
 
ค าส่ังกรมต ารวจ 
ที่  1212 / 2537 

เร่ือง  มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤต ิ
และวนัิยข้าราชการต ารวจ 
------------------------------- 

 
ขา้ราชการต ารวจมีอ านาจหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจกัร   เพื่อบ าบดัทุกข์

บ ารุงสุขใหแ้ก่ประชาชน   รักษากฎหมายเก่ี ยวแก่การกระท าผิดในทางอาญา   และ  ดูแลรักษาผลประโยชน ์                 
ของสาธารณะ  การปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจ   จึงตอ้งยดึถือ   กฎหมาย  ระเบียบ   ขอ้บงัคบั  ค าสั่ง  
ตลอดจนแบบแผนธรรมเนียมเป็นหลกัส าคญั 

ปัจจุบนัมีขา้ราชการต ารวจบางคนประพฤติตนหรือปฏิบติัหน้ าท่ีราชการ  โดยไม่ยดึถือ กฎหมาย  
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าสั่ง  แบบแผนธรรมเนียม   เป็นเหตุใหถู้กวิพากษว์ิจารณ์จากประชาชน  เกิดความเสียหายต่อ
ภาพลกัษณ์ของกรมต ารวจและขา้ราชการต ารวจโดยส่วนรวม  ประชาชนขาดความเล่ือมใสศรัทธา   ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารราชการของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยและกรมต ารวจ 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้   สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากผูบ้งัคบับญัชาใกลชิ้ด
ของขา้ราชการต ารวจไม่กวดขนั   ก ากบั  ดูแล  สอดส่องความประพฤติ   และพฤติกรรมของขา้ราชการต ารวจภายใต้
การปกครองบงัคบับญัชา  ใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย    ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าสั่ง  แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการ
อยา่งสม ่าเสมอโดยใกลชิ้ด        กรมต ารวจมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งสร้างขวญั   ก าลงัใจ  ความสามคัคี    ภาพลกัษณ์
ของกรมต ารวจใหดี้ข้ึน   และสร้างความเช่ือถือศรัทธาแก่ประชาชน   เพื่อใหย้อมรับวา่   ขา้ราชการต ารวจเป็นมิตรท่ีดี
ของประชาชน  เป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์อยา่งแทจ้ริง   จึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุม  และเสริมสร้างความ
ประพฤติและวินยัขา้ราชการต ารวจ  เพื่อใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งจริงจงัโดย 

ใหย้กเลิกค าสั่งกรมต ารวจดงัต่อไปน้ี 
-  ค าสั่งกรมต ารวจท่ี   455/2528  ลงวนัท่ี  16  เมษายน  2528  เร่ือง  มาตรการควบคุมความ

ประพฤติ และกวดขนัระเบียบวินยัขา้ราชการต ารวจ 
-  ค าสั่งกรมต ารวจท่ี   874/2531  ลงวนัท่ี  8  กนัยายน  2531  เร่ือง  กวดขนัการรักษาระเบียบ

วินยัของขา้ราชการต ารวจ 
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 -  ค าสั่งกรมต ารวจท่ี   1370/2532  ลงวนัท่ี  19  ตุลาคม  2532  เร่ือง  มาตรการควบคุมความ
ประพฤติของขา้ราชการต ารวจ 

 -  ค าสั่งกรมต ารวจท่ี   718/2537  ลงวนัท่ี  30  มิถุนายน  2537  เร่ือง  มาตรการควบคุมความ
ประพฤติและกวดขนัระเบียบวินยัขา้ราชการต ารวจ 

 ใหทุ้กหน่วยถือปฏิบติัตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ   และวินยั                   
ขา้ราชการต ารวจดงัต่อไปน้ี 

 1.   หลกัการ 
  1.1 ขา้ราชการต ารวจจกัตอ้งเป็นผูป้ระพฤติ   ปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมแก่หนา้ท่ีในฐานะ

เป็นผูรั้กษากฎหมาย   ตอ้งรักษาวินยัตามระเบียบแบบแผนของกรมต ารวจโดยเคร่งครัด   ตอ้งถือปฏิบติัตาม             
คุณธรรมต ารวจ  ค่านิยมของต ารวจ  อุดมคติของต ารวจ  หลกัการส าคญัส าหรับอาชีพต ารวจ  และขอ้ปฏิบติัส าหรับ
อาชีพต ารวจ ตามท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งกรมต ารวจท่ี 1388/2525 ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2525 

  1.2  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีดงัน้ี 
   1.2.1  เสริมสร้างและพฒันา   ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับัญชามีวินยั  โดยการปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดี  การฝึกอบรม  การสร้างขวญัและก าลงัใจ   การจูงใจหรือการอ่ืนใดในอนัท่ีจะเสริมสร้างและพฒันา 
ทศันคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นผูท่ี้มีวินยั 

   1.2.2  ป้องกนั มิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวินยั  โดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์
ขจดัเหตุท่ีอาจก่อใหเ้กิดการกระท าผิดวินยัในเร่ืองอนัอยูใ่นวิสัยท่ีจะด าเนินการป้องกนัตามควรแก่กรณี  และตอ้ง
กวดขนั ควบคุม ก ากบัดูแล การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง       
ราชการอยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อทางราชการ 

   1.2.3  ด าเนินการทางวินยั  แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทนัที   เม่ือปรากฏกรณีมีมูลควร
กล่าวหาวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกระท าผิดวินยั  โดยมีพยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้ 

  กรณีขา้ราชการต ารวจถูกฟ้องคดีอาญา   หรือตอ้งหาวา่กระท าผิดอาญา   เวน้แต่เป็นการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตหรือถูกกลัน่แกลง้กล่าวหา   ผูบ้งัคบับญัชาจกัตอ้งด าเนินการทางวินยั   และ          
ทางคดีอาญาตามกฎหมาย ระเบียบ โดยเฉียบขาด  รวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

   1.2.4  ปกครองดูแล  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเท่ียงธรรมเสมอหนา้ กนัในการ
พิจารณาบ าเหน็จความชอบและการแต่งตั้งโยกยา้ยตอ้งพิจารณาด าเนินการดว้ยความเป็นธรรมตามกฎเกณฑข์อง
กรมต ารวจโดยเคร่งครัด 

 2.  มาตรการควบคุม 
  2.1  หน่วยงานท่ีมีผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองหรือผูช่้วย  ใหห้วัหนา้หน่วยงาน   มอบหมาย

การปกครองบงัคบับญัชาใหผู้บ้งัคบับญัช าระดบัรอง หรือ ผูช่้วยรับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบในการปกครองหรือ
กวดขนั  ควบคุม  ก ากบั  ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหแ้จง้ชดั   เพื่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองหรือผูช่้วย   จะไดร่้วมกนั    
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กวดขนั  ควบคุม  ก ากบั  ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยนั้น  ๆ อยา่งทัว่ถึง โดยหวัหนา้หน่วยงานผูม้อบหมายตอ้ง
ร่วมรับผิดชอบ กวดขนั ควบคุม ก ากบัดูแลกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองหรือผูช่้วยอยา่งใกลชิ้ดดว้ย 

การมอบหมายการปกครองบงัคบับญัชาดงักล่าวขา้งตน้  ใหท้ าเป็นค าสั่งระบุใหช้ดัเจนวา่
ผูบ้งัคบับญัชาคนใด  รับผิดชอบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใดบา้งลดหลัน่กนัลงไป 

  2.2  เม่ือทราบหรือพบวา่  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  กระท าผิดทางอาญาหรือวินยัหรือมี            
พฤติการณ์ท่ีไม่เหมาะสมหรืออนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย  ตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ข  หากเป็นกรณีท่ีกระท าผิด
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง  แบบแผน ธรรมเนียม ตอ้งรีบด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีโดยเฉียบขาดทนัที  
และทนัต่อเหตุการณ์ 

  2.3  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีละเลย  นอกจากจะตอ้งถูกพิจารณาความบกพร่อง  ถูกงดการขอ
เล่ือนขั้นและอตัราเงินเดือนประจ าปี     หรือถูกงดบ าเหน็จความชอบ     และงดการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนในรอบปีแลว้           
ใหพ้ิจารณาแต่งตั้ง ปรับเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ี  หรือเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีรับผิดชอบ  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมใน
โอกาสแรกตามควรแก่กรณีอีกส่วนหน่ึงดว้ย 

  2.4  เม่ือมีกรณีท่ีจะตอ้งพิจารณาขอ้บกพร่อง  หรือพิจารณาทณัฑแ์ก่ผูบ้งัคบับญัชาท่ี              
ละเลยใหด้ าเนินการดงัน้ี 

   2.4.1 ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นเหนือผูบ้งัคบับญัชาใกลชิ้ดด าเนินการพิจารณา         
ขอ้บกพร่องและรายงานผลการด าเนินการในเบ้ืองตน้  โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีรวดเร็วท่ีสุดไปใหก้รมต ารวจทราบ 
ภายใน 24 ชัว่โมง  แลว้ใหร้ายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัพบขอ้บกพร่อง 

   2.4.2  ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้  2.4.1 ก ากบัดูแลการปฏิบติั
และติดตามผลเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งน้ีโดยเคร่งครัด  และรายงานผลการด าเนินการใหก้รมต ารวจทราบ 

   2.4.3  กรณีท่ีตรวจพบวา่ผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้  2.4.1 มิไดด้ าเนินการตามค าสั่งน้ี
ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามขอ้  2.4.2 เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ  และพิจารณาขอ้บกพร่องของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้  2.4.1 
แลว้รายงานผลใหก้รมต ารวจทราบ 

   2.4.4  กรณีกรมต ารวจพบวา่ผูบ้งัคบับญัชาตามท่ีกล่าวตาม  ขอ้ 2.4.1 , 2.4.2 และ 
2.4.3 มิไดด้ าเนินการตามค าสั่งน้ี  กรมต ารวจจะพิจารณา ขอ้บกพร่องผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบ         
ทุกระดบัตามควรแก่กรณี 

  2.5  ขา้ราชการต ารวจผูใ้ด  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ  หรือ
บกพร่องหนา้ท่ีราชการอยูเ่สมอ หรือหยอ่นความสามารถดว้ยเหตุใด  แต่พฤติการณ์การกระท าดงักล่าว  ยงัไม่ถึงขั้นท่ี
จะด าเนินการลงโทษทางวินยัหรือทางอาญาหรือด าเนินการตามมาตรา  51    แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
ต ารวจ พ.ศ.2521  เน่ืองจากไม่มีพยานหลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิจารณาด าเนินการได้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการ        
ส่งตวัขา้ราชการต ารวจผูน้ั้นไปเขา้รับการอบรม  หรือจดัใหมี้การอบรม  เพื่อเสริมสร้างฟ้ืนฟจิูตใจและพฒันา           
ทศันคติ จิตส านึกและพฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทางท่ีมีวินยั   หากขา้ราชการต ารวจผูรั้บการฝึกอบรมดงักล่าว  ยงั       
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ไม่ประพฤติและปฏิบติัตนใหดี้ข้ึน   กใ็หผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการตามมาตรา  51 แห่งพระราชบญัญติัระเ บียบ
ขา้ราชการต ารวจ พ.ศ.2521 หรือตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ค าสั่งท่ีก าหนดไวโ้ดยเฉียบขาด 

 3.  มาตรการเสริมสร้าง 
  กรมต ารวจและหน่วยงานในสังกดักรมต ารวจ  จดัใหมี้การคดัเลือกขา้ราชการต ารวจผูมี้

ความประพฤติและวินยัดีเด่น  โดยประกาศยกยอ่งเกียรติคุณและมอบรางวลัเชิดชู เกียรติใหป้รากฏเป็นประจ าทุกปี
เพื่อเป็นการยกยอ่งส่งเสริมและจูงใจ  ใหข้า้ราชการต ารวจไดป้ระพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นขอบเขตกฎหมาย    ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  ค าสั่ง  แบบแผน   ธรรมเนียมท่ีดีและเป็นผูรั้กษาวินยัดี  เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ขา้ราชการต ารวจอ่ืนๆ 

 4.  ความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
  4.1 ถา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามหลกัการ   ตามขอ้ 1.1 

และปรากฏวา่ผูบ้งัคบับญัชาบกพร่องต่อหนา้ท่ีตามขอ้  1.2 และหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรการควบคุมขอ้  2 หรือ
มาตรการเสริมสร้างขอ้ 3 จกัตอ้งถูกพิจารณาทณัฑท์างวินยัตามควรแก่กรณี 

  4.2  กรณีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง   จนถึงขั้นมีการตั้ง
กรรมการสอบสวนแลว้  หรือถูกฟ้อง  หรือตอ้งหาวา่กระท าผิดอาญา   ยกเวน้ความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือ      
ลหุโทษ  หากปรากฏวา่ ผูบ้งัคบับญัชาพึงรู้  หรือมีเหตุอนัควรรู้  และสามารถแกไ้ขป้องกนัไดแ้ต่ไม่ด าเนินการแกไ้ข
ป้องกนั หรือ ปล่อยปละละเลยใหมี้การกระท าความผิดเกิดข้ึน  ใหง้ดการขอเล่ือนขั้นและอตัราเงินเดือน  เป็นกรณี
พิเศษเกิน  1 ขั้น และงดการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนในรอบปีนั้นแก่ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้กลชิ้ดและผูบ้งัคบับญัชา
ผูรั้บผิดชอบในการปกครองบงัคบับญัชา 

  4.3  กรณีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถูกกล่าวหา  ถูกฟ้อง หรือตอ้งหา ตามขอ้ 4.2 โดยปรากฏวา่ 
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดมีพฤติการณ์รู้เห็นหรือสนบัสนุน   แต่ไม่มีพยานหลกัฐานพอท่ีจะด าเนินการทางวินยัและอาญาได้  
ใหพ้ิจารณางดบ าเหน็จความชอบประจ าปีแก่ผูบ้งัคบับญัชาผูน้ั้นตา มความในขอ้  3 วรรคสาม   แห่งกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2522)  ออกตามความใน  พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการต ารวจ  พ.ศ.2521 วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นและอตัรา
เงินเดือนขา้ราชการต ารวจ และใหง้ดการเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึนในปีนั้น 

 5.  การรายงานและการติดตามประเมินผล 
  5.1 ใหผู้บ้งัคบับญัชา   ผูมี้หนา้ท่ีออกตรวจราชการ    ตามประมวลระเบียบการต ารวจ

ไม่เก่ียวกบัคดี  เล่ม 2 ประเภทการบริหาร  ลกัษณะท่ี  56 เป็นผูต้รวจสอบติดตามผลการปฏิบติัและรายงานผล           
การปฏิบติัตามมาตรการแห่งค าสั่งน้ีวา่  มีการด าเนินการ  , การปฏิบติั , ตลอดจนผลการพิจารณาด าเนินการตามค าสั่ง
น้ี หรือไม่อยา่งใด 

  5.2  ใหจ้เรต ารวจ   ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบตามประมวลระเบียบการต ารวจไม่เก่ียวกบัคดี
เล่ม 2  ประเภทการบริหาร    ลกัษณะท่ี 56 ขอ้ 5   เป็นผูต้รวจสอบติดตามผลการปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติั
ตามขอ้ 5.1 
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  5.3  ใหส้ านกังานจเรต ารวจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  ในการตรวจสอบและรับรายงาน
การปฏิบติัจากหน่วยต่างๆ  และท าการประเมินผล  ทั้งท่ีจเรต ารวจตรวจสอบเองและท่ีหน่วยต่างๆ  รายงานมาเสนอ
กรมต ารวจทราบทุกระยะ  3 เดือน โดยใหส้ านกัจเรต ารวจก าหนด  รูปแบบรายงานแจง้ใหห้น่วยต่างๆ  ถือปฏิบติัโดย
ด่วน และใหเ้ร่ิมรายงานผลตามค าสั่งน้ี  ตั้งแต่เดือนมกราคม  2538 เป็นตน้ไป ส าหรับปี 2537  ใหห้น่วยรายงาน        
ผลการปฏิบติัตามค าสั่งน้ี ระหวา่งเดือน ตุลาคม - ธนัวาคม  ภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2538 

อน่ึง  เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคต์ามมาตรการน้ี   และใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งจริงจงั   
กรมต ารวจจะไดแ้ต่งตั้งใหมี้คณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินยัขา้ราชการต ารวจทั้งในระดบักรมต ารวจ  
ภาค กองบญัชาการ กองบงัคบัการ และจงัหวดั  เพื่อใหท้ าหนา้ท่ีในการตรวจสอบติดตามผลและพิจารณากลัน่กรอง
การด าเนินการ ของทุกหน่วยเสนอผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจสั่งการตามหนา้ท่ีอีกส่วนหน่ึง 

 
ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
  สั่ง ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2537 
     พลต ารวจเอกพจน์  บุณยะจินดา 

                                   (พจน ์ บุณยะจินดา) 
                                            อธิบดีกรมต ารวจ 

 


