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สํานักงานตํารวจแหงชาติสํานักงานตํารวจแหงชาติ



คํานําคํานํา

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดใหมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของขาราชการเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นสําหรับขาราชการ                

แตละประเภทประกอบกับพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) ใหอํานาจ 

ก.ตร.ออก กฎ ก.ตร.ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติและ มาตรา ๗๗ กําหนดใหขาราชการตํารวจ 

ตองถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและจรรยาบรรณ              

ของตํารวจ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.ตร. จึงไดออก กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อเปนกรอบแหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ

ตํารวจ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ตอมาไดมีการแกไขปรับปรุง

กฎก.ตร.ดังกลาวใหเหมาะสมกับสถานการณและกาลเวลา จึงไดออกกฎก.ตร.วาดวยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้นมา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 

๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เปนตนไป ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.

๒๕๕๑ (แนบทายกฎก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑) 

และใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ แทน  เหตุผลในการ

ประกาศใชกฎก.ตร.ฉบับใหม เนื่องจากขาราชการตํารวจที่มีการกระทํา หรือความประพฤติ

ที่ยังไมถึงขั้นทําผิดวินัย ประกอบกับสํานักงานตํารวจแหงชาติมีขาราชการตํารวจจํานวนมาก 

จําเปนตองกระจายอํานาจ โดยใหจเรตํารวจแหงชาติสามารถมอบหมายหนวยงานอื่นสามารถ

สอดสองดูแลแทนจเรตํารวจแหงชาติได โดยใหมีศูนยรับผิดชอบงานของหนวยงานตาง ๆ                 

ดานจริยธรรมเปนศูนยเดียว เปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน และตองการกระจายอํานาจ                          

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลขาราชการตํารวจดวยอีกทางหนึ่ง สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติจึงไดจัดทําคูมือคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แกไขปรับปรุงตากฎก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ขึ้นมา เพื่อเปนกรอบในการประพฤติปฏิบัติตน

ของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว โดยเครงครัด

คณะผูจัดทํา



สารบัญสารบัญ
หนาหนา

คํานํา

บทที่  ๑ แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ๑

บทที่  ๒ สาระสําคัญของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ๖

  พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขปรับปรุงตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

   ของตํารวจ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

บทที่  ๓ กลไกและระบบการใชบังคับ ๑๗

บทที่  ๔ แนวทางการสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของตํารวจ ๓๖

ภาคผนวก ๓๙

๑. กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ๔๐

๒. กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) ๔๕

พ.ศ.๒๕๕๓

๓. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบทาย กฎ ก.ตร.  ๔๗

วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)

๔. หนังสือ สง.ก.ตร. ที่ ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘ ลงวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๒ ๕๔

เรื่อง ตอบขอหารือกรณีการรายงานตามนัย กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอ ๑๐

๕. หนังสือสั่งการ ผบ.ตร. ที่ ๐๐๐๑(ผบ)/๑๔๕ ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑         ๕๗

ทายหนังสือ สง จตช. ที่ ๐๐๐๑(จตช)/๒๔๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

เรื่อง หารือกรณีการรายงานตามนัย กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอ ๑๐

๖. ตร.ดวนที่สุดที่  ๐๐๐๑(ผบ)/๑๕๑  ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ ๖๑

เรื่อง แนวทางการรายงานตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑



- ๒ –

หนา

๗. หนังสือ ตร.ดวนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๙๓/ ว ๐๐๐๕  ลงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๒  ๖๗

เรื่อง  การดําเนินการตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ                 

พ.ศ.๒๕๕๑( ใหหนวยงานตาง ๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาฯ และเสนอปญหาหรือ อุปสรรค                  

หรือเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ)

๘. คําสั่ง ตร.ที่ ๑๓๙/๒๕๕๒ ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน    ๖๘

ดําเนินการจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางปฏิบัติตามกฎก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

๙. คําสั่ง ตร.ที่ ๑๘๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ ๗๐

ศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ                 

จรรยาบรรณของตํารวจ



๑

บทที่ ๑

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

แนวความคิดและความหมาย

แนวความคิด

ปจจุบันประเทศไทยไดซึมซับกระแสจริยธรรมภาครัฐในระดับนานาชาติ โดยกระบวนการโลกาภิวัฒน 

จึงกอใหเกิดกระแสสังคมในประเทศเรียกรองใหมีการพัฒนาและสงเสริมจริยธรรมในภาครัฐอยางกวางขวาง

ในสวนของขาราชการตํารวจ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๗ ประกอบกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดบทบัญญัติหมวด ๑๓  วาดวย จริยธรรมของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐโดยมาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ และมาตรา ๓๐๔ บัญญัติเก่ียวกับเรื่องน้ี คือ

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ “มาตรา ๗๗ ขาราชการตํารวจตองถือและปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตํารวจตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.และ

ตองรักษาวินยัตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด

กฎก.ตร.ตามวรรคหนี่งใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดบทบัญญัติหมวด ๑๓ วาดวย จริยธรรมของ           

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ

“มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือเจาหนาที่

ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใช

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย

ในกรณีที่ผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี  หรือสภาทองถิ่นที่ เกี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุท่ีจะถูกถอดถอน 

จากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐

การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ 

รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง  เงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและ

คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย” 

“มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดน้ี ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่

เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหน่ึง และสงเสริม



๒

ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้ง มีหนาที่

รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวล

จริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม

ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเช่ือวา

การดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการ           

ไตสวนตอสาธารณะก็ได” 

“มาตรา ๓๐๔ ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้” 

สรุปไดกําหนดใหมกีารดําเนินการดังน้ี

๑. ใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ

แตละประเภท ตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น หากกระทําผิดมาตรฐานทางจริยธรรมใหมีการลงโทษตาม              

ความรายแรงแหงการกระทํา

๒.  เจาหนาที่ของรัฐฝาฝนไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมถือเปนการทําผิดวินัย สวนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ถือเปนเหตุใหถูกถอดถอนตามมาตรา ๒๗๐

๓.  การสรรหา แตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงที่ เก่ียวของกับการใชอํานาจรัฐรวมถึงการโยกยาย              

เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนใหคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดวย

๔. ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจเสนอแนะหรือใหคําแนะนํา (สวนราชการ) ในการจัดทําและ

ปรับปรุงประมวลจริยธรรม และมีหนาที่สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

๕. ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมใหเสร็จภายใน 1ป คือกอนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑

ความหมาย

ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 

ไดบัญญัติถึงคําวา “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริยธรรม” และ “มาตรฐานทางจริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕ ไดกําหนดความหมายของ “จรรยาบรรณ” และ “จริยธรรม” ไวคือ 

“จรรยาบรรณ” หมายความวา ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบวิชาชีพตางๆ รวมกันกําหนดขึ้น เพื่อ

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก



๓

“จริยธรรม” หมายความวา ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ซึ่งธรรมก็คือคุณความดี จึงอาจกลาวได

อีกนัยหนึ่งวา “จริยธรรม” ก็คือ คุณความดีเปนขอควรปฏิบัติ ดังนั้นประมวลจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมจึง

มีความหมายวา ขอประพฤติปฏิบัติที่มีคุณความดีของคณะบุคคลซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพนั้นๆ

ซึ่งจริยธรรม (Ethics) มีความหมายที่แตกตางกัน เชน

ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕ หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฎิบัติ

ตาม Oxford Advanced Learner’ หมายถึง หลักศีลธรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล

ตามวิชาสังคมวิทยา หมายถึง  กฎ หรือขอควรปฏิบัติที่อยูบนพื้นฐานของศีลธรรมและคุณธรรม

ตาม Lawrence Kohlberg: หมายถึง ความรูและความเขาใจเก่ียวกับความถูกผิดในการประพฤติปฏิบัติ

ตนที่เกิดขึ้นจากขบวนการทางความคิดอยางมีเหตุมีผล และอาศัยวุฒิภาวะทางปญญาของบุคคล

ดวยเหตุนี้ คําวา “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริยธรรม” และ “มาตรฐานทางจริยธรรม” จึงมีความหมายที่

เหมือนกัน ในภาษาอังกฤษมีหลายคําที่มีความหมายเชนเดียวกับ “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริยธรรม” และ 

“มาตรฐานทางจริยธรรม” ไดแก Code of Conduct, Code of Ethics, Professional Standard หรือ Honor Code เปนตน

ศีลธรรม (Morality) คือหลักหรือปทัสถานของสังคม ที่สังคมกําหนดวา อะไรคือ “ความถูก-ความผิด”

หรือ “ความดี-ความเลว” ของพฤติกรรมของบุคคลในสังคมน้ันๆ

คุณธรรม (Virtue / Merit) คือ พฤติกรรมและทัศนคติ ของบุคคลที่แสดงออกถึงความสํานึกใน

ศีลธรรมของบุคคลนั้น เชน มีพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต ถือวาเปนคนมีคุณธรรม หรือมีพฤติกรรมโหดเหี้ยม ดุราย ถือ

วาไมมีคุณธรรม และอีกความหมายหนึ่งคือสิ่งที่สังคมยอมรับวาดีงามและมีประโยชน และเปนความคาดหวังของ

สังคมนั้นใหมีการปฏิบัติตอกัน คุณธรรมในสังคมหนึ่งอาจแตกตางจากอีกสังคมหน่ึงเนื่องมาจากวัฒนธรรม ศาสนา 

การศึกษา หรือเศรษฐกิจ ของสังคมนั้นๆ

จรรยาบรรณ จึงหมายถึง จริยธรรมวชิาชีพ

ขอกําหนดพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพ มีดวยกัน ๓ ประการ

๑. หลักประโยชนเกื้อกูล (Beneficence) ปฏิบัติเพื่อประโยชนของบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบ

๒.หลักความเคารพ (Respect) เคารพตัวตนและเกียรติภูมิของบุคคลที่อยู ในความรับผิดชอบ

๓. หลักความยุติธรรม (Justice)  ปฏิบัติตอบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ     

งานตํารวจกับจริยธรรมวิชาชพี

วิชาชีพ (Profession) คือ ความชํานาญเฉพาะทางในการใหบริการเกี่ยวกับความมั่นคงในการดํารงชีวิตแก

ประชาชน – สังคม มีการเรียนรูความชํานาญเฉพาะทางนั้นกอนเขาสูวิชาชีพ และตองเรียนรูอยางตอเนื่อง และมีองคกร

ทางกฎหมายท่ีมีความเปนอิสระกําหนดกติกาและควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพใหอยูในกรอบจริยธรรมและคุณธรรม 

งานตํารวจ (Policing) จึงเปนวิชาชีพ เนื่องจาก เปนความชํานาญเฉพาะทาง เปนการใหบริการเก่ียวกับ

ความมั่นคงในการดํารงชีวติ ตองเรียนรูกอนปฏิบัติวิชาชีพ ตองเรียนรูอยางตอเน่ือง มีองคกรตามกฎหมายที่เปนอิสระ



๔

เหตุผลที่ทําใหตํารวจตองมีจริยธรรมวิชาชีพ เนื่องจาก

๑. มีอํานาจใชดุลพินิจตามกฎหมาย  อยางกวางขวาง  กระทบตอความมั่นคง สิทธิ และเสรีภาพ  

ตองการมาตรฐานเชิงจริยธรรมขั้นสูง

๒.  สาธารณชนตองการใหตํารวจ มกีรอบการปฏิบัติหนาที่และใชดุลพินิจ  มีการลงโทษ 

ถาประพฤติปฏิบัตินอกกรอบ

ทฤษฎีจรรยาบรรณ สํารวจจากวรรณกรรม พบวามีอยูทั้งหมด ๑๗ ทฤษฎีดวยกันไดแก

๑. ทฤษฎีอรรถประโยชนหรือทฤษฎีผลลัพธ  (Utilitarian  of  Teleological  Theories)  คือถาคนหรือบริษัทดําเนิน

กิจการที่กอใหเกิดประโยชนสุขแกคนสวนใหญแลว ยอมถือวามีจรรยาบรรณ Mill J.S., J. Bentham,  Nietzsche  F. (Bovee, ๑๙๙๓) 

๒. ทฤษฎีเนนเจตนารมณ  (Deontology  Theories)  (Bovee ๑๙๙๓)  หากคน/ บริษัทมีเจตนารมณที่ดีตอ

สังคมยอมถือไดวามีจรรยาบรรณ Paley W., Kant l.,  Christianity (“Deon” ในคํา Deontology  แปลวาหนาที่หรือ duty) 

๓. ทฤษฎีความยุติธรรม (Theories  of Justice)  (Bovee, ๑๙๙๓)  คือผูที่กระทําหรือตัดสินใจที่มีพื้นฐานอยู

บนความเสมอภาค ยุติธรรม และไมเลือกปฏิบัติ

๔. ทฤษฎีเนนสิทธิ  (Theories  of Rights)  (Bovee, ๑๙๙๓) การตัดสินใจ/ การกระทําที่มีจรรยาบรรณน้ัน

ตองสามารถปกปองสิทธิ และผลประโยชนของผูที่ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการกระทํานั้นๆ 

๕. ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social  Contract  Theories)  (Bovee, ๑๙๙๓)  การดําเนินธุรกิจของบริษัทและ

ลูกคาเปรียบเสมือนทั้งสองฝายมาทําสัญญาตอกัน  วาแตละฝายมีสิทธิและหนาที่  ตลอดจนพันธกรณีอยางไร

๖. ทฤษฎีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy  Theories) (Bovee, ๑๙๙๓) การดําเนินธุรกิจน้ันจะตอง

พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา หากไมประสงคใหผูอื่นทํารายเรา เราจะตองไมทํารายผูอื่น ดังตัวอยางคําสอนของ

ศาสนาตางๆ ตอไปนี้ (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. (เปอรเซีย).

- 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) มองวา จรรยาบรรณเปนเพียงทัศนะ 

สวนบุคคลที่มีอารมณเปนตัวกําหนด

๘. Aristotle’s Golden Means Theoies (Christians et al, ๑๙๗๑ : ๙) จุดสมดุลที่เหมาะสมของคุณงามความดี

ทางศีลธรรมของชาวกรีกตั้งอยูตรงกลางระหวางจุดสุดโตงทั้งสองจุดหรือความชั่ว กับความงามความดีทางศีลธรรม

๙. Emanuel Kant’s “Categorical  Imperative Theory” (Christians et al, ๑๙๗๑ : ๙) “อะไรที่เปนสิ่งที่ดีงาม

ตอปจเจกบุคคลยอมเปนสิ่งดีงามของคนอื่นๆ ดวย” ซึ่งจะตองดูที่เจตนา

๑๐. John Stuart Mill Principle of Utility (Christians et al, ๑๙๗๑ : ๙) ระบุวาจงพยายามแสวงหาความสุข

สูงสุด ใหแกคนจํานวนมากที่สุด

๑๑. John Rawls’ Veil of ignorance (Christians et al :๙ : See also Rewls J., ๑๙๗๑ ; Coleman J.; Okun 

O.M., ๑๙๗๕) ความยุติธรรมจะเกิดข้ึนไดก็เฉพาะในบรรยากาศของการเจรจาตอรองของคนที่ปราศจาก              

ความแตกตางทางสังคม

๑๒. Judeo-Christian Persons as End Theory (โปรดดูทฤษฎีในขอ (๖) ดวย) ทฤษฎีนี้เนนวา “จงรักเพื่อน

ของทานเหมือนกับที่ทานรักตนเอง” หรือ Ethics of love (โปรดดู Empathy Theory ในขอ ๖ ดวย)

๑๓.Individual Relativism Theory (Mendenhall M. et al, ๑๙๙๕ : ๑๔๑-๑๔๒) ความดีความงาม ความถูก

ความผิดมิไดมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวของมันเอง แตมีลักษณะสัมพัทธคือขึ้นอยูกับปจเจกบุคคล หรือกลุมบุคคลใน

สถานการณใดสถานการณหนึ่ง

๑๔.Cultural Relativism Theory (Mendenhall M.,๑๙๙๕ :๑๔๑-๑๔๒) ความผิดความถูกความชั่วความดี 

ตองพิจารณาในบริบทของวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม

๑๕.Universalism Theory (Mendenhall M., ๑๙๙๕ : ๑๔๑-๑๔๒) เนนมาตรฐานจรรยาบรรณที่เปนสากล

และมีลักษณะเปนปรนัยที่มพีื้นฐานอยูบนขอตกลง สนธิสัญญา และกฎบัตรที่ทําไวเปนสากล

๑๖. The Individualistic Ethic Theory (Lessem R., ๑๙๘๙) มีพื้นฐานอยูบนคตินิยมเสรีประชาธิปไตย คตินิยม – 

Protestant และคตินิยมรุนบุกเบิกเมื่อชาวอเมริกัน “หากแตละคนทําความดีแลว ความดีก็จะตกไปถึงคนสวนใหญอีกตอหน่ึง” 

๑๗.The Social Ethic Theory (ตรงกันขามกับทฤษฎีใน (๑๖)) วามนุษยจะตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน และตอง

รวมแรงรวมใจ และเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น แทนที่จะแขงขันและมีความขัดแยงกันอยูตลอดเวลา



๖

บทที่ ๒

สาระสําคัญของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แกไข

ปรับปรุงตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

สาระสําคัญของกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  แกไขปรับปรุงตามกฎ 

ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

เนื่องจาก กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑ ใหใช

บังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไดมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ และใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑  เรื่อยมาน้ัน ตอมาจเรตํารวจแหงชาติได

เสนอความเห็นตอ ก.ตร.เพื่อแกไขปรับปรุงกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.

๒๕๕๑ ใหมีความเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ  จึงไดเกิดกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเปนฉบับแกไขปรับปรุงนี้ ข้ึนมา ลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕ ก เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหมีผลใชบังคับแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา คือแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  จึงทําใหขาราชการตํารวจและหนวยงานในสังกัด

สํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองดําเนินการตามกฎก.ตร.นี้ อันประกอบดวย

๑. ขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ตาม กฎ ก.ตร. กําหนดใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทุกคนจะตองปฏิบัติดังนี้

๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เนื่องจากงานตํารวจเปน

จรรยาบรรณวิชาชีพ ( ตาม กฎ ก.ตร.  ขอ ๒ (ใหม) และขอ ๑๒(เดิม) )

๑.๒ รายงานการละเมิดตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอย ๓ ลําดับชั้นและ

ห า ก ผู บั งคับ บั ญ ชา ท่ี ตน ร า ยงาน มิ ไดดํ า เ นินก าร ใด ใ ห สา มา ร ถ ร ายงา น ถึ งจเ ร ตํ าร ว จ แห ง ชาติ  ห รื อ

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  (ตาม กฎ ก.ตร.ขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง เดิม)

๑.๓ เสนอปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติและเสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ  (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคสอง เดิม)
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๒. กองบัญชาการศึกษา

ในฐานะศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ตาม กฎ ก.ตร.ขอ ๕(เดิม) จึงมี

อํานาจหนาที่ ดังน้ี

๒.๑ กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเชิดชูเกียรติเสนอ ก.ตร.

๒.๒ รณรงคสงเสริมประชาสัมพันธ

๒.๓ กําหนดหลักสูตร พัฒนาและฝกอบรม

๒.๔ สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๓. สถาบันการฝกอบรมตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

มีอํานาจหนาที่ ตาม กฎ ก.ตร.  ขอ ๗ (เดิม) ดังน้ี

๓.๑ กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยูในหลักสูตร

๓.๒ สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษา ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๕ วรรคแรก (เดิม)

๔. จเรตํารวจแหงชาติ

มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

๔.๑ ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ (ตาม กฎ ก.ตร.ขอ ๘ วรรคแรก เดิม)

๔.๒ สอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคแรก เดิม)

๔.๓ หากจเรตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานที่จเรตํารวจแหงชาติมอบหมายพบวาหนวยงานตํารวจ

หรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ                    

โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

หรือวิชาชีพตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและแจงผูบังคับบัญชาในระดับ

กองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริง และหากเห็นสมควรอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจ

แหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปน

อิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ นั้นก็ได (ตามกฎ ก.ตร.  ขอ ๘ วรรคสอง ใหม)

๔.๔ จัดต้ังศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตางๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา

แนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ และสงเสริมจริยธรรมและพัฒนา

คุณธรรมของขาราชการตํารวจ (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๘ วรรคสาม ใหม)

๔.๕ เสนอแนะใหสํานักงานตํารวจแหงชาติวางระเบียบการรายงานตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๐ วรรคสาม เดิม)

๔.๖ เสนอความเห็นตอ ก.ตร.เพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง เดิม)
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๕. สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และหนวยงานเทียบเทา

กองบัญชาการ

มีอํานาจหนาที่ในการประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจ

แหงชาติและระดับกองบัญชาการ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๖ เดิม)

๖. ผูบังคับบัญชาทุกระดับ

มีอํานาจหนาที่ดังน้ี

๖.๑  การบริหารงานบุคคลตองยึดหลักการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ                   

ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๔ เดิม)

๖.๒ สนับสนุนสงเสริมให ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ                

ของตํารวจอยางเครงครัด (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๙ เดิม)

๖.๓ สอดสองดูแลมิใหมีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๙ เดิม)

๖.๔ ในการสอดสองดูแลใหกองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตํารวจ ที่มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ

บริหารงานตํารวจภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลดวย (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๙ วรรคสอง  เพิ่มใหม)

๖.๕ ในกรณีที่มีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจในสวน

ที่ไมเก่ียวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั้งวินัยของตํารวจ หากเปนการละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามโดยไมเจตนา และไมกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยงานหรือช่ือเสียงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ให

ผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครองโดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตาม

ทํานองคลองธรรม เพื่อให โอกาสผู ใตบังคับบัญชาไดสํานึกและแกไขปรับปรุงตน เมื่อไดอบรมชี้แนะแลว 

ผูใตบังคับบัญชาผูนั้นยังหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาวตักเตือน (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๙ วรรคสาม  เพิ่มใหม)

๖.๖ การละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในขอ

ประพฤติปฏิบัติที่เปนขอหามในการรักษาวินัย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยไปภายในอํานาจหนาที่

(ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๙ วรรคสี่ เพิ่มใหม)

๖.๗ ในการพิจารณาวาการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมนั้น เปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน อายุ ประวัติและ

ความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอันควรนํามาประกอบการ

พิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางขางตนเปนรายๆ ไป (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๙ วรรคหา เพิ่มใหม)

๗. หนวยงานตํารวจทุกระดบั

มีสิทธิและเสรีภาพในการเสนอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

โดยสงขอเสนอหรือความเห็นดังกลาวไปยังจเรตํารวจแหงชาติ  (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคสอง เดิม)
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๘. ก.ตร. 

อาจใหมีการกําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงาน

ใดไดตามที่เห็นสมควร (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๒ วรรคสอง เดิม)

สาระสําคัญของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๒ ใหม  กําหนดวา “ใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎก.ตร.

นี้เปนกรอบแหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ” และขอ ๓ (เดิม) กําหนดวา “ใหถือวาประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ ก.ตร.น้ี เปนประมวลจริยธรรมของขาราชการตํารวจตามมาตรา ๒๗๙ แหง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเปนจรรยาบรรณของตํารวจตามมาตรา ๗๗ แหง

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗” ซึ่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย

ก. คํานิยาม

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ กําหนดคํานิยามไวใน ขอ ๒ ดังน้ี

“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจสวนตัวตอบุคคลหรือ

กลุมบุคคล อันเน่ืองมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทาง

การเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศสวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม

“ประโยชน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน บริการ ตําแหนงหนาที่การงาน สิทธิประโยชน  หรือ

ประโยชนอื่นใด หรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับสิ่งดังกลาวในอนาคตดวย

“การทารุณหรือทารุณกรรม”   หมายความวา การปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ ตอรางกายหรือจิตใจของบุคคล 

ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือดูถูกศักดิ์ศรีความเปนมนษุย

ข. ภาพรวมของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

ตามกฎก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ๕                

ไดกําหนด ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑) และใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.

๒๕๕๓ (แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) แทน 

ทั้งนี้นับแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  ซึ่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๓ ไดวางกรอบแหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ ซึ่งประกอบดวย ๒ สวน คือ

สวนที่ ๑  มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหน่ียวรั้งใหขาราชการตํารวจอยูใน

กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําใหขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการเปน

ผูพิทักษสันติราษฎร



๑๐

สวนที่ ๒  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ

ตํารวจเพ่ือใหประชาชนศรัทธา เชื่อม่ันและยอมรับ

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ของวิชาชีพตํารวจที่

ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ

ค. สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ

กําหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติไวใน ๓ ดาน คือ

๑. มาตรฐานคุณธรรม    ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ขอ ๔ กําหนดวา “ขาราชการตาํรวจ

พึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาท เปนเครื่องเหน่ียวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่” ดังน้ี

(๑)  การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

(๒)  การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทานั้น

(๓)  การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด

(๔)  การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชน

สวนใหญของบานเมือง

๒. อุดมคติของตํารวจ  ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ขอ ๕ กําหนดวา “ขาราชการ

ตํารวจพึงยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เปนแนวทางชี้นําการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถึง

ปณธิานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร” ดังนี้

๒.๑ เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่

๒.๒กรุณาปราณีตอประชาชน

๒.๓ อดทนตอความเจ็บใจ

๒.๔ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก

๒.๕ไมมักมากในลาภผล

๒.๖ มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน

๒.๗ ดํารงตนในยุติธรรม

๒.๘กระทําการดวยปญญา

๒.๙ รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต



๑๑

๓. การหมั่นศึกษาหาความรู (Continuous Study) 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๖ กําหนดวา  “ขาราชการตํารวจพึงหมั่นศึกษา

หาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองใหทันโลกทันเหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ รวมทั้งตองศึกษาหาความรูเ ก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของสวนราชการใน

กระบวนการยุติธรรม อื่นที่เ ก่ียวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานไดอยาง

กลมกลืนแนบเนียน และเปนประโยชนตอราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เชน ในการประสานงานกับ

กระบวนการยุติธรรม ไดแก ฝายอัยการ ศาล ราชทัณฑ และกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ

ง. สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจและจรรยาบรรณของตํารวจ

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ

กําหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติ ไวใน ๙ ดาน คือ 

๑. การเคารพ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(RESPECT)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๗ กําหนดวา    “ขาราชการตํารวจตองเคารพ ศรัทธา 

และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑ จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และไมยอมใหผูใดลวงละเมดิ

๑.๒ สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมือง ไมเปนผูบริหาร

หรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับ

เลือกตั้งทั้งในระดับชาติและทองถิ่น

๒. การเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน (HUMAN RIGHT)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๘ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ”

๓. การปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๙ กําหนดวา  “ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติ

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน 

ชุมชน และประเทศชาติเปนสําคัญ” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม

๓.๒ ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ ไหวพริบ กลาหาญ และอดทน

๓.๓ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความเตม็ใจ ไมละทิ้งหนาที่ ไมหลีกเลี่ยง หรือปดความรับผิดชอบ

๓.๔ ดูแลรักษา และใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย

หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง



๑๒

๓.๕ รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากประชาชนผูมาติดตอ

ราชการ เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ขอบังคับ กําหนด

๔. จิตสํานึกความเปนผูพิทักษสันติราษฎร (Trust)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๐ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึก

ของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพื่อใหประชาชนศรัทธาและเช่ือมั่น” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธอันดี  และมีความสุภาพออนโยนตอประชาชนผูรับบริการ 

รวมทั้งใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ

๔.๒ ปฏิบัติตนใหเปนที่เ ช่ือถือไววางใจของประชาชน ไมเบียดเบียน ไมแสดงกริยาหรือทาทางไม

สุภาพหรือไมใหเกียรติ รวมทั้งไมใชถอยคํา กริยาหรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยียดหยามประชาชน

๔.๓ เอื้อเฟอ สงเคราะห และชวยเหลือประชาชนเมื่ออยูในฐานะที่จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ 

หรือประสบเคราะหจากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่นๆ ไมวาบุคคลนั้นจะเปนผูตองสงสัยหรือผูกระทํา

ผิดกฎหมายหรือไม

๔.๔ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด การให

ขอมูลขาวสารแกประชาชนที่รองขอ ตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเน่ินชา และไมใหขอมูล

ขาวสารอันเปนเท็จแกประชาชน” 

๕. ซื่อสัตยสุจริต  ยึดม่ันในศีลธรรม (Integrity)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๑ กําหนดวา  “ขาราชการตํารวจตองมีความ

ซื่อสัตยสุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี

๕.๑ ไมใชตําแหนง อํานาจหนาที่  หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจ หรือหนาที่ของตน 

แสวงหาประโยชนสําหรับตนเอง หรือผูอื่น

๕.๒ไมใชตาํแหนง อํานาจ หรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจ หรือหนาที่ของตน ไป

ในทางจูงใจ หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของขาราชการตํารวจ หรือเจาหนาที่ของ

รัฐอื่น อันเปนผลใหการตดัสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของผูนั้นสูญเสียความเที่ยงธรรม และยุติธรรม

๕.๓ ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาส และกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญน้ันตองมีมูลคา

ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศกําหนด

๕.๔ ไมใชเวลาราชการ หรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจ หรือประโยชนสวนตน

๕.๕ ไมประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน หรือเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม

๕.๖ ดํารงชีวิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิดกฎหมายแมเห็นวาเปน

เรื่องเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และใชจายประหยัดตามฐานะแหงตน

๖. กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง (Ethical Rightfulness) 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๒ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเปนตํารวจ”ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี



๑๓

๖.๑ ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยางเครงครัด

๖.๒ ไมสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอคุณธรรมและศีลธรรม  

๖.๓ ไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ตนรู หรือควรจะรูวาไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ใหทักทวงเปนลาย

ลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาผูสั่ง

๖.๔ ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือ

ผูอื่น หรือทําใหสูญเสียความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม

๗. หลักปฏิบัติในฐานะผูบังคับบัญชา (Good Practice – Leadership) 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๓ กําหนดวา “ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา 

ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ” ดังนี้

๗.๑ ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําและเปนแบบอยางท่ีดี รวมทั้งเปนที่ปรึกษาและที่พึ่งของผูใตบังคับบัญชา

๗.๒หมั่นอบรมใหผูใตบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ วากลาว

ตักเตือนดวยจิตเมตตา และใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่

๗.๓ ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ยอมรับฟงความ

คิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา

๗.๔ ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของตนอยางเครงครัด และปราศจาก

ความลําเอียง

๘.หลักปฏิบัติในฐานะผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน (Good Practice – Follower)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๔ กําหนดวา “ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและ

เพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ” ดังน้ี

๘.๑ เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย

๘.๒ รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ

๘.๓ ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพมีน้ําใจ รักใคร สมานฉันท และมีมนุษย

สัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน

๘.๔ อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเก่ียงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึดความสําเร็จของงาน

และชื่อเสียงของหนวยเปนที่ตั้ง

๙. คานิยมหลัก ๙ ประการ (ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด)

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๕ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติ

ตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด” ดังนี้

๙.๑ การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม

๙.๒ การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ

๙.๓ ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน

๙.๔ ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย



๑๔

๙.๕ ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ

๙.๖ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

๙.๗ มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดฅ

๙.๘ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๙.๙ ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ทายกฎ ก.ตร.น้ี กําหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติ

ไวใน ๖ ดานดวยกัน คือ

๑. สํานึกในการอํานวยความยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(Service – Minded) 

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๖ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกใน

การใหบริการประชาชนดานอํานวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

และสิทธิมนุษยชน เพื่อใหประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่น และศรัทธา ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ” ดังนี้

๑.๑ อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาตขอขอมูลขาวสารหรือติดตอ

ราชการอื่นดวยความเต็มใจ เปนมิตร ไมเลือกปฏิบัติและรวดเร็ว    เพื่อไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย

๑.๒ สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชน เพื่อใหเกิดความนาเคารพยําเกรง ไมใชถอยคํากริยา 

หรือทาทางที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน

๑.๓ ในขณะปฏิบัติหนาที่ ตองดํารงตนใหอยูในสภาพที่พรอมและเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ดวย

ความนาเช่ือถือและนาไววางใจ

๑.๔ พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจาก

เหตุอนัสมควร

๑.๕ พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเม่ือมีบุคคลรองขอ

๒. การระงับเหตุ จับกุมผูกระทําผิด (Order & Arrest)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ จรรยาบรรณของตํารวจ ขอ ๑๗ กําหนดวา “เมื่อเขา

จับกุมหรือระงับการกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด”

ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ แสดงถึงการอุทศิตนและจิตใจใหแกการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและมีสติปญญา

๒.๒ยืนหยัดเจตนารมณในการรักษากฎหมายใหถึงที่สุด ไมประนีประนอม ผอนปรนหรือละเลยการ

ดําเนนิการตามกฎหมายตอผูกระทําความผิด ทั้งนี้ใหระลึกเสมอวาการใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย

๒.๓ ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใชมาตรการปกติแลว ไมเพียงพอที่จะหยุดยั้งผูกระทําความผิด

หรือผูตองสงสัยได



๑๕

๓. การใชกําลงัอาวุธและกําลัง (Force & Firearm)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๘ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองตระหนัก

วา การใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรงเปนมาตรการที่รุนแรงที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความ

รุนแรงได ตอเมื่อมีความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิดหรือผูตอง

สงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อชวยบุคคลอื่นที่อยูในอันตรายตอชีวิต

เม่ือมีการใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไมวาจะมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม ขาราชการตํารวจ

ตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที”

๔. การสืบสวนสอบสวน  (Evidence & Investigation)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๙ กําหนดวา “ในการรวบรวมพยานหลักฐาน 

การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือการซักถามผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตาม

กฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็นเหตุการณ หรือบุคคลอื่น ขาราชการตํารวจตองแสดงความเปนมืออาชีพโดยใชความรู

ความสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมทั้งใชปฏิภาณไหวพริบและสติปญญา เพื่อใหไดขอเท็จจริงและธํารงไวซึ่ง

ความยุติธรรม” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี

๔.๑ ไมทําการทารุณ หรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เก่ียวของสัมพันธกับบุคคลนั้น

๔.๒ ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล 

หรือตอบุคคลอื่นที่เก่ียวของสัมพันธกับบุคคลนั้น

๔.๓ ไมกระทําการขมขูหรือรังควาน  หรือไมใชอํานาจที่มิชอบ หรือแนะนําเสี้ยมสอนบุคคลให

ถอยคําอันเปนเท็จหรือปรักปรําผูอื่น

๔.๔ ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา

๔.๕ ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน

๕. การดูแลผูตองหาในความควบคุม (In-custody)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๒๐ กําหนดวา  “ขาราชการตํารวจตอง

ควบคุมดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมของตนอยางเครงครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี

๕.๑  ไมผอนปรนใหบุคคลน้ันมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบแบบแผน

๕.๒ ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหงกฎหมาย

๕.๓จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควรแกกรณี เมื่อบุคคล

นั้นมีอาการเจ็บปวยหรือรองขอ

๕.๔    ไมควบคุมเด็กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ หรือไมคุมขังผูหญิงรวมกับ

ผูชาย เวนแตเปนกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต



๑๖

๖. การรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติราชการ (Confidentiality)

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๒๑ กําหนดวา “ขอมูลขาวสารที่ขาราชการ

ตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๙ หรือจากการปฏิบัติหนาที่อื่น ขาราชการตํารวจจะตองรักษาขอมูล

ขาวสารนั้นเปนความลับอยางเครงครัด เพราะอาจเปนอันตรายตอผลประโยชนหรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเปน

คุณหรือเปนโทษท้ังตอผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด

ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเพื่อประโยชน

ในราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย  หรือเพื่อการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเทานั้น” 



๑๗

บทที่ ๓

กลไกและระบบการใชบังคับ

องคกรคุมครองประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๑. ก.ตร.

มีอํานาจหนาที่  ดังนี้

๑.๑ ตาม พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ 

๑.๑.๑ กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจและจัดระบบ

ราชการตํารวจ รวมตลอดทั้งการอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ ในการน้ีหาก ก.ต.ช. ไดกําหนดระเบียบแบบแผน

และนโยบายไวเปนการทั่วไป การกําหนดในเรื่องดังกลาวของ ก.ตร. ตองสอดคลองกับระเบียบแบบแผนและ

นโยบายของ ก.ต.ช. และให ก.ตร. แจงการดําเนินการน้ันให ก.ต.ช. ทราบดวย

๑.๑.๒ ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือมติเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้

๑.๑.๒ กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติบริหารงานบุคคลให

เปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

๑.๑.๓ แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่การงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย

๑.๒ ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๗ 

ออก กฎ ก.ตร.วาดวยจรรยาบรรณของตํารวจฯ และตองรักษาวินัยตามที่บังคับไวในหมวดน้ี 

๑.๓ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 

ออก กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๑.๔ ตาม กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๑.๔.๑ อาจใหมกีารกําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ที่ปฏิบัติหนาที่ตามสาย

งานใดไดตามที่เห็นสมควร (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๒ วรรคสอง)

๒. จเรตํารวจแหงชาติ

มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

๒.๑ ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทํา

คูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ (ตาม กฎ ก.ตร.ขอ ๘ วรรคแรก)

๒.๒สอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคแรก)

๒.๓ หากจเรตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานที่จเรตํารวจแหงชาติมอบหมายพบวาหนวยงานตํารวจหรือ

ขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณ

ดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเส่ือมเสียตอช่ือเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ ให



๑๘

จเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและแจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหนวยงาน

เทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริง และหากเห็นสมควรอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรอง

จเรตํารวจ ไปกํากับติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจากกองบัญชาการหรือ

หนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ น้ันก็ได (ตามกฎ ก.ตร.  ขอ ๘ วรรคสอง ใหม)

๒.๔ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตางๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา

เก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ และสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม

ของขาราชการตํารวจ (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๘ วรรคสาม ใหม)

๒.๕เสนอแนะใหสํานักงานตํารวจแหงชาติวางระเบียบการรายงานตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๐ วรรคสาม)

๒.๖ เสนอความเห็นตอ ก.ตร.เพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง)

๓. กองบัญชาการศึกษา

มอีํานาจหนาที่ในฐานะศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ตาม

กฎ ก.ตร. ขอ ๕ ดังนี้

๓.๑ กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเชิดชูเกียรติเสนอ ก.ตร.

๓.๒ รณรงคสงเสริมประชาสัมพันธ

๓.๓ กําหนดหลักสูตร พัฒนาและฝกอบรม

๓.๔ สรางเครือขายท้ังภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๔. สถาบันการฝกอบรมตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

มอีํานาจหนาที่ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๗ ดังน้ี

๔.๑ กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยูในหลักสูตร

๔.๒ สนบัสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษา ตาม กฎ ก.ตร.น้ี ขอ ๕ วรรคแรก

๕. สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และหนวยงาน

เทียบเทากองบัญชาการและหนวยงานตํารวจทุกระดับ

มอีํานาจหนาที่

๕.๑ ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติและระดับ

กองบัญชาการ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๖   

๕.๒มีสิทธิและเสรีภาพในการเสนอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ      

โดยสงขอเสนอหรือความเห็นดังกลาวไปยังจเรตํารวจแหงชาติ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคสอง

๕.๓ การบริหารงานบุคคลตองยึดหลักการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  

ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๔



๑๙

๕.๔ สนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

อยางเครงครัด ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๙

๕.๕ สอดสองดูแลมิใหมีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๙

๕.๖ ในการสอดสองดูแลใหกองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตํารวจ ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ

และติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ

ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลดวย

๕.๗ ในกรณีที่มีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจในสวน

ที่ไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั้งวินัยของตํารวจ หากเปนการละเมิด ฝา

ฝน หรือไมปฏิบัติตามโดยไมเจตนา และไมกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยงานหรือชื่อเสียงของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางปกครองโดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติดวยหลักการและเหตุผลที่

ถูกตองตามทํานองคลองธรรม เพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดสํานึกและแกไขปรับปรุงตน เม่ือไดอบรมชี้แนะ

แลว ผูใตบังคับบัญชาผูนั้นยังหลีกเล่ียง หรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาวตักเตือน

๕.๘ การละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในขอ

ประพฤติปฏิบัติที่เปนขอหามในการรักษาวินัย ใหผูบงัคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยไปภายในอํานาจหนาที่

๕.๙ ในการพิจารณาวาการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมนั้น เปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน อายุ ประวัติและความ

ประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

โดยพิจารณาจากแนวทางขางตนเปนรายๆ ไป 

ระบบการใชบังคับการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ระเบียบหรือแนวทางการรายงานกรณีพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  เปนการดําเนินการตามที่ กฎ ก.ตร.วาดวย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ วรรคสาม กําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ

โดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเก่ียวกับการรายงานใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่

กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



๒๐

ขอ ๘ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดสอง

ดูแล  การรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ

หากจเรตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานที่จเรตํารวจแหงชาติมอบหมายพบวาหนวยงาน

ตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทาง เสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงาน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแจง

ผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่  หากเห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเร ตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ 

หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับและติดตามการสอบขอเท็จจริงหรือตั้งคณะกรรมการ สอบขอเท็จจริงที่เปน

อิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการนั้นก็ได

ใหจเรตํารวจแหงชาติจัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งใน

ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตาง ๆ จัดต้ังศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา

เก่ียวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจตามขอ ๕ 

หรือแตงตั้งที่ปรึกษา ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการ

ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือ

หนวยงาน ตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

 ใหสามารถรายงาน ตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น และหาก

ผูบังคับบัญชาที่ตนรายงาน มิไดดําเนินการใด ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติได

การรายงานตามวรรคแรก ไมถอืวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน

ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเก่ียวกับ

  การรายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตามขอ ๑๐ ของกฎ ก.ตร.ดังกลาว ไดกําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของ      จเร

ตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานกรณีพบวามีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กฎ ก.ตร.นี้  ประกาศใชบังคับ (ประกาศใช

บังคับ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค.๕๑)   สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑     ลง ๑๒ พ.ย.

๕๑  กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการรายงานไว  ดังนี้



๒๑

ขอ ๑  กรณีจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน  

  หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติดําเนินการดังน้ี

๑. ๑  ในกรณีที่พบขาราชการตํารวจตั้งแตระดับ ผูบังคับการ ขึ้นไปใหรายงานผูบัญชาการ

ตํารวจ แหงชาติ เพื่อทราบ

๑.๒  แจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการหรือ

  ผูบังคับการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่

๑.๓  ในกรณีที่จเรตํารวจแหงชาติเห็นสมควร อาจมอบหมายให รองจเรตํารวจแหงชาติ

 จเรตํารวจ  รองจเรตํารวจ  ไปกํากับและติดตามการพิจารณาขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริง ที่เปนอิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ หรือ กองบังคับการใน

สังกัด สํานักงาน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาตกิ็ได

ขอ ๒  กรณีขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจ

ใด ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามขอ ๑๐ วรรคแรก

ใหสามารถ รายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น

ขอ ๓  เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานตามขอ ๒ แลว  ใหดําเนินการสอบขอเท็จจริง หรือ

 ตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับการรายงานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่

ตอไป

ขอ ๔  หากผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานมิไดดําเนินการใด ภายในระยะเวลาที่กําหนดให

สามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาตไิด โดยไมถือวาเปนการกระทําขาม

ผูบังคับบัญชา เหนือตน         

ทั้งน้ี การรายงานกรณีมีการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ ตามขอ ๑ และขอ ๒ ใหรายงานพรอมทั้งแสดงพยานหลักฐาน

ตาง ๆ  ซึ่งยืนยันวา มีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ใหผูรับรายงานทราบดวย

ขอ ๕  เมื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงแลวมีมูล ฟงไดวา

ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดกระทําละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ

จรรยาบรรณ ของตํารวจใหดําเนินการทางวนิัยไปตามอํานาจหนาที่



๒๒

การรายงานกรณีพบวาหนวยงานตํารวจหรือขาราชการตํารวจผูใด ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (หนังสือ ตร. ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑) แบง

ออกเปน ๒  กรณี ไดแก

๑. กรณีจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจผูใด ละเมิด ฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๒. กรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน  ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด  

ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๑. กรณีจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจผู ใดละเมิด   ฝาฝน         

หรือไมปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๘ วรรคสอง   กําหนด

หลักเกณฑการรายงานกรณีดังกลาวไว  ดังนี้  

“หากจเรตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานที่จเรตํารวจแหงชาติมอบหมายพบวาหนวยงานตํารวจและ

หรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดย

พฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือ

วิชาชีพตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติ รายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแจงผูบังคับบัญชาในระดับ

กองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  หาก

เห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับและ

ติดตามการสอบขอเท็จจริงหรือต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงาน

เทียบเทากองบัญชาการนั้นก็ได”

สําหรับการรายงานกรณีจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจผูใด ละเมิด    

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติไดวางระเบียบ

หรือแนวทางเกี่ยวกับการรายงานไวตามขอ ๑ และขอ ๕ ของหนังสือ ตร. ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง                  

๑๒ พ.ย.๕๑  เรื่อง  แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ                  

พ.ศ.๒๕๕๑  ดังนี้



๒๓

สวนราชการ โทร.

ที่ วันที่

เรื่อง รายงานการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

เรียน ผบ.ตร. 

ดวย ( ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ )  พบวา  ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูถูกตรวจพบ ) 

ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสีย

ตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ อันเปนการละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด )

จึงขอรายงานกรณีดังกลาวมายังทานตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๘ วรรคสอง เพื่อพจิารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ  กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร.

บันทกึขอความ



๒๔

๒. กรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด ละเมิด 

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ วรรคแรก               

และขอ ๑๐ วรรคสอง  กําหนดหลักเกณฑการรายงานไว  ดังนี้

ขอ ๑ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด 

ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชา

เหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับช้ัน และหากผูบังคับบัญชาที่ตนรายงานมิไดดําเนินการใด                   

ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได

การรายงานตามวรรคแรก  ไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน

ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการ

 รายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กฎ ก.ตร.น้ี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สําหรับแนวทางการรายงานกรณีที่ขาราชการตํารวจอื่นนอกจากจเรตํารวจแหงชาติ พบวา ผูบังคับบัญชา

ของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดวางระเบียบหรือแนวทางการรายงานไวตามขอ ๒, 

ขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕  ของหนังสือ ตร.ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑ เรื่อง แนวทางการรายงาน

ตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ดังนี้

ขอ ๒ ก ร ณี ข า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ พ บ ว า ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ต น  ข า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ  ห รื อ

หนวยงานตํา รวจใดละ เมิด ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติต ามประมวลจริยธร รมแล ะจรรยา บรรณของตํารวจ 

ต ามขอ  ๑๐ วรรค แรก  ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงา นที่ต นสังกั ดได อย างนอ ย

สามลําดับชั้น

ขอ ๓ เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับรายงานตามขอ ๒ แลว   ใหดํ า เนินการสอบขอเท็จจริงหรือตั้ ง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับการรายงานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

ขอ ๔ ห า ก ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ที่ ไ ด รั บ ร า ย ง า น มิ ไ ดดํ า เ นิ น ก า ร ใด  ภ า ย ใน ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ กํ า ห น ด

ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได  โดยไมถือวาเปนการกระทํา

ขามผูบังคับบัญชาเหนือตน

ทั้งนี้  การรายงานกรณีมีการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ตามขอ ๑ และขอ ๒ ใหรายงานพรอมทั้งแสดงพยานหลักฐานตาง ๆ ซึ่งยืนยันวามีการ  

ละเมิดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหผูรับรายงานทราบดวย



๒๕

ขอ ๕ เ มื่ อ ดํ า เ นิ น ก า ร ส อ บ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง  ห รื อ ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ว มีมู ล 

ฟงไดวาขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดกระทําละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจใหดําเนินการทางวินัยไปตามอํานาจหนาที่

ผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับรายงานกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน  ขาราชการตํารวจ หรือ

หนวยงานตํารวจใด  ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  มีหนาที่ตอง

ดําเนินการตามขอ ๓ และขอ ๕ ของหนังสือ ตร. ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑ เรื่อง แนวทาง              

การรายงานตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕ ๑  กลาวคือ                  

ตองดําเนินการสอบขอเท็จจริงหรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วันนับแตไดรับการรายงาน                   

หากผลการสอบขอเท็จจริงมีมูลฟงไดวาเปนความผิดทางวินัย ใหดําเนินการทางวินัยไปตามอํานาจหนาท่ี โดยตอง

พิจารณาถึงลําดับชั้นยศ ตําแหนง และสังกัดของผูถูกตรวจสอบดวย

สวนแบบฟอรมหรือรูปแบบการรายงานนั้น  ใหทําเปนบันทึกขอความ  ระบุยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนง

ของผูถูกตรวจพบ (ผูละเมิดประมวลจริยธรรมฯ) สรุปยอเหตุการณที่ตรวจพบ  ระบุขอที่ละเมิด และลงลายมือชื่อ            

ยศ และตําแหนงของผูแจงหรือตรวจพบหรือผูรายงาน ตามแบบฟอรมรายงานแนบทายหนังสือ ตร.ดวนที่สุด                  

ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑  เรื่อง  แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้



๒๖

สวนราชการ โทร.

ที่ วันที่

เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

เรียน ( ผูบังคับบัญชาของผูตรวจพบ อยางนอย ๓ ลําดับชั้น )

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ )   พบวา   (  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน ง 

ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ

ในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ 

อันเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด )

จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี ขาราชการตํารวจตรวจพบผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือ

หนวยงานตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

บันทกึขอความ



๒๗

สวนราชการ โทร.

ที่ วันที่

เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

เรียน ผบ.ตร. / จตช.

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ )  พบวา  ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง 

ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณท่ีตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ

ในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ             

อันเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด ) ซึ่งขาพเจา ไดรายงานใหผูบังคับบัญชาอยางนอยสามลําดับชั้น

ทราบแลวคือ ( ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่รายงาน ) แตผูบังคับบัญชา

ดังกลาวยังมิไดดําเนินการในกรณีดังกลาวแตอยางใด

จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.

๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป พรอมนี้ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมา

ดวยแลว

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี  ผูบังคับบัญชาที่รับรายงานเบื้องตนแลวไม ดําเนินการใดภายใน ๑๕ วัน

นับแตไดรับรายงาน

บันทกึขอความ



๒๘

ผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดอยางนอยสามลําดับชั้นและหนวยงานตํารวจละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐  มีประเด็นปญหา

การตีความหลายประการ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีหนังสือสั่งการ ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/ ๑๔๕ ลง ๑๑ พ.ย.๕๑             

ทายหนังสือ สง.จตช.ที่ ๐๐๐๑(จตช)/๒๔๕ ลง ๓๐ ต.ค.๕๑ ให สง.ก.ตร.พิจารณามีความเห็นตอบขอหารือใน

ประเด็นตาง ๆ  ไดแก

ประเด็นที่ ๑ ในกรณีที่ ขาร าชการตํารวจพบวา  ผูบังคับบัญชา ของต น หรือหนวยงานใด 

     ฝ าฝน  หรือไมปฏิบัติ ตามประมวลจริ ยธร รมแ ละจรร ยาบรรณของตํารวจ ใหสามา รถ รายงาน

     ตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้นเปนอยางไร

ประเด็นที่ ๒ ในกรณีข าราชการตํารวจพบวาขาราชการตํารวจหนวยงานอื่น ละเมิด หรือ

     ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะกระทําอยางไร

ประเด็นที่ ๓ กฎ ก .ต ร .ที่ กํ าหน ดกร ณีหนวย งา นล ะเมิด  หรือฝา ฝน  หรือ ไมปฏิบัติ ตา ม

     ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ในกฎ ก.ตร.ฯ ไมมีคําจํากัดความหรือคําอธิบายวา

     หนวยงานผิดจริยธรรมอยางไร

ในการตอบขอหารือ  สง.ก.ตร.มีหนังสือ ที่ ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘ ลง ๒๘ ม.ค.๕๒  เรื่อง ตอบขอหารือกรณี

การรายงานตามนัยกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐  โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี



๒๙

ผูบังคบับัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัด

ประเด็นที่ ๑  ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวา ผูบังคับบัญชาของตน หรือหนวยงานใด ฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตน

สังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้นเปนอยางไร

ประเด็นที่ ๑ ผูบั ง คั บบัญ ช า เ ห นื อ หน วย ง า น ที่ ต น สั ง กั ด   ห มา ย ถึง   ผู บั งคั บบัญ ช า

เหนือหนวยงานที่ตนสังกัดตามลําดับตําแหนงที่กําหนดไวตาม มาตรา ๔๔ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๗

การ รา ยงา นตอ ผูบัง คับบัญชา เหนือหนวย งาน ที่ ตนสั ง กัด อยา งนอยส ามลํ า ดับ ช้ัน น้ั น 

ใหยึดหลัก  ดังนี้

๑. การรายงานจะรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดชั้นใดชั้นหนึ่ง

ในสามลําดับชั้นดังกลาวก็ได

๒. การรายงานจะรายงานตอผู บังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดทั้งสามลําดับ

ตามลําดับชั้นดังกลาวก็ได

๓. หากรายงานตาม ๑ หรือ ๒ แลว ผูบังคับบัญชาตาม ๑ หรือ ๒ ดังกลาว ไมได

ดําเนินการใด  ก็ใหสามารถรายงานตอจเรตํารวจแหงชาติ หรือ ผบ.ตร.ตอไปก็ได

อน่ึง กา รรายงานดั งกลาวตาม กฎ ก.ตร.ฯ ขอ ๑๐ วรรคสอง กําหนด ไมถือวา เปนการ

กระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตนแตอยางใด

คําอธิบาย

๑. การพิจารณาหนวยงานยึดถือดังนี้ 

ลําดับ ๑ แผนก/ งาน/กองรอย/หรือหนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีระดับเทียบเทา

ลําดับ ๒ ฝาย/ กองกํากับการ/ สถานีตํารวจ/ กลุมงาน/ กลุมตําแหนง/ หรือหนวยงานเรียกชื่อ              

อยางอื่นที่มีระดับเทียบเทา

ลําดับ ๓ ศูนย/ สวน/ กองบงัคับการ/ หรือหนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีระดับเทีบเทา

ลําดับ ๔ กองบัญชาการ/ สํานักงาน/ หรือหนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีระดับเทียบเทา

ลําดับ ๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๒. การจัดหนวยงานตามขอ ๑ ใหหมายความรวมถึงการจัดหนวยงานภายในของหนวยงานตางๆ ตามที่ ตร.

กําหนด



๓๐

๓. กรณีขาราชการตํารวจ พบผูบังคับบัญชาของตนที่มีตําแหนงสูงกวาหนวยงานที่ตนสังกัด ฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เชน ผบ.หมู ก. สังกัดหนวยงานลําดับ ๑ พบ 

พล.ต.ต. ข. สังกัดหนวยงานลําดับ ๓ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ การรายงานใหรายงานผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดลําดับ ๔ ขึ้นไป

ตําแหนงขาราชการตํารวจ

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

      มาตรา ๔๔ ตําแหนงขาราชการตํารวจมีดังตอไปนี้

      (๑) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

      (๒ จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

      (๓) ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

      (๔) ผูบัญชาการ

      (๕๖ รองผูบัญชาการ

(๖ ) ผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ

      (๗) รองผูบังคับการ และพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ

      (๘) ผูกํากับการ และพนกังานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ

      (๙) รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ

      (๑๐) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ

      (๑๑) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน

      (๑๒) ผูบังคับหมู

      (๑๓) รองผูบังคับหมู

       ก.ตร. จะกําหนดใหมีตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยจะใหมีชื่อตําแหนงใดเทียบกับตําแหนง

ตามวรรคหนึ่งก็ได โดยใหกําหนดไวในกฎ ก.ตร.การกําหนดตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นใหมี

เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหเกิดประสิทธิภาพ

และประหยัด และเมื่อหมดความจําเปนตามที่กําหนดไวในกฎ ก.ตร. แลวใหยุบตําแหนงนั้น



๓๑

ขาราชการตํารวจหนวยอื่นผิดจริยธรรม

ประเด็นท่ี ๒  ในกรณีขาราชการตํารวจพบวาขาราชการตํารวจหนวยงานอื่น ละเมิด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะกระทําอยางไร

ประเด็นท่ี ๒  ดําเนินการเชนเดียวกับประเด็นที่ 1  คือรายงานผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงาน

ของตนสังกัด อยางนอยสามลําดับชั้นฯ   สวนรายละเอียดของการรายงานตอผูบังคับบัญชาของ

ผูที่ถูกรายงานกลาวหา ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบ

เกี่ยวกับการรายงานตอไป  ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงเรื่องดังนี้ประกอบดวย

๑. จะตองเปนเรื่องของการไมปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ฯ เรื่องดังกลาวไมใชเรื่องของการ  

ไมไดรับความเปนธรรม  ซึ่งมีชองทางการรายงานอยูแลว

๒. จะตองมรีะเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรายงานวาเปนเรื่องการละเมิด 

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๓. จะตองคุมครองผูร ายงานเ ก่ียว กับการละเมิด ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

หนวยงานตํารวจผิดจริยธรรม

ประเด็นที่ ๓   กฎ ก.ตร.ที่กําหนดกรณีหนวยงานละเมิด หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ ในกฎ ก.ตร.ฯ ไมมีคําจํากัดความหรือคําอธิบายวาหนวยงาน ผิดจริยธรรมเปนอยางไร

ประเด็นที่ ๓  กรณีหนวยงานตํารวจฝาฝนละเมิดฯ หมายถึง เปนกรณีการดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบในการสั่งการ  การอนุญาต การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ และการดําเนินการ

ดานอื่น ๆ ของหนวยงานตํารวจโดยหัวหนาหนวยงาน ผูรักษาการแทน หรือผูปฏิบัติราชการแทนที่ได

กระทําการอันเปนการละเมิด  ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ขอสังเกตที่ประชุม   ในการประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่  ๗/๒๕๕๑ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๑

ในการกําหนดระเบียบการรายงานนั้น  ใหคํานึงถึงระดับชั้นยศของผูละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดวย  โดยจะตองมีชองทาง

ที่ใหผูพบเห็นการละเมิดไดมีโอกาสรายงานตอผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาผูละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติ

ตามกฎ ก.ตร.ดังกลาว



๓๒

หนวยงานตํารวจ และลําดับชั้นของหนวยงานตํารวจตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

ขอ ๑๐  ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด

ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชา

เหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น และหากผูบังคับบัญชาที่ตนรายงาน มิไดดําเนินการใด               

ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได

การรายงานตามวรรคแรก ไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน

ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับ

การรายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

มาตรา ๑๐ สํานักงานตํารวจแหงชาติแบงสวนราชการดังตอไปน้ี

(๑) สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

(๒) กองบัญชาการ

การแบงสวนราชการตาม (๑) เปนกองบัญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม (๒) ใหตราเปน                 

พระราชกฤษฎีกา และการแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่น ใหออกเปนกฎกระทรวง

และใหกําหนดอํานาจหนาที่ไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น แลวแตกรณี

- พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

- กฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่นในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๒ 

- ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๕๒



๓๓

ความหมายของคําวา “หนวยงานตํารวจ และลําดับชั้นของหนวยงานตํารวจ”  กฎ ก.ตร.วาดวยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แกไขปรับปรุงตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ 

แนบทายกฎ ก.ตร.ดังกลาว  ไมไดใหคําจํากัดความ หรือคํานิยาม หรืออธิบายความหมาย “หนวยงานตํารวจ”

มีหมายความวาอยางไรและ “ลําดับชั้นของหนวยงานตํารวจ” แบงออกเปนก่ีลําดับชั้นอยางไรบาง   ยอมทําใหเกิด

ปญหาในการแปลความในการนํามาปรับใชกับการรายงานกรณีพบวาขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจ ละเมิด 

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจตาม กฎ ก.ตร.ฯ ขอ ๑๐  

ในการแปลความหรือการตีความ จึงตองแปลความตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ยังมีผลใชบังคับอยูใน

ปจจุบัน  ไดแก  พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  กฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอื่นในสํานักงาน             

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒   และระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการกําหนดอํานาจหนาที่

ของสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ฉะน้ัน หนวยงานตํารวจและลําดับชั้นของหนวยงานตํารวจตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ นาจะมีความหมาย  ดังนี้

๑. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

๒. กองบัญชาการหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ

๓. ก อ ง บั ง คั บ ก า ร    ตํ า ร ว จ ภู ธ ร จั ง ห วั ด  ห รื อ ส วน รา ช ก า ร ที่ เ รี ย ก ชื่ อ อ ย า ง อื่น แ ล ะ มีฐ า น ะ

เทียบเทากองบังคับการ

๔. ก อ ง กํ า กั บก า ร ห รือส วน ร า ช ก า ร ที่ เ รี ยก ชื่ อ อย า ง อื่ น แล ะ มีฐ า น ะเ ที ยบ เ ท า ก อ ง กํ า กั บก า ร 

สถานีตํารวจที่มีผูกํากับการเปนหัวหนา  และสถานีตํารวจที่มีสารวัตรใหญหรือสารวัตรเปนหัวหนา



๓๔

ขั้นตอนการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาเมื่อไดรับรายงาน

ตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แกไขปรับปรุงตามกฎ 

ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติของ

ผูบังคับบัญชาเมื่อไดรับรายงาน ไวดังนี้

๑. เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานเร่ืองการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ          

ของตํารวจ ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ขอ ๑๐ แลว ใหดําเนินการ ดังนี้

๑.๑ ในกรณีที่มีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจ

ในสวนที่ไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั้งวินัยของตํารวจ หากเปนการ

ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามโดยไมเจตนา และไมกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยงานหรือชื่อเสียงของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครองโดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติดวยหลักการ

และเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม เพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดสํานึกและแกไขปรับปรุงตน                   

เมื่อไดอบรมชี้แนะแลว ผูใตบังคับบัญชาผูน้ันยังหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาวตักเตือน

๑.๒ การละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในขอ

ประพฤติปฏิบัติที่เปนขอหามในการรักษาวินัย ใหผูบงัคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยไปภายในอํานาจหนาที่

๑.๓ หากผลการสอบขอเท็จจริง ไมมีมูล ใหสั่งยุติ

๑.๔ หากผลการสอบขอเท็จจริงมีมูลวา เปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ โดยมีพยานหลักฐานฟงไดวากระทําผิดวินัยและเขาหลักเกณฑเปนกรณีความผิดที่ปรากฏ ชัดแจง

ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗  เชน กระทําผิดวินัยไมรายแรงตอหนาผูบังคับบัญชา

ผูมีอํานาจลงโทษ หรือกระทําผิดและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา เปนตน ก็ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา            

สั่งการไปภายในอํานาจโดยไมตองสืบสวนขอเท็จจริงหรือสอบสวน  หากจะตองสืบสวนขอเท็จจริงหรือแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎ ก.ตร.วาดวย                    

การสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ หรือ กฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ แลวแตกรณี

การสอบขอเท็จจริงและการพิจารณาดําเนินการของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ ใหคํานึงถึงขอเท็จจริง

ที่เกิดข้ึนตามความประพฤติและการปฏิบัติที่ผานมาของขาราชการตํารวจผูถูกกลาวหา มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดลอม 

ความรูสํานึกในการกระทําและแกไขเยียวยาผลราย หรือผลกระทบ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา

ประกอบกัน และมุงเนนการแกไขปญหามากกวาการลงโทษ

๒. กรณีที่ขาราชการตํารวจผูกระทําละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

ไมอยูในปกครองบังคับบัญชา ก็ใหสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของขาราชการตํารวจผูน้ัน เปนผูดําเนินการสอบขอเท็จจริง

๓. กรณีที่ผูบังคับบัญชาผูไดรับรายงานไมดําเนินการตามขอ ๑ และ ๒  และมีการรายงานเรื่องนั้นถึงจเร

ตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหจเรตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแจง

ผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทาของผูรับรายงาน ดําเนินการสอบขอเท็จจริงตามขอ ๑ 

พรอมทั้งใหพิจารณาขอบกพรองกับผูบังคับบัญชาผูไดรับรายงานที่มิไดดําเนินการ ไปภายในอํานาจหนาที่อีกสวน

หน่ึง
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ผูบังคับบัญชาไดรับรายงาน

สอบขอเท็จจริง

ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง

ไมมีมูล

ใหยุติเรื่อง

สั่งการภายในอํานาจ (กรณีความ

ผิดท่ีปรากฏชัดแจงตาม กฎ ก.ตร.)

สืบสวนขอเท็จจริง

ไมมีมูล
มีมูล

ใหยุติเรื่อง

ไมรายแรง รายแรง

ใหผูบังคับบัญชา

สั่งลงโทษตาม

สมควรแกกรณี

ใหตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัย

อยางรายแรง

แผนผงัแสดงขั้นตอนการปฏิบัติของผูบังคับบญัชาเมื่อไดรบัรายงาน

เรื่องการละเมิด หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.วาดวย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ ขอ ๙ และขอ ๑๐

มีมูล

ละเมิดสวนที่ ๑

ใชมาตรการ

ทางปกครอง

ละเมิดสวนที่ ๒

ใชมาตรการทางวินัย

ครั้งที่ ๑ 

อบรมชี้แนะแนวทาง

ครั้งที่ ๒ 

วากลาวตักเตือน
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บทที่  ๔

แนวทางการสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ

ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๕ กําหนดวา              

“ใหกองบัญชาการศึกษาทําหนาที่เปนศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ มีหนาที่

กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติ

ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งรณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธเผยแพร กําหนด

หลักสูตร พัฒนาและฝกอบรมขาราชการตํารวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสรางเครือขายทั้งภายใน

และภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจใหเทียบเทา

ระดับสากล

ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติ

ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งแผนดําเนินงานตามความในวรรคแรกให

กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้น และตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ตร.ดวย ” 

กองบัญชาการศึกษา จึงไดดําเนินการตามแนวทาง ตามกฎ ก.ตร.ดังกลาว เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในสังกัด

สํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการ ดังน้ี

๑.  กํ าหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษาแนะนํา

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

การกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศูนยสงเสริมจริยธรมและใหคําปรึกษาแนะนํา

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เปนระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ 

กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตํารวจ และหนวยงานเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น ดังน้ี

๑. ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ

คณะกรรมการศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามคําสั่ง ตร.ที่ ๑๘๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๕๒ 

รวมศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม ของ บช.ศ. และศูนยใหคําแนะนําปรึกษาการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ของ จต.เขาดวยกันเปนศูนยเดียวกัน

๒. ระดับกองบัญชาการ

คณะ กร รมกา รศูน ยใหคําปรึกษา แนะนําการ ปฏิบัติต ามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณ สงเสริม

จริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ ระดับกองบัญชาการ โดยจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน

เขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการดวย
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๓. ระดับกองบังคับการ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศ ูน ย ใ ห คํ า ป ร ึก ษ า แ น ะ นํา ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ปร ะมวลจริ ย ธรร มจรรย า บร รณ 

สงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาดานจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ระดับกองบังคับการ โดยจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ

ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการดวย

๔. ระดับกองกาํกับการ  สถานีตํารวจ  และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

คณะกรรมการศูนยใหคํ าปรึกษาแนะนํา เ ก่ียว กับการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณ                    

สงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาดานจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ระดับกองกํากับการ สถานีตํารวจ และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ยกเวนกองกํากับการ           

ที่ทําหนาที่ดานอํานวยการหรือสนับสนุนในกองบังคับการอํานวยการ และกองบังคับการที่ทําหนาที่ดานอํานวยการ

ในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ประกอบดวย

๔.๑ หนวยงานที่มีผูกํากับการเปนหัวหนา  ประกอบดวย

๑) ผูกํากับการ(หัวหนาหนวยงาน) เปนประธานกรรมการ

๒) รองผูกํากับการ ทุกนาย          เปนกรรมการ

๓) สารวัตร  ทุกนาย เปนกรรมการ

๔) กต.ตร.ภาคประชาชน (ตามความเหมาะสม) เปนกรรมการ

๕) ใหประธานแตงตั้งเลขานุการตามความเหมาะสม        เปนเลขานุการ

๔.๒หนวยงานที่มีสารวัตรใหญ หรือรองผูกํากับการเปนหัวหนา  ประกอบดวย

๑) สารวัตรใหญ หรือรองผูกํากับการ(หัวหนาหนวยงาน)   เปนประธานกรรมการ

๒) สารวัตร  ทุกนาย                          เปนกรรมการ

๓) รองสารวัตร  ทุกนาย เปนกรรมการ

๔) กต.ตรภาคประชาชน (ตามความเหมาะสม)                  เปนกรรมการ

๕) ใหประธานแตงตั้งเลขานุการตามความเหมาะสม  เปนเลขานุการ

๔.๓ หนวยงานที่มีสารวัตร เปนหัวหนา   ประกอบดวย

๑) สารวัตร(หัวหนาหนวยงาน)                                        เปนประธานกรรมการ

๒) รองสารวัตร  ทุกนาย                         เปนกรรมการ

๓) กต.ตร.ภาคประชาชน (ตามความเหมาะสม)        เปนกรรมการ

๔) ใหประธานแตงตั้งเลขานุการตามความเหมาะสม      เปนเลขานุการ   

มีอํานาจหนาที่ ดําเนินการใหเปนไปตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมฯ และหลักเกณฑ ดังนี้

๑) ประเมินผลขาราชการตํารวจในสังกัดที่ประพฤติดี เยี่ยม ตามประมวลจริยธรรม และ

จรรยาบรรณของตํารวจ และหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อดาํเนินการประกาศเชิดชูเกียรติ

๒) รณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ เผยแพร ใหหนวยงาน และขาราชการตํารวจในสังกัดประพฤติ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ



๓๘

๓) พัฒนา ฝกอบรม สงเสริมการเรียนรูแกขาราชการตํารวจในสังกัดเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ รวมทั้งสรางเครือขายท้ังภายใน และภายนอกสังกัด

๔) ใหคําแนะนํา ปรึกษา เก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

และแจกจายคูมือ คําอธิบาย แนวทางการปฏิบัติฯ แกขาราชการตํารวจในสังกัด

๕) สอดสอง ดูแล การรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในสังกัด รวมทั้ง

ดําเนินการตอผูละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๖) มอบหมายใหผูใด ดําเนินการตามที่เห็นสมควร

๒.  การกําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน

ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๕ วรรคแรก กําหนดใหกองบัญชาการศึกษามีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ

การประเมิน เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ โดยตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินรวมทั้งแผนดําเนินงานจะตองไดรับความ

เห็นชอบจาก ก.ตร.ดวย 

การประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ประพฤติ

ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหทําเปนประจําทุกป รวมถึงสํานักงานผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการ

ตํารวจในสังกัด ตามกฎ ก.ตร. ขอ ๖ 



๓๙



๔๐

กฎ  ก.ตร.

วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

พ.ศ. ๒๕๕๑

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

       อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุม

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑  เมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร.ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ กฎ ก.ตร.นี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

ขอ ๒ ใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ ก.ตร. นี้ เปนกรอบ แหง

การประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ

ขอ ๓ ใหถือวาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทายกฎ ก.ตร.  นี้ เปนประมวล

จริยธรรมของขาราชการตํารวจตามมาตรา ๒๗๙แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

เปนจรรยาบรรณของตํารวจตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

ขอ ๔ ในการพิจารณาสรรหา  กล่ันกรอง  หรือแตงตั้งขาราชการตํารวจผูใด รวมทั้งการ

โยกยาย การเล่ือนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ กองบัญชาการหรือหนวยเทียบเทากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตํารวจและ

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ควรคํานึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของบุคคลดังกลาวดวย

หนา ๒๖

เลม ๑๒๕  ตอนท่ี ๑๐๐  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๑



๔๑

ขอ ๕ ใหกองบัญชาการศึกษาทําหนาที่เปนศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของ

ขาราชการตํารวจ มีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและ

ขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งรณรงค 

สงเสริม ประชาสัมพันธเผยแพร กําหนดหลักสูตร พัฒนาและฝกอบรมขาราชการตํารวจเกี่ยวกับจริยธรรม

และจรรยาบรรณ รวมทั้งสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อสงเสริม

จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจใหเทียบเทาระดับสากล

ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่

ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งแผนดําเนินงานตามความ

ในวรรคแรกใหกองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้น และตองไดรับความเห็นชอบจาก 

ก.ตร. ดวย

ขอ ๖ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจใน

ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ประจําทุกป  ตามหลักเกณฑการประเมินตามขอ ๕ วรรคสอง

ใหสาํนักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และหนวยงานเทียบเทา กองบัญชาการ 

ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจในสังกัดตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม

ขอ ๗ ใหสถาบันการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาตินําประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจไปกําหนดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

และมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามขอ ๕ วรรคแรก

ขอ ๘ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ  และสอดสอง

ดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสาํนักงานตํารวจแหงชาติ

หากจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทาง

เสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมขิองสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ

หนา ๒๗

เลม ๑๒๕  ตอนท่ี ๑๐๐  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙  กันยายน  



๔๒

ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการ

หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่  หากเห็นสมควร

จเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับ

และติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจากกองบัญชาการหรือ

หนวยงานเทียบเทากองบัญชาการนั้นก็ได

ใหจเรตํารวจแหงชาติจัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ใน

ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตางๆ จัดตั้งศูนยดังกลาวหรือแตงตั้งท่ี

ปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความ

เหมาะสมแลวแตกรณี

ขอ ๙ ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานทุกระดับมีอํานาจและหนาที่สนับสนุนสงเสริมให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด รวมทั้งสอดสอง

ดูแลมิใหมีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม หากพบวามีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามและไม

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือ

หนวยงานตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  ให

สามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น และหาก

ผูบังคับบัญชาที่ตนรายงานมิไดดําเนินการใด ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ  หรือผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติได

การรายงานตามวรรคแรก ไมถือวาเปนการกระทําขามผูบงัคับบัญชาเหนือตน

ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติ วางระเบียบเกี่ยวกับการ

รายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ กฎ ก.ตร. นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอ ๑๑ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีหนาที่เสนอความเห็นตอ ก.ตร. เพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ

ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจทุกระดับมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเสนอปญหาและ          

อุ ปสรรคในการปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจหรื อเสนอความเห็นในการ

หนา ๒๘

เลม ๑๒๕  ตอนที่ ๑๐๐  ก ราชกจิจานุเบกษา ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๑



๔๓

แกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยสงขอเสนอหรือความเห็นดังกลาว    

ไปยงัจเรตํารวจแหงชาติ

ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจซึ่งตองปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซึ่งมีการกําหนดประมวล 

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นไวเปนการเฉพาะ ตองถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพนั้นดวย

ก.ตร. อาจใหมีการกําหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติ

หนาที่ในสายงานใดไดตามที่เห็นสมควร      

ใหไว  ณ  วันท่ี ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑

สมัคร   สุนทรเวช

(นายสมัคร  สุนทรเวช)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ

หนา ๒๙

เลม ๑๒๕  ตอนท่ี ๑๐๐  ก ราชกจิจานุเบกษา ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๑



๔๔

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบกฎ ก.ตร.

วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

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

หลักการ

                          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐  บัญญัติให

ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่กําหนดคานิยมหลัก และเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุง

ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ และพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๔๗ มาตรา ๗๗ บัญญัติใหขาราชการตํารวจตองถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตํารวจที่กําหนดไวในกฎ 

ก.ตร.โดยเครงครัด จึงสมควรกําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจไวเปนแนวทางปฏิบัติ

เหตุผล

                         โดยที่ตํารวจเปนที่พึ่งสําคัญของประชาชนในดานอํานวยความปลอดภัยและความยุติธรรม เที่ยงตรง 

ดังนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีคุณธรรม จริยธรรม บรรลุ

วัตถุประสงคนโยบายของทางราชการและเปนตํารวจของประชาชนอยางแทจริง จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ตร.น้ี

(  เลม  ๑๒๕ ตอนที่  ๑๐๐ ก             ราชกจิจานุเบกษา  หนา ๓๐       ๑๙  กันยายน   ๒๕๕๑  )



๔๕

กฎ  ก.ตร.

วาดวยประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๓

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

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ 

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุม

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงแกไขปรับปรุง กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้

ขอ ๑ กฎ ก.ตร. น้ี ใหใชบังคับต้ังแตวัดถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา เปนตนไป

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหง กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

 “ขอ ๒ ใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทาย กฎ ก.ตร. นี้ เปน

กรอบแหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ ซึ่งประกอบดวย

 สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ

 สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของขอ ๘ แหง กฎ ก.ตร. วาดวยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน

“หากจเรตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานท่ีจเรตํารวจแหงชาติมอบหมายพบวาหนวยงานตํารวจ

หรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดย

พฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกยีรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

หรือวิชาชีพตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแจงผูบังคับบัญชาในระดับ

กองบัญชาการ หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ สอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หาก

เห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายให รองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไป

กํากับและติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจากกองบัญชาการ 

หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ นั้นก็ได

ใหจเรตํารวจแหงชาติ จัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามวรรคหน่ึงใน

ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตาง ๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา



๔๖

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจตามขอ ๕ 

หรือแตงตั้งที่ปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการตาม

ความเหมาะสม แลวแตกรณี”

ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี ้เปนวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหาของขอ ๙ แหง กฎ ก.ตร. 

วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑

“ในการสอดสองดูแลใหกองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตํารวจ ที่มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ

บริหารงานตํารวจภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลดวย

 ในกรณีที่มีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจ ใน

สวนท่ีไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมท้ังวินัยของตํารวจ หากเปนการ

ละเมิด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามโดยไมเจตนา และไมกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยงานหรือชื่อเสียงของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครอง โดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติดวยหลักการ

และเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม เพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดสํานึกและแกไขปรับปรุงตน เมื่อได

อบรมช้ีแนะแลว ผูใตบังคับบัญชาผูน้ันยังหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาวตักเตือน

การละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ในขอ

ประพฤติปฏิบัติที่เปนขอหามในการรักษาวินัย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยไปภายในอํานาจหนาที่

ในการพิจารณาวาการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามประมวล

จริยธรรมนั้น เปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน อายุ ประวัติ

และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอันควรนํามา

ประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางขางตนเปนราย ๆ ไป”

ขอ ๕ ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แนบทาย กฎ ก.ตร. 

วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑) และใหใชประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓(แนบทาย กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)

สําหรับขอความอื่นนอกจากนี้ คงเปนไปตามที่กําหนดไวเดิม

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

สุเทพ    เทือกสุบรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรี

ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ



๔๗

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓

(แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๓)

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

ดวยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ ไดแก การรักษาความปลอดภัยสําหรับ

องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค 

และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รักษาความสงบ

เรียบรอยของสังคม บริการชุมชนใหเกิดความรมเย็น ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย และ

ดําเนินการเพื่อนําผูกระทําผิดกฎหมายเขาสูกระบวนการยุติธรรม

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 ท่ี ข อ ง สํ า นั ก ง า น ตํ า ร ว จ แ ห ง ช า ติ

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจําเปนตองกําหนดประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ เปนกรอบการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณที่ดีและเปนมาตรฐาน

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย

สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใหขาราชการตํารวจอยูใน

กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําใหขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการ

เปนผูพิทักษสันติราษฎร

สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือคุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ของ

ขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาท่ีของวิชาชีพตํารวจ ที่

ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการตํารวจและวิชาชีพ

ตํารวจ

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้

“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจสวนตัวตอบุคคล

หรือกลุมบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกําเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา 

ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศสวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือ

สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม

“ประโยชน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน บริการ ตําแหนงหนาที่การงาน สิทธิประโยชน หรือ

ประโยชนอื่นใดหรอืคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับสิ่งดังกลาวในอนาคตดวย

“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความวา การปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ ตอรางกายหรือจิตใจของ

บุคคล ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือ ดูถูกศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย
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ขอ ๓ ขาราชการตํารวจตองเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

อยางเครงครัด เมื่อตนไดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

จะตองรายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสือทันที

หากไมแนใจวาการที่ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจเปนหรือจะเปนการ

ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจหรอืไม ใหขาราชการตํารวจนั้น

ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนยใหคําปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ ๘  วรรคสาม

สวนที่ ๑

มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคตขิองตํารวจ

ขอ ๔ ขาราชการตํารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเปนเครื่อง   เหนี่ยวรั้งใน

การประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี

(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

(๒) การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทานั้น

(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด

(๔) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวน

ใหญของบานเมือง

ขอ ๕ ขาราชการตํารวจพึงยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เปนแนวทางชี้นําการประพฤติตน

และปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถงึปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร ดังนี้

(๑) เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่

(๒) กรุณาปราณีตอประชาชน

(๓) อดทนตอความเจ็บใจ

(๔) ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก

(๕) ไมมักมากในลาภผล

(๖) มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน

(๗) ดํารงตนในยุติธรรม

(๘) กระทําการดวยปญญา

(๙) รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต

ขอ ๖ ขาราชการตํารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองใหทันโลกทัน

เหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของสวนราชการในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวของกับหนาที่และความ

รับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานไดอยางกลมกลืนแบบเนียน และเปนประโยชนตอราชการของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ



๔๙

สวนที่  ๒

มาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ

ขอ ๗ ขาราชการตํารวจตองเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี

(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และไมยอมใหผูใดลวงละเมิด

(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมือง  ไมเปนผูบริหาร

หรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกพรรคการเมือง หรือผูสมัคร

รับเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและทองถิ่น

ขอ ๘ ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ

ขอ ๙ ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุด 

โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเปนสําคัญ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม

(๒) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ ไหวพริบ กลาหาญ

และอดทน

(๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้งหนาที่ ไมหลีกเลี่ยงหรือปดความ

รับผิดชอบ

(๔ ) ดูแลรักษาและใชทรัพย สินของ ทางราชการอยางประหยัดคุ มค า โดยระมัดระวั ง

มิใหเสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง

(๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากประชาชนผู

มาติดตอราชการ เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อโยชนในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย 

กฎ ขอบังคับ กําหนด

ขอ ๑๐ ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึกของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพื่อใหประชาชนศรัทธา

และเชื่อมั่น ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(๑) มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธอันดี และมีความสุภาพออนโยนตอประชาชนผูรับบริการ รวมท้ัง

ใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ

(๒) ปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน ไมเบียดเบียน ไมแสดงกริยาหรือทาทางไม

สุภาพ ไมใหเกยีรติ รวมทั้งไมใชถอยคํา กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือ เหยียดหยาม

ประชาชน



๕๐

(๓) เอื้อเฟอ สงเคราะห และชวยเหลือประชาชนเมื่ออยูในฐานะที่จําเปนตองไดรับ         ความ

ชวยเหลือ หรือประสบเคราะหจากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่น ๆ ไมวาบุคคลนั้นจะเปนผูตอง

สงสัยหรือผูกระทําผิดกฎหมายหรือไม

(๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด การให

ขอมูลขาวสารแกประชาชนที่รองขอ ตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และไมใหขอมูล

ขาวสารอนัเปนเท็จแกประชาชน

ขอ ๑๑ ขาราชการตํารวจตองมีความซื่อสัตยสุจรติและยดึมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชนสวนรวม

เหนือประโยชนสวนตน ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี

(๑) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ของตน 

แสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น

(๒) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ของตน ไป

ในทางจูงใจหรอืมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของขาราชการตํารวจหรือเจาหนาที่ของ

รัฐอื่น อันเปนผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของผูนั้นสูญเสียความ เที่ยงธรรมและยุติธรรม

(๓) ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญน้ันตองมีมูลคา

ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศกําหนด เวนแตญาติซึ่งใหโดยเสนหา

ตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการใหโดยธรรมจรรยา

(๔) ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนสวนตน

(๕) ไมประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน หรือเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม

(๖) ดํารงชีวิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิดกฎหมายแมเห็นวาเปน

เรื่องเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และใชจายประหยดัตามฐานะแหงตน

ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจในวิชาชีพ กลายืนหยัดกระทําในส่ิงที่ถูกตองดีงามเพื่อ

เกยีรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเปนตํารวจ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด

(๒) ไมสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอคุณธรรมและศลีธรรม

(๓) ไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ตนรูหรือควรจะรูวาไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ใหทักทวงเปน    ลาย

ลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาผูส่ัง

(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

หรือทําใหสูญเสียความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม

ขอ ๑๓ ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัต ิดังน้ี

(๑)  ประพฤติปฏิบั ติตนเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี  รวมทั้ง เปนที่ปรึกษาและที่พึ่ งของ

ผูใตบังคับบัญชา
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(๒) หมั่นอบรมใหผูใตบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ     วากลาว

ตักเตือนดวยจิตเมตตาและใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่

(๓) ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ยอมรับฟงความ

คิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา

(๔) ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของตนอยางเครงครัดและ

ปราศจากความลําเอียง

ขอ ๑๔ ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติดังนี้

(๑) เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย

(๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ

(๓) ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพมีน้ําใจ รักใครสมานฉันท และมี

มนุษยสัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน

(๔) อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึดความสําเร็จของงาน

และชื่อเสียงของหนวยเปนที่ตั้ง

ขอ ๑๕ ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของ

รัฐ ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด ดังนี้

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ

(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  ทับซอน

(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย

(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ

(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชพีขององคกร

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ

ขอ ๑๖ ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกในการใหบริการประชาชนดานอํานวยความยุติธรรม และ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อใหประชาชนมีความ

เล่ือมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
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(๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาต ขอขอมูลขาวสาร หรือ

ติดตอราชการอื่น ดวยความเต็มใจ เปนมิตร ไมเลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไมใหประชาชนเสียสิทธิหรือ

เสรีภาพตามกฎหมาย

(๒) สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชนเพื่อใหเกิดความนาเคารพยําเกรง ไมใชถอยคํา กริยา 

หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน

(๓) ในขณะปฏิบัติหนาท่ี ตองดํารงตนใหอยูในสภาพที่พรอมและเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ดวย

ความนาเชื่อถือและนาไววางใจ

(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจาก

เหตุอันสมควร

(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมีบุคคลรองขอ

ขอ ๑๗ เมื่อเขาจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจใหแกการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและมีสติปญญา

(๒) ยืนหยัดเจตนารมณในการรักษากฎหมายใหถงึที่สุด และดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทํา

ความผิด ทั้งนี้ใหระลึกเสมอวาการใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย

(๓) ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใชมาตรการปกติแลว ไมเพียงพอที่จะหยดุยั้งผูกระทําความผิด

หรือผูตองสงสัยได

ขอ ๑๘ ขาราชการตํารวจตองตระหนักวา การใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรงเปนมาตรการที่

รุนแรงที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไดตอเมื่อมีความจําเปนภายใตกรอบของ

กฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิด หรือผูตองสงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือ

เพื่อชวยบุคคลอื่นที่อยูในอันตรายตอชีวิต

เมื่อมีการใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไมวาจะมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม ขาราชการ

ตํารวจตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที

ขอ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคํา หรือ การซักถาม

ผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่อยูในความควบคุมตามกฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็นเหตุการณ หรือบุคคลอื่น 

ขาราชการตํารวจตองแสดงความเปนมืออาชีพโดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมทั้งใช

ปฏิภาณไหวพริบและสติปญญา เพื่อใหไดขอเท็จจริงและธํารงไวซึ่งความยุติธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัต ิดังนี้

(๑) ไมทําการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น

(๒) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล 

หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น

(๓) ไมกระทําการขมขูหรือรังควาน หรือไมใชอํานาจที่มิชอบ หรือแนะนํา เสี้ยมสอนบุคคล   ให

ถอยคําอันเปนเท็จหรอืปรกัปรําผูอื่น

(๔) ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา
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(๕) ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน

ขอ ๒๐ ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมของตนอยางเครงครัดตาม

กฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบ   แบบแผน

(๒) ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหงกฎหมาย

(๓) จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควรแกกรณี เมื่อบุคคล

นั้นมีอาการเจ็บปวยหรือรองขอ

(๔) ไมควบคุมเด็กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ หรือไมคุมขังผูหญิงรวมกับ

ผูชาย เวนแตเปนกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต

ขอ ๒๑ ขอมูลขาวสารที่ขาราชการตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๑๙ หรือจากการ

ปฏิบัติหนาที่อื่น ขาราชการตํารวจจะตองรักษาขอมูลขาวสารนั้นเปนความลับอยางเครงครัด เพราะอาจเปน

อันตรายตอผลประโยชนหรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษทั้งตอผูเสียหายหรือผูกระทํา

ความผิด

ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเพ่ือประโยชน

ในราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเทานั้น

……………………………… 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ตร.ฉบับน้ี คือ  โดยท่ีขาราชการตํารวจที่มีการกระทําหรือความ

ประพฤติที่ยังไมถึงขั้นทําผิดวินัย ประกอบกับสํานักงานตํารวจแหงชาติมีขาราชการตํารวจจํานวนมาก 

จําเปนตองกระจายอํานาจ โดยใหจเรตํารวจแหงชาติสามารถมอบหมายหนวยงานอื่นสามารถสอดสองดูแล

แทนจเรตํารวจแหงชาติได โดยใหมีศูนยผิดชอบงานของหนวยงานตาง ๆ ดานจริยธรรมเปนศูนยเดียวเปน

เอกภาพในการปฏิบัติงาน และตองการกระจายอํานาจใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแล

ขาราชการตํารวจ จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ตร. นี้

( เลม ๑๒๕  ตอนที่  ๑๐๐ ก            ราชกจิจานุเบกษา  หนา ๓๐             ๑๙  กันยายน   ๒๕๕๑ )
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สง.ก.ตร.                                         โทร. ๐  ๒๒๐๕  ๑๗๒๖

ที่ ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘     วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๒

เรื่อง ตอบขอหารือกรณีการรายงานตามนัย กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ขอ ๑๐

เรียน   ผบ.ตร. (ผาน จตช.)

ตามหนังสือสั่งการ ผบ ตร. ที่ ๐๐๐๑(ผบ) /๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑พ.ย.๒๕๕๑ทายหนังสือ สง.จตช. 

ที่ ๐๐๐๑ (จตช)/๒๔๕ ลงวันท่ี ๓๐ ต.ค.๒๕๕๑ ให สง.ก.ตร. พิจารณามีความเห็นกรณี สง.จตช. หรือกรณีการรายงาน

ตามนัยกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ๑๐ โดยมีประเด็นตาง ๆ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวา ผูบังคับบัญชาของตนหรือหนวยงานใดฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตน

สังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้นเปนอยางไร

ประเด็นที่ ๒  ในกรณีขาราชตํารวจพบวาขาราชการตํารวจหนวยงานอื่นละเมิด หรือฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจจะกระทําอยางไร

ประเด็นที่ ๓ กฎ ก.ตร.ที่กําหนดกรณีหนวยงานละเมิด หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน กฎ ก.ตร.ฯ ไมมีคําจํากัดความหรือคําอธิบายวาหนวยงานผิดจริยธรรมเปน

อยางไร

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑)

บัดนี้ อ.ก.ตร.จริยธรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๒๕๕๑ ได พิจารณาและมีมติ

เรื่องการรายงานตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๐ ในประเด็น

ตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลว และ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๕๒ไดมีมติรับทราบผล

การดําเนินการของ อ.ก.ตร.จริยธรรมดังกลาวแลว โดยมีรายละเอียดของมติที่ประชุม ดังน้ี

ประเด็นที่ ๑  ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตนหรือหนวยงานใดฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตน

สังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้นเปนอยางไร
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- ๒ - 

ผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัด หมายถึง ผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัด

ตามลําดับตาํแหนงที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๔  แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยเหนือที่ตนสังกัดอยางนอยสามลําดับชั้นนั้นใหยึดหลักดังน้ี

๑.  การายงานจะรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยที่ตนสังกัดชั้นใดชั้นหนึ่งในสามลําดับชั้น

ดังกลาวก็ได

๒.  การรายงานจะรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดทั้งสามลําดับ ตามลําดับชั้น

ดังกลาวก็ได

๓.  หากรายงานตาม ๑ หรือ ๒ แลว ผูบังคับบัญชาตาม ๑ หรือ ๒ ดังกลาวไมไดดําเนินการใด

ก็ใหสามารถรายงานตอจเรตํารวจแหงชาติ หรือ ผบ.ตร.ตอไปก็ได

อนึ่งการรายงานดังกลาวตาม กฎ ก.ตร.ฯ ขอ ๑๐ วรรคสอง กําหนดใหไมถือวาเปนการกระทําขาม

ผูบังคับบัญชาเหนือตนแตอยางใด

ประเด็นที่ ๒  ในกรณีขาราชการตํารวจพบวาขาราชการตํารวจหนวยงานอื่นละเมิดหรือฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจจะกระทําอยางไร

ดําเนินการเชนเดียวกับประเด็นที่ ๑ คือรายงานผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานของตนสังกัดอยางนอย

สามลําดับชั้นฯ สวนรายละเอียดของการรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูที่ถูกรายงานกลาวหาใหสํานักงานตํารวจ

แหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเก่ียวกับการรายงานตอไป ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงเรื่องดังนี้

ประกอบดวย

๑. จะตองเปนเรื่องของการไมปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ฯ เรื่องดังกลาวไมใชเรื่องของการไมไดรับความ

เปนธรรม ซึ่งมีชองทางการรายงานอยูแลว

๒. จะตองมีระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเก่ียวกับการการรายงานวาเปนเรื่องการละเมิด ฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๓.  จะตองคุมครองผูรายงานเกี่ยวกับการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

ประเด็นที่ ๓ กฎ ก.ตร.ที่ กําหนดกรณีหนวยงานละเมิด หรือฝาฝนหรือ ไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน กฎ ก.ตร.ฯ ไมมีคําจํากัดความหรือคําอธิบายวาหนวยงานผิดจริยธรรมเปน

อยางไร
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กรณีหนวยงานตํารวจฝาฝนละเมิดฯ หมายถึง เปนกรณีการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ความ

รับผิดชอบในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดําเนินการดานอื่นๆ ของหนวยงาน

ตํารวจโดยหัวหนาหนวยงาน ผูรักษาการแทน หรือผูปฏิบัติราชการแทนที่ไดกระทําการอันเปนการละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ขอสังเกตที่ประชุม   ในการกําหนดระเบียบการรายงานน้ันใหคํานึงถึง ระดับชั้นยศของ ผูละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดวย โดยจะตองมี

ชองทางที่ใหผูพบเห็นการละเมิดไดมีโอกาสรายงานตอผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาผูละเมิด  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎ ก.ตร.ดังกลาว

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พล.ต.ท. อาจิณ  โชติวงศ

             (อาจิณ  โชติวงศ)

              เลขานุการ ก.ตร.



๕๗

บันทึกขอความ
สวนราชการ สง.จตช. โทร.  ๐  ๒๒๐๕  ๓๖๒๐

ที่  ๐๐๐๑(จตช)/  ๒๔๕                                                    วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑

เรื่อง   หารือกรณีการรายงาน ตามนัย กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการ  ตาํรวจ  

           พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐

เรียน     ผบ.ตร.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑  กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  และประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบทาย กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑)  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๑๙ ก.ย.๒๕๕๑  และใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐  

วัน  นับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒  คําสั่ง ตร. ที่ ๗๐๒/๒๕๕๑ ลง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดทําคูมือและ

คําอธิบายแนวทางปฏิบัติและระเบียบการรายงาน ตาม กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. ขอเท็จจริง

๒.๑  ตาม กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอ ๘  

กําหนดให จตช.มีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจในภาพรวมระดับ ตร. ประกอบกับตามความในขอ ๑วรรคแรก  ที่กําหนดวาในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวา

ผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น และ

หากผูบังคับบัญชาที่ตนรายงานมิไดดําเนินการใด  ใหสามารถรายงานถึง จตช. หรือ ผบ.ตร.ได  และวรรคทาย ให ตร. 

โดยการเสนอแนะของ จตช.วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ กฎ 

ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒.๒  ในการประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางปฏิบัติและระเบียบการรายงานตาม 

กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามขอ ๑.๒ เมื่อวันที่  ๒๑ ต.ค.๒๕๕๑ 

ณ หองประชุม ๒  อาคาร ๑ ตร. ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นวา  กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  มีประเด็นปญหาการตีความหลายประการซึ่งหากไมไดขอยุติจะมีผลกระทบตอการจัดทําระเบียบ

เก่ียวกับการรายงานตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอ ๑๐  วรรคทาย
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๓.กฎหมาย กฎและระเบียบเก่ียวของ

กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

ฯลฯ

ขอ ๑๐  ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน  ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงาน

ตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหสามารถรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น  และหากผูบังคับบัญชาที่ตนรายงานมิได

ดําเนินการใด ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได

การรายงานตามวรรคแรกไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน

ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงาน

ตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ กฎ ก.ตร.น้ี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔.ขอพิจารณา

๔๑ เน่ืองจากตามความในขอ ๑๐  ของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กําหนดใหขาราชการตํารวจที่พบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด

ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณของตํารวจ ใหขาราชการตํารวจผูน้ันสามารถรายงานตอ

ผู บั ง คั บ บั ญ ช า เ ห นื อ ห น ว ย ง า น ที่ ต น สั ง กั ด ไ ด อ ย า ง น อ ย ส า ม ลํ า ดั บ ชั้ น   แ ล ะ ห า ก ผู บั ง คั บ บั ญ ช า

ที่ตนรายงานมิไดดําเนินการใด ใหสามารถรายงานถึง จตช. หรือ ผบ.ตร. ได  แตเมื่อพิจารณาความในบทบัญญัติใน ขอ 

๑๐ ของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังกลาวแลว อาจแปลความหมาย 

หรือตีความแตกตางกันไปหลายแนวทาง  ดังนั้น เพื่อใหการจัดทํารางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานเปนไปดวยความ

ถูกตองตรงตามเจตนารมณของ กฎ ก.ตร.ดังกลาว เห็นสมควรเสนอ ก.ตร. เพื่อหารือในประเด็นตาง  ๆดังน้ี

ประเด็นที่ ๑  การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยเหนือที่ตนไดสังกัดอยางนอยสามลําดับชั้นมี

กรณีตัวอยางเพื่อหารือดังนี้

กรณีที่  ๑  ผบ.หมูงานธุรการ บก.อก.จต. พบ รอง สว.ธุรการ บก.อก.จต. ละเมิด  ฝาฝน  หรือไมปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ฝอ.บก.อก.จต.หรือ ผกก.ฝอ.

บก.อก.จต. หรือ รอง ผบก.อก.จต. คนใดคนหนึ่งใชหรือไม

กรณีที่  ๒  ผบ.หมูงานธุรการ บก.อก.จต. พบ รอง ผบก.อก.จต.  ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ฝอ.บก.อก.จต.หรือ ผกก.ฝอ.บก.

อก.จต. หรือ รอง ผบก.อก.จต. คนใดคนหน่ึง หรือสามารถรายงานผูบังคับบัญชาเหนอืผูถูกกลาวหาสามลําดับชั้น
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กรณีที่  ๓  สถานีตํารวจที่ม ีผกก.เปนหัวหนาสถานี  ผบ.หมู(ป.)  พบวา รอง สวป. ละเมิด 

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  ถาพิจารณาเห็นวางานปกครองปองกันมี สว.

เปนหัวหนางาน ผูนั้นสามารถรายงานตอ รอง ผกก.ปป.หรือ ผกก.สถานีหรือ รอง ผบก.คนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี แต

หากเห็นวางานปกครองปองกันมี  รอง ผกก.ปป.เปนหัวหนางาน ก็สามารถรายงานตอ ผกก.สถานี  หรือ 

รอง ผบก. หรือ ผบก.หนวยงานน้ัน ๆ  ใชหรือไม

กรณีที่  ๔  ขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงในกลุมตําแหนงที่มีหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการฯ เชน รอง สว.กลุมงานปองกันปราบปราม บก.ป.พบ สว.กลุมงานปองกันปราบปราม บก.ป.ละเมิด 

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.กลุมงาน

ปองกันปราบปราม  หรือ ผกก.กลุมงานปองกันปราบปราม  หรือ รอง ผบก.ป.คนใดคนหนึ่ง หรือสามารถรายงาน รอง 

ผบก.ป. หรือ  ผบก.ป. หรือ รอง ผบช.ก. เพราะหนวยงานที่สังกัดอยูเปนกลุมตําแหนงที่มี ผกก.เปนหัวหนาหนวยงาน

กรณีที่  ๕  ขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงในกลุมตําแหนงที่ไมมีหนวยงานตามกฎกระทรวงแบง

สวนราชการฯ เชน ผบ.หมูประจํา จต. พบวา รอง สว. ประจํา จต. ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ประจํา จต. หรือ ผกก.ประจํา จต. หรือ รอง ผบก.

ประจํา จต. คนใดคนหนึ่ง หรือสามารถรายงานตอ รอง จตร.(สบ ๗) หรือ จตร. (สบ ๘) หรือ รอง จตช.(สบ ๙)  เน่ืองจาก

เปนกลุมตําแหนงที่ขึ้นตรงตอ บช.

ประเด็นที่ ๒ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาขาราชการตํารวจหนวยงานอื่นละเมิด หรือฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ขาราชการตํารวจที่พบการกระทําดังกลาวจะรายงาน

อยางไร

ประเด็นท่ี ๓ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือ หนวยงาน

ตํารวจใดละเมิด หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจน้ัน  มีกรณีใดบางที่

หนวยงานตํารวจ กระทําการอันเปนการละเมิด หรือฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ และการรายงานกรณีดังกลาวจะดําเนินการอยางไร เนื่องจากในกฎ ก.ตร.วาดวยจริยธรรมฯจะกําหนดเรื่องเฉพาะ

ขาราชการตาํรวจกระทําผิดจริยธรรมไวเทานั้น ไมมีคําจํากัดความหรือคําอธิบายวาหนวยงานผิดจริยธรรมเปนอยางไร

๔.๒ เน่ืองจาก กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ จะมีผล

บังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบังคับใชในวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๕๑) ดังนั้นจึง

ไดสั่งการให จต.ดําเนินการตางๆ ไปแลวดังนี้

๔.๒.๑ ยกรางคําสั่งแตงตั้งการทํางานจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ ตามนัยขอ 

๘ ของกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งคณะทํางานจะประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิที่เปนบุคคลภายนอกและขาราชการตํารวจในหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมี พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง

ผูชวย ผบ.ตร.(ปป ๒๓) เปนประธาน
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๔.๒.๒ รางแนวทางการปฏิบัติในการรายงาน ตามนัยขอ ๑๐ ของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อใหหนวยตาง  ๆไดทราบและถือปฏิบัติไปพลางกอนซึ่งจะไดแยก

เสนอ ตร.พิจารณาไปอีกสวนหนึ่ง

๔.๓  ตามความในขอ ๑๐ วรรคทาย ของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กําหนดให ตร.โดยการเสนอแนะของ จตช. วางระเบียบเก่ียวกับการรายงานกรณีที่ขาราชการ

ตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใดละเมิด หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่กฎ ก.ตร. ดังกลาวประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๑ น้ัน เนื่องจากมีประเด็นปญหาการตีความที่จะตองหารือตาม

ขอ ๔.๑ จึงทําใหไมสามารถดําเนินการยกรางระเบียบการรายงานไดทันภายในกําหนดดังนั้นจึงเห็นควรนําเสนอ ก.ตร.

พิจารณาดังนี้

๔.๓.๑ พิจารณาขอหารือตามขอ ๔.๑

๔.๓.๒ อนุมัติใหขยายเวลาการออกระเบียบเก่ียวกับการรายงานตามความในขอ ๑๐ วรรคทาย

ของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปกอน  เมื่อไดขอยุติแลวให

ดําเนินการวางระเบียบการรายงานฯ ใหแลวเสร็จภายใจ ๓๐ วัน

๕.ขอเสนอ

        เห็นควรดําเนินการตามขอ ๔.๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.อ. ปทีป  ตันประเสริฐ

                                                         ( ปทีป  ตันประเสริฐ )

                                                                                                      จตช.

ที่ ๐๐๐๑ (ผบ.)/  ๑๔๕

ผบช.สง.ก.ตร.

- พิจารณามีความเห็นเสนอโดยดวน

พล.ต.อ. พัชรวาท  วงษสุวรรณ

                                  (พัชรวาท   วงษสุวรรณ)

     ผบ.ตร.

                                                       ๑๑ พ.ย. ๕๑
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บันทึกขอความ
สวนราชการ ตร.   โทร. ๐-๒๒๐๕-๓๗๓๘

ที่     ๐๐๐๑  (ผบ.)/  ๑๕๑                                                  วันที่   ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑

เรื่อง   แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

จตช., รอง ผบ.ตร., ผูชวย ผบ.ตร. และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา

ผบช., ผบก. ใน สง.ผบ.ตร. และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา

ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ขอ ๘กําหนดใหจเร

ตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางปฏิบัติและสอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และในขอ ๑๐ วรรคสามใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยการ

เสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเก่ียวกับการรายงาน ตาม ขอ ๑๐วรรคแรก ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวัน

นับแตวันที่กฎ ก.ตร.น้ีประกาศในราชกิจจานเุบกษา นั้น

ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับ การรายงานกรณีมีการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจตามนัยกฎ ก.ตร.ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงได

กําหนดแนวทางเก่ียวกับการรายงานไวดังนี้

๑. กรณีจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาตดิําเนินการดังนี้

๑.๑ ในกรณีท่ีพบขาราชการตํารวจตั้งแตระดับ ผูบังคับการ ขึ้นไปใหรายงานผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ เพื่อทราบ

๑.๒ แจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ หรือ

ผูบังคับการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสอบขอเท็จจริง เพื่อดําเนนิการตามอํานาจหนาที่

๑.๓ ในกรณีที่จเรตํารวจแหงชาติเห็นสมควร อาจมอบหมายให รองจเรตํารวจแหงชาติ , 

จเรตํารวจ รอง จเรตํารวจ ไปกํากับและติดตามการพิจารณาขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

ที่เปนอิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ หรือ กองบังคับการในสังกัด สํานักงาน

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติก็ได

ดวนที่สุด
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๒. กรณีขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดละเมิด 

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามขอ ๑๐ วรรคแรกใหสามารถรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น

๓. เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับรายงานตามขอ ๒ แลวใหดําเนินการสอบขอเท็จจริงหรือตั้งคณะกรรมการ

สอบขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับการรายงานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

๔. หากผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานมิไดดําเนินการใด ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหสามารถรายงาน

ถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได โดยไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน

ทั้งนี้ การรายงานกรณีมีการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ ตามขอ ๑ และขอ ๒ใหรายงานพรอมทั้งแสดงพยานหลักฐานตางๆ ซึ่งยืนยันวามีการละเมิด 

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหผูรับรายงานทราบดวย

๕.  เมื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงแลวมีมูลฟงไดวาขาราชการ

ตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดกระทําละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ใหดําเนินการทางวินยัไปตามอํานาจหนาที่

จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป

พล.ต.อ. พัชรวาท    วงษสวุรรณ

             (พัชรวาท     วงษสุวรรณ)

ผบ.ตร.
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สวนราชการ โทร.

ที่ วันที่

เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

เรียน ( ผูบังคับบัญชาของผูตรวจพบ อยางนอย ๓ ลําดับชั้น )

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ )   พบวา   (  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน ง 

ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ

ในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ

อันเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด )

จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี ขาราชการตํารวจตรวจพบผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือ

หนวยงานตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

บันทกึขอความ



๖๔

สวนราชการ โทร.

ที่ วันที่

เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

เรียน ผบ.ตร. / จตช.

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ )  พบวา  ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง 

ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณท่ีตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ

ในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ             

อันเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด ) ซึ่งขาพเจา ไดรายงานใหผูบังคับบัญชาอยางนอยสามลําดับชั้น

ทราบแลวคือ ( ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่รายงาน ) แตผูบังคับบัญชา

ดังกลาวยังมิไดดําเนินการในกรณีดังกลาวแตอยางใด

จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.

๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป พรอมนี้ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมา

ดวยแลว

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี  ผูบังคับบัญชาที่รับรายงานเบื้องตนแลวไม ดําเนินการใดภายใน ๑๕ วัน

นับแตไดรับรายงาน

บันทกึขอความ



๖๕

สวนราชการ โทร.

ที่ วันที่

เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

เรียน ผบ.ตร. / จตช.

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ )  พบวา  ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง 

ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณท่ีตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ

ในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ             

อันเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด ) ซึ่งขาพเจา ไดรายงานใหผูบังคับบัญชาอยางนอยสามลําดับชั้น

ทราบแลวคือ ( ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของผูบังคับบัญชาที่รายงาน ) แตผูบังคับบัญชา

ดังกลาวยังมิไดดําเนินการในกรณีดังกลาวแตอยางใด

จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.

๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป พรอมนี้ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมา

ดวยแลว

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี  ผูบังคับบัญชาที่รับรายงานเบื้องตนแลวไม ดําเนินการใดภายใน ๑๕ วัน

นับแตไดรับรายงาน

บันทกึขอความ



๖๖

สวนราชการ โทร.

ที่ วันที่

เรื่อง รายงานการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

เรียน ผบ.ตร. 

ดวย ( ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ )  พบวา  ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูถูกตรวจพบ ) 

ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

กลาวคือ ( สรุปยอเหตุการณที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสีย

ตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือวิชาชีพตํารวจ อันเปนการละเมิด ฝาฝน 

หรือไมปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอท่ีละเมิด )

จึงขอรายงานกรณีดังกลาวมายังทานตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๘ วรรคสอง เพื่อพจิารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ  กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร.

บันทกึขอความ



๖๗

บันทึกขอความ
สวนราชการ   ตร.    โทร. ๐-๒๒๐๕-๑๑๘๔

ที่  ๐๐๓๒.๙๓/ว ๐๐๐๕ วันที่ ๑๒ มกราคม   ๒๕๕๒

เรื่อง  การดําเนินการตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑

ผบช. หรือ ผูดํารงตําแหนงเทียบเทา

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือ ผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

                          ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๘ วรรคสาม   

ให จตช.จัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน

ระดับ ตร.  รวมทั้งประสานกับ บช.ตาง ๆ จัดตั้งศูนยดังกลาวหรือแตงตั้งที่ปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ข อ ง ตํ า ร ว จ ใ น ร ะ ดั บ  บ ช . ห รือ  บ ก .     ต า ม ค ว า ม เ ห มา ะ ส ม แ ล ว แ ต ก ร ณี   แ ล ะ  ข อ  ๑ ๑  ใ ห  จ ต ช .

มีหนาที่เสนอความเห็นตอ ก.ตร.เพื่อแกไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให

เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ โดยในวรรคสอง กําหนดใหขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจทุกระดับ

มีสิทธิและเสรีภาพที่จะเสนอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

หรือเสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยสงขอเสนอหรือ

ความเห็นดังกลาวไปยัง จตช.  นั้น

        เพื่อใหการดํา เนินการเกี ่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับการปฏิบัติและการรวบรวม

ความเห็นเกี ่ยวกับปญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัต ิ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหหนวยตางๆจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง ตํ า ร ว จ  ห รื อ แ ต ง ต้ั ง ที่ ป รึ ก ษ า ด า น จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง ห น ว ย

ในระดับ บช. หรือ บก. ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี เปนกรณีเรงดวน พรอมแจงขอมูลผูรับผิดชอบใหคําปรึกษา

ของศูนยนั้น ๆ ไปยัง ตร. (ผาน จต.) รวมทั้งใหประชาสัมพันธใหขาราชการตํารวจในสังกัดทราบ กรณีขาราชการ

ตํารวจหรือหนวยงานตํารวจ มีความประสงคที่จะเสนอปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

และจรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุง ใหสามารถสงความเห็นและขอเสนอดังกลาว

ผานทาง www.jaray.police.go.th  เพื่อจะไดรวบรวมเสนอความเห็นตอ ก.ตร.พิจารณาแกไขปรับปรุงตอไป

จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

พล.ต.อ. ปทปี  ตันประเสริฐ

(ปทีป  ตันประเสริฐ)

  จตช.ปรท.ผบ.ตร.

ดวนที่สุด



๖๘

คําสั่งสํานักงานตาํรวจแหงชาติ

ที่   ๑๓๙/๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางปฎิบัติ

ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

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

ตามคําสั่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที ่ ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  เรื ่องแตงตั ้ง   

คณะทํางานดํา เนินการจัดทําคู ม ือและคําอธิบายแนวทางปฏิบัต ิและระเบ ียบการ รายงาน ตาม กฎ ก.ตร.

วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อดําเนินการ  ตาม กฎ ก.ตร. วาดวยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ 8 ซึ่งใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษา

แนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ   จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการ

ปฏิบัติและสอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวม ระดับสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  นั้น

เพื่อใหการดําเนินการตาม กฎ ก.ตร.ดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ

เปนไปตามมติที่ประชุมคณะทํางาน ตามคําสั่ง สํานกังานตํารวจแหงชาติ ที่ ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  

ค รั้ ง ที่  ๑ / ๒ ๕ ๕ ๑  เ มื่ อ วั น ที่  ๒ ๑  ตุ ล า ค ม   ๒ ๕ ๕ ๑  จึ ง ใ ห ย ก เ ล ิก คํ า สั่ ง สํ า นั ก ง า น ตํ า ร ว จแ ห ง ช า ติ 

ที่ ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  และแตงตั้งคณะทํางาน ดําเนินการจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้.-

๑. คณะทํางานประกอบดวย 

๑.๑ พลตํารวจโท สถาพร   หลาวทอง เปนประธานคณะทํางาน

ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (งานปองกันปราบปราม ๒๓)

๑.๒ จเรตํารวจ (หัวหนา จเรตํารวจ)             เปนรองประธานคณะทํางาน

๑.๓ จเรตํารวจ (เขตตรวจราชการ ๒-๑๐)          เปนคณะทํางาน

๑.๔ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ                เปนคณะทํางาน

๑.๕ ผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา เปนคณะทํางาน

๑.๖ พลตํารวจตรี ยงยศ  นาคเฉลิม เปนคณะทํางาน/เลขานุการ

รองจเรตํารวจ  

๑.๗ ผูบังคับการกองวินัย เปนคณะทํางาน
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๑.๘ ผูบังคับการกองตรวจสอบ เปนคณะทํางาน

และทะเบียนประวัติ

๑.๙ ผูบังคับการกองบังคับการอาํนวยการ               เปนคณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ

สํานักงานจเรตาํรวจ

๑.๑๐ พันตาํรวจเอก สรไกร  พูลเพิ่ม เปนคณะทํางาน

รองผูบังคับการ กองบังคับการอาํนวยการกองบัญชาการตํารวจสันติบาล

๑.๑๑ ผูกํากับการ ฝายรับเรื่องราวรองทุกข              เปนเจาหนาที่

กองบังคับการอํานวยการ  สํานักงานจเรตํารวจ

๑.๑๒ ผูกํากับการ ฝายยุทธศาสตร                          เปนเจาหนาที่

กองบังคับการอํานวยการ  สํานักงานจเรตํารวจ

๑.๑๓ รองผูกํากับการ ฝายรับเรื่องราวรองทุกข         เปนเจาหนาที่

กองบังคับการอํานวยการ  สํานักงานจเรตํารวจทุกนาย

๑.๑๔ สารวัตร ฝายรับเรื่องราวรองทุกข                   เปนเจาหนาที่

กองบังคับการอํานวยการ  สํานักงานจเรตํารวจทุกนาย

๒. อํานาจหนาที่ของคณะทํางาน

๒.๑ ใหพิจารณาศึกษารายละเอียด  ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กําหนดใหขาราชการตํารวจตองปฎิบัติ

๒.๒ จัดทําคู มือและคําอธิบายแนวทางปฏิบัติ ตาม กฎ ก.ตร.ดังกลาว ใหแลวเสร็จ

ภายในเวลากําหนด โดยใหยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ ประกอบการดาํเนินการ

๒.๓ เชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและผูปฎิบัติงานในเร่ืองที่เก่ียวของทั้งจากหนวยงาน

ภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ  มาเพื่อใหขอมูล เอกสาร ขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแก

คณะทํางาน

๒.๔ เสนอแตงตั้งบุคคลเปนคณะทํางานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันที่    ๒๕    มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๒

พลตํารวจเอก ปทีป  ตันประเสริฐ

     ( ปทีป  ตันประเสริฐ )

    จเรตํารวจแหงชาติ  ปฏิบัติราชการแทน 

 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
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คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ที่ ๑๘๕/๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

--------------------------------
ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๕ กําหนดให

กองบัญชาการศึกษา ทําหนาที่เปนศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ มีหนาที่กําหนด

ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงาน และขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งการรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธเผยแพรกําหนด

หลักสูตรพัฒนาและฝกอบรมขาราชการตํารวจเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณใหเทียบเทาระดับสากลโดยมีการ

ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงาน และขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมในสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนประจํา

ทุกป และขอ ๘ ใหจเรตํารวจแหงชาติจัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ตลอดจนจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ ประกอบกับในการประชุมของจเร

ตํารวจแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติใหรวมศูนยสงเสริมจริยธรรมและศูนยใหคําปรึกษา

แนะนําตาม กฎ ก.ตร.ดังกลาวเปนศูนยเดียวกัน นั้น

เพื่อใหการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

เปนไปดวยความเรียบรอย บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงใหดําเนินการดังน้ี

๑. จัดตั้งศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ณ กองบัญชาการศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

๒. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย

๒.๑ จเรตํารวจแหงชาติ เปนประธานกรรมการ

๒.๒ รองจเรตํารวจแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการ

๒.๓ ผูบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา เปนกรรมการ

๒.๔ จเรตํารวจ (หัวหนาจเรตํารวจ) เปนกรรมการ

๒.๕ ผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ เปนกรรมการ

๒.๖ ผูบัญชาการ ตํารวจสอบสวนกลาง เปนกรรมการ

๒.๗ ผูบัญชาการ ตํารวจนครบาล เปนกรรมการ

๒.๘ ผูบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ เปนกรรมการ
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๒.๙ ผูบัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ เปนกรรมการ

๒.๑๐ ผูบัญชาการ สํานักงานกฎหมายและสอบสวน เปนกรรมการ

๒.๑๑ ผูบังคับการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เปนกรรมการ

๒.๑๒ ผูบังคับการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย เปนกรรมการ

ตํารวจแหงชาติ

๒.๑๓ ผูบังคับการ กองสารนิเทศ เปนกรรมการ

๒.๑๔ ผูบังคับการ กองวินัย เปนกรรมการ

๒.๑๕ ผูบังคับการ กองอํานวยการและมาตรฐานการศึกษา เปนกรรมการ

๒.๑๖ ผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงคณะกรรมการ เปนกรรมการ

ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ จํานวน ๓ คน

๒.๑๗ ผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ   

สํานักงานจเรตํารวจ

๒.๑๘ รองผูบังคับการ กองบังคับการอาํนวยการ เปนผูชวยเลขานุการ

สํานักงานจเรตํารวจ

๒.๑๙ รองผูบังคับการ กองอํานวยการและมาตรฐาน เปนผูชวยเลขานุการ

การศึกษา (ที่รับมอบหมาย)

๒.๒๐ ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ เปนผูชวยเลขานุการ

กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ

๒.๒๑ ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ๒ เปนผูชวยเลขานุการ

กองอํานวยการและมาตรฐานการศึกษา

๒.๒๒ ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ๔ เปนผูชวยเลขานุการ

กองอํานวยการและมาตรฐานการศึกษา

๓. อาํนาจหนาที่

๓.๑ กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานของศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษาแนะนําการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหเปนตามไป กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังน้ี

๓.๑.๑ กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงาน และ

ขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๓.๑.๒ รณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธเผยแพร ใหหนวยงานและขาราชการตํารวจประพฤติ

ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๓.๑.๓ กําหนดหลักสูตรพัฒนาและฝกอบรมขาราชการตํารวจเ ก่ียวกับจริยธรรมและ

จรรยาบรรณรวมท้ังสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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๓.๑.๔ ใหคําปรึกษาแนะนําตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจแกขาราชการ

ตํารวจและหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อประพฤติปฏิบัติไดอยางเหมาะสมถูกตอง

๓.๑.๕ พิจารณาคัดเลือกประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจ ท่ีประพฤติ

ปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหเปนไปดวยความถูกตองและเปนธรรม

๓.๒ เชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูแทนสวนราชการ องคการเอกชนหรือองคการอื่นๆ มาเปนที่ปรึกษา

หรือใหขอคิดเห็นตามสมควร

๓.๓ แตงตั้งเจาหนาที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษา

แนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งมอบหมายใหหนวยงานหรือผูใด

ดําเนินการตามเห็นสมควร

๓.๔ มีอํานาจออกคําสั่งหรือระเบียบที่ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๒  เปนตนไป

สั่ง ณ  วันที่  ๒๘ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๒

พลตํารวจเอก พัชรวาท   วงษสุวรรณ

                        (พัชรวาท   วงษสุวรรณ)

                      ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ


