คูมือ
คําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
(แกไขตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

คํานํา
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กํา หนดใหมาตรฐาน
ทางจริ ย ธรรมของข า ราชการเป น ไปตามประมวลจริ ย ธรรมที่ กํ า หนดขึ้ น สํ า หรั บ ขา ราชการ
แตละประเภทประกอบกับพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) ใหอํานาจ
ก.ตร.ออก กฎ ก.ตร.ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เพื่อ ปฏิบัติก ารตามพระราชบัญ ญัติตํารวจแหง ชาติและ มาตรา ๗๗ กําหนดใหขาราชการตํารวจ
ตอ งถื อ และปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ ค ณะรั ฐมนตรีแ ละจรรยาบรรณ
ของตํา รวจ ตามที่กํา หนดใน กฎ ก.ตร. จึ ง ได อ อก กฎ ก.ตร.ว า ด ว ยประมวลจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อ เปนกรอบแหงการประพฤติปฏิบัติของข าราชการ
ตํารวจ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ตอมาไดมีการแกไขปรับปรุง
กฎก.ตร.ดังกลา วใหเ หมาะสมกั บสถานการณและกาลเวลา จึงได ออกกฎก.ตร.วาดวยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้นมา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เปนตนไป ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ (แนบทา ยกฎก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑)
และใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ แทน เหตุผ ลในการ
ประกาศใช ก ฎก.ตร.ฉบับ ใหม เนื่ อ งจากข าราชการตํา รวจที่ มีก ารกระทํา หรือ ความประพฤติ
ที่ยังไมถึ งขั้นทํา ผิดวิ นัย ประกอบกั บสํ านัก งานตํารวจแหงชาติมีข าราชการตํารวจจํ านวนมาก
จํ าเปนต องกระจายอํ านาจ โดยใหจ เรตํารวจแห งชาติ สามารถมอบหมายหน วยงานอื่น สามารถ
สอดส อ งดู แ ลแทนจเรตํ า รวจแห ง ชาติ ไ ด โดยให มี ศู น ยรั บ ผิ ด ชอบงานของหน ว ยงานต า ง ๆ
ด า นจริ ย ธรรมเป น ศู น ย เ ดี ย ว เป น เอกภาพในการปฏิ บั ติ ง าน และต อ งการกระจายอํ า นาจ
ใหประชาชนเขามามีส วนรวมในการสอดสอ งดูแลข าราชการตํารวจดว ยอี กทางหนึ่ง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจึงไดจัดทําคูมือคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แกไขปรับปรุงตากฎก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ขึ้นมา เพื่อเปนกรอบในการประพฤติปฏิบัติตน
ของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว โดยเครงครัด
คณะผูจัดทํา

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทที่ ๑

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๑

บทที่ ๒

สาระสําคัญของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขปรับปรุงตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

๖

บทที่ ๓

กลไกและระบบการใชบังคับ

๑๗

บทที่ ๔

แนวทางการสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของตํารวจ

๓๖

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

๓๙
๔๐

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

๔๕

๓. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบทาย กฎ ก.ตร.
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)

๔๗

๔. หนังสือ สง.ก.ตร. ที่ ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒
เรื่อง ตอบขอหารือกรณีการรายงานตามนัย กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐

๕๔

๕. หนังสือสั่งการ ผบ.ตร. ที่ ๐๐๐๑(ผบ)/๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ทายหนังสือ สง จตช. ที่ ๐๐๐๑(จตช)/๒๔๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรื่อง หารือกรณีการรายงานตามนัย กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐

๕๗

๖. ตร.ดวนที่สุดที่ ๐๐๐๑(ผบ)/๑๕๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เรื่อง แนวทางการรายงานตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

๖๑

-๒–

หนา
๗. หนังสือ ตร.ดวนที่สุด ที่ ๐๐๓๒.๙๓/ ว ๐๐๐๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒
เรื่อง การดําเนินการตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑( ใหหนวยงานตาง ๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาฯ และเสนอปญหาหรือ อุปสรรค
หรือเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ)

๖๗

๘. คําสั่ง ตร.ที่ ๑๓๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินการจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางปฏิบัติตามกฎก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑

๖๘

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

๗๐

๑

บทที่ ๑
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

แนวความคิดและความหมาย
แนวความคิด
ปจจุบันประเทศไทยไดซึมซับกระแสจริยธรรมภาครัฐในระดับนานาชาติ โดยกระบวนการโลกาภิวัฒน
จึงกอใหเกิดกระแสสังคมในประเทศเรียกรองใหมีการพัฒนาและสงเสริมจริยธรรมในภาครัฐอยางกวางขวาง
ในส วนของข าราชการตํ ารวจ พระราชบั ญญั ติ ตํ ารวจแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๗ ประกอบกั บ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดบทบัญญั ติหมวด ๑๓ วาดวย จริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐโดยมาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ และมาตรา ๓๐๔ บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ
พระราชบั ญ ญัติตํ ารวจแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ “มาตรา ๗๗ ข า ราชการตํ ารวจต องถือและปฏิบั ติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตํารวจตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.และ
ตองรักษาวินยั ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด
กฎก.ตร.ตามวรรคหนี่งใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดบทบัญญัติหมวด ๑๓ วาดวย จริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
“มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริย ธรรมของผูดํา รงตํ าแหนงทางการเมื อง ขา ราชการหรื อเจ าหนา ที่
ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น
มาตรฐานทางจริ ยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนิน งานเพื่อใหการบังคับใช
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ในกรณี ที่ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม ให ผู ต รวจการแผ น ดิ น รายงานต อ รั ฐ สภา
คณะรั ฐ มนตรี หรื อ สภาท อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง แล ว แต ก รณี และหากเป น การกระทํ า ผิ ด ร ายแรงให ส ง เรื่ อ งให
คณะกรรมการปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริตแห งชาติ พิจารณาดํา เนินการ โดยใหถือเปนเหตุ ที่จ ะถูกถอดถอน
จากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ
รวมทั้งการโยกยา ย การเลื่อนตําแหนง เงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย”
“มาตรา ๒๘๐ เพื่อ ประโยชนใ นการดํ า เนิน การตามหมวดนี้ ให ผูต รวจการแผน ดิ นมี อํ านาจหน า ที่
เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริม

๒

ให ผูดํา รงตํ า แหน งทางการเมือ ง ขา ราชการ และเจา หนา ที่ ข องรัฐ มี จิต สํานึก ในด า นจริ ยธรรม รวมทั้ง มีห น า ที่
รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับ ผิดชอบในการบังคั บการใหเปนไปตามประมวล
จริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อวา
การดําเนิน การของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเป นธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตส วนและเปดเผยผลการ
ไตสวนตอสาธารณะก็ได”
“มาตรา ๓๐๔ ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้”

สรุปไดกําหนดใหมกี ารดําเนินการดังนี้
๑. ใหมีมาตรฐานทางจริย ธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ข องรัฐ
แตละประเภท ตามประมวลจริยธรรมที่ กําหนดขึ้ น หากกระทํ าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมใหมีการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา
๒. เจา หนา ที่ ของรั ฐฝ าฝน ไม ป ฏิบั ติตามประมวลจริ ยธรรมถือเป นการทํ าผิด วินั ย สว นผูดํ ารง
ตําแหนงทางการเมือง ถือเปนเหตุใหถูกถอดถอนตามมาตรา ๒๗๐
๓. การสรรหา แตง ตั้ง บุ คคลเขาสู ตํา แหนง ที่ เกี่ ยวข องกับ การใช อํานาจรัฐรวมถึง การโยกย าย
เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือนใหคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดวย
๔. ให ผูตรวจการแผนดิ นมีอํานาจเสนอแนะหรือให คํา แนะนํ า (สว นราชการ) ในการจัด ทํา และ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรม และมีหนาที่สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๕. ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมใหเสร็จภายใน 1ป คือกอนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑

ความหมาย
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
ไดบั ญ ญัติ ถึงคํา ว า “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริย ธรรม” และ “มาตรฐานทางจริ ย ธรรม” ตามพจนานุ กรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕ ไดกําหนดความหมายของ “จรรยาบรรณ” และ “จริยธรรม” ไวคือ
“จรรยาบรรณ” หมายความวา ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบวิชาชีพตางๆ รวมกันกําหนดขึ้น เพื่อ
รักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก

๓

“จริยธรรม” หมายความวา ธรรมที่เปน ขอประพฤติ ปฏิบั ติ ซึ่งธรรมก็คือคุ ณ ความดี 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 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความถูกผิดในการประพฤติปฏิบั ติ
ตนที่เกิดขึ้นจากขบวนการทางความคิดอยางมีเหตุมีผล และอาศัยวุฒิภาวะทางปญญาของบุคคล
ดวยเหตุนี้ คําวา “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริยธรรม” และ “มาตรฐานทางจริยธรรม” จึงมีความหมายที่
เหมื อ นกั น ในภาษาอั ง กฤษมี ห ลายคํ า ที่ มี ค วามหมายเช น เดี ย วกั บ “จรรยาบรรณ” “ประมวลจริ ย ธรรม” 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” ของพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้นๆ
คุณธรรม (Virtue / Merit) คื อ พฤติ กรรมและทั ศนคติ ของบุ คคลที่แสดงออกถึงความสํ า นึ กใน
ศีลธรรมของบุคคลนั้น เชน มีพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต ถือวาเปนคนมีคุณธรรม หรือมีพฤติกรรมโหดเหี้ยม ดุราย ถือ
วาไมมีคุณ ธรรม และอีกความหมายหนึ่งคือสิ่งที่สังคมยอมรับ วาดีงามและมีประโยชน และเปนความคาดหวังของ
สังคมนั้นใหมีการปฏิบัติตอกัน คุณธรรมในสังคมหนึ่งอาจแตกตางจากอีกสังคมหนึ่งเนื่องมาจากวัฒนธรรม ศาสนา
การศึกษา หรือเศรษฐกิจ ของสังคมนั้นๆ
จรรยาบรรณ จึงหมายถึง จริยธรรมวิชาชีพ
ขอกําหนดพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพ มีดวยกัน ๓ ประการ
๑. หลักประโยชนเกื้อกูล (Beneficence) ปฏิบัติเพื่อประโยชนของบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.หลักความเคารพ (Respect) เคารพตัวตนและเกียรติภูมิของบุคคลที่อยู ในความรับผิดชอบ
๓. หลักความยุติธรรม (Justice) ปฏิบัติตอบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
งานตํารวจกับจริยธรรมวิชาชีพ
วิชาชีพ (Profession) คือ ความชํานาญเฉพาะทางในการใหบริการเกี่ยวกับความมั่นคงในการดํารงชีวิตแก
ประชาชน – สังคม มีการเรียนรูความชํานาญเฉพาะทางนั้นกอนเขาสูวิชาชีพ และตองเรียนรูอยางตอเนื่อง และมีองคกร
ทางกฎหมายที่มีความเปนอิสระกําหนดกติกาและควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพใหอยูในกรอบจริยธรรมและคุณธรรม
งานตํารวจ (Policing) จึงเปนวิชาชีพ เนื่องจาก เปนความชํานาญเฉพาะทาง เปนการใหบริการเกี่ยวกับ
ความมั่นคงในการดํารงชีวติ ตองเรียนรูกอนปฏิบัติวิชาชีพ ตองเรียนรูอยางตอเนื่อง มีองคกรตามกฎหมายที่เปนอิสระ

๔

เหตุผลที่ทําใหตํารวจตองมีจริยธรรมวิชาชีพ เนื่องจาก
๑. มีอํานาจใชดุลพินิจตามกฎหมาย อยา งกวางขวาง กระทบตอความมั่นคง สิทธิ และเสรีภ าพ
ตองการมาตรฐานเชิงจริยธรรมขั้นสูง
๒. สาธารณชนตองการใหตํารวจ มีกรอบการปฏิบัติหนาที่และใชดุลพินิจ มีการลงโทษ
ถาประพฤติปฏิบัตินอกกรอบ
ทฤษฎีจรรยาบรรณ สํารวจจากวรรณกรรม พบวามีอยูทั้งหมด ๑๗ ทฤษฎีดวยกันไดแก
๑. ทฤษฎีอรรถประโยชนหรือทฤษฎีผลลัพธ (Utilitarian of Teleological Theories) คือถาคนหรือบริษัทดํ าเนิน
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/ การกระทําที่มีจรรยาบรรณนั้น
ตองสามารถปกปองสิทธิ และผลประโยชนของผูที่ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการกระทํานั้นๆ
๕. ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theories) (Bovee, ๑๙๙๓) การดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
ลูกคาเปรียบเสมือนทั้งสองฝายมาทําสัญญาตอกัน วาแตละฝายมีสิทธิและหนาที่ ตลอดจนพันธกรณีอยางไร
๖. ทฤษฎีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy Theories) (Bovee, ๑๙๙๓) การดํา เนินธุรกิจนั้นจะตอง
พยายามเอาใจเขามาใสใจเรา หากไมป ระสงคใหผูอื่นทํารา ยเรา เราจะตองไมทํา รายผูอื่น ดังตัวอยา งคําสอนของ
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) จุดสมดุลที่เหมาะสมของคุ ณงามความดี
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) ความยุติ ธรรมจะเกิ ด ขึ้ น ไดก็เ ฉพาะในบรรยากาศของการเจรจาต อรองของคนที่ ป ราศจาก
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
และมีลักษณะเปนปรนัยที่มพี ้นื ฐานอยูบนขอตกลง สนธิสัญญา และกฎบัตรที่ทําไวเปนสากล
๑๖. The Individualistic Ethic Theory (Lessem R., ๑๙๘๙) มีพื้นฐานอยูบนคติ นิยมเสรีประชาธิปไตย คตินิยม –
Protestant และคตินิยมรุนบุกเบิกเมื่อชาวอเมริกัน “หากแตละคนทําความดีแลว ความดีก็จะตกไปถึงคนสวนใหญอีกตอหนึ่ง”
๑๗.The Social Ethic Theory (ตรงกัน ขามกับทฤษฎีใน (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.วาดว ยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข อ ๑ ใหใ ช
บังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไดมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก เมื่ อวั นที่ ๑๙ กั นยายน ๒๕๕๑ และใหมีผลบังคั บใชเมื่อ พน กํา หนดหกสิ บวันนับ แต วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อยมานั้น ตอมาจเรตํารวจแหงชาติได
เสนอความเห็ นตอ ก.ตร.เพื่อแกไขปรับปรุงกฎ ก.ตร.ว าดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ให มี ค วามเหมาะสมกั บ กาลเวลาและสถานการณ จึ ง ได เ กิ ด กฎ ก.ตร.ว า ด ว ยประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํ ารวจ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป น ฉบั บ แก ไขปรั บปรุ งนี้ ขึ้น มา ลงประกาศในราชกิ จ จา
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 รายงานการละเมิดตอผู บังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกั ดไดอยางน อย ๓ ลําดับชั้นและ
หากผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ต นรายงานมิ ไ ด ดํ า เนิ น ก าร ใด ให ส ามารถร ายงานถึ ง จเร ตํ า รวจแห 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)

๗

๒. กองบัญชาการศึกษา
ในฐานะศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ตาม กฎ ก.ตร.ขอ ๕(เดิม) จึงมี
อํานาจหนาที่ ดังนี้
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) ดังนี้
๓.๑ กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยูในหลักสูตร
๓.๒ สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษา ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๕ วรรคแรก (เดิม)
๔. จเรตํารวจแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๔.๑ ใหคํา ปรึกษาแนะนํ าเกี่ยวกับ การปฏิบั ติต ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ (ตาม กฎ ก.ตร.ขอ ๘ วรรคแรก เดิม)
๔.๒ สอดสองดู แลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจในภาพรวมระดั บ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคแรก เดิม)
๔.๓ หากจเรตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานที่จเรตํารวจแหงชาติมอบหมายพบวาหนวยงานตํารวจ
หรื อ ข า ราชการตํ า รวจใดละเมิ ด ฝ า ฝ น หรือ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือ วิ ช าชี พ ตํ ารวจ ให จ เรตํ า รวจแห ง ชาติ ร ายงานผู บั ญชาการตํ า รวจแหง ชาติ แ ละแจ ง ผูบั งคั บ บั ญชาในระดั บ
กองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริง และหากเห็นสมควรอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจ
แหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับติดตามการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปน
อิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ นั้นก็ได (ตามกฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคสอง ใหม)
๔.๔ จั ดตั้ งศูนยใหคํ าปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกั บการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํ ารวจ ในระดั บสํานั กงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการต างๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกั บการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ และสงเสริมจริยธรรมและพัฒ นา
คุณธรรมของขาราชการตํารวจ (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๘ วรรคสาม ใหม)
๔.๕ เสนอแนะให สํา นั กงานตํารวจแห งชาติว างระเบี ยบการรายงานตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๐ วรรคสาม เดิม)
๔.๖ เสนอความเห็นตอ ก.ตร.เพื่ อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง เดิม)

๘

๕. สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และหนวยงานเทียบเทา
กองบัญชาการ
มีอํา นาจหนาที่ในการประกาศเชิ ดชูเกียรติหนว ยงานและข าราชการตํ ารวจ ในระดับ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติและระดับกองบัญชาการ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๖ เดิม)
๖. ผูบังคับบัญชาทุกระดับ
มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๖.๑ การบริ ห ารงานบุ ค คลต อ งยึ ด หลั ก การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๔ เดิม)
๖.๒ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ผูใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิบั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจอยางเครงครัด (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๙ เดิม)
๖.๓ สอดสองดูแลมิใหมีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๙ เดิม)
๖.๔ ในการสอดส อ งดู แ ลให กองบั ญ ชาการ กองบั ง คั บ การ สถานี ตํ า รวจ ที่ มี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและติด ตามการบริ ห ารงานตํ า รวจภาคประชาชน จั ด ให มีค ณะกรรมการตรวจสอบและติ ด ตามการ
บริหารงานตํารวจภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลดวย (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๙ วรรคสอง เพิ่มใหม)
๖.๕ ในกรณี ที่มีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจในสวน
ที่ไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั้งวินัยของตํารวจ หากเปนการละเมิด ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามโดยไมเจตนา และไมกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยงานหรือชื่อเสียงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครองโดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตาม
ทํ า นองคลองธรรม เพื่ อให โอกาสผู ใ ต บั งคั บ บั ญ ชาได สํ า นึ ก และแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตน เมื่ อ ได อ บรมชี้ แ นะแล ว
ผูใตบังคับบัญชาผูนั้นยังหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาวตักเตือน (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๙ วรรคสาม เพิ่มใหม)
๖.๖ การละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในขอ
ประพฤติปฏิบัติที่เปนขอหามในการรักษาวินัย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัย ไปภายในอํานาจหนาที่
(ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๙ วรรคสี่ เพิ่มใหม)
๖.๗ ในการพิจารณาวาการละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมนั้น เปนการฝา ฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน อายุ ประวัติและ
ความประพฤติ ในอดี ต สภาพแวดลอมแห งกรณี ผลร ายอันเกิ ดจากการฝา ฝน และเหตุอันควรนํ ามาประกอบการ
พิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางขางตนเปนรายๆ ไป (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๙ วรรคหา เพิ่มใหม)
๗. หนวยงานตํารวจทุกระดับ
มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการเสนอป ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
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.นี้ เปนประมวลจริยธรรมของขา ราชการตํารวจตามมาตรา ๒๗๙ แหง
รั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุท ธศั กราช ๒๕๕๐ และเป นจรรยาบรรณของตํ า รวจตามมาตรา ๗๗ แห ง
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗” ซึ่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย
ก. คํานิยาม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ กําหนดคํานิยามไวใน ขอ ๒ ดังนี้
“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจสวนตัวตอบุคคลหรือ
กลุมบุ คคล อันเนื่ องมาจากชาติ กํา เนิ ด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สั ญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็ นทาง
การเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิย มทางเพศสวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชน ” หมายความว า เงิ น ทรัพ ย สิ น บริ ก าร ตํ า แหน งหน า ที่ ก ารงาน สิ ท ธิ ป ระโยชน หรื อ
ประโยชนอื่นใด หรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับสิ่งดังกลาวในอนาคตดวย
“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความวา การปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ ตอรางกายหรือจิตใจของบุคคล
ในลักษณะที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือกอใหเกิดความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส หรือดูถูกศั กดิ์ศรีความเปนมนุษย
ข. ภาพรวมของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ตามกฎก.ตร.วา ด วยประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ข อ ๕
ไดกําหนด ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑) และใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๓ (แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) แทน
ทั้งนี้ นับ แตวันที่ ๑๒ มี นาคม ๒๕๕๔ เปน ตนไป ซึ่งประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ ไดวางกรอบแหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ ซึ่งประกอบดวย ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ ยวรั้งใหขาราชการตํารวจอยูใน
กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดีย วกัน ก็เปนแนวทางชี้นําใหขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการเปน
ผูพิทักษสันติราษฎร
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สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
(๒) จรรยาบรรณของตํ ารวจ คื อ ประมวลความประพฤติ ใ นการปฏิบั ติ ห น า ที่ข องวิ ช าชีพ ตํ ารวจที่
ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ
ค. สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติ ของตํารวจ
กําหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติไวใน ๓ ดาน คือ
๑. มาตรฐานคุณธรรม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ขอ ๔ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจ
พึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาท เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่” ดังนี้
(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
ตํา รวจพึงยึ ดถื ออุดมคติข องตํา รวจ ๙ ประการ เปนแนวทางชี้นํา การประพฤติ ตนและปฏิบัติห นา ที่ เพื่อบรรลุถึ ง
ปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร” ดังนี้
๒.๑ เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่
๒.๒กรุณาปราณีตอประชาชน
๒.๓ อดทนตอความเจ็บใจ
๒.๔ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก
๒.๕ไมมักมากในลาภผล
๒.๖ มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน
๒.๗ ดํารงตนในยุติธรรม
๒.๘กระทําการดวยปญญา
๒.๙ รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต
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๓. การหมั่นศึกษาหาความรู (Continuous Study)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๖ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจพึงหมั่นศึกษา
หาความรู อยูต ลอดเวลา เพื่อพัฒ นาตนเองให ทั นโลกทั นเหตุ การณ และมีค วามชํ านาญการในงานที่ อยูใ นความ
รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ต อ งศึก ษาหาความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ธรรมเนี ย มการปฏิ บั ติ ข องส วนราชการใน
กระบวนการยุ ติธ รรม อื่ นที่ เ กี่ย วข องกั บ หน าที่แ ละความรั บ ผิด ชอบของตน เพื่ อสามารถประสานงานได อ ยา ง
กลมกลืน แนบเนีย น และเป นประโยชนต อ ราชการของสํา นั กงานตํ า รวจแห งชาติ เช น ในการประสานงานกั บ
กระบวนการยุติธรรม ไดแก ฝายอัยการ ศาล ราชทัณฑ และกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ
ง. สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจและจรรยาบรรณของตํารวจ
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ
กําหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติ ไวใน ๙ ดาน คือ
๑. การเคารพ ยึดมั่ นในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริยท รงเป นประมุ ข
(RESPECT)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๗ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองเคารพ ศรัทธา
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และไมยอมใหผูใดลวงละเมิด
๑.๒ สนั บสนุ นการเมื องประชาธิป ไตยด วยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมือง ไม เปน ผูบ ริห าร
หรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทํ าการใดๆ อันเปนคุณ หรือเป นโทษแก พรรคการเมือง หรือผูสมัครรับ
เลือกตั้งทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
๒. การเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน (HUMAN RIGHT)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๘ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ ”
๓. การปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจฯ ขอ ๙ กํ าหนดวา “ข าราชการตํารวจตองปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน
ชุมชน และประเทศชาติเปนสําคัญ” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม
๓.๒ ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ ไหวพริบ กลาหาญ และอดทน
๓.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไมละทิ้งหนาที่ ไมหลีกเลี่ยง หรือปดความรับผิดชอบ
๓.๔ ดูแลรักษา และใชท รัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุม คา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
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๓.๕ รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากประชาชนผูมาติดต อ
ราชการ เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อประโยชนในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ขอบังคับ กําหนด
๔. จิตสํานึกความเปนผูพิทักษสันติราษฎร (Trust)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๐ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึก
ของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพื่อใหประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ มีทา ที เป น มิ ตร มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ อันดี และมี ความสุ ภ าพอ อนโยนต อ ประชาชนผูรั บ บริ ก าร
รวมทั้งใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ
๔.๒ปฏิบัติต นใหเปนที่เ ชื่อถือไววางใจของประชาชน ไม เบี ยดเบียน ไมแสดงกริยาหรือทาทางไม
สุภาพหรือไมใหเกียรติ รวมทั้งไมใชถอยคํา กริยาหรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
๔.๓ เอื้อเฟอ สงเคราะห และชวยเหลือประชาชนเมื่ออยูในฐานะที่จําเปนตองได รับความชวยเหลือ
หรือประสบเคราะหจากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่นๆ ไมวาบุคคลนั้นจะเปนผูตองสงสัยหรือผูกระทํา
ผิดกฎหมายหรือไม
๔.๔ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ วาด วยขอมู ลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด การให
ข อมู ล ขา วสารแก ป ระชาชนที่ ร องขอ ต องดํ าเนิน การดว ยความรวดเร็ ว ไม ถ ว งเวลาให เ นิ่ นชา และไมใ ห ข อมู ล
ขาวสารอันเปนเท็จแกประชาชน”
๕. ซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม (Integrity)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ข อ ๑๑ กําหนดวา “ข าราชการตํ ารวจตองมีความ
ซื่อสัตยสุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ ไม ใ ช ตํ า แหน ง อํ า นาจหน า ที่ หรือ ไม ย อมให ผู อื่ น ใช ตํ า แหน ง อํ า นาจ หรื อ หน า ที่ ข องตน
แสวงหาประโยชนสําหรับตนเอง หรือผูอ่นื
๕.๒ไมใชตาํ แหนง อํานาจ หรือหนาที่ หรือไมยอมใหผูอ่นื ใชตําแหนง อํานาจ หรือหนาที่ของตน ไป
ในทางจูงใจ หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของขาราชการตํารวจ หรือเจาหนาที่ของ
รัฐอื่น อันเปนผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของผูนั้นสูญเสียความเที่ยงธรรม และยุติธรรม
๕.๓ ไมรับของขวัญนอกเหนือจากโอกาส และกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้นตองมีมูลค า
ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศกําหนด
๕.๔ ไมใชเวลาราชการ หรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจ หรือประโยชนสวนตน
๕.๕ ไม ประกอบอาชี พ เสริม ซึ่งมีลัก ษณะเป นผลประโยชนทับ ซ อน หรือ เปน การขั ดกั นระหวา ง
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม
๕.๖ ดํารงชี วิตสวนตัวไมใหเกิดมลทินมัวหมองตอตําแหนงหนาที่ ไมทําผิดกฎหมายแม เห็น วาเปน
เรื่องเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และใชจายประหยัดตามฐานะแหงตน
๖. กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง (Ethical Rightfulness)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๒ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองภาคภูมิใจในวิชาชีพ
กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเปนตํารวจ”ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
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๖.๑ ปฏิบัติ ห น า ที่ อ ยา งตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยางเครงครัด
๖.๒ ไมสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอคุณธรรมและศีลธรรม
๖.๓ ไมป ฏิบั ติต ามคํา สั่งที่ ตนรู หรือควรจะรูว าไม ชอบด วยกฎหมาย ในการนี้ใหทัก ทว งเปน ลาย
ลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาผูสั่ง
๖.๔ ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนํ าใหใชช องโหวของกฎหมายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น หรือทําใหสูญเสียความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม
๗. หลักปฏิบัติในฐานะผูบังคับบัญชา (Good Practice – Leadership)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจฯ ข อ ๑๓ กํ า หนดวา “ในฐานะเป นผูบังคั บ บั ญชา
ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ” ดังนี้
๗.๑ ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งเปนที่ปรึกษาและที่พึ่งของผูใตบังคับบัญชา
๗.๒หมั่นอบรมใหผูใตบังคั บบั ญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ วากลาว
ตักเตือนดวยจิตเมตตา และใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
๗.๓ ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ยอมรับฟงความ
คิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา
๗.๔ ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของตนอยางเครงครัด และปราศจาก
ความลําเอียง
๘.หลักปฏิบัติในฐานะผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน (Good Practice – Follower)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๔ กําหนดวา “ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ” ดังนี้
๘.๑ เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย
๘.๒ รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ
๘.๓ ปฏิ บั ติ ตอผู บั งคั บบั ญชาและเพื่ อนรวมงานด วยความสุภาพมี น้ําใจ รักใคร สมานฉันท และมี มนุษย
สัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน
๘.๔ อุทิ ศตนเอง ไมห ลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่โดยยึดความสําเร็จของงาน
และชื่อเสียงของหนวยเปนที่ตั้ง
๙. คานิยมหลัก ๙ ประการ (ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด)
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๕ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติ
ตามคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด” ดังนี้
๙.๑ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๙.๒ การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๙.๓ ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๙.๔ ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
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๙.๕ ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๙.๖ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๙.๗ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดฅ
๙.๘ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙.๙ ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ทายกฎ ก.ตร.นี้ กําหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติ
ไวใน ๖ ดานดวยกัน คือ
๑. สํานึ กในการอํา นวยความยุ ติ ธ รรมและรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรั พย สิ นของประชาชน
(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 อ อนนอม และใหเกียรติประชาชน เพื่อใหเกิดความนาเคารพยํา เกรง ไมใช ถอยคํากริยา
หรือทาทางที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
๑.๓ ในขณะปฏิบัติหนาที่ ตองดํารงตนใหอยูในสภาพที่พรอมและเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความนาเชื่อถือและนาไววางใจ
๑.๔ พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจับ หรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุค คลโดยปราศจาก
เหตุอนั สมควร
๑.๕ พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมีบุคคลรองขอ
๒. การระงับเหตุ จับกุมผูกระทําผิด (Order & Arrest)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ จรรยาบรรณของตํารวจ ขอ ๑๗ กําหนดวา “เมื่อเขา
จับกุมหรือระงับการกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและปฏิบั ติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยา งเครงครัด”
ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ แสดงถึงการอุทศิ ตนและจิตใจใหแกการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและมีสติปญญา
๒.๒ยืนหยั ดเจตนารมณในการรักษากฎหมายให ถึงที่ สุด ไมประนีประนอม ผอนปรนหรือละเลยการ
ดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทําความผิด ทั้งนี้ใหระลึกเสมอวาการใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย
๒.๓ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใชมาตรการปกติแลว ไมเพียงพอที่จะหยุดยั้งผูกระทําความผิด
หรือผูตองสงสัยได
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๓. การใชกําลังอาวุธและกําลัง (Force & Firearm)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๘ กําหนดวา “ขาราชการตํารวจตองตระหนัก
วา การใชอาวุธ กําลัง หรื อความรุนแรงเปนมาตรการที่ รุนแรงที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความ
รุนแรงได ตอเมื่อมีความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิดหรือผูตอง
สงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อชวยบุคคลอื่นที่อยูในอันตรายตอชีวิต
เมื่อมีการใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไมวาจะมีผูบาดเจ็บหรือเสียชี วิตหรือไม ขาราชการตํารวจ
ตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที ”
๔. การสืบสวนสอบสวน (Evidence & Investigation)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจฯ ขอ ๑๙ กํ าหนดวา “ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
การสื บ สวนสอบสวน การสอบปากคํ า หรือ การซักถามผูก ระทํา ความผิด ผูต องหา ผูที่อ ยูในความควบคุ ม ตาม
กฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็ นเหตุการณ หรือบุคคลอื่น ขา ราชการตํารวจตองแสดงความเปนมืออาชีพโดยใชค วามรู
ความสามารถทางวิช าการตํา รวจ รวมทั้ งใช ปฏิภ าณไหวพริ บและสติปญญา เพื่อใหได ขอเท็ จ จริ งและธํารงไวซึ่ง
ความยุติธรรม” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ไมทําการทารุณ หรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น
๔.๒ไมใช จาง วาน หรือยุย งสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล
หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น
๔.๓ ไม กระทํ าการขมขู หรื อรังควาน หรื อไมใ ช อํา นาจที่ มิช อบ หรือ แนะนํา เสี้ ยมสอนบุ ค คลให
ถอยคําอันเปนเท็จหรือปรักปรําผูอ่นื
๔.๔ ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา
๔.๕ ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน
๕. การดูแลผูตองหาในความควบคุม (In-custody)
ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจฯ ข อ ๒๐ กํ า หนดว า “ข า ราชการตํ า รวจต อ ง
ควบคุมดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมของตนอยางเครงครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม” ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
๕.๑ ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
๕.๒ ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหงกฎหมาย
๕.๓จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควรแกกรณี เมื่อบุคคล
นั้นมีอาการเจ็บปวยหรือรองขอ
๕.๔ ไมควบคุมเด็กและเยาวชนรวมกับผูกระทําความผิดที่เปนผูใหญ หรือไมคุมขั งผูหญิงรวมกั บ
ผูชาย เวนแตเปนกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต

๑๖

๖. การรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติราชการ (Confidentiality)
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจฯ ข อ ๒๑ กํ า หนดว า “ข อมู ลข าวสารที่ขา ราชการ
ตํา รวจไดม าจากการปฏิบัติห นาที่ตามขอ ๑๙ หรือจากการปฏิบั ติห น าที่อื่น ข าราชการตํา รวจจะตองรักษาขอมูล
ขาวสารนั้นเปนความลับอยางเครงครัด เพราะอาจเปนอันตรายตอผลประโยชนหรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเปน
คุณหรือเปนโทษทั้งตอผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด
ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอ มูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเพื่อประโยชน
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 ในการนี้หาก ก.ต.ช. ไดกําหนดระเบียบแบบแผน
และนโยบายไว เปนการทั่ว ไป การกํ าหนดในเรื่ องดังกล าวของ ก.ตร. ต องสอดคลองกับ ระเบี ยบแบบแผนและ
นโยบายของ ก.ต.ช. และให ก.ตร. แจงการดําเนินการนั้นให ก.ต.ช. ทราบดวย
๑.๑.๒ ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข อบั งคั บ ข อกํ า หนด ประกาศ หรือมติเ กี่ยวกั บ การบริห ารงาน
บุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๑.๑.๒ กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
๑.๑.๓ แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่การงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย
๑.๒ ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๗
ออก กฎ ก.ตร.วาดวยจรรยาบรรณของตํารวจฯ และตองรักษาวินัยตามที่บังคับไวในหมวดนี้
๑.๓ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
ออก กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑.๔ ตาม กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑.๔.๑ อาจใหมกี ารกําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ที่ปฏิบัติหนาที่ตามสาย
งานใดไดตามที่เห็นสมควร (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๒ วรรคสอง)
๒. จเรตํารวจแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๒.๑ ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทํา
คูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ (ตาม กฎ ก.ตร.ขอ ๘ วรรคแรก)
๒.๒สอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคแรก)
๒.๓ หากจเรตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานที่จเรตํารวจแห งชาติมอบหมายพบวาหนวยงานตํ ารวจหรื อ
ข าราชการตํ ารวจใดละเมิด ฝาฝ น หรือไม ปฏิบัติ ตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติ การณ
ดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ ให

๑๘

จเรตํ ารวจแห งชาติ รายงานผู บัญชาการตํ ารวจแหงชาติและแจ งผูบั งคั บบัญชาในระดับกองบั ญชาการหรือหน วยงาน
เทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริง และหากเห็นสมควรอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรอง
จเรตํารวจ ไปกํากับติดตามการสอบข อเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงที่เปนอิสระจากกองบัญชาการหรือ
หนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ นั้นก็ได (ตามกฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคสอง ใหม)
๒.๔จัด ตั้งศูนยใ ห คําปรึกษาแนะนํา เกี่ ยวกับ การปฏิบัติ ตามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตางๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ และสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
ของขาราชการตํารวจ (ตามกฎ ก.ตร.ขอ ๘ วรรคสาม ใหม )
๒.๕เสนอแนะให สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ว างระเบี ย บการรายงานตามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๐ วรรคสาม)
๒.๖ เสนอความเห็นตอ ก.ตร.เพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับ ปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ (ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง)
๓. กองบัญชาการศึกษา
มีอํานาจหนาที่ในฐานะศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ตาม
กฎ ก.ตร. ขอ ๕ ดังนี้
๓.๑ กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเชิดชูเกียรติเสนอ ก.ตร.
๓.๒รณรงคสงเสริมประชาสัมพันธ
๓.๓ กําหนดหลักสูตร พัฒนาและฝกอบรม
๓.๔ สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔. สถาบันการฝกอบรมตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๗ ดังนี้
๔.๑ กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยูในหลักสูตร
๔.๒สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษา ตาม กฎ ก.ตร.นี้ ขอ ๕ วรรคแรก
๕. สํ า นั ก งานตํ ารวจแห ง ชาติ สํ านั ก งานผู บัญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ กองบั ญ ชาการ และหน ว ยงาน
เทียบเทากองบัญชาการและหนวยงานตํารวจทุกระดับ
มีอํานาจหนาที่
๕.๑ ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจ ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติและระดับ
กองบัญชาการ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๖
๕.๒มีสิท ธิ และเสรีภ าพในการเสนอปญ หาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ตามประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
โดยสงขอเสนอหรือความเห็นดังกลาวไปยังจเรตํารวจแหงชาติ ตาม กฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคสอง
๕.๓ การบริห ารงานบุคคลตองยึดหลักการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
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 กองบังคับ การ สถานีตํารวจ ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลดวย
๕.๗ ในกรณีที่มีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจในสวน
ที่ไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั้งวินัยของตํารวจ หากเปนการละเมิด ฝา
ฝน หรือไมป ฏิบั ติต ามโดยไม เจตนา และไม กอใหเกิ ดผลเสีย หายตอหนวยงานหรือชื่ อเสียงของสํา นักงานตํ ารวจ
แหงชาติ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางปกครองโดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติดวยหลักการและเหตุผลที่
ถูกตองตามทํา นองคลองธรรม เพื่อใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดสํานึกและแกไขปรับปรุงตน เมื่ อไดอบรมชี้แนะ
แลว ผูใตบังคับบัญชาผูนั้นยังหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาวตักเตือน
๕.๘ การละเมิด ฝาฝน หรือไมป ฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในข อ
ประพฤติปฏิบัติที่เปนขอหามในการรักษาวินัย ใหผูบงั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยไปภายในอํานาจหนาที่
๕.๙ ในการพิ จารณาว า การละเมิด ฝา ฝน หรือ ไม ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานทางจริย ธรรมตามประมวล
จริยธรรมนั้น เปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน อายุ ประวัติและความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลร ายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
โดยพิจารณาจากแนวทางขางตนเปนรายๆ ไป
ระบบการใชบังคับการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ระเบียบหรือแนวทางการรายงานกรณีพ บวา หนวยงานตํ ารวจและหรือขาราชการตํา รวจ ละเมิด ฝาฝ น
หรือ ไมป ฏิบั ติ ตามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ เป น การดํ า เนิ น การตามที่ กฎ ก.ตร.ว า ดว ย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ วรรคสาม กําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ ยวกับการรายงานใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๘ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดสอง
ดูแล การรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หากจเรตํ ารวจแห งชาติ ห รือ หน ว ยงานที่ จ เรตํ ารวจแห งชาติ ม อบหมายพบวา หน ว ยงาน
ตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํ ารวจ โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทาง เสื่ อมเสียตอชื่อเสี ยงและเกียรติภูมิ ของสํานักงาน
ตํ า รวจแห งชาติ หรือ วิช าชี พ ตํ ารวจ ใหจ เรตํา รวจแหงชาติ รายงาน ผูบั ญชาการตํา รวจแห งชาติ และแจง
ผูบังคับบัญชาในระดับ กองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ หากเห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเร ตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ
หรือรองจเรตํ ารวจ ไปกํ ากั บและติด ตามการสอบขอเท็จจริงหรือตั้งคณะกรรมการ สอบข อเท็จ จริงที่ เปน
อิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการนั้นก็ได
ใหจ เรตํารวจแหงชาติจัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งใน
ระดับ สํ านั กงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้ งประสานกั บกองบัญชาการต าง ๆ จั ดตั้ งศูนยให คําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจตามขอ ๕
หรือแตงตั้งที่ปรึกษา ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับ กองบั ญชาการหรือกองบังคับการ
ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
ขอ ๑๐ ในกรณี ที่ ข า ราชการตํ า รวจพบว า ผูบั ง คั บ บั ญ ชาของตน ข า ราชการตํ า รวจ หรื อ
หน ว ยงาน ตํ า รวจใดละเมิ ด ฝา ฝ น หรื อ ไม ป ฏิบั ติ ต ามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
ให ส ามารถรายงาน ต อผู บั ง คั บ บั ญชาเหนื อ หน ว ยงานที่ต นสังกั ด ได อย า งนอ ยสามลํ า ดั บ ชั้ น และหาก
ผูบังคับ บัญชาที่ ตนรายงาน มิไดดํา เนินการใด ใหส ามารถรายงานถึงจเรตํ ารวจแห งชาติ หรือผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติได
การรายงานตามวรรคแรก ไมถอื วาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับ
การรายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามข อ ๑๐ ของกฎ ก.ตร.ดังกลาว ไดกําหนดใหสํานั กงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของ จเร
ตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานกรณีพบวามีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจใหแลว เสร็ จภายในสี่ สิบห าวันนับแตวั นที่ก ฎ ก.ตร.นี้ ประกาศใชบั งคับ (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 ใหจเรตํารวจแหงชาติดําเนินการดังนี้
๑. ๑ ในกรณีที่พบขาราชการตํารวจตั้งแตระดับ ผูบังคับการ ขึ้นไปใหรายงานผูบัญชาการ
ตํารวจ แหงชาติ เพื่อทราบ
๑.๒ แจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบั ญชาการหรือ
ผูบังคับการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๑.๓ ในกรณีที่ จเรตํา รวจแห งชาติเห็นสมควร อาจมอบหมายให รองจเรตํ ารวจแห งชาติ
จเรตํา รวจ รองจเรตํ ารวจ ไปกํ า กั บและติ ด ตามการพิจ ารณาขอ เท็ จจริง หรื อตั้ งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง ที่เปนอิสระจากกองบัญชาการหรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ หรือ กองบังคับการใน
สังกัด สํานักงาน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติก็ได

ขอ ๒ กรณีขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจ
ใด ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามขอ ๑๐ วรรคแรก
ใหสามารถ รายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น
ข อ ๓ เมื่ อผู บั งคั บ บั ญ ชาได รั บ รายงานตามข อ ๒ แลว ให ดํ า เนิ นการสอบข อเท็ จ จริง หรื อ
ตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับการรายงานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ตอไป
ข อ ๔ หากผูบั ง คั บ บัญ ชาที่ ไ ด รับ รายงานมิ ไ ด ดํ า เนิ น การใด ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดให
สามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได โดยไมถือวาเปนการกระทําขาม
ผูบังคับบัญชา เหนือตน
ทั้ง นี้ การรายงานกรณี มี การพบข า ราชการตํ า รวจละเมิ ด ฝา ฝน หรื อไม ป ฏิบั ติต ามประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตํา รวจ ตามข อ ๑ และขอ ๒ ให รายงานพรอมทั้งแสดงพยานหลักฐาน
ตาง ๆ ซึ่งยืนยันวา มีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ใหผรู ับรายงานทราบดวย
ขอ ๕ เมื่ อดําเนินการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จ จริงแลวมี มูล ฟงไดวา
ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดกระทําละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ของตํารวจใหดําเนินการทางวินัยไปตามอํานาจหนาที่

๒๒

การรายงานกรณี พ บวา หน ว ยงานตํ า รวจหรื อข าราชการตํ ารวจผู ใ ด ละเมิ ด ฝ า ฝน หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
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. กรณี ที่ข าราชการตํ ารวจพบวา ผูบั งคั บ บั ญชาของตน ข าราชการตํา รวจ หรือหน ว ยงานตํา รวจใด
ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑. กรณีจ เรตํ า รวจแห ง ชาติ พ บว าหน ว ยงานตํ า รวจและหรื อ ข า ราชการตํ ารวจผู ใ ดละเมิ ด ฝ า ฝ น
หรือไมปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๘ วรรคสอง กําหนด
หลักเกณฑการรายงานกรณีดังกลาวไว ดังนี้
“หากจเรตํารวจแห งชาติหรือ หนว ยงานที่ จเรตํารวจแหงชาติมอบหมายพบวา หน วยงานตํารวจและ
หรื อข า ราชการตํ า รวจใดละเมิ ด ฝา ฝน หรือ ไม ปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ โดย
พฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํา รวจแหงชาติ หรือ
วิ ช าชี พ ตํ า รวจ ให จ เรตํ า รวจแห ง ชาติ รายงานผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห งชาติ และแจ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ
กองบั ญชาการหรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า กองบั ญ ชาการสอบข อ เท็ จ จริ งเพื่อ ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ หาก
เห็นสมควรจเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับและ
ติด ตามการสอบขอ เท็จ จริงหรือ ตั้ ง คณะกรรมการสอบข อเท็ จจริงที่เปนอิสระจากกองบั ญชาการหรือหนว ยงาน
เทียบเทากองบัญชาการนั้นก็ได”
สําหรับการรายงานกรณีจเรตํา รวจแหงชาติ พบวาหนว ยงานตํารวจและหรือข าราชการตํารวจผูใด ละเมิด
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดวางระเบียบ
หรือ แนวทางเกี่ ย วกั บ การรายงานไวต ามข อ ๑ และข อ ๕ ของหนั ง สือ ตร. ด ว นที่ สุ ด ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง
๑๒ พ.ย.๕๑ เรื่อ ง แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.ว า ด ว ยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้

๒๓

บันทึกขอความ
โทร.
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรียน

ผบ.ตร.

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ ) พบวา ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูถูกตรวจพบ )
ได ละเมิ ด ฝ า ฝน หรื อ ไม ป ฏิบัติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
กลาวคือ ( สรุปย อเหตุการณที่ต รวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลา วอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสีย
ตอชื่อเสีย งและเกียรติ ภูมิข องสํ านั กงานตํารวจแหงชาติ หรือวิช าชีพ ตํารวจ อัน เปนการละเมิด ฝา ฝน
หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด )
จึงขอรายงานกรณีดังกลาวมายังทานตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๘ วรรคสอง เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร.

๒๔

๒. กรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด ละเมิ ด
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
กฎ ก.ตร.วา ดว ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
ข อ ๑๐ วรรคแรก
และขอ ๑๐ วรรคสอง กําหนดหลักเกณฑการรายงานไว ดังนี้
ขอ ๑ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด
ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชา
เหนื อ หน ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด ได อ ย า งน อ ยสามลํ า ดั บ ชั้ น และหากผู บั ง คับ บั ญชาที่ ต นรายงานมิไ ด ดํา เนิน การใด
ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ได
การรายงานตามวรรคแรก ไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยการเสนอแนะของจเรตํา รวจแหงชาติ วางระเบียบเกี่ยวกับ การ
รายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สําหรับแนวทางการรายงานกรณีที่ขาราชการตํา รวจอื่นนอกจากจเรตํารวจแห งชาติ พบวา ผูบั งคับบัญชา
ของตน ข า ราชการตํ า รวจ หรื อ หน ว ยงานตํ า รวจใด ละเมิ ด ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
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
หน ว ยงานตํ า รวจใดละเมิ ด ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
ตามข อ ๑๐ วรรคแรก ให ส ามารถรายงานต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ หน ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด ได อ ย า งน อ ย
สามลําดับชั้น
ขอ ๓ เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได รั บ รายงานตามข อ ๒ แล ว ให ดํ า เนิ น การสอบข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ตั้ ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับการรายงานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ขอ ๔ หา กผู บั ง คั บ บั ญ ชา ที่ ไ ด รั บ รา ยงา นมิ ไ ด ดํ า เนิ น กา รใด ภา ย ในร ะยะ เวลาที่ กํ าหน ด
ให ส ามารถรายงานถึ ง จเรตํ า รวจแห ง ชาติ หรื อ ผู บั ญชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ไ ด โดยไม ถื อ ว า เป น การกระทํ า
ขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ทั้งนี้ การรายงานกรณีมีการพบข าราชการตํารวจละเมิด ฝา ฝน หรือไม ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํา รวจ ตามข อ ๑ และขอ ๒ ใหร ายงานพรอมทั้ งแสดงพยานหลั กฐานต าง ๆ ซึ่งยืนยันว ามี การ
ละเมิดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหผูรับรายงานทราบดวย

๒๕

ขอ ๕ เมื่ อดํ า เ นิ นก า ร ส อ บ ข อเ ท็ จ จริ ง ห รื อ ตั้ ง ค ณะ ก ร ร มก า ร ส อบ ข อ เ ท็ จ จริ ง แ ล ว มี มู ล
ฟงไดว าข าราชการตํา รวจหรือหนว ยงานตํารวจใดกระทํา ละเมิด ฝาฝน หรือไมป ฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจใหดําเนินการทางวินัยไปตามอํานาจหนาที่

ผูบังคับบัญชาซึ่งไดรับรายงานกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือ
หนวยงานตํารวจใด ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ มีหนาที่ตอง
ดํ าเนินการตามข อ ๓ และข อ ๕ ของหนังสือ ตร. ด วนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑ เรื่อง แนวทาง
การรายงานตามกฎ ก.ตร.ว า ด ว ยประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ พ.ศ.๒๕๕๑ กล า วคื อ
ตอ งดํ า เนิน การสอบข อเท็ จ จริ งหรือ ตั้ งคณะกรรมการสอบข อเท็ จ จริ งภายใน ๑๕ วั น นั บ แตไ ด รั บ การรายงาน
หากผลการสอบขอเท็จจริงมีมูลฟงไดวาเปนความผิดทางวินัย ใหดําเนิน การทางวินัย ไปตามอํานาจหนา ที่ โดยตอง
พิจารณาถึงลําดับชั้นยศ ตําแหนง และสังกัดของผูถูกตรวจสอบดวย
สวนแบบฟอรมหรือรูปแบบการรายงานนั้น ใหทําเปนบันทึกขอความ ระบุยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนง
ของผู ถูกตรวจพบ (ผูละเมิดประมวลจริยธรรมฯ) สรุปยอเหตุการณที่ตรวจพบ ระบุขอที่ละเมิ ด และลงลายมือชื่อ
ยศ และตํ า แหน ง ของผูแ จ งหรือ ตรวจพบหรือผูร ายงาน ตามแบบฟอรม รายงานแนบท า ยหนังสื อ ตร.ดว นที่สุด
ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/๑๕๑ ลง ๑๒ พ.ย.๕๑ เรื่ อง แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.ว า ด ว ยประมวลจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้

๒๖

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรียน

( ผูบังคับบัญชาของผูตรวจพบ อยางนอย ๓ ลําดับชั้น )

ด ว ย ( ยศ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล ตํ า แหน ง ผู ต รวจพบ ) พบว า ( ยศ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล ตํ า แหน ง
ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคื อ ( สรุปยอเหตุการณที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื่ อ มเสี ยต อชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นั ก งานตํ า รวจแห งชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํ า รวจ
อั น เป น การละเมิ ด ฝ า ฝน หรื อไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด )
จึ งเรี ยนมายั งท า น ตาม กฎ ก.ตร.ว าด ว ยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี ข า ราชการตํ า รวจตรวจพบผู บั ง คั บ บั ญ ชาของตน ข า ราชการตํ า รวจหรื อ
หนวยงานตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

๒๗

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรียน

ผบ.ตร. / จตช.

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน ง ผูตรวจพบ ) พบวา ( ยศ ชื่อ ชื่ อสกุ ล ตํ าแหน ง
ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคื อ ( สรุป ยอเหตุการณ ที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื่ อ มเสี ย ต อ ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํ า รวจ
อั น เป น การละเมิ ด ฝ า ฝ น หรื อไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด ) ซึ่งขาพเจา ไดรายงานใหผูบังคับบัญชาอยางนอยสามลําดับชั้น
ทราบแลวคื อ ( ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของผูบังคับบั ญชาที่รายงาน ) แตผูบังคับ บัญชา
ดังกลาวยังมิไดดําเนินการในกรณีดังกลาวแตอยางใด
จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป พรอมนี้ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมา
ดวยแลว

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ รั บ รายงานเบื้ อ งต น แล ว ไม ดํ า เนิ น การใดภายใน ๑๕ วั น
นับแตไดรับรายงาน

๒๘

ผูบัง คั บบั ญชาเหนือ หน วยงานที่ต นสัง กัดอย างน อยสามลําดับชั้นและหน วยงานตํ ารวจละเมิ ด ฝาฝน
หรือไมปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ มีประเด็นปญหา
การตีค วามหลายประการ สํ านักงานตํา รวจแห งชาติ ได มีห นั งสือสั่งการ ที่ ๐๐๐๑(ผบ.)/ ๑๔๕ ลง ๑๑ พ.ย.๕๑
ทา ยหนังสื อ สง.จตช.ที่ ๐๐๐๑(จตช)/๒๔๕ ลง ๓๐ ต.ค.๕๑ ให สง.ก.ตร.พิจ ารณามีความเห็ นตอบขอ หารือ ใน
ประเด็นตาง ๆ ไดแก

ประเด็นที่ ๑ ในกรณี ที่ ข า ราชการตํ า รวจพบว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของตน หรื อ หน ว ยงานใด
ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ ให ส ามา รถรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้นเปนอยางไร
ประเด็นที่ ๒ ในกรณี ข า ราชการตํ า รวจพบว า ข า ราชการตํ า รวจหน ว ยงานอื่ น ละเมิ ด หรื อ
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะกระทําอยางไร
ประเด็นที่ ๓ กฎ ก.ตร.ที่ กํ า หนดกรณี ห น ว ยงานละเมิ ด หรื อ ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ ในกฎ ก.ตร.ฯ ไม มี คํ า จํ า กั ด ความหรื อ คํ า อธิ บ ายว า
หนวยงานผิดจริยธรรมอยางไร

ในการตอบขอหารือ สง.ก.ตร.มีหนังสือ ที่ ๐๐๓๙.๑๒/๐๐๑๘ ลง ๒๘ ม.ค.๕๒ เรื่อง ตอบขอหารือกรณี
การรายงานตามนั ยกฎ ก.ตร.วา ด วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข อ ๑๐ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

๒๙

ผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัด
ประเด็นที่ ๑ ในกรณีที่ขาราชการตํ ารวจพบวา ผูบังคับ บัญชาของตน หรือหนวยงานใด ฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตน
สังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้นเปนอยางไร
ประเด็นที่ ๑ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ หน วยงานที่ ต น สั ง กั ด หมา ยถึ ง ผู บั ง คั บบั ญ ชา
เหนือหนวยงานที่ตนสั งกัด ตามลําดับตําแหน งที่ กําหนดไวตาม มาตรา ๔๔ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗
การรายงานต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ หน ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด อย า งน อ ยสามลํ า ดั บ ชั้ น นั้ น
ใหยึดหลัก ดังนี้
๑. การรายงานจะรายงานต อผูบั งคั บ บัญชาเหนื อหน ว ยงานที่ ต นสั งกัด ชั้น ใดชั้ นหนึ่ ง
ในสามลําดับชั้นดังกลาวก็ได
๒. การรายงานจะรายงานต อผู บั งคั บ บั ญชาเหนื อ หน ว ยงานที่ ต นสังกั ด ทั้ง สามลํา ดั บ
ตามลําดับชั้นดังกลาวก็ได
๓. หากรายงานตาม ๑ หรื อ ๒ แล ว ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตาม ๑ หรื อ ๒ ดั ง กล า ว ไม ไ ด
ดําเนินการใด ก็ใหสามารถรายงานตอจเรตํารวจแหงชาติ หรือ ผบ.ตร.ตอไปก็ได
อนึ่ ง การรายงานดั ง กล า วตาม กฎ ก.ตร.ฯ ข อ ๑๐ วรรคสอง กํ า หนด ไม ถื อ ว า เป น การ
กระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตนแตอยางใด
คําอธิบาย
๑. การพิจารณาหนวยงานยึดถือดังนี้
ลําดับ ๑ แผนก/ งาน/กองรอย/หรือหนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีระดับเทียบเทา
ลําดับ ๒ ฝา ย/ กองกํ า กั บ การ/ สถานี ตํ ารวจ/ กลุมงาน/ กลุ ม ตํ า แหน ง/ หรือหนว ยงานเรี ยกชื่ อ
อยางอื่นที่มีระดับเทียบเทา
ลําดับ ๓ ศูนย/ สวน/ กองบังคับการ/ หรือหนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีระดับเทีบเทา
ลําดับ ๔ กองบัญชาการ/ สํานักงาน/ หรือหนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีระดับเทียบเทา
ลําดับ ๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒. การจัดหนวยงานตามขอ ๑ ใหห มายความรวมถึงการจัดหนวยงานภายในของหนวยงานตางๆ ตามที่ ตร.
กําหนด

๓๐

๓. กรณีขาราชการตํารวจ พบผูบังคับบัญชาของตนที่มีตําแหนงสูงกวา หนวยงานที่ตนสังกัด ฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เชน ผบ.หมู ก. สังกัดหนว ยงานลําดับ ๑ พบ
พล.ต.ต. ข. สังกั ดหนวยงานลําดับ 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 และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ
(๙) รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ
(๑๐) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
(๑๑) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน
(๑๒) ผูบังคับหมู
(๑๓) รองผูบังคับหมู
ก.ตร. จะกําหนดใหมีตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยจะใหมีชื่อตําแหนงใดเทียบกับตําแหนง
ตามวรรคหนึ่งก็ ได โดยใหกํ าหนดไวในกฎ ก.ตร.การกํา หนดตํ าแหนงที่เรียกชื่ ออยางอื่ นใหมี
เฉพาะที่จําเป นเพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหเกิด ประสิทธิภาพ
และประหยัด และเมื่อหมดความจําเปนตามที่กําหนดไวในกฎ ก.ตร. แลวใหยุบตําแหนงนั้น

๓๑

ขาราชการตํารวจหนวยอื่นผิดจริยธรรม
ประเด็นที่ ๒ ในกรณีขาราชการตํารวจพบวา ขาราชการตํารวจหนวยงานอื่น ละเมิด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จะกระทําอยางไร
ประเด็ น ที่ ๒ ดํ า เนิ น การเช น เดี ย วกั บ ประเด็ น ที่ 1 คื อ รายงานผู บั ง คับ บั ญชาเหนื อ หน ว ยงาน
ของตนสั ง กั ด อย า งน อ ยสามลํ า ดั บ ชั้ น ฯ ส ว นรายละเอี ย ดของการรายงานต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผูที่ถูกรายงานกลาวหา ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบ
เกี่ยวกับการรายงานตอไป ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงเรื่องดังนี้ประกอบดวย
๑. จะต อ งเป น เรื่ อ งของการไม ป ฏิ บั ติ ต าม กฎ ก.ตร.ฯ เรื่ อ งดั ง กล า วไม ใ ช เ รื่ อ งของการ
ไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งมีชองทางการรายงานอยูแลว
๒. จะตองมีระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรายงานวาเปนเรื่องการละเมิด
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๓. จะต อ งคุ ม ครองผู ร ายงานเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

หนวยงานตํารวจผิดจริยธรรม
ประเด็นที่ ๓ กฎ ก.ตร.ที่กําหนดกรณีหนวยงานละเมิด หรือฝาฝน หรือไมป ฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ ในกฎ ก.ตร.ฯ ไมมีคําจํากัดความหรือคําอธิบายวาหนวยงาน ผิดจริยธรรมเปนอยางไร
ประเด็นที่ ๓ กรณีหนว ยงานตํา รวจฝาฝนละเมิดฯ หมายถึง เป นกรณี การดํ าเนินการตามอํา นาจ
หน าที่ ความรับ ผิด ชอบในการสั่ งการ การอนุญาต การอนุ มัติ การปฏิ บัติ ราชการ และการดํา เนินการ
ดานอื่น ๆ ของหน วยงานตํารวจโดยหัวหน าหนว ยงาน ผูรักษาการแทน หรือผูป ฏิ บัติราชการแทนที่ ได
กระทําการอันเปนการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ข อ สั ง เกตที่ ป ระชุ ม ในการประชุ ม อ.ก.ตร.จริ ย ธรรม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่ อ ๑๓ พ.ย.๕๑
ในการกํ า หนดระเบี ยบการรายงานนั้น ให คํานึงถึงระดั บชั้ นยศของผูละเมิด ฝา ฝน หรือ ไม ป ฏิบัติ ต าม
กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดวย โดยจะตองมีชองทาง
ที่ให ผูพบเห็นการละเมิดไดมีโอกาสรายงานตอผูบังคับบั ญชาระดับสูงกวาผูละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎ ก.ตร.ดังกลาว

๓๒

หน ว ยงานตํ า รวจ และลํ าดับ ชั้น ของหน ว ยงานตํ า รวจตาม กฎ ก.ตร.วา ดว ยประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับ บัญชาของตน ขาราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด
ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชา
เหนื อ หน ว ยงานที่ ตนสั ง กัด ได อย า งน อยสามลํา ดั บ ชั้ น และหากผูบัง คั บ บั ญชาที่ ต นรายงาน มิ ไ ด ดํ า เนิ นการใด
ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได
การรายงานตามวรรคแรก ไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ให สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ โ ดยการเสนอแนะของจเรตํา รวจแห งชาติ ว างระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
การรายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๑๐ สํานักงานตํารวจแหงชาติแบงสวนราชการดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๒) กองบัญชาการ
การแบงสวนราชการตาม (๑) เป นกองบั ญชาการหรือการจัดตั้งกองบัญชาการตาม (๒) ใหตราเป น
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.วา ดวยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แกไขปรับ ปรุงตามกฎ ก.ตร.วา ดว ยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓
แนบท ายกฎ ก.ตร.ดั งกลา ว ไมไ ด ให คํา จํา กัด ความ หรื อคํ า นิย าม หรืออธิ บายความหมาย “หน วยงานตํา รวจ”
มีหมายความวาอยางไรและ “ลําดับชั้นของหนวยงานตํารวจ” แบงออกเปนกี่ลําดับชั้นอยางไรบาง 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
แหง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงแบงสวนราชการเป นกองบั งคับการหรือสวนราชการอยา งอื่นในสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบสํานั กงานตํารวจแหงชาติ วาดว ยการกํ าหนดอํานาจหนาที่
ของสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ฉะนั้น หนวยงานตํารวจและลํา ดับ ชั้นของหนวยงานตํารวจตามกฎ ก.ตร.วาดว ยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ นาจะมีความหมาย ดังนี้
๑. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๒. กองบัญชาการหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ
๓. กอง บั ง คั บกา ร ตํ า ร วจภู ธรจั ง หวั ด หรื อ ส ว น รา ชก า รที่ เรี ย ก ชื่ อ อย า งอื่ น แ ละ มี ฐ าน ะ
เทียบเทากองบังคับการ
๔. กองกํ า กั บ การหรื อ ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น และมี ฐ าน ะเที ย บเท า กองกํ า กั บ การ
สถานีตํารวจที่มีผูกํากับการเปนหัวหนา และสถานีตํารวจที่มีสารวัตรใหญหรือสารวัตรเปนหัวหนา
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ขั้นตอนการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาเมื่อไดรับรายงาน
ตามกฎ ก.ตร.วาดว ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แก ไขปรับ ปรุงตามกฎ
ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาเมื่อไดรับรายงาน ไวดังนี้
๑. เมื่ อผูบังคับบัญชาได รับรายงานเรื่องการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ขอ ๑๐ แลว ใหดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ในกรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐานคุ ณ ธรรมและอุ ด มคติ ข องตํ า รวจ
ในสวนที่ไมเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจรวมทั้งวินัย ของตํารวจ หากเปนการ
ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามโดยไมเจตนา และไมกอใหเกิดผลเสียหายตอหนวยงานหรือชื่อเสียงของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ใหผูบังคับบั ญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครองโดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติด วยหลักการ
และเหตุ ผ ลที่ ถูก ต อ งตามทํ า นองคลองธรรม เพื่ อ ให โ อกาสผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาได สํ า นึ ก และแก ไขปรั บ ปรุ ง ตน
เมื่อไดอบรมชี้แนะแลว ผูใตบังคับบัญชาผูนั้นยังหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาวตักเตือน
๑.๒ การละเมิ ด ฝ าฝ น หรือไม ปฏิบั ติตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจในข อ
ประพฤติปฏิบัติที่เปนขอหามในการรักษาวินัย ใหผูบงั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยไปภายในอํานาจหนาที่
๑.๓ หากผลการสอบขอเท็จจริง ไมมีมูล ใหสั่งยุติ
๑.๔ หากผลการสอบข อเท็จจริงมี มูลวา เป นการละเมิด ฝาฝ น หรือไม ปฏิบั ติ ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ โดยมีพยานหลักฐานฟงไดวากระทําผิดวินัยและเขาหลักเกณฑเปนกรณีความผิดที่ปรากฏ ชัดแจง
ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗ เชน กระทําผิดวินัยไมรายแรงตอหนาผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจลงโทษ หรือกระทําผิดและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบั งคับบัญชา เปนตน ก็ ใหผูบังคั บบั ญชาพิจารณา
สั่งการไปภายในอํานาจโดยไม ต องสื บสวนข อเท็จจริ งหรื อสอบสวน หากจะต องสื บสวนข อเท็ จจริ งหรื อแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ยอย างรายแรงก็ ให ดําเนิ นการตามหลั กเกณฑและวิ ธี การที่กํ าหนดใน กฎ ก.ตร.ว าด วย
การสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ หรือ กฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ แลวแตกรณี
การสอบขอเท็จจริงและการพิจารณาดําเนินการของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ ใหคํานึงถึงขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นตามความประพฤติและการปฏิบัติที่ผานมาของขา ราชการตํารวจผู ถูกกลาวหา มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดลอม
ความรู สํา นึ กในการกระทํ าและแก ไขเยีย วยาผลราย หรือ ผลกระทบ หรือ ความเสียหายที่ เกิ ดขึ้น จากการกระทํา
ประกอบกัน และมุงเนนการแกไขปญหามากกวาการลงโทษ
๒. กรณีที่ขาราชการตํารวจผูกระทําละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ไมอยูในปกครองบังคับบัญชา ก็ใหสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของขาราชการตํารวจผูนั้น เปนผูดําเนินการสอบขอเท็จจริง
๓. กรณีที่ ผูบั งคับ บัญชาผูไดรับรายงานไมดํา เนิน การตามข อ ๑ และ ๒ และมีการรายงานเรื่ องนั้นถึงจเร
ตํ า รวจแห ง ชาติ ห รื อ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ให จ เรตํ า รวจแห ง ชาติ ห รื อผู บั ญชาการตํ า รวจแห งชาติ แ จ ง
ผูบังคับบัญชาในระดับกองบั ญชาการหรือหนวยงานเทียบเทาของผูรับรายงาน ดําเนินการสอบขอ เท็จจริงตามขอ ๑
พรอมทั้งใหพิจารณาขอบกพรองกับผูบังคับบัญชาผูไดรับ รายงานที่มิไดดําเนินการ ไปภายในอํานาจหนาที่อีกสวน
หนึ่ง
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาเมื่อไดรบั รายงาน
เรื่องการละเมิด หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.วาดวย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ขอ ๙ และขอ ๑๐

ผูบังคับบัญชาไดรับรายงาน
สอบขอเท็จจริง
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง

ใหยุติเรื่อง

สั่งการภายในอํานาจ (กรณีความ
ผิดที่ปรากฏชัดแจงตาม กฎ ก.ตร.)

มีมูล

ไมมีมูล

ละเมิดสวนที่ ๑
ใชมาตรการ
ทางปกครอง

ละเมิดสวนที่ ๒
ใชมาตรการทางวินัย

สืบสวนขอเท็จจริง

มีมูล

ไมมีมูล
ครั้งที่ ๑
อบรมชี้แนะแนวทาง

ครั้งที่ ๒
วากลาวตักเตือน

ไมรายแรง

ใหยุติเรื่อง

ใหผูบังคับบัญชา
สั่งลงโทษตาม
สมควรแกกรณี

รายแรง
ใหตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
อยางรายแรง
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บทที่ ๔
แนวทางการสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ
ตาม กฎ ก.ตร.ว า ด วยประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข อ ๕ กํ า หนดว า
“ใหกองบั ญชาการศึกษาทํ าหน าที่ เปน ศูนยสงเสริมจริย ธรรมและพั ฒนาคุ ณ ธรรมของข า ราชการตํ ารวจ มี ห น าที่
กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติป ฏิบัติ
ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งรณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธเผยแพร กําหนด
หลักสูตร พัฒนาและฝกอบรมขาราชการตํารวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสรางเครือขายทั้งภายใน
และภายนอกสํานัก งานตํารวจแหงชาติ เพื่อสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจใหเทียบเทา
ระดับสากล
ตั วชี้วัด และหลักเกณฑการประเมิ นเพื่อ ประกาศเชิ ดชู เกี ยรติห นว ยงานและขา ราชการตํา รวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติ ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งแผนดําเนิ นงานตามความในวรรคแรกให
กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้น และตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.ตร.ดวย ”
กองบัญชาการศึกษา จึงไดดําเนินการตามแนวทาง ตามกฎ ก.ตร.ดังกลาว เพื่อใหห นวยงานต างๆ ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการ ดังนี้
๑. กํ า หนดองค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที่ ค ณะกรรมการศู น ย ส ง เสริ ม จริ ย ธรรมและให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
การกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศูนยสงเสริมจริยธรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ เปนระดับสํานั กงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ
กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตํารวจ และหนวยงานเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น ดังนี้
๑. ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
คณะกรรมการศู น ย ส งเสริ ม จริ ย ธรรมและให คํา ปรึ ก ษาแนะนํา การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามคําสั่ง ตร.ที่ ๑๘๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๕๒
รวมศูนยส งเสริม จริยธรรมและพัฒนาคุณ ธรรม ของ บช.ศ. และศูนยใหคํา แนะนํา ปรึกษาการปฏิบัติ ตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ของ จต.เขาดวยกันเปนศูนยเดียวกัน
๒. ระดับกองบัญชาการ
คณะกรรมการศู น ย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การปฏิ บ ั ต ิ ต ามประมวลจริย ธรรมจรรยาบรรณ ส งเสริ ม
จริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ ระดับกองบัญชาการ โดยจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและติ ดตามการบริหารงานตํารวจภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการดวย

๓๗

๓. ระดับกองบังคับการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า แ น ะ นํ า ก า ร ป ฏิ บ ั ต ิ ต า ม ประมวลจริ ย ธรรมจรรยาบรรณ
สง เสริ ม จริ ยธรรมและพั ฒนาคุ ณ ธรรมของข า ราชการตํ า รวจ หรื อคณะกรรมการที่ ปรึ กษาดา นจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ระดับกองบังคับการ โดยจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการดวย
๔. ระดับกองกํากับการ สถานีตํารวจ และหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
คณะกรรมการศู น ย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมจรรยาบรรณ
สง เสริ ม จริ ยธรรมและพั ฒนาคุ ณ ธรรมของข า ราชการตํ า รวจ หรือ คณะกรรมการที่ ป รึ กษาด า นจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ระดับกองกํากับการ สถานีตํารวจ และหน วยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 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) ประเมิ น ผลข า ราชการตํ า รวจในสั ง กั ด ที่ ป ระพฤติ ดี เ ยี่ ย ม ตามประมวลจริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของตํารวจ และหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อดําเนินการประกาศเชิดชูเกียรติ
๒) รณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ เผยแพร ใหหนวยงาน และขาราชการตํารวจในสังกัดประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๓๘

๓) พัฒนา ฝกอบรม สงเสริมการเรียนรูแกขาราชการตํารวจในสังกัดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ รวมทั้งสรางเครือขายทั้งภายใน และภายนอกสังกัด
๔) ใหคํา แนะนํา ปรึกษา เกี่ยวกั บการปฏิบัติต ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ
และแจกจายคูมือ คําอธิบาย แนวทางการปฏิบัติฯ แกขาราชการตํารวจในสังกัด
๕) สอดส อง ดู แ ล การรัก ษาประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจในสั งกั ด รวมทั้ ง
ดําเนินการตอผูละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๖) มอบหมายใหผูใด ดําเนินการตามที่เห็นสมควร
๒. การกําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน
ตามกฎ ก.ตร.ข อ ๕ วรรคแรก กํ าหนดใหก องบัญ ชาการศึก ษามี ห นาที่กํา หนดตัว ชี้ วั ดและหลักเกณฑ
การประเมิน เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํา รวจ โดยตั วชี้ วัด และหลั กเกณฑการประเมิ นรวมทั้ งแผนดํ า เนิน งานจะตอ งได รับ ความ
เห็นชอบจาก ก.ตร.ดวย
การประกาศเชิ ดชูเ กี ยรติ หนว ยงานและขา ราชการตํารวจในระดับ สํานั กงานตํ ารวจแห งชาติ ที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหทําเปนประจําทุกป รวมถึงสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการ
ตํารวจในสังกัด ตามกฎ ก.ตร. ขอ ๖

๓๙

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก
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กฎ ก.ตร.
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๑
--------------------------------อาศัยอํ านาจตามรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร.ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.ตร.นี้ ให ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พน กํ า หนดหกสิ บ วั น นับ แต วั น ประกาศในราชกิ จ จา
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 ในการพิจ ารณาสรรหา กลั่ นกรอง หรือ แตงตั้งข าราชการตํ ารวจผูใ ด รวมทั้งการ
โยกยาย การเลื่อ นตํ าแหนง การเลื่อ นขั้นเงินเดือ น และการลงโทษบุค คล ทั้งในระดับสํ านัก งานตํารวจ
แหงชาติ กองบัญชาการหรือหนวยเทียบเทากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตํารวจและ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ควรคํานึงถึงพฤติก รรม การปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของบุคคลดังกลาวดวย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔๑

๑๙ กันยายน

ขอ ๕ ใหกองบัญชาการศึก ษาทําหนาที่เปนศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุ ณธรรมของ
ขาราชการตํารวจ มีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและ
ขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งรณรงค
สงเสริม ประชาสัมพันธเผยแพร กําหนดหลักสูตร พัฒนาและฝกอบรมขาราชการตํารวจเกี่ยวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณ รวมทั้ งสรางเครือ ข ายทั้งภายในและภายนอกสํ านัก งานตํารวจแห งชาติ เพื่อส งเสริม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจใหเทียบเทาระดับสากล
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑก ารประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่
ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ รวมทั้งแผนดําเนินงานตามความ
ในวรรคแรกใหกองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับชั้น และตองไดรับความเห็นชอบจาก
ก.ตร. ดวย
ขอ ๖ ใหสํา นักงานตํารวจแหงชาติประกาศเชิดชูเกี ยรติหนวยงานและขาราชการตํารวจใน
ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ประจําทุกป ตามหลักเกณฑการประเมินตามขอ ๕ วรรคสอง
ใหสาํ นักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการ และหนวยงานเทียบเทา กองบัญชาการ
ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจในสังกัดตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม
ขอ ๗ ให ส ถาบัน การฝก อบรมของสํ า นัก งานตํ า รวจแห ง ชาตินํา ประมวลจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจไปกําหนดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
และมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามขอ ๕ วรรคแรก
ขอ ๘ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดสอง
ดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในภาพรวมระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หากจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝนหรือ ไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทาง
เสื่อมเสียตอชื่อเสียงและเกียรติภูมขิ องสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือวิชาชีพตํารวจ
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ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแจงผูบังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการ
หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการสอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หากเห็นสมควร
จเรตํารวจแหงชาติอาจมอบหมายใหรองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไปกํากับ
และติดตามการสอบข อเท็จจริง หรือ ตั้งคณะกรรมการสอบข อเท็จจริงที่เปนอิส ระจากกองบัญชาการหรือ
หนวยงานเทียบเทากองบัญชาการนั้นก็ได
ใหจ เรตํารวจแหงชาติจั ดใหมีศูน ยใ หคํ าปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติต ามวรรคหนึ่ง ใน
ระดับสํานัก งานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งประสานกั บกองบัญชาการตางๆ จัดตั้งศูน ยดังกลา วหรือแตงตั้งที่
ปรึก ษาดานจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับ กองบัญ ชาการหรือ กองบังคั บ การตามความ
เหมาะสมแลวแตกรณี
ขอ ๙ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหน ว ยงานทุ ก ระดั บ มี อํ า นาจและหน า ที่ ส นั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด รวมทั้งสอดสอง
ดูแลมิใ หมีก ารละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบั ติตาม หากพบวา มีการละเมิด ฝา ฝน หรือไมปฏิ บัติ ตามและไม
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ใหถือวาผูบังคับบัญ ชานั้น จงใจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิ บัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ขอ ๑๐ ในกรณี ที่ ข า ราชการตํ า รวจพบว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของตน ข า ราชการตํ า รวจ หรื อ
หนว ยงานตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให
สามารถรายงานต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ หน ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด ได อ ย า งน อ ยสามลํ า ดั บ ชั้ น และหาก
ผูบังคับบัญ ชาที่ต นรายงานมิไดดําเนินการใด ใหสามารถรายงานถึ งจเรตํารวจแห งชาติ หรือ ผูบัญ ชาการ
ตํารวจแหงชาติได
การรายงานตามวรรคแรก ไมถือวาเปนการกระทําขามผูบงั คับบัญชาเหนือตน
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติ วางระเบียบเกี่ยวกับการ
รายงานตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ กฎ ก.ตร. นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๑ ใหจเรตํารวจแหงชาติมีหนาที่เสนอความเห็นตอ ก.ตร. เพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ
ข า ราชการตํ ารวจหรื อ หน ว ยงานตํ า รวจทุ ก ระดั บ มี สิ ทธิ แ ละเสรี ภาพที่ จ ะเสนอปญ หาและ
อุ ปสรรคในการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจหรื อ เสนอความเห็ น ในการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔๓

๑๙ กันยายน ๒๕๕๑

แกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยส งขอ เสนอหรือความเห็นดังกล าว
ไปยังจเรตํารวจแหงชาติ
ขอ ๑๒ ขาราชการตํารวจซึ่งตองปฏิ บัติห นา ที่โดยอาศัยวิช าชีพใดซึ่ งมีก ารกําหนดประมวล
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นไวเ ปนการเฉพาะ ตองถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพนั้นดวย
ก.ตร. อาจให มีการกําหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสายงานใดไดตามที่เห็นสมควร

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมัคร สุนทรเวช
(นายสมัคร สุนทรเวช)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ

๔๔

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎ ก.ตร.
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
..........................................
หลักการ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ บั ญ ญัติ ใ ห
ผูตรวจการแผนดินมี อํานาจหนาที่กําหนดคานิยมหลัก และเสนอแนะหรือให คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมื องและเจา หนา ที่ของรั ฐ และพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ มาตรา ๗๗ บัญญัติใหขาราชการตํารวจตองถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตํารวจที่กําหนดไวในกฎ
ก.ตร.โดยเครงครัด จึงสมควรกําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจไวเปนแนวทางปฏิบัติ
เหตุผล
โดยที่ตํารวจเปนที่พึ่งสําคัญของประชาชนในดานอํานวยความปลอดภัยและความยุติธรรม เที่ยงตรง
ดั งนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีคุ ณธรรม จริยธรรม บรรลุ
วัตถุประสงคนโยบายของทางราชการและเปนตํารวจของประชาชนอยางแทจริง จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ตร.นี้

( เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ )

๔๕

กฎ ก.ตร.
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (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 จึงแกไขปรับ ปรุง กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ใหใชบังคับตั้งแตวัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๒ ใหย กเลิกความในขอ ๒ แหง กฎ ก.ตร. วา ดว ยประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒ ใหใชประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจทาย กฎ ก.ตร. นี้ เปน
กรอบแหงการประพฤติปฏิบัติของขาราชการตํารวจ ซึ่งประกอบดวย
สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ
สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ”
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ความในวรรคสองและวรรคสามของขอ ๘ แห ง กฎ ก.ตร. ว า ด ว ยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“หากจเรตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานที่จเรตํารวจแหงชาติมอบหมายพบวาหนวยงานตํารวจ
หรือขาราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดย
พฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียตอ ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือวิชาชีพตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติรายงานผูบัญชาการตํารวจแหง ชาติ และแจงผูบังคับ บัญ ชาในระดับ
กองบัญชาการ หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ สอบขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หาก
เห็นสมควรจเรตํา รวจแหงชาติอ าจมอบหมายให รองจเรตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจ หรือรองจเรตํารวจ ไป
กํากับ และติดตามการสอบขอ เท็ จจริง หรือ ตั้ งคณะกรรมการสอบขอ เท็จจริงที่เป นอิสระจากกองบัญ ชาการ
หรือหนวยงานเทียบเทากองบัญชาการ นั้นก็ได
ใหจเรตํ ารวจแห งชาติ จั ดให มีศูนย ใหคํา ปรึกษาแนะนําเกี่ ย วกั บ การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ งใน
ระดั บ สํ า นั กงานตํ า รวจแห ง ชาติ รวมทั้ งประสานกับ กองบั ญ ชาการต า ง ๆ จั ดตั้ งศูน ยใ ห คํา ปรึกษาแนะนํ า

๔๖

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจตามขอ ๕
หรือแตงตั้งที่ปรึกษาดา นจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจระดับกองบัญชาการหรือกองบั งคับการตาม
ความเหมาะสม แลวแตกรณี”
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหาของขอ ๙ แหง กฎ ก.ตร.
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ในการสอดส อ งดู แ ลให ก องบั ญ ชาการ กองบั ง คั บ การ สถานี ตํ า รวจ ที่ มี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริ หารงานตํ ารวจภาคประชาชน จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแลดวย
ในกรณีที่มีการละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจ ใน
สวนที่ไมเกี่ยวเนื่ องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ รวมทั้ งวินัยของตํารวจ หากเปนการ
ละเมิด ฝาฝนหรือไม ปฏิบัติตามโดยไมเจตนา และไมกอให เกิดผลเสียหายต อหนวยงานหรือชื่อเสียงของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ใหผบู ังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางการปกครอง โดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติดวยหลักการ
และเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม เพื่อใหโอกาสผูใตบั งคับบั ญชาไดสํานึกและแกไขปรับปรุงตน เมื่อได
อบรมชี้แนะแลว ผูใตบังคับบัญชาผูนั้นยังหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมปฏิบัติตาม ใหวากลาวตักเตือน
การละเมิ ด ฝาฝน หรือไม ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ในขอ
ประพฤติปฏิบัติที่เปนขอหามในการรักษาวินัย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยไปภายในอํานาจหนาที่
ในการพิ จารณาว าการละเมิ ด ฝา ฝน หรือ ไม ป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐานจริ ย ธรรมตามประมวล
จริย ธรรมนั้ น เปนการฝาฝนจริย ธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติก รรมของการฝาฝน อายุ ประวัติ
และความประพฤติใ นอดีต สภาพแวดล อ มแห ง กรณี ผลร า ยอั น เกิด จากการฝา ฝ น และเหตุ อั น ควรนํ า มา
ประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางขางตนเปนราย ๆ ไป”
ขอ ๕ ใหยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (แนบทาย กฎ ก.ตร.
ว า ด ว ยประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ พ.ศ. ๒๕๕๑) และให ใช ป ระมวลจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํา รวจ พ.ศ.๒๕๕๓(แนบทา ย กฎ ก.ตร. ว าดว ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)
สําหรับขอความอื่นนอกจากนี้ คงเปนไปตามที่กําหนดไวเดิม

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ

๔๗

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓
(แนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๓)
----------------------------------------------------ดวยสํ านักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ ไดแก การรักษาความปลอดภัยสําหรับ
องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรั ชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค
และพระราชอาคัน ตุ กะ และการรั กษากฎหมายคุ ม ครองชีวิต และทรั พ ยสินของประชาชน รักษาความสงบ
เรี ย บร อ ยของสัง คม บริ ก ารชุม ชนให เ กิ ด ความร ม เย็ น ป อ งกันและปราบปรามผูกระทํา ผิ ดกฎหมาย 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 ที่ ข อ ง สํ า นั ก ง า น ตํ า ร ว จ แ ห ง ช า ติ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจําเปนตองกําหนดประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํ ารวจ เปนกรอบการประพฤติป ฏิบัติของขาราชการตํารวจให มีคุ ณธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณที่ดีและเปนมาตรฐาน
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย
สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งใหขาราชการตํารวจอยูใน
กรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เปนแนวทางชี้นําใหขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการ
เปนผูพิทักษสันติราษฎร
สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ประกอบดวย
(๑) มาตรฐานทางจริ ย ธรรมตํ า รวจ คือ คุ ณ ความดี ที่ เ ป น ขอ ประพฤติ ต นและปฏิบั ติ ห น า ที่ ข อง
ขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนา ที่ ของวิชาชีพตํารวจ ที่
ขา ราชการตํา รวจตอ งยึดถือ ปฏิบั ติ เพื่อ ธํา รงไว ซึ่งศั กดิ์ศรี แ ละเกีย รติ ภูมิ ของขา ราชการตํ า รวจและวิ ชาชีพ
ตํารวจ
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจนี้
“การไมเลือกปฏิบัติ” หมายความวา การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจสวนตัวตอบุคคล
หรือ กลุ ม บุ ค คล อั น เนื่อ งมาจากชาติ กํา เนิ ด เพศ ศาสนาหรื อความเชื่อ เชื้อ ชาติ สัญ ชาติ อายุ การศึ กษา
ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศสวนบุคคล ความพิการ สภาพรางกาย จิตใจหรือ
สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชน” หมายความว า เงิน ทรัพ ยสิน บริการ ตํ าแหน งหน า ที่การงาน สิท ธิ ประโยชน หรื อ
ประโยชนอื่นใดหรือคํามั่นสัญญาที่จะใหหรือจะไดรับสิ่งดังกลาวในอนาคตดวย
“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความวา การปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ ตอรางกายหรือจิตใจของ
บุคคล ในลั กษณะที่โหดรา ย ไรม นุษ ยธรรม หรือกอใหเ กิด ความเจ็บปวดอยา งแสนสาหัส หรือ ดูถูกศัก ดิ์ศรี
ความเปนมนุษย

๔๘

ขอ ๓ ขาราชการตํารวจตองเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
อยางเคร งครัด เมื่อ ตนไดละเมิด ฝา ฝน หรื อไมป ฏิบั ติตามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
จะตองรายงานผูบังคับบัญชาเปนหนังสือทันที
หากไมแนใจวาการที่ ตนไดกระทําหรือตัดสินใจ หรือจะกระทําหรือจะตัดสินใจเปนหรือจะเปนการ
ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจหรือไม ใหขาราชการตํารวจนั้น
ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนยใหคําปรึกษาแนะนําตามกฎ ก.ตร. ขอ ๘ วรรคสาม
สวนที่ ๑
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ
ขอ ๔ ขาราชการตํารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเปนเครื่อง เหนี่ยวรั้งใน
การประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม
(๒) การรูจักขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทานั้น
(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุประการใด
(๔) การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวน
ใหญของบานเมือง
ขอ ๕ ขาราชการตํารวจพึงยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เปนแนวทางชี้นําการประพฤติตน
และปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุถงึ ปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร ดังนี้
(๑) เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่
(๒) กรุณาปราณีตอประชาชน
(๓) อดทนตอความเจ็บใจ
(๔) ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก
(๕) ไมมักมากในลาภผล
(๖) มุง บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกประชาชน
(๗) ดํารงตนในยุติธรรม
(๘) กระทําการดวยปญญา
(๙) รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต
ขอ ๖ ขา ราชการตํ ารวจพึง หมั่ นศึก ษาหาความรู อ ยูต ลอดเวลา เพื่อ พั ฒนาตนเองใหทั นโลกทั น
เหตุการณ และมีความชํานาญการในงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งตองศึกษาหาความรูเกี่ย วกับกฎหมาย
ระเบี ยบ ธรรมเนีย มการปฏิ บัติข องส วนราชการในกระบวนการยุติ ธ รรมอื่นที่เ กี่ย วขอ งกับ หน าที่แ ละความ
รับ ผิดชอบของตน เพื่ อ สามารถประสานงานไดอ ยา งกลมกลืนแบบเนี ยน และเป นประโยชน ตอ ราชการของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๔๙

สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ
ขอ ๗ ข าราชการตํ ารวจต อ งเคารพ ศรัท ธา และยึ ดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท และไมยอมใหผูใดลวงละเมิด
(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยดวยศรัทธา มีความเปนกลางทางการเมือง ไมเ ปนผูบริหาร
หรือกรรมการพรรคการเมือง และไมกระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกพรรคการเมือง หรือผูสมัคร
รับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
ขอ ๘ ขาราชการตํารวจตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายอื่นโดยเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๙ ข าราชการตํารวจตองปฏิบัติหน าที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุด
โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเปนสําคัญ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน รอบคอบ โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม
(๒) ปฏิบัติหนา ที่ดวยความวิริย ะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใชปฏิภาณ ไหวพริบ กลาหาญ
และอดทน
(๓) ปฏิบั ติห น า ที่ ดว ยความรั บ ผิด ชอบ ความเต็ ม ใจ ไม ละทิ้ ง หน า ที่ ไม ห ลี กเลี่ย งหรื อ ป ด ความ
รับผิดชอบ
(๔) ดู แ ลรั ก ษ า และใช ท รั พ ย สิ น ของ ทางรา ชการอย า งประ ห ยั ด คุ ม ค า โดยระมั ด ระวั ง
มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากประชาชนผู
มาติดตอราชการ เวนแตเปนการเปดเผยเพื่อโยชนในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย
กฎ ขอบังคับ กําหนด
ขอ ๑๐ ขาราชการตํารวจตองมีจิตสํานึก ของความเปนผูพิทักษสันติราษฎรเพื่อใหประชาชนศรัทธา
และเชื่อมั่น ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) มีทาทีเปนมิตร มีมนุษยสัมพันธอันดี และมีความสุภาพออนโยนตอประชาชนผูรับบริการ รวมทั้ง
ใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และไมเลือกปฏิบัติ
(๒) ปฏิ บัติ ตนใหเ ปน ที่เ ชื่อถือ ไววางใจของประชาชน ไมเ บี ยดเบีย น ไมแสดงกริยาหรือ ทา ทางไม
สุภาพ ไมใหเ กีย รติ รวมทั้งไมใชถอยคํ า กริยา หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดู หมิ่น หรือ เหยียดหยาม
ประชาชน

๕๐

(๓) เอื้อเฟอ สงเคราะห และชวยเหลือ ประชาชนเมื่ออยูในฐานะที่จํ าเป นต อ งไดรั บ
ความ
ชวยเหลือ หรือประสบเคราะหจากอุบั ติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่น ๆ ไมวาบุคคลนั้นจะเปนผูตอง
สงสัยหรือผูกระทําผิดกฎหมายหรือไม
(๔) ปฏิ บัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด การให
ขอมู ลขา วสารแกประชาชนที่ รองขอ ตอ งดํ าเนินการดวยความรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเ นิ่นชา และไมใหขอ มูล
ขาวสารอันเปนเท็จแกประชาชน
ขอ ๑๑ ขาราชการตํารวจตองมีความซื่อสัตยสุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชนสวนรวม
เหนือประโยชนสวนตน ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไม ใ ชตํา แหน ง อํ า นาจหรื อ หน า ที่ หรือ ไม ย อมใหผู อื่น ใชตํา แหน ง อํา นาจหรื อ หนา ที่ข องตน
แสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
(๒) ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหน าที่ หรื อไมย อมให ผูอื่นใชตําแหน ง อํ านาจหรือหน าที่ของตน ไป
ในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของขาราชการตํารวจหรือเจาหนาที่ของ
รัฐอื่น อันเปนผลใหการตัดสินใจ การใชดุลพินิจ หรือการกระทําของผูนั้นสูญเสียความ เที่ยงธรรมและยุติธรรม
(๓) ไมรับของขวัญนอกเหนือ จากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้ นตอ งมีมูลคา
ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประกาศกําหนด เวนแตญาติซ่งึ ใหโดยเสนห า
ตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการใหโดยธรรมจรรยา
(๔) ไมใชเวลาราชการหรือทรัพยของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชนสวนตน
(๕) ไม ป ระกอบอาชี พ เสริ ม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น ผลประโยชน ทั บ ซ อ น หรื อ เป น การขัด กั น ระหว า ง
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม
(๖) ดํารงชีวิตสวนตัวไมใ หเกิด มลทินมัวหมองตอ ตําแหน งหน าที่ ไมทําผิดกฎหมายแมเห็ นวา เป น
เรื่องเล็กนอย ไมหมกมุนในอบายมุขทั้งหลาย ไมฟุงเฟอหรูหรา และใชจา ยประหยัดตามฐานะแหงตน
ขอ ๑๒ ขา ราชการตํ ารวจต อ งภาคภูมิ ใจในวิชาชีพ กล า ยืนหยั ดกระทํา ในสิ่ งที่ถูกตอ งดีง ามเพื่ อ
เกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเปนตํารวจ ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบั ติห น า ที่ อ ยา งตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด
(๒) ไมสั่งใหผใู ตบังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอคุณธรรมและศีลธรรม
(๓) ไมปฏิบัติตามคําสั่ งที่ ตนรูหรือควรจะรูวาไมชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ใหทั กทวงเปน ลาย
ลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาผูสั่ง
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองโหวของกฎหมายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
หรือทําใหสูญเสียความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ขอ ๑๓ ในฐานะเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป น ผู นํ า และเป น แบบอย า งที่ ดี รวมทั้ ง เป น ที่ ป รึ ก ษาและที่ พึ่ ง ของ
ผูใตบังคับบัญชา

๕๑

(๒) หมั่นอบรมใหผูใตบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ วากลาว
ตักเตือนดวยจิตเมตตาและใหความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่
(๓) ปกครองบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ยอมรับฟง ความ
คิดเห็น และไมผลักความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชา
(๔) ใชห ลั กคุณธรรมในการบริหารงานบุ คคลที่อ ยูในความรับ ผิดชอบของตนอยางเครงครัด และ
ปราศจากความลําเอียง
ขอ ๑๔ ในฐานะผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ขาราชการตํารวจตองประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) เคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยกฎหมาย
(๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมูคณะ
(๓) ปฏิบั ติตอ ผูบั งคับ บัญ ชาและเพื่อ นร วมงานดวยความสุภาพมีน้ํ าใจ รักใครสมานฉันท และมี
มนุษยสัมพันธ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน
(๔) อุทิศตนเอง ไมหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน รวมมือรวมใจปฏิบัติหน าที่โดยยึดความสํ าเร็จของงาน
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) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ
ขอ ๑๖ ขาราชการตํารวจจะตองสํานึก ในการใหบริการประชาชนดานอํ านวยความยุติธ รรม และ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนู ญและสิทธิม นุษยชน เพื่อให ประชาชนมีความ
เลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

๕๒

(๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข กลาวโทษ ขออนุญาต ขอขอมูลขาวสาร หรือ
ติ ดตอ ราชการอื่น ด วยความเต็ ม ใจ เป น มิตร ไมเ ลือ กปฏิบัติ และรวดเร็ ว เพื่ อไมใ ห ประชาชนเสี ยสิทธิห รื อ
เสรีภาพตามกฎหมาย
(๒) สุภาพ ออนนอม และใหเกียรติประชาชนเพื่อ ใหเกิดความนาเคารพยําเกรง ไมใชถอ ยคํา กริยา
หรือทาทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(๓) ในขณะปฏิบัติหนาที่ ตองดํารงตนใหอยูในสภาพที่พรอมและเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความนาเชื่อถือและนาไววางใจ
(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไมจับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธ ไปยังบุคคลโดยปราศจาก
เหตุอันสมควร
(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจําตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจําตัวเมื่อมีบุคคลรองขอ
ขอ ๑๗ เมื่ อ เข า จั บ กุ ม หรื อ ระงั บ การกระทํา ผิ ด ขา ราชการตํ า รวจต อ งยึ ด ถือ และปฏิ บั ติ ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจใหแกการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญและมีสติปญญา
(๒) ยืนหยัดเจตนารมณในการรักษากฎหมายให ถงึ ที่สุด และดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทํา
ความผิด ทั้งนี้ใหระลึกเสมอวาการใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมดวย
(๓) ไมใชมาตรการรุนแรง เวนแตการใชมาตรการปกติแลว ไมเพียงพอที่จะหยุดยั้งผูกระทําความผิด
หรือผูตองสงสัยได
ขอ ๑๘ ข าราชการตํา รวจตอ งตระหนั กวา การใชอ าวุธ กํา ลั ง หรือ ความรุนแรงเปนมาตรการที่
รุนแรงที่สุด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรือความรุนแรง ไดตอเมื่อมีความจําเปนภายใตกรอบของ
กฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผูกระทําความผิด หรือผูตองสงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือ
เพื่อชวยบุคคลอื่นที่อยูในอันตรายตอชีวิต
เมื่ อมี การใชอ าวุธ กํ าลัง หรือ ความรุน แรง ไม วาจะมีผูบ าดเจ็บ หรือ เสี ย ชีวิ ตหรือ ไม ขาราชการ
ตํารวจตองรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
ขอ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลั กฐาน การสืบ สวนสอบสวน การสอบปากคํ า หรื อ การซักถาม
ผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูที่ อยูในความควบคุม ตามกฎหมาย ผูเสี ยหาย ผูรูเ ห็ นเหตุการณ หรือ บุ คคลอื่น
ขา ราชการตํา รวจตอ งแสดงความเป นมืออาชีพโดยใช ความรู ความสามารถทางวิช าการตํ า รวจ รวมทั้งใช
ปฏิภาณไหวพริบและสติปญญา เพื่อใหไดขอเท็จจริงและธํารงไวซ่งึ ความยุติธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมทําการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น
(๒) ไมใช จาง วาน หรือยุยงสงเสริม หรือปลอยปละละเลยใหมีการทารุณหรือทารุณกรรมตอบุคคล
หรือตอบุคคลอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลนั้น
(๓) ไม กระทําการขม ขูหรื อรังควาน หรือไมใชอํา นาจที่มิ ชอบ หรือแนะนํา เสี้ยมสอนบุ คคล ให
ถอยคําอันเปนเท็จหรือปรักปรําผูอื่น
(๔) ไมกักขังหรือหนวงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไมไดถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคํา

๕๓

(๕) ไมใชอํานาจที่มิชอบเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน
ขอ ๒๐ ขา ราชการตํ ารวจต อ งควบคุ ม ดูแ ลบุ คคลที่อ ยูในการควบคุ ม ของตนอยา งเคร งครัด ตาม
กฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งตองประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไมผอนปรนใหบุคคลนั้นมีสิทธิหรือไดประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบ แบบแผน
(๒) ไมรบกวนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับทนายความตามสิทธิแหงกฎหมาย
(๓) จัดใหบุคคลไดรับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทยตามสมควรแกกรณี เมื่อบุคคล
นั้นมีอาการเจ็บปวยหรือรองขอ
(๔) ไมควบคุม เด็กและเยาวชนรวมกับ ผูกระทํา ความผิดที่เป นผูใหญ หรือไมคุม ขังผูหญิงรวมกับ
ผูชาย เวนแตเปนกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ขอ ๒๑ ข อมู ลขา วสารที่ ขา ราชการตํา รวจไดม าจากการปฏิบั ติห นา ที่ตามขอ ๑๙ หรือจากการ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ขาราชการตํ ารวจจะตองรักษาขอมูลขา วสารนั้นเป นความลับอยางเครงครัด เพราะอาจเปน
อันตรายต อผลประโยชนห รือชื่อ เสีย งของบุคคล หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษทั้ง ตอผูเสี ยหายหรือผูกระทํา
ความผิด
ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นไดตอเมื่อมีความจําเปนตอการปฏิบัติหนา ที่หรือเพื่อประโยชน
ในราชการตํารวจที่ชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเทานั้น
………………………………

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ตร.ฉบับนี้ คือ โดยที่ขาราชการตํารวจที่มีการกระทําหรือความ
ประพฤติ ที่ ยั งไม ถึง ขั้ น ทํ า ผิ ดวิ นั ย ประกอบกับ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ มี ข า ราชการตํ า รวจจํ า นวนมาก
จําเปนต องกระจายอํานาจ โดยใหจเรตํา รวจแห งชาติสามารถมอบหมายหนวยงานอื่นสามารถสอดส องดูแล
แทนจเรตํา รวจแหง ชาติได โดยให มีศูน ยผิดชอบงานของหนวยงานตา ง ๆ ดา นจริย ธรรมเป นศูนยเ ดี ย วเป น
เอกภาพในการปฏิบัติ งาน และต อ งการกระจายอํ านาจให ป ระชาชนเขา มามีสว นร วมในการสอดส อ งดู แล
ขาราชการตํารวจ จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ตร. นี้
( เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๐

๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ )

๕๔

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.)
ตามหนังสือ สั่ งการ ผบ ตร. ที่ ๐๐๐๑(ผบ) /๑๔๕ ลงวั นที่ ๑๑พ.ย.๒๕๕๑ทา ยหนัง สือ สง.จตช.
ที่ ๐๐๐๑ (จตช)/๒๔๕ ลงวันที่ 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 ในกรณีขาราชตํารวจพบวา ขาราชการตํารวจหนวยงานอื่นละเมิ ด หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจจะกระทําอยางไร
ประเด็ นที่ ๓ กฎ ก.ตร.ที่ กํ า หนดกรณี ห น ว ยงานละเมิด หรือ ฝา ฝ น หรื อ ไม ป ฏิบั ติ ตามประมวล
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 โดยมีรายละเอียดของมติท่ปี ระชุม ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตนหรือหนวยงานใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหสามารถรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตน
สังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้นเปนอยางไร

๕๕

-๒ผู บั งคั บ บั ญ ชาเหนื อ หน ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด หมายถึ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ หน ว ยงานที่ ต นสั งกั ด
ตามลําดับตําแหนงที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๔ แห ง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยเหนือที่ตนสังกัดอยางนอยสามลําดับชั้นนั้นใหยึดหลักดังนี้
๑. การายงานจะรายงานต อผูบั งคั บบัญชาเหนือหน วยที่ต นสัง กั ด ชั้ นใดชั้ น หนึ่งในสามลํ าดั บ ชั้ น
ดังกลาวก็ได
๒. การรายงานจะรายงานตอผูบังคับ บัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัด ทั้งสามลําดับ ตามลําดับชั้น
ดังกลาวก็ได
๓. หากรายงานตาม ๑ หรือ ๒ แล ว ผู บั งคั บ บั ญชาตาม ๑ หรื อ ๒ ดั งกล าวไมได ดํ า เนิ นการใด
ก็ใหสามารถรายงานตอจเรตํารวจแหงชาติ หรือ ผบ.ตร.ตอไปก็ได
อนึ่งการรายงานดังกลาวตาม กฎ ก.ตร.ฯ ขอ ๑๐ วรรคสอง กําหนดใหไมถือวาเป นการกระทําขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตนแตอยางใด
ประเด็นที่ ๒ ในกรณีขาราชการตํารวจพบวาขาราชการตํารวจหนวยงานอื่นละเมิดหรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจจะกระทําอยางไร
ดําเนินการเชนเดียวกับประเด็นที่ ๑ คือรายงานผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานของตนสังกัดอยางนอย
สามลําดั บชั้ นฯ สว นรายละเอียดของการรายงานตอผูบังคั บบัญชาของผู ที่ถูกรายงานกลาวหาใหสํานักงานตํา รวจ
แหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานตอไป ทั้ งนี้ ตองคํานึงถึงเรื่องดังนี้
ประกอบดวย
๑. จะตองเปนเรื่องของการไมปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ฯ เรื่องดังกลาวไมใช เรื่องของการไมไดรับความ
เปนธรรม ซึ่งมีชองทางการรายงานอยูแลว
๒. จะตองมีระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การการรายงานวาเปนเรื่องการละเมิด ฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๓. จะตองคุมครองผูรายงานเกี่ยวกับการละเมิด ฝาฝน หรือไม ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
ประเด็น ที่ ๓ กฎ ก.ตร.ที่ กํา หนดกรณี ห น ว ยงานละเมิ ด หรื อฝา ฝน หรือ ไม ป ฏิบั ติต ามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน กฎ ก.ตร.ฯ ไมมีคําจํากัดความหรือคําอธิบายวาหนวยงานผิดจริยธรรมเปน
อยางไร

๕๖

-๓กรณีห น ว ยงานตํ า รวจฝา ฝ นละเมิ ดฯ หมายถึง เป นกรณี ก ารดํ า เนิ นการตามอํ า นาจหน าที่ ค วาม
รั บ ผิดชอบในการสั่ งการ การอนุ ญาต การอนุ มัติ การปฏิ บัติราชการ และการดํ าเนินการด า นอื่นๆ ของหนว ยงาน
ตํารวจโดยหัว หนาหน วยงาน ผูรักษาการแทน หรือผูป ฏิ บัติราชการแทนที่ไดกระทํ าการอันเปนการละเมิด ฝา ฝน
หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ข อสั ง เกตที่ ประชุ ม ในการกํ า หนดระเบี ยบการรายงานนั้น ให คํ านึ งถึง ระดั บชั้น ยศของ ผูละเมิ ด ฝา ฝน
หรือไม ปฏิบัติ ตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ด วย โดยจะต องมี
ชองทางที่ใหผูพบเห็นการละเมิด ไดมีโอกาสรายงานตอผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาผูละเมิด 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 ตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐
เรียน ผบ.ตร.
๑. เรื่องเดิม
๑.๑ กฎ ก.ตร. ว าด วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบทาย กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑) ไดประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๒๕๕๑ และใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐
วัน นับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เอกสารหมายเลข ๑)
๑.๒ คําสั่ง ตร. ที่ ๗๐๒/๒๕๕๑ ลง ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะทํ างานดําเนิน การจัดทํ าคูมื อและ
คําอธิบายแนวทางปฏิบัติและระเบียบการรายงาน ตาม กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ (เอกสารหมายเลข ๒)
๒. ขอเท็จจริง
๒.๑ ตาม กฎ ก.ตร. ว าด วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ข อ ๘
กําหนดให จตช.มีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจในภาพรวมระดับ ตร. ประกอบกั บตามความในข อ ๑วรรคแรก ที่ กําหนดวาในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวา
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.วาดวยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามขอ ๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๕๑
ณ ห องประชุม ๒ อาคาร ๑ ตร. ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นวา กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ มีประเด็นปญหาการตีความหลายประการซึ่งหากไมไดขอยุติจะมีผลกระทบตอการจัดทําระเบียบ
เกี่ยวกับการรายงานตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ วรรคทาย

๕๘

-๒๓.กฎหมาย กฎและระเบียบเกี่ยวของ
กฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
ฯลฯ
ข อ ๑๐ ในกรณี ที่ข าราชการตํ ารวจพบวาผูบั งคับบัญชาของตน ขา ราชการตํารวจ หรือหน วยงาน
ตํา รวจใดละเมิ ด ฝ าฝ น หรื อไม ปฏิบัติ ต ามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ ให สามารถรายงานต อ
ผู บั งคั บบั ญชาเหนื อหน ว ยงานที่ ต นสั งกั ด ได อย างน อยสามลํ า ดั บ ชั้ น และหากผู บั งคั บบั ญชาที่ ต นรายงานมิ ได
ดําเนินการใด ใหสามารถรายงานถึงจเรตํารวจแหงชาติ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได
การรายงานตามวรรคแรกไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยการเสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงาน
ตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๔.ขอพิจารณา
๔๑ เนื่องจากตามความในขอ ๑๐ ของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กําหนดใหขาราชการตํารวจที่พบวาผูบังคับบัญชาของตน ข าราชการตํารวจ หรือหนวยงานตํารวจใด
ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณของตํารวจ ใหขาราชการตํารวจผูนั้นสามารถรายงานตอ
ผู บั งคั บ บั ญ ช า เ ห นื อห น วย ง า น ที่ ต น สั ง กั ดไ ด อ ย า ง น อ ย ส า มลํ า ดั บ ชั้ น แ ล ะ ห า ก ผู บั ง คั บ บั ญช า
ที่ตนรายงานมิไดดําเนินการใด ใหสามารถรายงานถึง จตช. หรือ ผบ.ตร. ได แตเมื่อพิจารณาความในบทบัญญัติใน ขอ
๑๐ ของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังกลาวแลว อาจแปลความหมาย
หรือตีความแตกตางกั นไปหลายแนวทาง ดั งนั้น เพื่อให การจั ดทํารางระเบี ยบเกี่ยวกับการรายงานเปนไปด วยความ
ถูกตองตรงตามเจตนารมณของ กฎ ก.ตร.ดังกลาว เห็นสมควรเสนอ ก.ตร. เพื่อหารือในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การรายงานตอผูบังคั บบั ญชาหรือหนวยเหนือที่ตนไดสังกัดอยางนอยสามลําดับชั้นมี
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.หมูงานธุ รการ บก.อก.จต. พบ รอง ผบก.อก.จต. ละเมิด ฝาฝ น หรือไม ปฏิบั ติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.ฝอ.บก.อก.จต.หรือ ผกก.ฝอ.บก.
อก.จต. หรือ รอง ผบก.อก.จต. คนใดคนหนึ่ง หรือสามารถรายงานผูบังคับบัญชาเหนือผูถูกกลาวหาสามลําดับชั้น

๕๙

-๓กรณีที่ ๓ สถานีตํารวจที่มี 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
หากเห็ น ว า งานปกครองป อ งกั น มี รอง ผกก.ปป.เป น หั ว หน า งาน ก็ ส ามารถรายงานต อ ผกก.สถานี หรื อ
รอง ผบก. หรือ ผบก.หนวยงานนั้น ๆ ใชหรือไม
กรณีที่ ๔ ขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงในกลุมตําแหนงที่มีหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการฯ เช น รอง สว.กลุ มงานป อ งกั น ปราบปราม บก.ป.พบ สว.กลุ ม งานป องกั นปราบปราม บก.ป.ละเมิ ด
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ การรายงานสามารถรายงาน รอง ผกก.กลุมงาน
ปองกันปราบปราม หรือ ผกก.กลุมงานป องกันปราบปราม หรือ รอง ผบก.ป.คนใดคนหนึ่ง หรือสามารถรายงาน รอง
ผบก.ป. หรือ ผบก.ป. หรือ รอง ผบช.ก. เพราะหนวยงานที่สังกัดอยูเปนกลุมตําแหนงที่มี ผกก.เปนหัวหนาหนวยงาน
กรณีที่ ๕ ขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงในกลุมตําแหนงที่ไมมีหนวยงานตามกฎกระทรวงแบ ง
สวนราชการฯ เชน ผบ.หมูประจํา จต. พบวา รอง สว. ประจํ า 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) เนื่องจาก
เปนกลุมตําแหนงที่ขึ้นตรงตอ บช.
ประเด็ นที่ ๒ ในกรณี ที่ ขาราชการตํารวจพบว าข าราชการตํ ารวจหน วยงานอื่นละเมิ ด หรือฝ าฝน
หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ขาราชการตํารวจที่พบการกระทําดังกลาวจะรายงาน
อยางไร
ประเด็นที่ ๓ ในกรณีที่ขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือ หนวยงาน
ตํารวจใดละเมิด หรือฝ าฝน หรือไม ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจนั้ น มีกรณี ใดบา งที่
หนวยงานตํารวจ กระทําการอันเปนการละเมิด หรือฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ และการรายงานกรณีดังกลาวจะดําเนินการอยางไร เนื่องจากในกฎ ก.ตร.วาดวยจริยธรรมฯจะกําหนดเรื่องเฉพาะ
ขาราชการตํารวจกระทําผิดจริยธรรมไวเทานั้น ไมมีคําจํากัดความหรือคําอธิบายวาหนวยงานผิดจริยธรรมเปนอยางไร
๔.๒ เนื่องจาก กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ จะมีผล
บังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบังคับใช ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๕๑) ดังนั้นจึง
ไดสั่งการให จต.ดําเนินการตางๆ ไปแลวดังนี้
๔.๒.๑ ยกรางคําสั่งแตงตั้งการทํางานจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ ตามนัยขอ
๘ ของกฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งคณะทํ างานจะประกอบด วย
ผูทรงคุ ณวุฒิ ที่เปนบุคคลภายนอกและข าราชการตํารวจในหน วยงานที่ เกี่ ยวของ โดยมี พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง
ผูชวย ผบ.ตร.(ปป ๒๓) เปนประธาน

๖๐

-๔๔.๒.๒ รางแนวทางการปฏิบัติในการรายงาน ตามนัยขอ ๑๐ ของ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อใหหนวยตางๆ ไดทราบและถือปฏิบัติไปพลางกอนซึ่งจะไดแยก
เสนอ ตร.พิจารณาไปอีกสวนหนึ่ง
๔.๓ ตามความในขอ ๑๐ วรรคท าย ของ กฎ ก.ตร.ว าด วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กําหนดให ตร.โดยการเสนอแนะของ จตช. วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานกรณี ที่ขาราชการ
ตํารวจพบว าผูบังคับบัญชาของตน ข าราชการตํ ารวจ หรือหนวยงานตํ ารวจใดละเมิด หรือฝาฝน หรือไม ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่กฎ ก.ตร. ดังกลาวประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๑ นั้น เนื่องจากมีประเด็นปญหาการตีความที่จะตองหารือตาม
ขอ ๔.๑ จึงทําใหไมสามารถดําเนินการยกรางระเบียบการรายงานไดทันภายในกําหนดดังนั้นจึงเห็นควรนําเสนอ ก.ตร.
พิจารณาดังนี้
๔.๓.๑ พิจารณาขอหารือตามขอ ๔.๑
๔.๓.๒ อนุมัติใหขยายเวลาการออกระเบียบเกี่ยวกับการรายงานตามความในขอ ๑๐ วรรคทาย
ของ กฎ ก.ตร.ว าด วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปก อน เมื่ อได ข อยุ ติแล วให
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

๖๑

ดวนที่สุด
สวนราชการ

บันทึกขอความ

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.วาด วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ขอ ๘กําหนดใหจเร
ตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ จั ดทําคู มือและคําอธิบ ายแนวทางปฏิบัติและสอดสองดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจในภาพรวมระดั บสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ และในข อ ๑๐ วรรคสามให สํานั กงานตํ ารวจแห งชาติ โดยการ
เสนอแนะของจเรตํารวจแหงชาติวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงาน ตาม ขอ ๑๐วรรคแรก ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่กฎ ก.ตร.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับ การรายงานกรณีมีการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจตามนัยกฎ ก.ตร.ดั งกล าวเป นไปดวยความเรียบรอย จึงได
กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการรายงานไวดังนี้
๑. กรณีจเรตํารวจแหงชาติพบวาหนวยงานตํารวจและหรือข าราชการตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ใหจเรตํารวจแหงชาติดําเนินการดังนี้
๑.๑ ในกรณี ที่พบขาราชการตํารวจตั้งแตระดับ ผูบังคับการ ขึ้นไปใหรายงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ เพื่อทราบ
๑.๒ แจ งผู บัง คั บบั ญชาในระดั บกองบั ญชาการหรือหน วยงานเทียบเท า กองบั ญชาการ หรื อ
ผูบังคับการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสอบขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
๑.๓ ในกรณี ที่ จ เรตํ า รวจแห ง ชาติ เ ห็ น สมควร อาจมอบหมายให รองจเรตํ า รวจแห งชาติ ,
จเรตํ า รวจ รอง จเรตํ า รวจ ไปกํ า กั บ และติ ด ตามการพิ จ ารณาข อเท็ จ จริ ง หรื อตั้ ง คณะกรรมการสอบข อเท็ จ จริ ง
ที่ เ ป น อิส ระจากกองบั ญ ชาการหรื อหน วยงานเที ย บเท า กองบั ญชาการ หรื อ กองบั งคั บการในสั งกั ด สํ า นั กงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติก็ได

๖๒

-๒๒. กรณีขาราชการตํารวจพบวาผูบังคับบัญชาของตน ขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดละเมิด
ฝาฝ น หรือไม ปฏิบัติตามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ ตามขอ ๑๐ วรรคแรกให สามารถรายงานต อ
ผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางนอยสามลําดับชั้น
๓. เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานตามขอ ๒ แลวใหดําเนินการสอบขอเท็จจริงหรือตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับการรายงานเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
๔. หากผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานมิไดดําเนินการใด ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหสามารถรายงาน
ถึงจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได โดยไมถือวาเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ทั้งนี้ การรายงานกรณีมีการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไม ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ ตามขอ ๑ และขอ ๒ใหรายงานพรอมทั้งแสดงพยานหลักฐานตางๆ ซึ่งยืนยันวามีการละเมิด
ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหผูรับรายงานทราบดวย
๕. เมื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริ งแลวมีมูลฟงไดวาขาราชการ
ตํารวจหรือหนวยงานตํารวจใดกระทําละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ใหดําเนินการทางวินยั ไปตามอํานาจหนาที่
จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษสวุ รรณ
(พัชรวาท วงษสุวรรณ)
ผบ.ตร.

๖๓

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรียน

( ผูบังคับบัญชาของผูตรวจพบ อยางนอย ๓ ลําดับชั้น )

ด ว ย ( ยศ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล ตํ า แหน ง ผู ต รวจพบ ) พบว า ( ยศ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล ตํ า แหน ง
ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคื อ ( สรุปยอเหตุการณที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื่ อ มเสี ยต อชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นั ก งานตํ า รวจแห งชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํ า รวจ
อั น เป น การละเมิ ด ฝ า ฝน หรื อไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด )
จึ งเรี ยนมายั งท า น ตาม กฎ ก.ตร.ว าด ว ยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี ข า ราชการตํ า รวจตรวจพบผู บั ง คั บ บั ญ ชาของตน ข า ราชการตํ า รวจหรื อ
หนวยงานตํารวจใดละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

๖๔

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรียน

ผบ.ตร. / จตช.

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน ง ผูตรวจพบ ) พบวา ( ยศ ชื่อ ชื่ อสกุ ล ตํ าแหน ง
ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคื อ ( สรุป ยอเหตุการณ ที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื่ อ มเสี ย ต อ ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํ า รวจ
อั น เป น การละเมิ ด ฝ า ฝ น หรื อไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด ) ซึ่งขาพเจา ไดรายงานใหผูบังคับบัญชาอยางนอยสามลําดับชั้น
ทราบแลวคื อ ( ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของผูบังคับบั ญชาที่รายงาน ) แตผูบังคับ บัญชา
ดังกลาวยังมิไดดําเนินการในกรณีดังกลาวแตอยางใด
จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป พรอมนี้ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมา
ดวยแลว

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ รั บ รายงานเบื้ อ งต น แล ว ไม ดํ า เนิ น การใดภายใน ๑๕ วั น
นับแตไดรับรายงาน

๖๕

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง แจงการพบขาราชการตํารวจ ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรียน

ผบ.ตร. / จตช.

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน ง ผูตรวจพบ ) พบวา ( ยศ ชื่อ ชื่ อสกุ ล ตํ าแหน ง
ผูถูกตรวจพบ ) ไดละเมิด ฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ กลาวคื อ ( สรุป ยอเหตุการณ ที่ตรวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลาวอาจเกิดผลกระทบ
ในทางเสื่ อ มเสี ย ต อ ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข องสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ห รื อ วิ ช าชี พ ตํ า รวจ
อั น เป น การละเมิ ด ฝ า ฝ น หรื อไม ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด ) ซึ่งขาพเจา ไดรายงานใหผูบังคับบัญชาอยางนอยสามลําดับชั้น
ทราบแลวคื อ ( ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตําแหนงของผูบังคับบั ญชาที่รายงาน ) แตผูบังคับ บัญชา
ดังกลาวยังมิไดดําเนินการในกรณีดังกลาวแตอยางใด
จึงเรียนมายังทาน ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.
๒๕๕๑ ขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป พรอมนี้ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมา
ดวยแลว

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ รั บ รายงานเบื้ อ งต น แล ว ไม ดํ า เนิ น การใดภายใน ๑๕ วั น
นับแตไดรับรายงาน

๖๖

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานการพบขาราชการตํารวจละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เรียน

ผบ.ตร.

ดวย ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูตรวจพบ ) พบวา ( ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ผูถูกตรวจพบ )
ได ละเมิ ด ฝ า ฝน หรื อ ไม ป ฏิ บัติ ต ามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
กลาวคือ ( สรุปย อเหตุการณที่ต รวจพบ ) โดยพฤติการณดังกลา วอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสีย
ตอชื่อเสีย งและเกียรติ ภูมิข องสํ านั กงานตํารวจแหงชาติ หรือวิช าชีพ ตํารวจ อัน เปนการละเมิด ฝา ฝน
หรือไมปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ( ระบุขอที่ละเมิด )
จึงขอรายงานกรณีดังกลาวมายังทานตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๘ วรรคสอง เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

( ลงชื่อ ยศ ชื่อ และตําแหนง ของผูรายงาน )

หมายเหตุ กรณี จตช. ตรวจพบ และรายงาน ผบ.ตร.

๖๗

ดวนที่สุด
สวนราชการ

ตร.

บันทึกขอความ
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.จัดใหมีศูนยให คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน
ระดับ ตร. รวมทั้งประสานกับ บช.ตาง ๆ จัดตั้งศูนยดังกลาวหรือแตงตั้งที่ปรึกษาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข อง ตํ า ร วจใน ร ะ ดั บ บ ช. ห รื อ บ ก. ตา มค ว า มเ ห มา ะ สม แ ล ว แ ต ก ร ณี แ ล ะ ข อ ๑ ๑ ให จตช .
มีหนาที่เสนอความเห็นตอ ก.ตร.เพื่อแกไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให
เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ โดยในวรรคสอง กําหนดใหขาราชการตํารวจหรือหนวยงานตํารวจทุกระดับ
มีสิทธิและเสรีภาพที่จะเสนอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
หรื อเสนอความเห็ น ในการแก ไขปรับ ปรุงประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ ารวจ โดยส งขอเสนอหรือ
ความเห็นดังกลาวไปยัง จตช. นั้น
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การเกี ่ ย วกั บ การให คํา ปรึ ก ษาแนะนํา เกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ และการรวบรวม
ความเห็ น เกี ่ ย วกับ ป ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิบ ั ต ิ ตามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหหนวยตางๆจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
แ ล ะ จร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง ตํ า ร ว จ หรื อแ ต ง ตั้ ง ที่ ปรึ ก ษ า ด า น จ ริ ย ธ ร ร ม และ จรร ย าบ รร ณข องหน วย
ในระดับ บช. หรือ บก. ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี เปนกรณีเรงดวน พรอมแจงขอมูลผูรับผิดชอบใหคําปรึกษา
ของศูนยนั้น ๆ ไปยัง ตร. (ผาน จต.) รวมทั้งใหป ระชาสัมพัน ธใหขาราชการตํารวจในสังกัด ทราบ กรณีขา ราชการ
ตํารวจหรือหนวยงานตํ ารวจ มีความประสงคที่ จะเสนอปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ หรือเสนอความเห็นในการแกไขปรับปรุง ใหสามารถสงความเห็นและขอเสนอดังกลาว
ผานทาง www.jaray.police.go.th เพื่อจะไดรวบรวมเสนอความเห็นตอ ก.ตร.พิจารณาแกไขปรับปรุงตอไป
จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
พล.ต.อ. ปทีป ตันประเสริฐ
(ปทีป ตันประเสริฐ)
จตช.ปรท.ผบ.ตร.

๖๘

คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่ ๑๓๙/๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางปฎิบัติ
ตาม กฎ ก.ตร.วา ดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
............................................
ตามคํ า สั่ ง สํา นัก งานตํา รวจแหง ชาติ ที ่ ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวัน ที่ ๑๗ ตุล าคม ๒๕๕๑ เรื ่อ งแตง ตั ้ง
คณะทํ า งานดํ า เนิน การจัด ทํ า คู ม ือ และคํ า อธิบ ายแนวทางปฏิบ ัต ิแ ละระเบีย บการ รายงาน ตาม กฎ ก.ตร.
วาดวยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อดําเนินการ ตาม กฎ ก.ตร. วาดวยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ 8 ซึ่งใหจเรตํารวจแหงชาติมีอํา นาจและหนาที่ใหคําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางการ
ปฏิบั ติแ ละสอดสองดูแลการรักษาประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจในภาพรวม ระดับ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ นั้น
เพื่อใหการดําเนินการตาม กฎ ก.ตร.ดังกลาว เปน ไปดว ยความเรียบรอย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามมติที่ประชุมคณะทํางาน ตามคําสั่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 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 ให ย ก เ ล ิก คํ า สั่ งสํ า นั กงาน ตํ าร วจแ ห ง ช าติ
ที่ ๗๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และแตงตั้งคณะทํางาน ดําเนินการจัดทํ าคูมือและคํา อธิบายแนวทาง
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

๖๙

-๒๑.๘ ผูบังคับการกองตรวจสอบ
เปนคณะทํางาน
และทะเบียนประวัติ
๑.๙ ผูบังคับการกองบังคับการอํานวยการ
เปนคณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานจเรตํารวจ
๑.๑๐ พันตํารวจเอก สรไกร พูลเพิ่ม
เปนคณะทํางาน
รองผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
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 ให พ ิ จ ารณาศึ ก ษารายละเอีย ด ตาม กฎ ก.ตร.ว า ด ว ยประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่กําหนดใหขาราชการตํารวจตองปฎิบัติ
๒.๒ จัด ทํ า คู มือ และคํ า อธิ บ ายแนวทางปฏิบั ติ ตาม กฎ ก.ตร.ดัง กล า ว ให แ ลว เสร็จ
ภายในเวลากําหนด โดยใหยึด ถือกฎหมาย ระเบี ยบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ประกอบการดําเนินการ
๒.๓ เชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและผูปฎิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของทั้ งจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกสํานักงานตํ ารวจแหงชาติ มาเพื่ อใหข อมู ล เอกสาร ข อเท็จจริง ข อคิ ดเห็ นและข อเสนอแนะแก
คณะทํางาน
๒.๔ เสนอแตงตั้งบุคคลเปนคณะทํางานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
พลตํารวจเอก ปทีป ตันประเสริฐ
( ปทีป ตันประเสริฐ )
จเรตํารวจแหงชาติ ปฏิบัติราชการแทน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

๗๐

คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่ ๑๘๕/๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

-------------------------------ตาม กฎ ก.ตร.วา ดว ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ ๕ กํา หนดให
กองบัญชาการศึกษา ทําหนาที่เปนศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจ มีหนาที่กําหนด
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงาน และขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ รวมทั้งการรณรงคสงเสริม ประชาสัม พันธเ ผยแพร กํา หนด
หลักสูตรพัฒนาและฝกอบรมขาราชการตํารวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณใหเทียบเทาระดับสากลโดยมีการ
ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงาน และขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมในสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนประจํา
ทุกป และขอ ๘ ใหจเรตํารวจแหงชาติจัดใหมีศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํ ารวจ ตลอดจนจัดทําคูมื อและคําอธิบายแนวทางการปฏิบัติ ประกอบกับ ในการประชุมของจเร
ตํารวจแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ป ระชุมมีมติใหรวมศูนยสงเสริมจริยธรรมและศูนยให คําปรึกษา
แนะนําตาม กฎ ก.ตร.ดังกลาวเปนศูนยเดียวกัน นั้น
เพื่อใหก ารปฏิบั ติต าม กฎ ก.ตร.วาด วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑
เปนไปดวยความเรียบรอย บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงใหดําเนินการดังนี้
๑. จั ด ตั้ง ศู น ย ส งเสริ ม จริย ธรรมและให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ณ กองบัญชาการศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๒. แต ง ตั้ง คณะกรรมการศูนย สงเสริ มจริยธรรมและให คํ าปรึกษาแนะนํ าการปฏิบั ติ ต ามประมวล
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

๗๑

-๒๒.๙ 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
เป นกรรมการและเลขานุ การ
สํานักงานจเรตํารวจ
๒.๑๘ รองผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการ
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. อํานาจหนาที่
๓.๑ กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานของศูนยสงเสริมจริยธรรมและใหคําปรึกษาแนะนําการ
ปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหเปนตามไป กฎ ก.ตร.ว าดว ยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้
๓.๑.๑ กํา หนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติห นวยงาน และ
ขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๓.๑.๒ รณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธเผยแพร ใหหนวยงานและขาราชการตํารวจประพฤติ
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๓.๑.๓ กํ า หนดหลั ก สู ต รพั ฒ นาและฝ ก อบรมข า ราชการตํ า รวจเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณรวมทั้งสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๗๒

-๓๓.๑.๔ ใหคําปรึกษาแนะนําตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจแกขาราชการ
ตํารวจและหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อประพฤติปฏิบัติไดอยางเหมาะสมถูกตอง
๓.๑.๕ พิ จารณาคัด เลือกประกาศเชิ ดชู เกี ยรติ หน วยงานและข าราชการตํ ารวจ ที่ ป ระพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใหเปนไปดวยความถูกตองและเปนธรรม
๓.๒ เชิญผูทรงคุณ วุฒิ หรือผูแทนสวนราชการ องคการเอกชนหรือองคการอื่นๆ มาเปนที่ป รึกษา
หรือใหขอคิดเห็นตามสมควร
๓.๓ แต งตั้ งเจ าหนา ที่ เพื่ อสนับ สนุ นการดําเนินการของศูนยส งเสริมจริยธรรมและให คํา ปรึก ษา
แนะนํา การปฏิ บัติ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํา รวจ รวมทั้ งมอบหมายให หนว ยงานหรือ ผูใ ด
ดําเนินการตามเห็นสมควร
๓.๔ มีอํานาจออกคํ า สั่งหรือ ระเบี ยบที่ ไมขั ด ตอกฎหมาย ระเบีย บ หรือ ขอบังคั บ ของสํ า นั กงาน
ตํารวจแหงชาติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษสุวรรณ
(พัชรวาท วงษสุวรรณ)
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

