
จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ



มาตรา 279

        ใหมีประมวลจริยธรรมกําหมดมาตรฐานทาง จริยธรรมของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรฐัแตละประเภท 

การทําผิดจรยิธรรม ใหมกีารลงโทษตามความรายแรงแหงการ

กระทําเจาหนาที่ของรฐัทีฝ่าฝนไมปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม

ถือเปนการทาํผิดวินัย สวนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ถือเปน

เหตุใหถูกถอด  ถอนตาม มาตรา 270



• วัตถุประสงคการบรรยาย

1.เพื่อใหรูและเขาใจเกิดและจติสํานกึ และปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

    2.เพื่อปองกันมิใหตองถูกดําเนิน  

       คดีทางวินัยหรือทางคดีอาญา
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ประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณ

ของตํารวจ

• คํานยิาม

• จริยธรรม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. 2553

• คุณธรรม

• จรรยาบรรณ

• การไมเลือกปฏิบัติ

• ประโยชน

• การทารุณหรือทารุณกรรม



คํานิยาม 



การไมเลือกปฏิบัติ
การไมใชความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ

สวนตัวตอบคุคล อันเนื่องมาจาก

  ชาติกําเนิด เพศ อาย ุ   ศาสนาหรือความเชื่อ 

 เชื้อชาติ สญัชาติ   การศึกษา ความเห็นทางการเมือง หรือ

 ความเห็นอ่ืน   ความนิยมทางเพศสวนบุคคล ความพิการ 

  สภาพรางกาย จิตใจหรือสุขภาพ     สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม



ประโยชน
ส่ิงตอไปนี้ ที่จะให หรือไดรับในอนาคต

 เงิน ทรัพยสิน 

 บริการ

 ตําแหนงหนาที่การงาน 

 สิทธิประโยชน หรือประโยชนอ่ืนใด

 

 คํามั่นสัญญา



การทารุณหรือทารุณกรรม

การปฏิบัตหิรือกระทําใดๆ ตอรางกายหรือจิตใจ

ของบุคคล ในลักษณะที่

• โหดราย ไรมนุษยธรรม 

• กอใหเกิดความเจ็บปวดอยางแสน 

   สาหัส

• ดูถูกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 



คุณธรรม 4 ประการ

อุดมคติของตํารวจ 9 ประการ

หมั่นศึกษาตอเนือ่ง



คุณธรรม 4 ประการ
1.การรักษาความสัจ ความจรงิใจตอ ตัวเองประพฤติปฏิบัติ

สิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

2. การรูจกัขมใจตนเอง ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูใน

ความสัจ ความดี

3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวง

     ความสัจสุจริต

4. การรูจกัละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละ

ประโยชนสวนนอยของตนเพ่ือประโยชนสวนใหญของ

บานเมือง



อุดมคติของตํารวจ
1. เคารพเอ้ือเฟอตอหนาที่

2. กรุณาปราณีตอประชาชน

3. อดทนตอความเจบ็ใจ

4. ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก

5. ไมมักมากในลาภผล

6. มุงบําเพญ็ตนใหเปนประโยชน

    แกประชาชน

7. ดํารงตนในยุติธรรม

8. กระทาํการดวยปญญา

9. รกัษาความไมประมาทเสมอชีวิ



• พัฒนาความรู และทักษะในการปฏิบัติหนาที่

• พัฒนาทักษะ สามารถในการ ประสานงานเพื่อประโยชน

    ของ สํานกังานตํารวจแหงชาติ



13

มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ 

1. เคารพ

2. ยึดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. สรางศรัทธาเช่ือมั่น

4. ซ่ือสัตยสุจริต 

5. ยึดมั่นสิ่งที่ถูกตอง

6. ปฏบิัติตนดี

7. มาตรฐานจริยธรรมสาํหรับเจาหนาทีข่องรัฐ

จริยธรรมตํารวจ
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การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี พระมหากษัตริยเปนประมุข

      คาํนงึถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชน

 

2. ยึดประสิทธิภาพประสิทธิผล

   รักษาความลับของราชการที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ 

และ  ของประชาชนท่ีมาติดตอราชการ

1. เคารพ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ (
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3. สรางศรัทธาเช่ือมั่น
• 

ตํารวจจราจรไทย

ทําสุภาพออนโยน เปนมิตร บริการ  รวดเร็วและ 

   ใหความ ชวยเหลอืประชาชนท่ีประสบเคราะห   

จากอบุตัเิหตุ การละเมิดกฎหมาย นแทกซี่

มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ (3)



4.ซ่ือสัตยสุจริต 

 ไมแสวงหรือยอมใหผูอืน่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ ( ๔
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5.ยึดมั่นสิ่งทีถู่กตอง 

    -      ปฏิบตัหินาท่ีตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

         ไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยรูวาไมชอบดวย
    

มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ (5)



6.ปฏิบัติตนดี

ผูบังคับบญัชา

เปนผูนํา แบบอยางทีดี พรอมใหปรึกษา

ผูใตบังคับบัญชา

เคารพ ปฎิบัติตามคําสั่ง ผูบงัคับบัญชาท่ีชอบดวย

กฎหมาย
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จรรยาบรรณของตํารวจ 

1. บริการประชาชน

2. การระงบัเหตแุละการจบักุม

3. การใชกาํลงัอาวธุ

4. พยานหลกัฐานและการสบืสวน

5. บุคคลทีอ่ยูในการควบคุม 

6. การรกัษาความลบัขอมูลขาวสาร

    จากการสบืสวนสอบสวน



การใหคําปรึกษาแนะนํา

จตช. มีอํานาจหนาทีใ่หคําปรึกษาแนะนาํการปฏิบัติ 

• จัดต้ังศูนยใหคําปรึกษาแนะนําในระดับ สตช.

• ประสานกบั บช. จัดต้ังศูนยฯ ระดับ บช. / บก.



การแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ

.

ขาราชการตํารวจ. ทุกระดับ ทุกคน สงความเห็นไปยัง 

จตช. ปญหาอุปสรคในการปฏิบัติหนาที่ เสนอแกไข

ปรับปรุงประมวลจริยธรรม ฯ



ผูบังคับบัญชาเหนือหนวยงานท่ีตนสังกัดอยาง

นอยสามลําดับชั้น จึงหมายถึงผูบังคับบัญชาท่ี

ดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการหรือเทียบเทา

รองผูบัญชาการ

ง 
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ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ: ภาพรวม

มาตรฐาน

คณุธรรม

และอุดมคติ

เหน่ียวร้ังใหอยูในศลีธรรม

และคุณธรรม
เปนผูพิทักษสันติราษฎร

มาตรฐานทาง

จริยธรรม คุณความดีท่ีเปน

ขอควรประพฤติปฏิบัติ
ประชาชนศรัทธา

จรรยาบรรณ ประมวลความประพฤตทิีเ่ปน

กรอบวิชาชีพตํารวจ
มีศักด์ิศรี-เกียรติภูมิ

สังคมเชื่อมั่น

ศรัทธาตํารวจ

องคประกอบ วัตถุประสงค ผลได ผลลัพธ
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