
 
 

 

 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางนา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล 

-------------------------------- 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานีตำรวจนครบาลบางนา ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องตามที่ กฎ ก.ตร.กำหนด 
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และเป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม เพื่อให้
การดำเนินการในการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างแท้จริง โดยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากังลังพลของ สถานีตำรวจนครบาลบางนา  
ประกอบด้วย 

๑. หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล 
๒. หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล 
๓. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔. หลักเกณฑ์การให้คุณและการสร้างขวัญกำลังใจ 
5. หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัย 

 

1.หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล 
การโยกย้ายคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการและการพัฒนา 

ข้าราชการตำรวจเป็นหลัก และจะต้องไม่กระทำโดยมีอคติหรือเจตนากลั่นแกล้งข้าราชการตำรวจผู้ถูกย้าย   
ให้ได้รับ ความเสียหาย ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใดให้พิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้ น โดย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ดังนี้ 

1.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร ถึงจเร 

ตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549  
โดยผู้มีอำนาจสั่งย้ายพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ ์ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ

และคุณลักษณะอื่นๆ ของข้าราชการที่จะย้ายให้เหมาะสมกับ  ความจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะ
ย้ายไปแต่งตั้ง และให้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่  ความรับผิดชอบและลักษณะงานของ
ตำแหน่ง 
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2.หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล 

สถานีตำรวจนครบาลบางนา  ได้ตระหนักถึงการพัฒนากำลังพลเป็นลำดับแรก เนื่องด้วยกำลังพลถือ
เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้น สถานีตำรวจนครบาลบางนา  จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การ
พัฒนากำลังพลของ สถานีตำรวจนครบาลบางนา  ดังนี้  

๑. จัดลำดับความสำคัญ ประเด็นในการพัฒนากำลังพล มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดโครงการ/
กิจกรรม รูปแบบ วิธีการที่จะพัฒนากำลังพล เพ่ือใช้จัดทำสรุปแผนพัฒนากำลังประจำปี โดยจัดทำโครงการ/
กิจกรรม และขออนุมัติโครงการ 

2. การดำเนินการพัฒนากำลังพล โดยเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังพลประจำปี  
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนากำลังพล กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ

พัฒนา จัดทำรายงานจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ส่งให้ฝ่ายอำนวยการเพ่ือนำมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ
มา ให้กับกำลังพลภายในองค์กร 
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3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3.1 การเลื่อนยศ 

1.ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการเรื่องยศตำรวจ แนบท้ายหนังสือ ตร. 
ที่ 0009.254/ว 11 ลง 20 มี.ค.61 และ 

2.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554 
3.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
หลักในการพิจารณา 
 1.นำผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่า

ด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจมาเป็นหลักในการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอ่ืน ๆ  
 2.การเลื่อนข้ันเงินเดือน ให้จัดทำปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามลำ

กับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  
3.ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดและวิธีการ 

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556  
4.ดำเนินการตาม ผนวก ก.แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ แนบท้าย 

หนังสือ ตร.ที่ 0009.251/ว 36 ลง 26 มิถุนายน 2557 
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การประเนผลการปฏิบัติงาน 
 1.ประเมินผลงานตามที่กำหนดใน กฎ ก.ตร. 
 2.มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกลางขึ้นไป 
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อน 0.5 ขั้น 
 1.บรรจุมาไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
 2.ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลดี เกิดความก้าวหน้า 
 3.ไม่ถูกพักหรือให้ออกไว้ก่อน ถูกปลดออก ถูกไล่ออก หรือออกจากราชการด้วยเหตุใด เกิน 2 เดือน 
 4.ไม่ถูกลงโทษทางวินัยถึงที่สุด หรือไม่ถูกศาลพิพากษาลงโทษในคดีอาญาถึงที่สุด 
 5.ไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินกว่าที่ ตร.กำหนด (ลา 15 ครั้ง สาย 18 ครั้ง) 
 6.ปฏิบัติหน้าที่ 6 เดือน ไม่ลาเกิน 23 วัน เว้นแต่ 
  6.1 ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ 
  6.2 ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน 
  6.3 ลาป่วยจำเป็นต้องรักษาตัว ไม่เกิน 60 วัน 
  6.4 ลาป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  6.5 ลาพักผ่อน 
  6.6 ลาปฏิบัติงานองค์กรระหว่างประเทศ 
  6.7 ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 15 วัน  
  6.8 ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  6.9 ลาศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยนกว่า 4 เดือน  
  6.10 ศึกษาในสถานศึกษา ของ ตร.ปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
  6.11 ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อน 1 ขั้น 

1.อยู่ในเกณฑ์ 0.5 ขั้น 
2.มีผลงานดีเด่น 
3.มีความคิดริเริ่ม  
4.ตรากตรำเสี่ยงอันตราย 
5.ทำงานยากลำบากเป็นพิเศษ 
6.ทำงานเกินตำแหน่งหน้าที่ 
7.ปฏิบัติงานดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อน 2 ขั้น 
 1.ครึ่งปีแรกอยู่ในเกณฑ์เลื่อน 1 ขั้น แต่ได้เลื่อนไม่ถึง 1 ขั้น 

2.ครึ่งปีแรกอยู่ในเกณฑ์เลื่อน 1 ขั้นอีก 
3.ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเงินที่จะใช้เลื่อน 
4.ผู้มีอำนาจมีคำสั่งเลื่อนรวมทั้งปี 2 ขั้นได้ (เลื่อน 1 ต.ค. 1.5 ขั้น) 
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4.หลักเกณฑ์การให้คุณและการสร้างขวัญกำลังใจ 
 การเชิดชูเกียรต ิ  

สถานีตำรวจนครบาลบางนา ไดม้ีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นเป็นประจำทุกปีงบประมาณ จากแต่ละ
สายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกย่องข้าราชการตำรวจทีป่ระพฤติ ปฏิบัติงาน เปน็แบบอยา่งให้แก่ข้าราชการ
ตำรวจอ่ืน ไดป้ระพฤติปฏบิัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในดา้นการดำรงตน การปฏบิัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัตงิานที่เพยีบพร้อม ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจน  
โดยสถานีตำรวจนครบาลบางนา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ข้าราชการตำรวจดีเด่นของ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏบิัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕58 

1.หลักการ  
ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ใช้ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
และจรรยาบรรณที่ดี และเป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบ
ของ ศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี ้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  

ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ  
(1) มาตรฐานทางจริยธรรมตำรวจคือ คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของ 

ข้าราชการ ตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ  
(2) จรรยาบรรณของตำรวจคือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ    

ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจและวิชาชีพตำรวจ ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นตำรวจมืออาชีพที่ยึดมั่นใน หลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง เนื่องจากตำรวจเป็นที่พึ่ง สำคัญ
ของประชาชนในด้านการอำนวยความปลอดภัยและความยุติธรรมเที่ยงตรง  

2.วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อประเมินและประกาศเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนคร 

บาลบางนา ซึ่งมีผลการปฏิบตัิงานดีเยี่ยมเปน็ที่ ประจักษ์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ และมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อทำให้
ข้าราชการตำรวจเป็นคนดีและเป็นตำรวจสีขาวอยา่งแท้จริง  

๓. ระดับและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก  
3.1 ข้าราชการตำรวจระดบั สารวัตรลงไปถึง ผู้บังคบัหมู่ 
3.2 ไม่ถูกลงโทษทางวนิัยหรืออาญา หรือถูกเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

ในปีงบประมาณที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก  
๓.3 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรืออาญา ในปีงบประมาณที่เข้ารับการสรรหาและ 

คัดเลือก 
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๔. วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก  
๔.๑ วธิีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามสายงาน หัวหน้าสายงานที่ต้องการเข้ารับการ 

สรรหาและคัดเลือกให้แจ้งความประสงค์สารวัตรอำนวยการ 
๔.๒ วธิีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจ  

๔.๒.๑ ข้าราชการตำรวจเสนอตนเอง  
๔.๒.๒ ผู้บังคับบัญชาเสนอข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน 
๔.๒.๓ เพ่ือนร่วมงานเสนอข้าราชการตำรวจในฝ่ายเดียวกัน  
๔.๒.๔ ประชาชนหรือหน่วยงานภาคประชาชนเสนอเช่น กต.ตร., ผู้นำชุมชน, 

สมาคมหรือชมรมต่าง ๆหรือ การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในระดับครัวเรือนเพื่อให้ความสำคัญต่อภาค
ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง แท้จริง  

๕. องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน  
๕.๑ องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  

๕.๑.๑ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ และวินัย ของ 
ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก กระทำความผิดกรณ ีดังกล่าวหรือไม่ จำนวนมาก
น้อยเพียงใด และความร้ายแรงของการกระทำความผิดเป็นอย่างไรในปีเดียวกับที่เข้ารับการสรรหาและ
คัดเลือก โดยตรวจสอบหลักฐานตามนัยหนังสือ จต. ที่ ๐๐๑๓.๑๖/๑๐๕๗ ลง ๒๕ ต.ค.๕๕ เรื่อง การรายงาน
กรณีมีการร้องเรียนข้าราชการตำรวจกระทำการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ  

๕.๑.๒ มีสว่นร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ซ่ึงข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกได้ดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ต่อ สาธารณชน สามารถตรวจสอบเอกสารและหลักฐานได้ 

๕.๑.๓ จำนวนข้าราชการตำรวจที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการ 
ตำรวจที่ประพฤติ ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำจในปีที่เข้ารับการสรรหาและ
คัดเลือก  

๕.๒ องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินข้าราชการตำรวจ  
๕.๒.๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ  
๕.๒.๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจ 

ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกที่จะได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการ ตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดี
เยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ต้องได้รับคะแนนประเมินตาม แบบการประเมินใน
รูปของคณะกรรมการ   

๕.๓ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการ 
ตำรวจที่ประพฤติ ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในระดับต่างๆ สามารถ
พิจารณาใช้ข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือ เป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติมองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๕.๑ และ 
๕.๒ ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของงาน 
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๖. จำนวนข้าราชการตำรวจที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติในแต่ละปีงบประมาณ  
๖.๑ การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน  

๖.๑.๑ สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 1 ราย/เดือน 
6.1.2 สายงานจราจร จำนวน  1 ราย/เดือน 
6.1.3 สายงานสอบสวน จำนวน 1 ราย/เดือน 
6.1.4 สายงานจราจร จำนวน 1 ราย/เดือน  
6.1.5 สายงานอำนวยการ จำนวน  1 ราย/เดือน 

๗. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก  
๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ม ี

ผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ๗ 
 7.1.1 ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เป็นประธานคณะกรรมการ 
 7.1.2 รองผู้กำกับการหัวหนางานทุกฝ่าย เป็นรองประธาน 
 3.ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรทุกนาย เป็นกรรมการ 
 4.สาวัตรอำนวยการ ฯ เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

๘. ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก  
๘.๑ แจ้งหัวหน้างานทุกฝ่ายให้ทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติ 

ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ  
๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ข้าราชการตำรวจให้ครบถ้วน  
๘.๓ การสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน ให้ดำเนินการดังนี้  

๘.๓.๑ หัวหน้าสายงานงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์ 
เสนอข้าราชการตำรวจในสังกัดของตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พร้อมกับแนบ
เอกสาร และหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑  

๘.๓.2 เมื่อครบกำหนดวันยื่นรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและ 
คัดเลือก    

๘.๓.2.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จัดประชุมเพ่ือดำเนินการ    
(๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรร 

หาและคัดเลือก  
(๒) ประเมินข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก  
(๓) รับรองผลการประเมิน โดยให้ถือว่าการรับรองของ 

คณะกรรมการเป็นที่สุด  
(4) รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไปให้สารวัตรอำนวยการฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและมอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชู
เกียรติต่อไป  
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การส่งเสริมใหข้้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักคุณธรรม       
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ มีวิธีการดังนี้ 

1. สถานีตำรวจนครบาลบางนา มีนโยบายในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
กฎหมายและมีคุณธรรมหลักคุณธรรม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ  โดยกำหนด
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบวินัย กฎหมาย คุณธรรมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ ลงในแผนพัฒนากำลังพล 

2. ปฏิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง และถ่ายทอดพฤติกรรมการปฏิบัติตามระเบียบวินัย กฎหมาย 
ระเบียบและมีคุณธรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

3. จัดประชุม อบรม และกิจกรรรมเพื่อให้เกิดความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และความตระหนักใน 
คุณธรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ หรือเชิญผู้มีความรู้มาบรรยายตามแผนพัฒนา
กำลังพล 

4. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตนตามกฎหมายและมีคุณธรรมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

5. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นต้น 
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5.หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัย 
หลักการและเหตุผล   

1. เพ่ือให้การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลบางนา มี 
ความสอดคล้องกับบทบัญญัติ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่ง
ให้การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 

2. ข้าราชการตํารวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิด 
อาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ต้องปฏิบัติ หน้าที่
ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งปฏิบัติตาม กฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐ และจรรยาบรรณของตํารวจ ไม่ให้เกิด ความ
เสียหาย และต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น มากกว่าข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ 
 3.ให้ผู ้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจลงโทษ ให้ดุลยพินิจลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือวินัยอย่าง
ร้ายแรงแก่ข้าราชการตํารวจในปกครองบังคับบัญชา โดยให้พิจารณาถึงสภาพของข้อหา การกระทําและความ 
เสียหายที่เกิดข้ึนเป็นเรื่องๆ ไปตามความร้ายแรงแห่งกรณี 
 

หลักการพิจารณาความผิด กำหนดโทษและลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
๑. ตามแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่ได้กำหนด ไว้นี้นอกจาก 

เป็นเรื่องตามนโยบายของทางราชการแล้ว บางเรื่องเป็นความผิดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซ้ำๆกัน จนสามารถกำหนด
ระดับโทษเป็นมาตรฐานกลางสำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาใช้พิจารณาลงโทษ แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจปรับระดับโทษให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน แต่ต้องประกอบด้วยเหตุผล 
และอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายส่วนลักษณะความผิดใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานการลงโทษวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงนี้ตามมาตรา ๘๙ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่ กรณีให้เหมาะสมกับความผิด  

๒.การพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีใดตามมาตราใด  และลงโทษ
ในสถานใดผู้พิจารณาสั่งการต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่กฎหมายให้อำนาจไว้หรือเป็นผู้ได้รับ  มอบอำนาจตาม
กฎหมาย โดยในการใช้ดุลพินิจพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจต้องคำนึงถึง หลักนิติกรรม มโนธรรม  
ความเป็นธรรมและนโยบายของทางราชการ ทั้งนี้ตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วย  วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิด  วินัย พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดให้ในการ
ดำเนินการทางวินัยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความประพฤติ และการปฏิบัติที่ผ่านมาของผู้กระทำผิด 
มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดล้อม ความรู้สำนึกในการกระทำ  และการแก้ไขเยียวยา ผลร้าย หรือผลกระทบหรือ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระทำประกอบกัน และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามากกว่าการลงโทษ  

๓.กรณีที่มีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและสมควรได้รับโทษ  ตามลักษณะ
ความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนี้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ต้องปรับบทได้ว่าเป็น
ความผิดวินัยกรณีใดบ้าง ตามมาตรา ๗๘(๑)-(๑๘) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งกรณีที่ไม่มีมูลว่า
กระทำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องตามมาตรา ๘๔ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
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๔.การลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนั้น เป็นไปตามมาตรา ๘๙ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.

๒๕๔๗ กล่าวคือผู้บังคับบัญชาจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษ  ได้เพียงใด
นั้น ให้เป็นไปตามตารางกำหนดอำนาจและอัตราการลงโทษข้าราชการตำรวจที่ก.ตร.กำหนด หากมีเหตุอันควร
ปราณีลดหย่อนผ่อนโทษจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้และถ้าเห็นว่า  ผู้กระทำผิดวินัยควรได้รับ
โทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตน ที่มีอำนาจพิจารณา  

๕.การลงโทษให้ทำเป็นคำสั่งการแก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษก็ให้ทำเป็นคำสั่ง  เช่นกัน 
แบบและวิธีการออกคำสั่งให้เป็นไปตามท่ีก.ตร.กำหนดตามมาตรา ๘๓ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗๖.  ตามกฎ ก.ตร.ว่าาด้วยอำนาจการ
ลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖ ที่
กำหนดไว้ว่า โทษกักยามให้ใช้ได้ แต่เฉพาะข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการหรือเทียบเท่าลงมา 
และสำหรับโทษกักขังให้ ใช้ได้แต่เฉพาะข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่รองสารวัตรลงมา ดังนั้น การพิจารณา
โทษสำหรับ ข้าราชการตำรวจตำแหน่งดังกล่าวตามสถานโทษในมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนี้ ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษตามสถานโทษที่ใช้ได้แต่เฉพาะข้าราชการตำรวจตำแหน่งดังกล่าว  ในโทษระดับ
ถัดไปให้เท่ากับจำนวนวันที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนี้ ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะ
ความผิดที่มีระดับโทษกักขัง ๓ วัน สำหรับผู้กระทำผิดที่มีตำแหน่งสารวัตร ให้ลงโทษกักยาม ๓ วัน 
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โทษทางวินัยแนวทางการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 

ความผิด ระดับโทษ เหตุผล 

๑. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ 
โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผูไ้ด้รับ ประโยชน์ที่มิ
ควรได้ (ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) 

  
ไล่ออก 

มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๖ (หนังสือสํานัก
เลขาธิการ ค.ร.ม. ที่ น.ร.๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลง ๒๔ 
ธ.ค. ๒๕๓๖) โทษไล่ออก 

๒. ละท้ิงหน้าท่ีราชการ 
๒.๑ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียว |กัน
เป็นเวลาเกินกวา่สิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร
และไมก่ลับมาปฏิบัติหน้าที่อกีเลย 

ไล่ออก มติ ครม. เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๖ 

๒.๒ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียว กันเป็น
เวลาเกินกวา่สิบห้าวันโดยไม่มีเหตุ ผลอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์ | อันแสดงถึงความจงใจไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๒.๓ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี เหตุ
อันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่าง
ร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๒.๔ ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาหลายคร้ังในเวลา
ใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ปลดออก   

๒.๕ ละทิ้งหน้าที่เวรยามและเกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรง 

ปลดออก   

๒.๖ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการหลายคร้ังโดย 
ไม่มีเหตุอันสมควรและลงโทษไปแลว้แต่ยัง ไม่เข็ด
หลาบ กระทําผิดซ้าํอกี 

ให้ออกหย่อนความสามารถ   

ข้อสังเกต 
“ละท้ิง” หมายถึง ไมอ่ยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ซ่ึง
อาจ เป็นกรณีไม่มาปฏิบัติงานเลยหรือมาลงชื่อ
ปฏิบัติงานแล้ว แต่ตวัไมอ่ยู่ปฏิบัติงานโดยออกไป
นอกสํานกังานหรือไป ณ จุดอื่นนอกจุดที่ให้ 
ประจําทํางาน 

    

“ทอดทิ้ง” หมายถึง ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอาใจใส่ ตัว
อยู่แต่ไมท่ํางาน 
“ละทิ้งหน้าที่ราชการ มี ๔ ระดับ คือ 
- วินัยอย่างไม่ร้ายแรง เช่น ละทิ้งฯ ๑-๒ วัน 
- ลงโทษไปแลว้ แต่ปรากฏว่ายังไม่เข็ดหลาบ กระทาํ
ผิดซํ้าอีกผู้บังคับบัญชาสามารถสอบสวน เพราะ
หย่อนความสามารถตาม ม.๑๐๑ 
- ละทิ้งฯ หลายคร้ัง แต่ยังไม่ได้มีการลงโทษใน แต่
ละคร้ัง ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลยพนิิจ รวมเร่ือง
พิจารณาในคราวเดียวกัน 
- วินัยอย่างร้ายแรง คือ ลําดับ ๒.๑-๒.๕ 

    



*การนับวันละทิ้งหน้าที่ราชการ 
- ละทิ้งฯ ไม่เกิน ๑๕ วัน ให้พิจารณาถึงเจตนา เช่น 
ละทิ้งฯ ตั้งแต่วันพุธของสัปดาห์ปัจจุบันถึง วัน
อังคารของสัปดาห์ถัดไปนับวันเสาร์และ อาทิตย์ด้วย 
- ละทิ้งฯ ติดต่อในคราวเดียวกันเปน็เวลา เกินกว่า
สิบห้าวันต้องนับวันละทิ้งๆ ติดต่อกนัทุกวัน รวมทั้ง
วันหยุดราชการด้วย ส่วนการปฏิบัติ หน้าที่ตาม
สถานตํารวจไม่มีระยะเวลาปฏิบัติ หน้าที่แน่นอน 
ต้องเข้าเวรเป็นผลัด เช่น เข้าเวร ๓ ชม. พัก ๒๔ ชม. 
เวลาพักถือเป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ดว้ย 

๓. เหยียดหยาม กดขีข่่มเหงหรือทาํร้ายประชาชนผู้
มา ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๔. ซอ้มผู้ตอ้งหา เพือ่ให้กระทาํการใด ไม่กระทํา 
การใดหรือจํายอมต่อสิ่งใด 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี 

การกระทําที่เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรงควรเป็น
การ กระทาํโดยเจตนาแสดงอาํนาจ ทารุณบังคับขู่
เข็ญผู้ตอ้งหาเพือ่ให้ กระทําการใด ไม่กระทาํการใด 
หรือจํายอมต่อสิ่งใด 

๕. เป็นผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือหรือปกปิดใน
ความผิด วินัยอย่างร้ายแรง ซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ก่อขึ้น เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพ้นผดิหรือผ่อนหนัก
เป็นเบา ด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง 

ปลดออก   

๖.เกีย่วกับการสอบ 
๖.๑ ทุจริตในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 
  

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี 
มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๑๑ ลงโทษสถานหนัก 
(หนังสือสํานักเลขาธกิาร ค.ร.ม. ที่ สร O๔๐๑/ว ๕๐ 
ลง ๑๒ เม.ย. ๒๕๑๑) 

๖.๒ มีหน้าที่เกี่ยวกับการสอบและการทาํการทุจริต
เพื่อช่วยเหลือผู้เขา้สอบ 

ไล่ออก มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๖ 



๖.๓ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัครสอบหรือบุคคลอื่น โดย
อ้างวา่จะช่วยเหลือให้สอบได ้

ไล่ออก 

อาศัยที่ตนเป็นตํารวจไปหลอกลวงวา่ จะช่วยเหลือ
ให้สอบได้โดยตนไม่มีห น้าที่เกี่ยวกบัการสอบระดับ
โทษเช่น เดียวกับทุจริต (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 
นร ๐๗๐๙.๓/ว ๒ ลง ๒๘ ก.พ. ๒๕๓๘) 

๗. เกี่ยวกับสุรา 
๗.๑ เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ เวรยามหรือเมา
สุราเสียราชการ หรือเมาสุราในที่ชมุชน เกิดเร่ือง
เสียหายหรือเสีย เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ราชการ 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี 

มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๒๕๔๖ ควรลงโทษถึงให้
ออก ปลดออก หรือไลอ่อก(หนังสือกรมเลขาธิการ 
ค.ร.ม.ที่ น.ว.๒๐๘/๒๕๕๖ ลง ๓ ก.ย. ๒๔๙๖) 
สําหรับ การเสพสุราในขณะปฏิบัตหิน้าที่ ควรมุ่ง
หมายถึงเฉพาะการเสพสุรา ในขณะปฏิบัติหน้าที่ซ่ึง
จะทําให้เกิด ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
โดยแท้จริง 

๗.๒ เมาสุราก้าวร้าว ท้าทายผู้บังคับบัญชา ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๒๕๔๖ 

๗.๓ เมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนอง ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๒๕๔๖ 

๘. เกี่ยวกับอาวุธปืน 
๘.๑ มีอาวุธปืนหรือลูกระเบิดผิดกฎหมายไว้ในความ
ครอบครอง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๘.๒ ยิงปืนในเมือง หมู่บ้าน หรือชุมนุมชนโดยใช่เหตุ ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๘.๓ ยิงปืนด้วยความคึกคะนอง ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๘.๔ นําอาวุธปืนของทางราชการไปจํานําหรือขาย ไล่ออก มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๖ 



๙. เกี่ยวกับผู้ตอ้งหาหรือผู้ถูกควบคุม 
๙.๑ เจตนาปล่อยผู้ต้องหาหรือผูถู้กควบคุม 

  
ไล่ออก 

มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๖ 

๙.๒ ประมาทเลินเลอ่ทาํให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถกูควบคุม
หลบหนีหลายคร้ัง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๐. เกีย่วกับความสัมพันธ์ฉันชูส้าว 
๑๐.๑ เป็นชู้หรือมีชู้ หรือมพีฤตกิารณ์เป็นชู้ หรือมีชู้
กับภรรยาหรือสามขีองผูอ้ื่น 

  
ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี 

  

๑๐.๒ ปลุกปลำ้กระทําอนาจารภรรยาของผูอ้ื่น ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๑. เกีย่วกับงานสอบสวน 
๑๑.๑ ขาดผัดฟ้องฝากขัง (พนักงานสอบสวนหรือผู้
ได้รับมอบหมาย) เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๑.๒ เกียจคร้าน ทําสํานวนคดีอาญาลา่ช้า ค้าง
จํานวนมาก และผู้บังคับบัญชา เร่งรัดแล้วยังไม่
ดําเนินการตามคําสั่ง ของผู้บังคับบัญชา 

ให้ออกหย่อน ความสามารถ   

๑๑.๓ ทําสาํนวนคดีอาญาลา่ช้า และเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   



๑๑.๔ ทําสาํนวนการสอบสวนสญูหาย และเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๑.๕ เปล่ียนตัวผู้ตอ้งหาหรือชว่ยเหลือผู้ต้องหาโดย
มิชอบ 

ไล่ออก   

๑๑.๖ เลินเลอ่ปล่อยให้ผู้ต้องหาที่มกีารอายัดตัวพ้น
ไปจากการควบคุมเป็นเหตุ ให้ท้องที่อายัดตัว
ผู้ต้องหาไปดาํเนินคดีไม่ได้ เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๑.๗ ไมส่่งมอบสํานวนที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
เมื่อได้รับการแต่งตั้งพ้นหน้าที่สอบสวนเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๑.๘ เบกิความเท็จต่อศาลหรือคลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง เป็นเหตุให้ศาลยกฟ้อง หรือลงโทษ
น้อยลง เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๑.๙ มิได้มีหนังสอืแจ้งงดสืบจับไปยัง ทว. หรือ
หน่วยงานวิทยาการในภูมิภาค เมื่อมีการจับกุม
ผู้ต้องหาได้ หรือโดย ประการอื่น ซ่ึงไม่ประสงค์จะ
จับกุม บุคคลที่ต้องการแล้ว เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๑.๑๐ ไม่ส่งหมายจับไปยัง ทว. เพื่อประกาศ สืบ
จับเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย อยา่งร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๒. เกีย่วกับการพนนั 
๑๒.๑ จัดให้มีการเล่นการพนันหรือมีส่วนได้เสียกับ
การพนันผิดกฎหมาย 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๒.๒ เข้าไปมั่วสุมเล่นการพนันผิดกฎหมาย ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   



๑๒.๓ เข้าไปในสนามม้าโดยจะได้รับอนุญาตหรือไม่
ได้รับอนุญาตก็ตาม และเล่นการพนันบุคเมคกิ้ง 
(โต๊ดเถื่อน) 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๓. เกีย่วกับงานสวัสดิการ 
- ได้รับสิทธิอาศัยในอาคารบ้านพกัของทางราชการ 
แล้วเอาไปให้ผู้อื่นเช่า 

ไล่ออก   

๑๔. เกีย่วกับงานการเงิน 
๑๔.๑ เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินของทางราชการเป็นเหตุ
ให้เงินขาดบัญช ี

ไล่ออก 

- เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ ข้อมูลของ ตร. ซ่ึง
รายงาน สํานักงานปลัดสํานักนายก รัฐมนตรี ตาม
ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการ เร่งรัด
ติดตามเกี่ยวกับกรณี เงินขาดบัญชหีรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐทุจริต พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๔.๒ เป็นเจ้าหน้าที่กระทําการโดยทุจริตปลอมหรือ
ใช้เอกสารปลอม หรือจัด ทํารายงานอันเป็นเท็จเพือ่
เบิกเงิน หรือเบียดบังเอาเงินของทางราชการ ไปเป็น
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ทําให้เงินขาดบัญช ี

ไล่ออก   

๑๔.๓ เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดการหรือดูแลเงินของ
ทางราชการเบียดบังเอา เงินเป็นของตนหรือผู้อื่น
โดยทุจริต และเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิน้าที่โดยทุจริต
เป็นเหตุให้เงินขาดบัญช ี

ไล่ออก   

๑๔.๔ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบเป็นเหตุให้ เงินขาดบัญชี เป็น
เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับเงิน และออก
ใบเสร็จรับเงินค่าปรับแล้ว โดยมีเจตนาไม่นําส่ง
เจ้าหน้าทีก่ารเงิน เป็นเหตุให้เงินขาดบัญช ี

ไล่ออก   

๑๔.๖ ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเกี่ยว กับ
การเงินทีไ่ม่ใช่เงินของทางราชการ เบียดบังไปเป็น
ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบถือว่า เป็นผู้
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

๑๕. เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาตปิ่าไม้ 
๑๕.๑ ให้ความคุ้มครองผูท้ําไม่ผิดกฎหมาย 

  
ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี 

- มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๔ มี.ค. ๒๕๔๖ (หนังสือกรม
เลขาธิการ ค.ร.ม. ด่วนมากที่ น.ว.๖๙/ ๒๔๔๖ ลง 
๑๒ มี.ค. ๒๕๔๖)ลงโทษสถานหนัก 

๑๕.๒ ขนไม้ผิดกฎหมาย หรือมีไม้ผดิกฎหมายไว้ใน
ความครอบครอง 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี - มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๕มี.ค. ๒๕๔๖ 

๑๕.๓ ทําไม้หรือค้าไม้โดยไมไ่ด้รับอนุญาตหรือให้
การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ การกระทําดังกล่าวไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี - มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๕มี.ค. ๒๕๔๖ 

๑๕.๔ บุกรุกแผว้ถางป่าโดยผิดกฎหมายเพือ่ให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ หรือให้การ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือ การกระทาํดังกลา่วไมว่่า
ทางตรง หรือทางออ้ม 
  

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี 
- มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๓๑ (หนังสือสํานัก
เลขาธิการ ค.ร.ม.ที่ น.ร.๐๒๐๓/ว.๑๙๔ ลง ๑๕ ธ.ค. 
๒๕๓๑) 

๑๖. เกีย่วกับการเสพหรือติดยาเสพติด 
๑๖.๑ กรณีได้เขา้สูก่ระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ 

  
- มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖ เรือ่งการให้โอกาส
ผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดซ่ึงพ้นจากสภาพการใช้ ยาเสพ
ติดเข้าทํางานหรือรับการ ศึกษาตอ่ในหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีมติให้ดําเนินการตาม หนังสือศูนย์



๑๖.๑.๑ ผลการฟื้นฟสูมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดเป็น
ที่ พอใจของคณะอนุกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้
ติดยาเสพติด 

อํานวยการต่อสู้ เพื่อ เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
สํานักงาน ป.ป.ส. ด่วนที่สุด ที่ ศตส./๑๕๑๒ ลงวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องการให้ โอกาสผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดซ่ึง | พ้นจากสภาพการใชย้าเสพติด เข้า
ทํางานหรือรับการศึกษาตอ่ ในหน่วยงานภาครัฐ 
(ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๖) 

- กรณี ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจร่างกายและผลการ 
ตรวจพบสารเสพติด 

ปลดออก   

- กรณีผู้บังคับบัญชา สืบสวนพบหรือตรวจพบ ว่า
กระทําความผิดฐาน เสพยาเสพติด เสพและมีไว้ ใน
ครอบครอง เสพและมไีว้ ในครอบครองเพื่อจาํหน่าย 
หรือเสพ และจําหน่าย ยาเสพติด หรือถูกจับกุมตาม
ข้อกล่าวหาดังกลา่ว 

ไล่ออก   

๑๖.๑.๒ ผลการฟื้นฟสูมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดไม่
เป็นที่ พอใจของคณะอนุกรรมการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติด ยาเสพติด 
- กรณีผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจร่างกายและผลการ
ตรวจพบสารเสพติด 

  
  
ไล่ออก 

  

- กรณี ผู้บังคับบัญชาสืบสวนพบหรือตรวจ พบว่า
กระทําความผิด ฐานเสพยาเสพติด เสพ และมไีว้ใน
ครอบครอง เสพและมไีว้ในครอบครอง เพื่อจําหน่าย
หรือเสพ และจําหน่ายยาเสพติด หรือถูกจับกุมตาม
ข้อกล่าวหาดังกลา่ว  

ไล่ออก   

๑๖.๒ กรณีไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ 
- เสพหรือติดยาเสพติด เสพ และมไีว้ในครอบครอง 
เสพ และมไีว้ในครอบครอง เพื่อจาํหน่ายหรือเสพ 
และจําหน่ายยาเสพติด 

  
ไล่ออก 

  

๑๖.๓ มพีฤตกิารณ์เกี่ยวกับยาเสพติดตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกัน เจ้าหน้าที่
ของรัฐมิให้เกี่ยวขอ้ง กับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกัน
เจ้าหน้าทีข่อง รัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพ.ศ.
๒๕๔๒ ขอ้ ๑๒ เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้ใด 
(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า ผู้น้ันเกี่ยวข้องกับ ยาเสพ
ติดเฉพาะในการ กระทําที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้ัน 
(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ 
สถานที่หรือวัตถุใดๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ ความ
สะดวกแก่ผูท้ี่ เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ โดยรู้หรือควร
จะได้รู้ว่า ผู้น้ันเกี่ยวขอ้งกับ ยาเสพติดเฉพาะในการ 
กระทําที่เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติดน้ัน 
(๓) รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่ 
เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า ผู้น้ัน
เกี่ยวขอ้งกับ ยาเสพติด 
(๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับ ยา
เสพติด โดยรู้หรือ ควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเกี่ยวขอ้งกับยา
เสพติด 



  

 
ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการทางวินัยให้ กำลังพล

ได้ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านระบบ แอพพลิเคชันไลน์ ช่องคำสั่งสถานีตำรวจนครบาลบางนา  และมีการดำเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
     
                          
             พันตำรวจเอก         
          (  มนต์เสก ตระกูลพานิชย์  ) 
             ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนา 
 

 
 
 

หลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันาก าลงัพลสถานีต ารวจนครบาลบางนา 

 

(๕) เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจําเลย โดยใช้
หลักทรัพย์ หรือสถานะการเป็น เจ้าหน้าทีข่องรัฐใน
ชั้น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือ ศาลใน
ความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดในข้อหา ผลิต นําเข้า 
ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในความครอบครอง เพื่อ
จําหน่ายซ่ึงยาเสพติด หรือในข้อหามีไว้ใน 
ครอบครองซ่ึงวัตถุ ออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือ ๒ 
เกินปริมาณที่ รัฐมนตรีประกาศ กําหนดอันเป็น
ความผิด ตามกฎหมายวา่ด้วย วัตถอุอกฤทธิ์ต่อจิต 
ประสาทให้ถือว่าเจ้าหน้าทีข่อง รัฐน้ันเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เว้นแต่เป็นการกระทาํของ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐนั้นตาม (๓) หรือ (๔) อันเป็นการกระทําตาม 
หน้าที่ในกฎหมายหรือตามธรรม จรรยาหรือเป็นการ
กระทําของ เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นตาม (๕) 
ทั้งน้ีกับบุคคลซ่ึงเป็นสามีหรือภรรยา บุพการี หรือ
ผู้สืบสันดาน ไม่ว่าชั้นใดๆ ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐนั้น 

๑๗. ประพฤติผิดวินยัอืน่ๆ 
๑๗.๑ เขียนบัตรสนเท่ห์กลา่วหาผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บังคับบัญชาเขียนบัตรสนเท่ห์ กลา่วโทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สอบสวนแล้วไมเ่ป็นความจริง 

ปลดออก   

๑๗.๒ รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 

ปลดออก   

๑๗.๓ ยอมให้บุคคลต่างชาติเขา้เมอืงผิดกฎหมาย
เข้าพักอาศัยในบ้านพกั 

ปลดออก   

๑๗.๔ ช่วยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือดว้ยประการใดๆ 
แก่บุคคลต่างด้าวทีเ่ขา้ มาในราชอาณาจักรโดยผิด
กฎหมาย 

ปลดออกหรือ ไลอ่อกตามความ ร้ายแรงแห่งกรณี   

 


