ความร่ วมมือโดยเต็มใจ ภาระหน้ าที่ของตํารวจไม่ ว่ าหนั กและยาก

ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจขึ้น เพื่อใช้เป็ นกรอบ

ลําบากทัง้ กายใจนั้นก็จะเบาขึ้นง่ ายขึ้น"

ควบคุ มความประพฤติ ปฏิ บตั ิ ของข้าราชการตํารวจ อันมี ผลใช้บงั คับ

แนวคิดและความหมายของประมวลจริยธรรม

ตั้งแต่วนั ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ต่อมาได้มีการปรับปรุ งแก้ไขตาม

และจรรยาบรรณของตํารวจ

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ( ฉบับ

ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจเป็ นกรอบควบคุม

ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) มีผลบังคับใช้แต่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป

ความประพฤติ และการปฏิ บตั ิ ของข้าราชการตํารวจ เพื่อให้เป็ นไป

จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํ
ย ธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้ อ ะไรกับ ตํา รวจและ

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ

ประชาชน

ตํารวจแห่งชาติ โดยมีแนวคิด เป็ น ๒ ส่ วน

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๕๘ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จออก ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อ.หัวหิ น
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ในการพระราชทานกระบี่แก่นายร้อยตํารวจที่สําเร็ จ
การศึ กษาจากโรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ

ประจําปี การศึ กษา ๒๕๔๗

จํานวน ๓๑๒ นาย โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่
การปฏิบตั ิหน้าที่ของนายตํารวจความว่า
"งานของตํารวจนั้นเกีย่ วข้ องกับประชาชนอย่ างใกล้ ชิด ต้ องอาศัย
ความร่ วมมือสนับสนุนจากประชาชนอย่ างมาก ด้ วยเหตุนี้ตํารวจจึง
ต้ องทําตัวให้ เป็ นที่ศรั ทธาเชื่อถือของประชาชน หมายความว่ าตํารวจ
จะต้ องประพฤติตัวให้ ดใี ห้ อยู่ในศีลธรรม และปฏิบัติงานในหน้ าทีใ่ ห้
ถูกต้ อง เทีย่ งตรง ด้ วยความสุ ภาพ และเป็ นมิตร นอกจากนั้นการใดที่
ตํารวจมีความรู้ ความสามารถจะช่ วยเหลือเกือ้ กูลประชาชนได้
ลประชาชนได้ จะต้ อง
ถือเป็ นภาระ จะต้ องกระทําทันทีในทุกที่ทุกโอกาส เมื่อตํารวจประพฤติดี
ปฏิบัติหน้ าทีช่ อบดังนี้ ประชาชนจะเกิดความศรัทธา เชื่อถือ และให้

สิ่ งทีข่ ้ าราชการตํารวจได้ รับ คือ ข้าราชการตํารวจมีกรอบแนวทาง

ส่ วนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตํารวจ

จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ รั บ ใช้ป ระชาชน

เป็ นเครื่ องเหนี่ ยวรั้งและชี้ นาํ ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิตนอยูใ่ น

ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถใช้เป็ นหลักการและแนวทางในการให้คุณ ให้

กรอบศีลธรรมและคุณธรรม ได้แก่คุณธรรม ๔ ประการ อุดมคติของ
ตํารวจ ๙ ประการ และการหมัน่ ศึกษาหาความรู้
( ฝ่ าฝื นส่ วนที่ ๑ ใช้ มาตรการทางปกครองด้ วยการอบรมชี้แนะ ว่ า
กล่าวตักเตือน )
ส่ วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับข้อประพฤติตน การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการ
ตํารวจ ในด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิงานดูแลทุกข์สุขแก่ประชาชน
(ฝ่ าฝื นส่ วนที่ ๒ ถือว่ าเป็ นความผิดทางวินัย)
จริยธรรม คือธรรมที่เป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ
จรรยาบรรณ คือประมวลความประพฤติที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพต่าง ๆ ร่ วมกัน
กําหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของสมาชิก

ทําไมตํารวจต้ องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ตํารวจ มี หน้าที่รักษากฎหมาย และความสงบเรี ยบร้ อยของ
ประชาชนดังนั้น เพื่อให้การปฏิบตั ิตามอํานาจหน้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล ประชาชน มีความเชื่อมัน่ ศรัทธา จึงจําเป็ นต้องกําหนด

โทษแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา นอกเหนือจากดําเนินการทางวินยั อย่างเดียว

สิ่ งทีป่ ระชาชนได้ รับ คือ
๑. ประชาชน มีส่วนร่ วมในการสอดส่ อง ดูแล ความประพฤติ
ปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
๒. ประชาชนจะได้รับการปฏิบตั ิตามสิ ทธิและแนวทางปฏิบตั ิที่
เท่าเทียมกัน
สถานที่ติดต่ อ
ศูนย์ ส่งเสริ มจริ ยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
กองบัญชาการศึกษา : หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๑๑-๒๑๓๐
www.edu.police.go.th

ศูนย์จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
สํานักงานจเรตํารวจ : หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๔๒-๑๑๕๘
www.jaray.police.go.th

ส่ วนที่ ๑ : มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตํารวจ

ส่ วนที่ ๒ : มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

วัตถุประสงค์

กําหนดกรอบที่พงึ ประพฤติปฏิบตั ิ ๓ ด้าน ด้วยกัน คือ

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ

๑.การยึดถือตามคุณธรรม ๔ ประการ

กําหนดกรอบที่ต้องประพฤติปฏิบตั ิ ๙ ด้าน ด้วยกัน คือ

เหนี่ยวรั้งและ

๑. การเคารพ ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

ชี้นํา

“พระบรมราโชวาทในวโรกาสสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๒๕”

๑. รักษาความสัจ

๒.การรู้จกั ข่มใจตนเอง

๓. อดทน อดกลั้นและอดออม

๔. การรู้จกั ละวางความชัว่ ทุจริ ต

๒.การยึดถืออุดมคติตํารวจ ๙ ประการ
“สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณายก องค์ที่ ๑๖
แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ (จวน อุฎฐายีมหาเถร) พ.ศ.๒๔๙๙”

๑. เคารพเอื้อเฟื้ อต่อหน้าที่
๒. กรุ ณาปราณี ต่อประชาชน
๓. อดทนต่อความเจ็บใจ
๔. ไม่หวัน่ ไหวต่อความยากลําบาก
๕. ไม่มกั มากในลาภผล
๖. มุ่งบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน
๗. ดํารงตนในยุติธรรม
๘. กระทําการด้วยปัญญา
๙. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
๓.การหมั่นศึกษาหาความรู้
ข้าราชการตํารวจพึงศึกษาหาความรู้ ความชํานาญในงานที่
รับผิดชอบตลอดเวลา เพื่อให้ทนั เหตุการณ์ และเพื่อสามารถ
ประสานงานได้อย่างกลมกลืน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

ผลทีไ่ ด้

ส่ วนที่ ๑

ให้ อยู่ในศีลธรรม

เป็ นผู้พทิ ักษ์
สันติราษฎร์

สั งคม
เชื่อมัน่

๒. การเคารพสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
๓. การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔. จิตสํานึกความเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์
๕. ซื่ อสัตย์สุจริ ต ยึดมัน่ ในศีลธรรม
๖. กล้ายืนหยัดกระทําในสิ่ งที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์

ส่ วนที่ ๒

ประชาชน

ข้ อควรประพฤติ

ศรัทธา

ปฏิบัติ และ

มีศักดิ์ศรี

กรอบวิชาชีพ

เกียรติภูมิ

ศรัทธา
ตํารวจ

ตํารวจ

๗. หลักปฏิบตั ิในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา
๘. หลักปฏิบตั ิในฐานะผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
๙. ค่านิยมหลัก ๙ ประการ (ตามที่ผตู้ รวจการแผ่นดินกําหนด)

(๒) จรรยาบรรณของตํารวจ
กําหนดกรอบที่ต้องประพฤติปฏิบตั ิ ๖ ด้าน ด้วยกัน คือ
๑. สํานึกในการอํานวยความยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน
๒. การระงับเหตุจบั กุมผูก้ ระทําผิด
๓. การใช้กาํ ลังอาวุธและกําลัง
๔. การสื บสวนสอบสวน
๕. การดูแลผูต้ อ้ งหาในความควบคุม
๖. การรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบตั ิราชการ

“ บริการดุจญาติ
พิทกั ษ์ ราษฏร์ ดุจครอบครัว ”

