตํารวจในสังกัดประพฤติ
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
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๓) พัฒนา ฝึ กอบรม ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่ขา้ ราชการตํารวจในสังกัดเกียวกับคุณธรรมจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ รวมทังสร้างเครื อข่ายทังภายใน และภายนอกสังกัด
๔) ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา เกี ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
และแจกจ่ายคู่มือ คําอธิ บาย แนวทางการปฏิบตั ิฯ แก่ขา้ ราชการตํารวจในสังกัด
๕) สอดส่ อง ดู แล การรั ก ษาประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจในสั ง กัด รวมทัง
ดําเนินการต่อผูล้ ะเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๖) มอบหมายให้ผใู ้ ด ดําเนินการตามทีเห็นสมควร
๒. การกําหนดตัวชี<วดั และหลักเกณฑ์ การประเมิน
ตามกฎ ก.ตร.ข้อ ๕ วรรคแรก กํา หนดให้ก องบัญชาการศึ กษามี หน้า ที กํา หนดตัวชี0 วดั และหลักเกณฑ์
การประเมิน เพือประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตํารวจทีประพฤติปฏิบตั ิดีเยียมตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํา รวจ โดยตัวชี0 วดั และหลัก เกณฑ์ก ารประเมิ นรวมทั0งแผนดํา เนิ นงานจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ตร.ด้วย
การประกาศเชิ ดชู เกี ยรติ หน่ วยงานและข้าราชการตํารวจในระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ทีประพฤติ
ปฏิบตั ิดีเยียมตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้ทาํ เป็ นประจําทุกปี รวมถึงสํานักงานผูบ้ ญั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ และหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ ประกาศเชิ ดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด ตามกฎ ก.ตร. ข้อ ๖
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กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๑
--------------------------------อาศัยอํานาจตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐
พระราชบัญญัติตาํ รวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุม
ครั0งที ๖/๒๕๕๑ เมือวันที ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร.ไว้ดงั ต่อไปนี0
ข้ อ ๑ กฎ ก.ตร.นี0 ให้ใ ช้บ ัง คับ เมื อพ้น กํา หนดหกสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา
ข้ อ ๒ ให้ใช้ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจท้ายกฎ ก.ตร. นี0 เป็ นกรอบ แห่ ง
การประพฤติปฏิบตั ิของข้าราชการตํารวจ
ข้ อ ๓ ให้ถือว่าประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจท้ายกฎ ก.ตร. นี0 เป็ นประมวล
จริ ยธรรมของข้าราชการตํารวจตามมาตรา ๒๗๙แห่ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
เป็ นจรรยาบรรณของตํารวจตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติตาํ รวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้ อ ๔ ในการพิ จารณาสรรหา กลันกรอง หรื อแต่ งตั0งข้าราชการตํารวจผูใ้ ด รวมทั0ง การ
โยกย้าย การเลื อนตําแหน่ ง การเลื อนขั0นเงิ นเดื อน และการลงโทษบุ คคล ทั0งในระดับสํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ กองบัญชาการหรื อหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกํากับการ สถานี ตาํ รวจและ
หน่ วยงานทีเรี ยกชื ออย่างอืน ควรคํานึ งถึงพฤติกรรม การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของบุคคลดังกล่าวด้วย
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ข้ อ ๕ ให้กองบัญชาการศึกษาทําหน้าทีเป็ นศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของ
ข้าราชการตํารวจ มีหน้าทีกําหนดตัวชี0วดั และหลักเกณฑ์การประเมินเพือประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
ข้าราชการตํารวจทีประพฤติปฏิบตั ิดีเยียมตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั0งรณรงค์
ส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กําหนดหลักสู ตร พัฒนาและฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจเกียวกับจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ รวมทั0งสร้ างเครื อข่ ายทั0งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ เพือส่ งเสริ ม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจให้เทียบเท่าระดับสากล
ตัวชี0 วดั และหลักเกณฑ์การประเมินเพือประกาศเชิ ดชูเกียรติหน่ วยงานและข้าราชการตํารวจที
ประพฤติปฏิบตั ิดีเยียมตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั0งแผนดําเนินงานตามความ
ในวรรคแรกให้กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั0น และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ก.ตร. ด้วย
ข้ อ ๖ ให้สํานักงานตํารวจแห่ งชาติประกาศเชิ ดชู เกียรติหน่ วยงานและข้าราชการตํารวจใน
ระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทีประพฤติปฏิบตั ิดีเยียมตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ประจําทุกปี ตามหลักเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๕ วรรคสอง
ให้สาํ นักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติ กองบัญชาการ และหน่วยงานเทียบเท่า กองบัญชาการ
ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตํารวจในสังกัดตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม
ข้ อ ๗ ให้ส ถาบัน การฝึ กอบรมของสํา นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ น ํา ประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจไปกําหนดเป็ นหลักสู ตรการเรี ยนการสอนทีอยูใ่ นอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบ
และมีหน้าทีสนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามข้อ ๕ วรรคแรก
ข้ อ ๘ ให้จเรตํารวจแห่ งชาติมีอาํ นาจและหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางการปฏิบตั ิ และสอดส่ อง
ดูแลการรักษาประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หากจเรตํารวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตํารวจและหรื อข้าราชการตํารวจใดละเมิด ฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณ์ดงั กล่าวอาจเกิดผลกระทบในทาง
เสื อมเสี ยต่อชือเสี ยงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรื อวิชาชีพตํารวจ
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ให้จเรตํารวจแห่งชาติรายงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ และแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาในระดับกองบัญชาการ
หรื อหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริ งเพือดําเนินการตามอํานาจหน้าที หากเห็นสมควร
จเรตํารวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้รองจเรตํารวจแห่งชาติ จเรตํารวจ หรื อรองจเรตํารวจ ไปกํากับ
และติดตามการสอบข้อเท็จจริ ง หรื อตั0งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งทีเป็ นอิสระจากกองบัญชาการหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการนั0นก็ได้
ให้จเรตํารวจแห่ งชาติจดั ให้มีศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิ ตามวรรคหนึ ง ใน
ระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ รวมทั0งประสานกับกองบัญชาการต่างๆ จัดตั0งศูนย์ดงั กล่าวหรื อแต่งตั0งที
ปรึ ก ษาด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับกองบัญชาการหรื อ กองบัง คับการตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี
ข้ อ ๙ ให้ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาหน่ ว ยงานทุ ก ระดับ มี อ ํา นาจและหน้ า ที สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอย่างเคร่ งครัด รวมทั0งสอดส่ อง
ดูแลมิให้มีการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บตั ิ ตาม หากพบว่ามีการละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามและไม่
ดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที ให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชานั0นจงใจละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ข้ อ ๑๐ ในกรณี ที ข้า ราชการตํา รวจพบว่ า ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของตน ข้า ราชการตํา รวจ หรื อ
หน่ วยงานตํารวจใดละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้
สามารถรายงานต่ อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาเหนื อ หน่ ว ยงานที ตนสั ง กัด ได้อ ย่ า งน้ อ ยสามลํา ดับ ชั0 น และหาก
ผูบ้ งั คับบัญชาทีตนรายงานมิได้ดาํ เนิ นการใด ให้สามารถรายงานถึงจเรตํารวจแห่ งชาติ หรื อผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติได้
การรายงานตามวรรคแรก ไม่ถือว่าเป็ นการกระทําข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
ให้สาํ นักงานตํารวจแห่ งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่ งชาติ วางระเบียบเกียวกับการ
รายงานตามวรรคแรกให้แล้วเสร็จภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ที กฎ ก.ตร. นี0 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ ๑๑ ให้จเรตํารวจแห่งชาติมีหน้าทีเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. เพือแก้ไขเพิมเติมหรื อปรับปรุ ง
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์
ข้า ราชการตํา รวจหรื อ หน่ ว ยงานตํา รวจทุ ก ระดับ มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที จะเสนอปั ญ หาและ
อุ ปสรรคในการปฏิ บ ั ติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจหรื อเสนอความเห็ นในการ
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แก้ไขปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยส่ งข้อเสนอหรื อความเห็นดังกล่าว
ไปยังจเรตํารวจแห่งชาติ
ข้ อ ๑๒ ข้าราชการตํารวจซึ งต้องปฏิ บตั ิ หน้าที โดยอาศัยวิชาชี พใดซึ งมีการกําหนดประมวล
จริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณของวิชาชี พนั0นไว้เป็ นการเฉพาะ ต้องถือปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมหรื อ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั0นด้วย
ก.ตร. อาจให้มีการกําหนดประมวลจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจทีปฏิบตั ิ
หน้าทีในสายงานใดได้ตามทีเห็นสมควร

ให้ไว้ ณ วันที ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมัคร สุ นทรเวช
(นายสมัคร สุ นทรเวช)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ

๔๔

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
..........................................
หลักการ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ บัญ ญัติ ใ ห้
ผูต้ รวจการแผ่นดิ นมีอาํ นาจหน้าทีกําหนดค่านิ ยมหลัก และเสนอแนะหรื อให้คาํ แนะนําในการจัดทําหรื อปรับปรุ ง
ประมวลจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีของรัฐ และพระราชบัญญัติตาํ รวจแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ มาตรา ๗๗ บัญญัติให้ขา้ ราชการตํารวจต้องถื อและปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณของตํารวจทีกําหนดไว้ในกฎ
ก.ตร.โดยเคร่ งครัด จึงสมควรกําหนดประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจไว้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เหตุผล
โดยทีตํารวจเป็ นทีพึงสําคัญของประชาชนในด้านอํานวยความปลอดภัยและความยุติธรรม เทียงตรง
ดังนั0น เพือประโยชน์ในการดําเนิ นการให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิ บตั ิ หน้าทีเป็ นไปอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม บรรลุ
วัตถุประสงค์นโยบายของทางราชการและเป็ นตํารวจของประชาชนอย่างแท้จริ ง จึงจําเป็ นต้องออกกฎ ก.ตร.นี0

( เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ )

๔๕

กฎ ก.ตร.
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
--------------------------------โดยที่เป2นการสมควรปรับปรุงกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑
อาศั ย อํ า นาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และ
มาตรา ๒๘๐ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ
ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงแกไขปรับปรุง กฎ ก.ตร. วา
ดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ใหใชบังคับตั้งแตวัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป2นตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหง กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒ ใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทาย กฎ ก.ตร. นี้ เป2น
กรอบแหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ ซึ่งประกอบดวย
สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ
สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของขอ ๘ แหง กฎ ก.ตร. วาดวยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หากจเรตํ า รวจแหงชาติ หรื อ หนวยงานที่ จ เรตํ า รวจแหงชาติ ม อบหมายพบวา
หนวยงานตํารวจหรือ ขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝHาฝIน หรือ ไมปฏิบั ติต ามประมวลจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณJดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ และแจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการ หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ
สอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หากเห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายให
รองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับและติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือ
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ตั้ ง คณะกรรมการสอบขอเท็ จ จริ ง ที่ เ ป2 น อิ ส ระจากกองบั ญ ชาการ หรื อ หนวยงานเที ย บเทา
กองบัญชาการ นั้นก็ได
ใหจเรตํารวจแหงชาติ จัดใหมีศูนยJใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรค
หนึ่ ง ในระดั บ สํ า นั ก งานตํ า รวจแหงชาติ รวมทั้ ง ประสานกั บ กองบั ญ ชาการตาง ๆ จั ด ตั้ ง ศู น ยJ ใ ห
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของ
ขาราชการตํารวจตามขอ ๕ หรือแตงตั้ งที่ปรึกษาดานจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจระดั บ
กองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความเหมาะสม แลวแตกรณี”
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เป2นวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหาของขอ ๙ แหง กฎ
ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ในการสอดสองดูแลใหกองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตํารวจ ที่มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตํารวจภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลดวย
ในกรณีที่มีการละเมิด ฝHาฝIน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของ
ตํารวจ ในสวนที่ไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งวินัยของ
ตํารวจ หากเป2นการละเมิด ฝHาฝIนหรือไมปฏิบัติตามโดยไมเจตนา และไมกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยงาน
หรือชื่อเสียงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครอง โดยอบรม
ชี้ แ นะแนวทางปฏิ บั ติ ด วยหลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ถู ก ตองตามทํ า นองคลองธรรม เพื่ อ ใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาไดสํานึกและแกไขปรับปรุงตน เมื่อไดอบรมชี้แนะแลว ผูใตบังคับบัญชาผูนั้นยังหลีกเลี่ยง
หรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาวตักเตือน
การละเมิด ฝHาฝIน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ในขอประพฤติปฏิบั ติที่เป2 นขอหามในการรั กษาวินัย ใหผู บั งคับบั ญชาพิจารณาดํ าเนินการทางวินัยไป
ภายในอํานาจหนาที่
ในการพิ จ ารณาวาการละเมิ ด ฝH า ฝI น หรื อ ไมปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานจริ ย ธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมนั้น เป2นการฝHาฝIนจริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝHา
ฝIน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝHาฝIน และ
เหตุอันควรนํามาประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางขางตนเป2นราย ๆ ไป”
ขอ ๕ ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แนบทาย กฎ
ก.ตร. วาดวยประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ พ.ศ. ๒๕๕๑) และใหใชประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓(แนบทาย กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)
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สําหรับขอความอื่นนอกจากนี้ คงเป2นไปตามที่กําหนดไวเดิม

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓
(แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๓)
----------------------------------------------------ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ ไดแก การรักษาความปลอดภัย
สําหรับองคJพระมหากษัตริยJ พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองคJ พระบรมวงศานุวงศJ
ผู แทนพระองคJ และพระราชอาคั น ตุ ก ะ และการรั ก ษากฎหมายคุ มครองชี วิ ต และทรั พ ยJ สิ น ของ
ประชาชน รั ก ษาความสงบเรี ย บรอยของสั ง คม บริ ก ารชุ ม ชนใหเกิ ด ความรมเย็ น ปP อ งกั น และ
ปราบปรามผู กระทํ า ผิ ด กฎหมาย และดํ า เนิ น การเพื่ อ นํ า ผู กระทํ า ผิ ด กฎหมายเขาสู กระบวนการ
ยุติธรรม
ดั ง นั้ น เ พื่ อ ใ ห ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม อํ า น า จ ห น า ที่ ข อ ง สํ า นั ก ง า น ตํ า ร ว จ แ ห ง ช า ติ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล และประชาชนมี ค วามศรั ท ธาเชื่ อ มั่ น จึ ง จํ า เป2 น ตองกํ า หนดประมวล
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ เป2 นกรอบการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องขาราชการตํ ารวจใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเป2นมาตรฐาน
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย
สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุ ด มคติของตํ ารวจ เป2 นเครื่อ งเหนี่ย วรั้ งใหขาราชการ
ตํารวจอยูในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป2นแนวทางชี้นําใหขาราชการตํารวจ
บรรลุถึงปณิธานของการเป2นผูพิทักษJสันติราษฎรJ
สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือคุณความดีท่เี ป2นขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
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(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ของวิชาชีพ
ตํารวจ ที่ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการตํารวจ
และวิชาชีพตํารวจ
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้
“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจสวนตัวตอ
บุคคลหรือกลุมบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ
การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศสวนบุคคล ความพิการ สภาพ
รางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชนJ” หมายความวา เงิน ทรัพยJสิน บริการ ตําแหนงหนาที่การงาน สิทธิประโยชนJ
หรือประโยชนJอื่นใดหรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับสิ่งดังกลาวในอนาคตดวย
“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความวา การปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ ตอรางกายหรือ
จิตใจของบุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือ
ดูถูกศักดิ์ศรีความเป2นมนุษยJ
ขอ ๓ ขาราชการตํารวจตองเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจอยางเครงครัด เมื่อตนไดละเมิด ฝHาฝIน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ จะตองรายงานผูบังคับบัญชาเป2นหนังสือทันที
หากไมแนใจวาการที่ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจเป2นหรือจะ
เป2นการละเมิด ฝHาฝIน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจหรือไม ให
ขาราชการตํ ารวจนั้ นปรึก ษาหารือ ผู บั งคั บ บั ญ ชา หรือ ปรึก ษากั บศู นยJ ใหคํ าปรึก ษาแนะนํ าตามกฎ
ก.ตร. ขอ ๘ วรรคสาม
สวนที่ ๑
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ
ขอ ๔ ขาราชการตํ า รวจพึ ง ยึด ถื อ คุ ณธรรมสี่ป ระการตามพระบรมราโชวาทเป2 นเครื่ อ ง
เหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เป2นประโยชนJและ
เป2นธรรม
(๒) การรูจักขมใจตนเอง ฝRกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทานั้น
(๓) การอดทน อดกลั้ น และอดออม ที่ จะไมประพฤติล วงความสั จสุ จ ริต ไมวาดวยเหตุ
ประการใด

๔๙

(๔) การรู จั ก ละวางความชั่ ว ความทุ จ ริ ต และรู จั ก สละประโยชนJ ส วนนอยของตนเพื่ อ
ประโยชนJสวนใหญของบานเมือง
ขอ ๕ ขาราชการตํ า รวจพึง ยึ ด ถื อ อุ ด มคติ ข องตํ ารวจ ๙ ประการ เป2 น แนวทางชี้ นํา การ
ประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป2นผูพิทักษJสันติราษฎรJ ดังนี้
(๑) เคารพเอื้อเฟITอตอหนาที่
(๒) กรุณาปราณีตอประชาชน
(๓) อดทนตอความเจ็บใจ
(๔) ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก
(๕) ไมมักมากในลาภผล
(๖) มุงบําเพ็ญตนใหเป2นประโยชนJแกประชาชน
(๗) ดํารงตนในยุติธรรม
(๘) กระทําการดวยปVญญา
(๙) รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต
ขอ ๖ ขาราชการตํารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองใหทันโลก
ทั นเหตุ ก ารณJ และมีความชํ านาญการในงานที่อ ยู ในความรั บ ผิด ชอบ รวมทั้ งตองศึก ษาหาความรู
เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบีย บ ธรรมเนี ย มการปฏิ บั ติ ข องสวนราชการในกระบวนการยุ ติ ธ รรมอื่ น ที่
เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานไดอยางกลมกลืนแบบเนียน
และเป2นประโยชนJตอราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ
ขอ ๗ ขาราชการตํารวจตองเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยJทรงเป2นประมุข ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริยJ พระราชินี และพระรัชทายาท และไมยอมใหผูใด
ลวงละเมิด
(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเป2นกลางทางการเมือง ไมเป2น
ผู บริ หารหรื อ กรรมการพรรคการเมือ ง และไมกระทํ า การใด ๆ อั น เป2 น คุ ณ หรือ เป2 น โทษแกพรรค
การเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและทองถิ่น

๕๐

ขอ ๘ ขาราชการตํ ารวจตองเคารพสิท ธิแ ละเสรี ภ าพของประชาชนตามบทบั ญ ญั ติแ หง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๙ ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนJ
สู งสุ ด โดยคํ านึงถึงประโยชนJ ของทางราชการ ประชาชน ชุ มชน และประเทศชาติเป2 นสํ าคั ญ ซึ่งตอง
ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได และเป2น
ธรรม
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ ไหวพริบ กลา
หาญและอดทน
(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้งหนาที่ ไมหลีกเลี่ยงหรือปVดความ
รับผิดชอบ
(๔) ดู แ ลรั ก ษาและใชทรั พ ยJ สิ น ของทางราชการอยางประหยั ด คุ มคาโดยระมั ด ระวั ง
มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญWูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยJสินของตนเอง
(๕) รั ก ษาความลับ ของทางราชการ และความลั บ ที่ไ ดมาจากการปฏิบั ติหนาที่ หรือ จาก
ประชาชนผู มาติด ตอราชการ เวนแตเป2 นการเปXด เผยเพื่อ โยชนJ ใ นกระบวนการยุ ติธ รรม หรือ การ
ตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ขอบังคับ กําหนด
ขอ ๑๐ ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึกของความเป2นผูพิทักษJสันติราษฎรJเพื่อใหประชาชน
ศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มีทาทีเป2นมิตร มีมนุษยJสัมพันธJอันดี และมีความสุภาพออนโยนตอประชาชนผูรับบริการ
รวมทั้งใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ
(๒) ปฏิบั ติต นใหเป2 นที่ เ ชื่ อ ถื อ ไววางใจของประชาชน ไมเบี ย ดเบี ย น ไมแสดงกริ ย าหรื อ
ทาทางไมสุภาพ ไมใหเกียรติ รวมทั้งไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือ
เหยียดหยามประชาชน
(๓) เอื้ อ เฟIT อ สงเคราะหJ และชวยเหลื อ ประชาชนเมื่ อ อยู ในฐานะที่ จํ า เป2 น ตองไดรั บ
ความชวยเหลือ หรือประสบเคราะหJจากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่น ๆ ไมวาบุคคลนั้นจะ
เป2นผูตองสงสัยหรือผูกระทําผิดกฎหมายหรือไม
(๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนที่รองขอ ตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา
และไมใหขอมูลขาวสารอันเป2นเท็จแกประชาชน
ขอ ๑๑ ขาราชการตํารวจตองมีความซื่อสัตยJสุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชนJ
สวนรวมเหนือประโยชนJสวนตน ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

๕๑

(๑) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ของ
ตน แสวงหาประโยชนJสําหรับตนเองหรือผูอื่น
(๒) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ของตน
ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของขาราชการตํารวจหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอื่น อั นเป2นผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทํ าของผูนั้นสู ญเสียความ
เที่ยงธรรมและยุติธรรม
(๓) ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้นตองมี
มูลคาตามที่คณะกรรมการปPองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศกําหนด เวนแตญาติซึ่ง
ใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการใหโดยธรรมจรรยา
(๔) ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยJของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนJสวนตน
(๕) ไมประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป2นผลประโยชนJทับซอน หรือเป2นการขัดกันระหวาง
ประโยชนJสวนตนกับประโยชนJสวนรวม
(๖) ดํารงชีวิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิดกฎหมายแมเห็นวา
เป2นเรื่องเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุPงเฟPอหรูหรา และใชจายประหยัดตามฐานะแหง
ตน
ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจในวิชาชีพ กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองดีงาม
เพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป2นตํารวจ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยJทรงเป2นประมุขตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด
(๒) ไมสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอคุณธรรมและ
ศีลธรรม
(๓) ไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ตนรูหรือควรจะรูวาไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ใหทักทวงเป2น
ลายลักษณJอักษรตอผูบังคับบัญชาผูสั่ง
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชนJสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น หรือทําใหสูญเสียความเป2นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ขอ ๑๓ ในฐานะเป2นผูบังคับบัญชา ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ประพฤติปฏิบัติตนเป2นผูนํ าและเป2นแบบอยางที่ดี รวมทั้ งเป2นที่ปรึกษาและที่พึ่งของ
ผูใตบังคับบัญชา
(๒) หมั่นอบรมใหผูใตบังคับ บัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วากลาวตักเตือนดวยจิตเมตตาและใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่

๕๒

(๓) ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ยอมรับ
ฟVงความคิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา
(๔) ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของตนอยางเครงครัด
และปราศจากความลําเอียง
ขอ ๑๔ ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) เคารพเชื่อฟVง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย
(๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ
(๓) ปฏิบัติตอผู บังคับบัญ ชาและเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพมีน้ําใจ รั กใครสมานฉันทJ
และมีมนุษยสัมพันธJ รวมทั้งรับฟVงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน
(๔) อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึดความสําเร็จ
ของงานและชื่อเสียงของหนวยเป2นที่ตั้ง
ขอ ๑๕ ขาราชการตํ า รวจตองปฏิ บั ติ ต ามคานิ ย มหลั ก ของมาตรฐานจริ ย ธรรมสํ า หรั บ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยJ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนJของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนJสวนตน และไมมีผลประโยชนJ
ทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เป2นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยJทรงเป2นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคJกร

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ
ขอ ๑๖ ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกในการใหบริการประชาชนดานอํานวยความยุติธรรม
และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ยJ สิน ใหสอดคลองกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ ให
ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
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(๑) อํ า นวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุ ก ขJ กลาวโทษ ขออนุ ญ าต ขอขอมู ล
ขาวสาร หรือ ติด ตอราชการอื่น ดวยความเต็ ม ใจ เป2 น มิต ร ไมเลื อ กปฏิ บั ติ และรวดเร็ ว เพื่อ ไมให
ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย
(๒) สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชนเพื่อใหเกิดความนาเคารพยําเกรง ไมใชถอยคํา
กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(๓) ในขณะปฏิบัติหนาที่ ตองดํารงตนใหอยูในสภาพที่พรอมและเหมาะสมแกการปฏิบั ติ
หนาที่ดวยความนาเชื่อถือและนาไววางใจ
(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจั บหรือถืออาวุธ หรือเล็ งอาวุธไปยั งบุคคลโดย
ปราศจากเหตุอันสมควร
(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมีบุคคลรอง
ขอ
ขอ ๑๗ เมื่อเขาจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจใหแกการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและมีสติปVญญา
(๒) ยืนหยัดเจตนารมณJในการรักษากฎหมายใหถึงที่สุด และดําเนินการตามกฎหมายตอ
ผูกระทําความผิด ทั้งนี้ใหระลึกเสมอวาการใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย
(๓) ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใชมาตรการปกติแลว ไมเพียงพอที่จะหยุดยั้งผูกระทํา
ความผิดหรือผูตองสงสัยได
ขอ ๑๘ ขาราชการตํารวจตองตระหนักวา การใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรงเป2นมาตรการ
ที่รุนแรงที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไดตอเมื่อมีความจําเป2นภายใต
กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทํ าความผิด หรือ ผูตองสงสัยใชอาวุธตอสู
ขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อชวยบุคคลอื่นที่อยูในอันตรายตอชีวิต
เมื่ อ มี ก ารใชอาวุ ธ กํ า ลั ง หรื อ ความรุ น แรง ไมวาจะมี ผู บาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต หรื อ ไม
ขาราชการตํารวจตองรายงานเป2นหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
ขอ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลั กฐาน การสืบ สวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือ การ
ซักถามผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตามกฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็นเหตุการณJ
หรือบุคคลอื่น ขาราชการตํารวจตองแสดงความเป2นมืออาชีพโดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการ
ตํารวจ รวมทั้งใชปฏิภาณไหวพริบและสติปVญญา เพื่อใหไดขอเท็จจริงและธํารงไวซึ่งความยุติธรรม ซึ่ง
ตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมทํ า การทารุ ณหรือ ทารุ ณ กรรมตอบุ คคล หรื อ ตอบุ ค คลอื่ นที่ เ กี่ย วของสั ม พั น ธJ กั บ
บุคคลนั้น
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(๒) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือทารุณกรรม
ตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธJกับบุคคลนั้น
(๓) ไมกระทําการขมขูหรือรังควาน หรือไมใชอํานาจที่มิชอบ หรือแนะนํา เสี้ยมสอนบุคคล
ใหถอยคําอันเป2นเท็จหรือปรักปรําผูอื่น
(๔) ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา
(๕) ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน
ขอ ๒๐ ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมของตนอยางเครงครัด
ตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนJโดยไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบ
แบบแผน
(๒) ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหงกฎหมาย
(๓) จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยJตามสมควรแกกรณี
เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บปHวยหรือรองขอ
(๔) ไมควบคุมเด็ กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เป2 นผูใหญ หรือไมคุ มขังผูหญิง
รวมกับผูชาย เวนแตเป2นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารที่ขาราชการตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๙ หรือจาก
การปฏิบั ติหนาที่อื่น ขาราชการตํ ารวจจะตองรั กษาขอมู ล ขาวสารนั้ นเป2 นความลั บ อยางเครงครั ด
เพราะอาจเป2นอันตรายตอผลประโยชนJหรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป2นคุณหรือเป2นโทษทั้งตอ
ผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด
ขาราชการตํารวจจะเปXดเผยขอมูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเป2นตอการปฏิบัติหนาที่หรือเพื่อ
ประโยชนJในราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
เทานั้น
………………………………
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ตร.ฉบับนี้ คือ โดยที่ขาราชการตํารวจที่มีการกระทํา
หรือความประพฤติที่ยังไมถึงขั้นทําผิดวินัย ประกอบกับสํานักงานตํารวจแหงชาติมีขาราชการตํารวจ
จํานวนมาก จําเป2นตองกระจายอํานาจ โดยใหจเรตํารวจแหงชาติสามารถมอบหมายหนวยงานอื่น
สามารถสอดสองดูแลแทนจเรตํารวจแหงชาติได โดยใหมีศูนยJผิดชอบงานของหนวยงานตาง ๆ ดาน
จริยธรรมเป2นศูนยJเดียวเป2นเอกภาพในการปฏิบัติงาน และตองการกระจายอํานาจใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลขาราชการตํารวจ จึงจําเป2นตองออกกฎ ก.ตร. นี้
( เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ )

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ สง.ก.ตร.
โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๗๒๖
วันที ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒
ที ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘
เรือง ตอบข้อหารื อกรณี การรายงานตามนัย กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๑๐
เรี ยน ผบ.ตร. (ผ่าน จตช.)
ตามหนัง สื อสังการ ผบ ตร. ที ๐๐๐๑(ผบ) /๑๔๕ ลงวันที ๑๑พ.ย.๒๕๕๑ท้า ยหนัง สื อ สง.จตช.
ที ๐๐๐๑ (จตช)/๒๔๕ ลงวันที ๓๐ ต.ค.๒๕๕๑ ให้ สง.ก.ตร. พิจารณามีความเห็นกรณี สง.จตช. หรื อกรณี การรายงาน
ตามนัยกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ๑๐ โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี0
ประเด็นที ๑ ในกรณี ทีข้าราชการตํารวจพบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของตนหรื อหน่วยงานใดฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้สามารถรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อหน่ วยงานทีตน
สังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชั0นเป็ นอย่างไร
ประเด็นที ๒ ในกรณี ขา้ ราชตํารวจพบว่าข้าราชการตํารวจหน่ วยงานอืนละเมิด หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจจะกระทําอย่างไร
ประเด็ น ที ๓ กฎ ก.ตร.ที กํา หนดกรณี หน่ วยงานละเมิ ด หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติต ามประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน กฎ ก.ตร.ฯ ไม่มีคาํ จํากัดความหรื อคําอธิ บายว่าหน่วยงานผิดจริ ยธรรมเป็ น
อย่างไร
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)
บัดนี0 อ.ก.ตร.จริ ยธรรม ในการประชุ ม ครั0งที ๗/๒๕๕๑ เมือ ๑๓ พ.ย.๒๕๕๑ ได้ พิจารณาและมีมติ
เรื องการรายงานตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ ในประเด็น
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ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และ ก.ตร.ในการประชุ มครั0งที ๑/๒๕๕๑ เมือวันที ๒๑ ม.ค.๒๕๕๒ได้มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ อ.ก.ตร.จริ ยธรรมดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดของมติทีประชุม ดังนี0
ประเด็นที ๑ ในกรณี ทีข้าราชการตํารวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตนหรื อหน่วยงานใดฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้สามารถรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อหน่ วยงานทีตน
สังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชั0นเป็ นอย่างไร

-๒ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเหนื อ หน่ ว ยงานที ตนสั ง กัด หมายถึ ง ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเหนื อ หน่ ว ยงานที ตนสั ง กัด
ตามลําดับตําแหน่งทีกําหนดไว้ตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
การรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหน่วยเหนือทีตนสังกัดอย่างน้อยสามลําดับชั0นนั0นให้ยดึ หลักดังนี0
๑. การายงานจะรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อหน่ วยที ตนสังกัดชั0นใดชั0นหนึ งในสามลําดับชั0น
ดังกล่าวก็ได้
๒. การรายงานจะรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อหน่ วยงานทีตนสังกัดทั0งสามลําดับ ตามลําดับชั0น
ดังกล่าวก็ได้
๓. หากรายงานตาม ๑ หรื อ ๒ แล้ว ผูบ้ งั คับ บัญชาตาม ๑ หรื อ ๒ ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ดาํ เนิ นการใด
ก็ให้สามารถรายงานต่อจเรตํารวจแห่งชาติ หรื อ ผบ.ตร.ต่อไปก็ได้
อนึ งการรายงานดังกล่าวตาม กฎ ก.ตร.ฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง กําหนดให้ไม่ถือว่าเป็ นการกระทําข้าม
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนแต่อย่างใด
ประเด็นที ๒ ในกรณี ขา้ ราชการตํารวจพบว่าข้าราชการตํารวจหน่วยงานอืนละเมิดหรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจจะกระทําอย่างไร
ดําเนินการเช่นเดียวกับประเด็นที ๑ คือรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อหน่วยงานของตนสังกัดอย่างน้อย
สามลําดับชั0นฯ ส่ วนรายละเอี ยดของการรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูท้ ี ถู กรายงานกล่ าวหาให้สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่ งชาติวางระเบียบเกี ยวกับการรายงานต่อไป ทั0งนี0 ต้องคํานึ งถึงเรื องดังนี0
ประกอบด้วย
๑. จะต้องเป็ นเรื องของการไม่ปฏิบตั ิตาม กฎ ก.ตร.ฯ เรื องดังกล่าวไม่ใช่เรื องของการไม่ได้รับความ
เป็ นธรรม ซึ งมีช่องทางการรายงานอยูแ่ ล้ว
๒. จะต้องมีระเบียบการปฏิบตั ิทีชัดเจนเกียวกับการการรายงานว่าเป็ นเรื องการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๕๗

๓. จะต้องคุ ม้ ครองผูร้ ายงานเกียวกับการละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ประเด็ นที ๓ กฎ ก.ตร.ที กํา หนดกรณี หน่ วยงานละเมิ ด หรื อฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน กฎ ก.ตร.ฯ ไม่มีคาํ จํากัดความหรื อคําอธิ บายว่าหน่วยงานผิดจริ ยธรรมเป็ น
อย่างไร

-๓กรณี หน่ วยงานตํา รวจฝ่ าฝื นละเมิ ด ฯ หมายถึ ง เป็ นกรณี ก ารดํา เนิ นการตามอํา นาจหน้า ที ความ
รั บผิดชอบในการสังการ การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ การปฏิ บตั ิ ราชการ และการดําเนิ นการด้านอื นๆ ของหน่ วยงาน
ตํารวจโดยหัวหน้าหน่ วยงาน ผูร้ ักษาการแทน หรื อผูป้ ฏิ บตั ิ ราชการแทนทีได้กระทําการอันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ข้ อสั งเกตทีประชุ ม ในการกําหนดระเบี ยบการรายงานนั0นให้ค าํ นึ งถึ ง ระดับชั0นยศของ ผูล้ ะเมิ ด ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วย โดยจะต้องมี
ช่องทางทีให้ผพู ้ บเห็นการละเมิดได้มีโอกาสรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งกว่าผูล้ ะเมิด ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎ ก.ตร.ดังกล่าว
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
พล.ต.ท. อาจิณ โชติวงศ์
(อาจิณ โชติวงศ์)
เลขานุการ ก.ตร.

๕๘

๕๙

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ สง.จตช.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๖๒๐
ที ๐๐๐๑(จตช)/ ๒๔๕
วันที ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรือง หารื อกรณี การรายงาน ตามนัย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ ตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐
เรี ยน ผบ.ตร.
๑. เรื องเดิม
๑.๑ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑) ได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมือวันที ๑๙ ก.ย.๒๕๕๑ และให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนด ๖๐
วัน นับตั0งแต่วนั ทีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เอกสารหมายเลข ๑)
๑.๒ คําสัง ตร. ที ๗๐๒/๒๕๕๑ ลง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๑ แต่งตั0งคณะทํางานดําเนิ นการจัดทําคู่มือและ
คําอธิ บายแนวทางปฏิบตั ิและระเบียบการรายงาน ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารหมายเลข ๒)
๒. ข้อเท็จจริ ง
๒.๑ ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘
กําหนดให้ จตช.มีอาํ นาจและหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ จัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางการปฏิบตั ิ และสอดส่ องดูแลการรักษาประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจในภาพรวมระดับ ตร. ประกอบกับตามความในข้อ ๑วรรคแรก ที กําหนดว่าในกรณี ทีข้าราชการตํารวจพบว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ หรื อหน่วยงานตํารวจใดละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ให้สามารถรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อหน่วยงานทีตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชั0น และ
หากผูบ้ งั คับบัญชาทีตนรายงานมิได้ดาํ เนิ นการใด ให้สามารถรายงานถึ ง จตช. หรื อ ผบ.ตร.ได้ และวรรคท้าย ให้ ตร.
โดยการเสนอแนะของ จตช.วางระเบียบเกียวกับการรายงานตามวรรคแรกให้แล้วเสร็ จภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ที กฎ
ก.ตร.นี0 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒.๒ ในการประชุ มคณะทํางานจัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางปฏิบตั ิและระเบียบการรายงานตาม
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามข้อ ๑.๒ เมือวันที ๒๑ ต.ค.๒๕๕๑
ณ ห้องประชุ ม ๒ อาคาร ๑ ตร. ทีประชุ มได้พิจารณาเห็นว่า กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ มีประเด็นปั ญหาการตีความหลายประการซึ งหากไม่ได้ขอ้ ยุติจะมีผลกระทบต่อการจัดทําระเบียบ
เกียวกับการรายงานตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรคท้าย

๖๐

-๒๓.กฎหมาย กฎและระเบียบเกียวข้อง
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
ฯลฯ
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที ข้าราชการตํารวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ หรื อหน่ วยงาน
ตํารวจใดละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้สามารถรายงานต่ อ
ผูบ้ ังคับบัญชาเหนื อหน่ วยงานที ตนสั งกัดได้อย่างน้อยสามลํา ดับชั0น และหากผูบ้ ังคับบัญชาที ตนรายงานมิ ไ ด้
ดําเนินการใด ให้สามารถรายงานถึงจเรตํารวจแห่งชาติ และผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติได้
การรายงานตามวรรคแรกไม่ถือว่าเป็ นการกระทําข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
ให้สาํ นักงานตํารวจแห่ งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแห่ งชาติวางระเบียบเกียวกับการรายงาน
ตามวรรคแรกให้แล้วเสร็ จภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ที กฎ ก.ตร.นี0 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๔.ข้อพิจารณา
๔๑ เนืองจากตามความในข้อ ๑๐ ของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ที กําหนดให้ขา้ ราชการตํารวจทีพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ หรื อหน่ วยงานตํารวจใด
ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมจรรยาบรรณของตํารวจ ให้ขา้ ราชการตํารวจผูน้ 0 นั สามารถรายงานต่อ
ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ช า เ ห นื อห น่ ว ย ง าน ที ต น สั งกั ด ไ ด้ อ ย่ า ง น้ อ ย ส า ม ลํ า ดั บ ชั0 น แ ล ะ ห า ก ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ช า
ทีตนรายงานมิได้ดาํ เนิ นการใด ให้สามารถรายงานถึง จตช. หรื อ ผบ.ตร. ได้ แต่เมือพิจารณาความในบทบัญญัติใน ข้อ
๑๐ ของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังกล่าวแล้ว อาจแปลความหมาย
หรื อตี ความแตกต่างกันไปหลายแนวทาง ดังนั0น เพือให้การจัดทําร่ างระเบี ยบเกี ยวกับการรายงานเป็ นไปด้วยความ
ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ กฎ ก.ตร.ดังกล่าว เห็นสมควรเสนอ ก.ตร. เพือหารื อในประเด็นต่าง ๆ ดังนี0
ประเด็นที ๑ การรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหน่ วยเหนื อทีตนได้สังกัดอย่างน้อยสามลําดับชั0นมี
กรณี ตวั อย่างเพือหารื อดังนี0
กรณี ที ๑ ผบ.หมู่งานธุ รการ บก.อก.จต. พบ รอง สว.ธุ รการ บก.อก.จต. ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ฝอ.บก.อก.จต.หรื อ ผกก.ฝอ.
บก.อก.จต. หรื อ รอง ผบก.อก.จต. คนใดคนหนึงใช่หรื อไม่
กรณี ที ๒ ผบ.หมู่งานธุ รการ บก.อก.จต. พบ รอง ผบก.อก.จต. ละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ฝอ.บก.อก.จต.หรื อ ผกก.ฝอ.บก.
อก.จต. หรื อ รอง ผบก.อก.จต. คนใดคนหนึง หรื อสามารถรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเหนือผูถ้ ูกกล่าวหาสามลําดับชั0น

๖๑

-๓กรณี ที ๓ สถานีตาํ รวจทีมี ผกก.เป็ นหัวหน้าสถานี ผบ.หมู่(ป.) พบว่า รอง สวป. ละเมิด
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ถ้าพิจารณาเห็นว่างานปกครองป้ องกันมี สว.
เป็ นหัวหน้างาน ผูน้ 0 นั สามารถรายงานต่อ รอง ผกก.ปป.หรื อ ผกก.สถานี หรื อ รอง ผบก.คนใดคนหนึ ง แล้วแต่กรณี แต่
หากเห็ น ว่ า งานปกครองป้ องกั น มี รอง ผกก.ปป.เป็ นหั ว หน้ า งาน ก็ ส ามารถรายงานต่ อ ผกก.สถานี หรื อ
รอง ผบก. หรื อ ผบก.หน่วยงานนั0น ๆ ใช่หรื อไม่
กรณี ที ๔ ข้าราชการตํารวจทีดํารงตําแหน่งในกลุ่มตําแหน่งทีมีหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วน
ราชการฯ เช่ น รอง สว.กลุ่ ม งานป้ องกันปราบปราม บก.ป.พบ สว.กลุ่ ม งานป้ องกันปราบปราม บก.ป.ละเมิ ด
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.กลุ่มงาน
ป้ องกันปราบปราม หรื อ ผกก.กลุ่มงานป้ องกันปราบปราม หรื อ รอง ผบก.ป.คนใดคนหนึ ง หรื อสามารถรายงาน รอง
ผบก.ป. หรื อ ผบก.ป. หรื อ รอง ผบช.ก. เพราะหน่วยงานทีสังกัดอยูเ่ ป็ นกลุ่มตําแหน่งทีมี ผกก.เป็ นหัวหน้าหน่วยงาน
กรณี ที ๕ ข้าราชการตํารวจทีดํารงตําแหน่ งในกลุ่มตําแหน่ งทีไม่มีหน่ วยงานตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่ วนราชการฯ เช่ น ผบ.หมู่ประจํา จต. พบว่า รอง สว. ประจํา จต. ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ประจํา จต. หรื อ ผกก.ประจํา จต. หรื อ รอง ผบก.
ประจํา จต. คนใดคนหนึง หรื อสามารถรายงานต่อ รอง จตร.(สบ ๗) หรื อ จตร. (สบ ๘) หรื อ รอง จตช.(สบ ๙) เนื องจาก
เป็ นกลุ่มตําแหน่งทีขึ0นตรงต่อ บช.
ประเด็ นที ๒ ในกรณี ที ข้าราชการตํารวจพบว่าข้าราชการตํารวจหน่ วยงานอื นละเมิ ด หรื อฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ข้าราชการตํารวจทีพบการกระทําดังกล่าวจะรายงาน
อย่างไร
ประเด็นที ๓ ในกรณี ทีข้าราชการตํารวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจหรื อ หน่วยงาน
ตํารวจใดละเมิ ด หรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนั0น มี กรณี ใดบ้างที
หน่วยงานตํารวจ กระทําการอันเป็ นการละเมิด หรื อฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ และการรายงานกรณี ดงั กล่าวจะดําเนิ นการอย่างไร เนื องจากในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยจริ ยธรรมฯจะกําหนดเรื องเฉพาะ
ข้าราชการตํารวจกระทําผิดจริ ยธรรมไว้เท่านั0น ไม่มีคาํ จํากัดความหรื อคําอธิ บายว่าหน่วยงานผิดจริ ยธรรมเป็ นอย่างไร
๔.๒ เนื องจาก กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ จะมีผล
บังคับเมือพ้นกําหนดหกสิ บวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา (มีผลบังคับใช้ในวันที ๑๘ พ.ย.๒๕๕๑) ดังนั0นจึง
ได้สังการให้ จต.ดําเนินการต่างๆ ไปแล้วดังนี0
๔.๒.๑ ยกร่ างคําสังแต่งตั0งการทํางานจัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางการปฏิบตั ิ ตามนัยข้อ
๘ ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ งคณะทํางานจะประกอบด้วย
ผูท้ รงคุ ณวุฒิทีเป็ นบุ คคลภายนอกและข้าราชการตํารวจในหน่ วยงานที เกี ยวข้อง โดยมี พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง
ผูช้ ่วย ผบ.ตร.(ปป ๒๓) เป็ นประธาน

๖๒

-๔๔.๒.๒ ร่ างแนวทางการปฏิบตั ิในการรายงาน ตามนัยข้อ ๑๐ ของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ เพือให้หน่วยต่างๆ ได้ทราบและถือปฏิบตั ิไปพลางก่อนซึ งจะได้แยก
เสนอ ตร.พิจารณาไปอีกส่ วนหนึง
๔.๓ ตามความในข้อ ๑๐ วรรคท้าย ของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ที กําหนดให้ ตร.โดยการเสนอแนะของ จตช. วางระเบี ยบเกี ยวกับการรายงานกรณี ทีข้าราชการ
ตํารวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจ หรื อหน่ วยงานตํารวจใดละเมิด หรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วนั ทีกฎ ก.ตร. ดังกล่าวประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาซึ งจะครบกําหนดในวันที ๒ พ.ย.๒๕๕๑ นั0น เนื องจากมีประเด็นปั ญหาการตีความทีจะต้องหารื อตาม
ข้อ ๔.๑ จึงทําให้ไม่สามารถดําเนิ นการยกร่ างระเบียบการรายงานได้ทนั ภายในกําหนดดังนั0นจึงเห็ นควรนําเสนอ ก.ตร.
พิจารณาดังนี0
๔.๓.๑ พิจารณาข้อหารื อตามข้อ ๔.๑
๔.๓.๒ อนุมตั ิให้ขยายเวลาการออกระเบียบเกียวกับการรายงานตามความในข้อ ๑๐ วรรคท้าย
ของ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปก่ อน เมื อได้ข ้อยุติแล้วให้
ดําเนินการวางระเบียบการรายงานฯ ให้แล้วเสร็ จภายใจ ๓๐ วัน
๕.ข้อเสนอ
เห็นควรดําเนินการตามข้อ ๔.๓
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
พล.ต.อ. ปทีป ตันประเสริฐ
( ปทีป ตันประเสริ ฐ )
จตช.
ที ๐๐๐๑ (ผบ.)/ ๑๔๕
ผบช.สง.ก.ตร.
- พิจารณามีความเห็นเสนอโดยด่วน
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์ สุวรรณ
(พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)
ผบ.ตร.

๑๑ พ.ย. ๕๑

๖๓

ด่ วนทีสุ ด
ส่ วนราชการ

บันทึกข้ อความ

ตร.

โทร. ๐-๒๒๐๕-๓๗๓๘
ที ๐๐๐๑ (ผบ.)/ ๑๕๑
วันที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เรือง แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
จตช., รอง ผบ.ตร., ผูช้ ่วย ผบ.ตร. และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า
ผบช., ผบก. ใน สง.ผบ.ตร. และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า
ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ข้อ ๘กําหนดให้จเร
ตํารวจแห่ งชาติมีอาํ นาจและหน้าทีให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ จัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางปฏิ บตั ิ และสอดส่ องดู แลการรั กษาประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และในข้อ ๑๐ วรรคสามให้สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ โดยการ
เสนอแนะของจเรตํารวจแห่ งชาติวางระเบียบเกียวกับการรายงาน ตาม ข้อ ๑๐วรรคแรก ให้แล้วเสร็ จภายในสี สิ บห้าวัน
นับแต่วนั ทีกฎ ก.ตร.นี0ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั0น
ดังนั0น เพือให้การดําเนินการเกียวกับ การรายงานกรณี มีการพบข้าราชการตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจตามนัยกฎ ก.ตร.ดังกล่ าวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย จึงได้
กําหนดแนวทางเกียวกับการรายงานไว้ดงั นี0
๑. กรณี จเรตํารวจแห่ งชาติพบว่าหน่วยงานตํารวจและหรื อข้าราชการตํารวจใดละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้จเรตํารวจแห่งชาติดาํ เนินการดังนี0
๑.๑ ในกรณี ทีพบข้าราชการตํารวจตั0งแต่ระดับ ผูบ้ งั คับการ ขึ0นไปให้รายงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจ
แห่งชาติ เพือทราบ
๑.๒ แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่ ากองบัญชาการ หรื อ
ผูบ้ งั คับการในสังกัดสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติสอบข้อเท็จจริ ง เพือดําเนินการตามอํานาจหน้าที
๑.๓ ในกรณี ที จเรตํา รวจแห่ ง ชาติ เห็ น สมควร อาจมอบหมายให้ รองจเรตํา รวจแห่ ง ชาติ ,
จเรตํา รวจ รอง จเรตํา รวจ ไปกํา กับและติ ดตามการพิ จารณาข้อเท็ จจริ ง หรื อตั0ง คณะกรรมการสอบข้อเท็ จจริ ง
ที เป็ นอิ ส ระจากกองบัญชาการหรื อหน่ วยงานเที ยบเท่ า กองบัญชาการ หรื อ กองบังคับ การในสั งกัด สํ านัก งาน
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้

๖๔

-๒๒. กรณี ขา้ ราชการตํารวจพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของตน ข้าราชการตํารวจหรื อหน่วยงานตํารวจใดละเมิด
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามข้อ ๑๐ วรรคแรกให้สามารถรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือหน่วยงานทีตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลําดับชั0น
๓. เมือผูบ้ งั คับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ ๒ แล้วให้ดาํ เนิ นการสอบข้อเท็จจริ งหรื อตั0งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริ งภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับการรายงานเพือดําเนินการตามอํานาจหน้าทีต่อไป
๔. หากผูบ้ งั คับบัญชาทีได้รับรายงานมิได้ดาํ เนิ นการใด ภายในระยะเวลาทีกําหนดให้สามารถรายงาน
ถึงจเรตํารวจแห่งชาติ หรื อผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการกระทําข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
ทั0งนี0 การรายงานกรณี มีการพบข้าราชการตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ให้รายงานพร้อมทั0งแสดงพยานหลักฐานต่างๆ ซึ งยืนยันว่ามีการละเมิด
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้ผรู ้ ับรายงานทราบด้วย
๕. เมือดําเนิ นการสอบข้อเท็จจริ ง หรื อตั0งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งแล้วมีมูลฟั งได้วา่ ข้าราชการ
ตํารวจหรื อหน่วยงานตํารวจใดกระทําละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ให้ดาํ เนินการทางวินยั ไปตามอํานาจหน้าที
จึงแจ้งมาเพือทราบและถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัดต่อไป

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์ สุวรรณ
(พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)
ผบ.ตร.

๖๕

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ
โทร.
ที
วันที
เรือง แจ้งการพบข้าราชการตํารวจ ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรี ยน

( ผูบ้ งั คับบัญชาของผูต้ รวจพบ อย่างน้อย ๓ ลําดับชัน )

ด้ ว ย ( ยศ ชื อ ชื อสกุ ล ตํา แหน่ ง ผู ้ต รวจพบ ) พบว่ า ( ยศ ชื อ ชื อสกุ ล ตํา แหน่ ง
ผูถ้ ูกตรวจพบ ) ได้ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคือ ( สรุ ปย่อเหตุ การณ์ ทีตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิ ดผลกระทบ
ในทางเสื อมเสี ย ต่ อ ชื อเสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํา รวจ
อัน เป็ นการละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ( ระบุขอ้ ทีละเมิด )
จึ งเรี ยนมายังท่ าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ เพือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าทีต่อไป

( ลงชือ ยศ ชือ และตําแหน่ง ของผูร้ ายงาน )

หมายเหตุ กรณี ข้ า ราชการตํา รวจตรวจพบผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของตน ข้า ราชการตํา รวจหรื อ
หน่วยงานตํารวจใดละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม

๖๖

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ
โทร.
ที
วันที
เรือง แจ้งการพบข้าราชการตํารวจ ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรี ยน

ผบ.ตร. / จตช.

ด้วย ( ยศ ชื อ ชื อสกุล ตําแหน่ ง ผูต้ รวจพบ ) พบว่า ( ยศ ชื อ ชื อสกุล ตําแหน่ ง
ผูถ้ ูกตรวจพบ ) ได้ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคื อ ( สรุ ปย่อเหตุการณ์ ทีตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิ ดผลกระทบ
ในทางเสื อมเสี ย ต่ อ ชื อเสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํา รวจ
อัน เป็ นการละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ( ระบุขอ้ ทีละเมิด ) ซึ งข้าพเจ้า ได้รายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาอย่างน้อยสามลําดับชัน
ทราบแล้วคือ ( ระบุ ยศ ชื อ ชื อสกุล และตําแหน่ งของผูบ้ งั คับบัญชาทีรายงาน ) แต่ผูบ้ งั คับบัญชา
ดังกล่าวยังมิได้ดาํ เนินการในกรณี ดงั กล่าวแต่อย่างใด
จึงเรี ยนมายังท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ เพือพิจารณาดําเนิ นการตามอํานาจหน้าทีต่อไป พร้อมนี ได้แนบเอกสารทีเกียวข้องมา
ด้วยแล้ว

( ลงชือ ยศ ชือ และตําแหน่ง ของผูร้ ายงาน )

หมายเหตุ กรณี ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาที รั บ รายงานเบื องต้น แล้ ว ไม่ ด ํา เนิ น การใดภายใน ๑๕ วัน
นับแต่ได้รับรายงาน

๖๗

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ
โทร.
ที
วันที
เรือง แจ้งการพบข้าราชการตํารวจ ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรี ยน

ผบ.ตร. / จตช.

ด้วย ( ยศ ชื อ ชื อสกุล ตําแหน่ ง ผูต้ รวจพบ ) พบว่า ( ยศ ชื อ ชื อสกุล ตําแหน่ ง
ผูถ้ ูกตรวจพบ ) ได้ละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กล่าวคื อ ( สรุ ปย่อเหตุการณ์ ทีตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิ ดผลกระทบ
ในทางเสื อมเสี ย ต่ อ ชื อเสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํา รวจ
อัน เป็ นการละเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ( ระบุขอ้ ทีละเมิด ) ซึ งข้าพเจ้า ได้รายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาอย่างน้อยสามลําดับชัน
ทราบแล้วคือ ( ระบุ ยศ ชื อ ชื อสกุล และตําแหน่ งของผูบ้ งั คับบัญชาทีรายงาน ) แต่ผูบ้ งั คับบัญชา
ดังกล่าวยังมิได้ดาํ เนินการในกรณี ดงั กล่าวแต่อย่างใด
จึงเรี ยนมายังท่าน ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ เพือพิจารณาดําเนิ นการตามอํานาจหน้าทีต่อไป พร้อมนี ได้แนบเอกสารทีเกียวข้องมา
ด้วยแล้ว

( ลงชือ ยศ ชือ และตําแหน่ง ของผูร้ ายงาน )

หมายเหตุ กรณี ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาที รั บ รายงานเบื องต้น แล้ ว ไม่ ด ํา เนิ น การใดภายใน ๑๕ วัน
นับแต่ได้รับรายงาน

๖๘

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ
โทร.
ที
วันที
เรือง รายงานการพบข้าราชการตํารวจละเมิด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรี ยน

ผบ.ตร.

ด้วย ( ยศ ชือ ชือสกุล ตําแหน่ง ผูต้ รวจพบ ) พบว่า ( ยศ ชื อ ชื อสกุล ตําแหน่ง ผูถ้ ูกตรวจพบ )
ได้ล ะเมิ ด ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ พ.ศ.๒๕๕๑
กล่าวคือ ( สรุ ปย่อเหตุการณ์ ทีตรวจพบ ) โดยพฤติการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิ ดผลกระทบในทางเสื อมเสี ย
ต่อชื อเสี ยงและเกี ยรติภูมิของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติหรื อวิชาชี พตํารวจ อันเป็ นการละเมิ ด ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ( ระบุขอ้ ทีละเมิด )
จึงขอรายงานกรณี ดงั กล่าวมายังท่านตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘ วรรคสอง เพือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าทีต่อไป

( ลงชือ ยศ ชือ และตําแหน่ง ของผูร้ ายงาน )

หมายเหตุ กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร.

๖๙

ด่ วนทีสุ ด
ส่ วนราชการ

ตร.

บันทึกข้ อความ
โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๑๘๔

ที ๐๐๓๒.๙๓/ว ๐๐๐๕
วันที ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒
เรือง การดําเนินการตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
ผบช. หรื อ ผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า
ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรื อ ผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า
ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘ วรรคสาม
ให้ จตช.จัดให้มีศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกียวกับการปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน
ระดับ ตร. รวมทังประสานกับ บช.ต่าง ๆ จัดตังศูนย์ดงั กล่าวหรื อแต่งตังทีปรึ กษาด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของ ตํ า ร วจใ นระ ดั บ บช. หรื อ บ ก . ตาม ควา มเห มาะ ส มแ ล้ ว แต่ ก รณี แล ะ ข้ อ ๑ ๑ ใ ห้ จ ตช .
มีหน้าทีเสนอความเห็นต่อ ก.ตร.เพือแก้ไข เพิมเติมหรื อปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้
เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์ โดยในวรรคสอง กําหนดให้ขา้ ราชการตํารวจหรื อหน่วยงานตํารวจทุกระดับ
มีสิทธิ และเสรี ภาพทีจะเสนอปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
หรื อเสนอความเห็ นในการแก้ไ ขปรั บ ปรุ งประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยส่ ง ข้อเสนอหรื อ
ความเห็นดังกล่าวไปยัง จตช. นัน
เพื อให้ก ารดํา เนิ น การเกี ยวกับ การให้คาํ ปรึ ก ษาแนะนํา เกี ยวกับ การปฏิ บ ตั ิ และการรวบรวม
ความเห็ น เกี ยวกับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ตั ิ ตามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงให้หน่วยต่างๆจัดตังศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง ตํ า ร ว จ ห รื อ แ ต่ ง ตั ง ที ป รึ ก ษ า ด้ า น จ ริ ย ธ ร ร ม แล ะ จรรยาบรรณของหน่ วย
ในระดับ บช. หรื อ บก. ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี เป็ นกรณี เร่ งด่วน พร้ อมแจ้งข้อมูลผูร้ ับผิดชอบให้คาํ ปรึ กษา
ของศูนย์นนั ๆ ไปยัง ตร. (ผ่าน จต.) รวมทังให้ประชาสัมพันธ์ให้ขา้ ราชการตํารวจในสังกัดทราบ กรณี ขา้ ราชการ
ตํารวจหรื อหน่ วยงานตํารวจ มีความประสงค์ทีจะเสนอปั ญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ หรื อเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุ ง ให้สามารถส่ งความเห็นและข้อเสนอดังกล่าว
ผ่านทาง www.jaray.police.go.th เพือจะได้รวบรวมเสนอความเห็นต่อ ก.ตร.พิจารณาแก้ไขปรับปรุ งต่อไป
จึงแจ้งมาเพือทราบและถือปฏิบตั ิ
พล.ต.อ. ปทีป ตันประเสริ ฐ
(ปทีป ตันประเสริ ฐ)
จตช.ปรท.ผบ.ตร.

๗๐

คําสั งสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
ที ๑๓๙/๒๕๕๒
เรือง แต่ งตั8งคณะทํางานดําเนินการจัดทําคู่มอื และคําอธิบายแนวทางปฎิบัติ
ตาม กฎ ก.ตร.ว่ าด้ วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
............................................
ตามคํา สั ง สํา นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ที ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวัน ที ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๑ เรื องแต่ง ตัง
คณะทํา งานดํา เนิ น การจัด ทํา คู ่ม ือ และคํา อธิ บ ายแนวทางปฏิ บ ตั ิแ ละระเบีย บการ รายงาน ตาม กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ เพือดําเนิ นการ ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 8 ซึ งให้จเรตํารวจแห่ งชาติมีอาํ นาจและหน้าทีให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางการ
ปฏิ บตั ิ และสอดส่ องดูแลการรัก ษาประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจในภาพรวม ระดับ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ นัน
เพือให้การดําเนิ นการตาม กฎ ก.ตร.ดังกล่าว เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ และ
เป็ นไปตามมติทีประชุมคณะทํางาน ตามคําสัง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
ค รั ง ที ๑ / ๒ ๕ ๕ ๑ เ มื อ วั น ที ๒ ๑ ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๕ ๑ จึ ง ใ ห้ ย ก เ ลิ ก คํ า สั งสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ งชาติ
ที ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และแต่งตังคณะทํางาน ดําเนิ นการจัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี.๑. คณะทํางานประกอบด้วย
๑.๑ พลตํารวจโท สถาพร หลาวทอง
เป็ นประธานคณะทํางาน
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ (งานป้ องกันปราบปราม ๒๓)
๑.๒ จเรตํารวจ (หัวหน้า จเรตํารวจ)
เป็ นรองประธานคณะทํางาน
๑.๓ จเรตํารวจ (เขตตรวจราชการ ๒-๑๐)
เป็ นคณะทํางาน
๑.๔ ผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ
เป็ นคณะทํางาน
๑.๕ ผูบ้ ญั ชาการกองบัญชาการศึกษา
เป็ นคณะทํางาน
๑.๖ พลตํารวจตรี ยงยศ นาคเฉลิม
เป็ นคณะทํางาน/เลขานุการ
รองจเรตํารวจ
๑.๗ ผูบ้ งั คับการกองวินยั
เป็ นคณะทํางาน

๗๑

-๒๑.๘ ผูบ้ งั คับการกองตรวจสอบ
เป็ นคณะทํางาน
และทะเบียนประวัติ
๑.๙ ผูบ้ งั คับการกองบังคับการอํานวยการ
เป็ นคณะทํางาน/ผูช้ ่วยเลขานุการ
สํานักงานจเรตํารวจ
๑.๑๐ พันตํารวจเอก สรไกร พูลเพิม
เป็ นคณะทํางาน
รองผูบ้ งั คับการ กองบังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๑.๑๑ ผูก้ าํ กับการ ฝ่ ายรับเรื องราวร้องทุกข์
เป็ นเจ้าหน้าที
กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ
๑.๑๒ ผูก้ าํ กับการ ฝ่ ายยุทธศาสตร์
เป็ นเจ้าหน้าที
กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ
๑.๑๓ รองผูก้ าํ กับการ ฝ่ ายรับเรื องราวร้องทุกข์
เป็ นเจ้าหน้าที
กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจทุกนาย
๑.๑๔ สารวัตร ฝ่ ายรับเรื องราวร้องทุกข์
เป็ นเจ้าหน้าที
กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจทุกนาย
๒. อํานาจหน้าทีของคณะทํางาน
๒.๑ ให้พิ จ ารณาศึ ก ษารายละเอี ย ด ตาม กฎ ก.ตร.ว่า ด้ว ยประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ทีกําหนดให้ขา้ ราชการตํารวจต้องปฎิบตั ิ
๒.๒ จัด ทํา คู ่มื อ และคํา อธิ บ ายแนวทางปฏิ บ ตั ิ ตาม กฎ ก.ตร.ดัง กล่ า ว ให้แ ล้ว เสร็ จ
ภายในเวลากําหนด โดยให้ยึดถื อกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับทีเกียวข้อง ประกอบการดําเนินการ
๒.๓ เชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิทีมีประสบการณ์ และผูป้ ฎิ บตั ิงานในเรื องทีเกียวข้องทังจากหน่ วยงาน
ภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มาเพื อให้ข ้อมู ล เอกสาร ข้อเท็จจริ ง ข้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะแก่
คณะทํางาน
๒.๔ เสนอแต่งตังบุคคลเป็ นคณะทํางานเพิมเติมตามความเหมาะสม
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
พลตํารวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ
( ปทีป ตันประเสริ ฐ )
จเรตํารวจแห่งชาติ ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ

๗๒

คําสังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที ๑๘๕/๒๕๕๒
เรื อง แต่งตั0งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

-------------------------------ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕ กําหนดให้
กองบัญชาการศึกษา ทําหน้าทีเป็ นศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตํารวจ มีหน้าทีกําหนด
ตัวชี0วดั และหลักเกณฑ์การประเมิน เพือประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และข้าราชการตํารวจทีประพฤติปฏิบตั ิดีเยียม
ตามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ รวมทั0ง การรณรงค์ส่ งเสริ ม ประชาสัม พันธ์ เผยแพร่ กาํ หนด
หลักสู ตรพัฒนาและฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจเกียวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณให้เทียบเท่าระดับสากลโดยมีการ
ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และข้าราชการตํารวจทีประพฤติปฏิบตั ิดีเยียมในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติเป็ นประจํา
ทุกปี และข้อ ๘ ให้จเรตํารวจแห่งชาติจดั ให้มีศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ตลอดจนจัดทําคู่มือและคําอธิ บายแนวทางการปฏิ บตั ิ ประกอบกับในการประชุ มของจเร
ตํารวจแห่ งชาติ เมือวันที ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีประชุ มมีมติให้รวมศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและศูนย์ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําตาม กฎ ก.ตร.ดังกล่าวเป็ นศูนย์เดียวกัน นั0น
เพือให้การปฏิ บตั ิ ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บังเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล จึงให้ดาํ เนินการดังนี0
๑. จัด ตั0ง ศู น ย์ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและให้ ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา การปฏิ บ ัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ณ กองบัญชาการศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
๒. แต่ ง ตั0ง คณะกรรมการศู นย์ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา การปฏิ บ ตั ิ ตามประมวล
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบด้วย
๒.๑ จเรตํารวจแห่งชาติ
เป็ นประธานกรรมการ
๒.๒ รองจเรตํารวจแห่งชาติ
เป็ นรองประธานกรรมการ
๒.๓ ผูบ้ ญั ชาการ กองบัญชาการศึกษา
เป็ นกรรมการ
๒.๔ จเรตํารวจ (หัวหน้าจเรตํารวจ)
เป็ นกรรมการ
๒.๕ ผูบ้ ญั ชาการ โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ
เป็ นกรรมการ
๒.๖ ผูบ้ ญั ชาการ ตํารวจสอบสวนกลาง
เป็ นกรรมการ
๒.๗ ผูบ้ ญั ชาการ ตํารวจนครบาล
เป็ นกรรมการ
๒.๘ ผูบ้ ญั ชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑
เป็ นกรรมการ

๗๓

-๒๒.๙ ผูบ้ ญั ชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
เป็ นกรรมการ
๒.๑๐ ผูบ้ ญั ชาการ สํานักงานกฎหมายและสอบสวน
เป็ นกรรมการ
๒.๑๑ ผูบ้ งั คับการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
เป็ นกรรมการ
๒.๑๒ ผูบ้ งั คับการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เป็ นกรรมการ
ตํารวจแห่งชาติ
๒.๑๓ ผูบ้ งั คับการ กองสารนิเทศ
เป็ นกรรมการ
๒.๑๔ ผูบ้ งั คับการ กองวินยั
เป็ นกรรมการ
๒.๑๕ ผูบ้ งั คับการ กองอํานวยการและมาตรฐานการศึกษา
เป็ นกรรมการ
๒.๑๖ ผูด้ าํ รงตําแหน่งหรื อเคยดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ
เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริ หารงานตํารวจ จํานวน ๓ คน
๒.๑๗ ผูบ้ งั คับการ กองบังคับการอํานวยการ
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
สํานักงานจเรตํารวจ
๒.๑๘ รองผูบ้ งั คับการ กองบังคับการอํานวยการ
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
สํานักงานจเรตํารวจ
๒.๑๙ รองผูบ้ งั คับการ กองอํานวยการและมาตรฐาน
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
การศึกษา (ทีรับมอบหมาย)
๒.๒๐ ผูก้ าํ กับการ ฝ่ ายอํานวยการ
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ
๒.๒๑ ผูก้ าํ กับการ ฝ่ ายอํานวยการ ๒
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
กองอํานวยการและมาตรฐานการศึกษา
๒.๒๒ ผูก้ าํ กับการ ฝ่ ายอํานวยการ ๔
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
กองอํานวยการและมาตรฐานการศึกษา
๓. อํานาจหน้าที
๓.๑ กําหนดกรอบแนวทางการดําเนิ นงานของศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการ
ปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้เป็ นตามไป กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี0
๓.๑.๑ กําหนดตัวชี0 วดั และหลักเกณฑ์การประเมิน เพือประกาศเชิ ดชู เกี ยรติหน่ วยงาน และ
ข้าราชการตํารวจทีประพฤติปฏิบตั ิดีเยียมตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๓.๑.๒ รณรงค์ ส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้หน่วยงานและข้าราชการตํารวจประพฤติ
ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๓.๑.๓ กํา หนดหลัก สู ต รพัฒ นาและฝึ กอบรมข้า ราชการตํา รวจเกี ยวกับ จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณรวมทั0งสร้างเครื อข่ายทั0งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๗๔

-๓๓.๑.๔ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจแก่ขา้ ราชการ
ตํารวจและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพือประพฤติปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
๓.๑.๕ พิจารณาคัดเลื อกประกาศเชิ ดชู เกี ย รติ หน่ วยงานและข้าราชการตํารวจ ที ประพฤติ
ปฏิบตั ิดีเยียม ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจให้เป็ นไปด้วยความถูกต้องและเป็ นธรรม
๓.๒ เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูแ้ ทนส่ วนราชการ องค์การเอกชนหรื อองค์การอืนๆ มาเป็ นทีปรึ กษา
หรื อให้ขอ้ คิดเห็นตามสมควร
๓.๓ แต่งตั0งเจ้าหน้าที เพือสนับสนุ นการดําเนิ นการของศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมและให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา การปฏิ บตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั0งมอบหมายให้หน่ วยงานหรื อผูใ้ ด
ดําเนินการตามเห็นสมควร
๓.๔ มี อาํ นาจออกคํา สังหรื อระเบี ยบที ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบี ยบ หรื อข้อบังคับของสํา นัก งาน
ตํารวจแห่งชาติ เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ทั0งนี0 ตั0งแต่วนั ที ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
สัง ณ วันที ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์ สุวรรณ
(พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ

