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จดหมายข่าว ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ประจาเดือน สิงหาคม 2560

ศฝร.ภ.๓ ศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานของ ศฝร.ภ.3 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านต่างๆ ของ
วันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ภัทราวุธ
ศฝร.ภ.4 ตาม“โครงการจุดไฟ เติมพลัง ครูฝึกใหม่ฝา่ ยปกครองและการ
เอื้อมศศิธร ผบก.ศฝร.ภ. 4 ได้รว่ มบริจาคสิ่งของตามโครงการ"รวมน้้าใจ
ฝึก ” เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร และในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน" ณ
ลานพรหมพิทักษ์ ต้ารวจภูธรภาค ๔

ชี้แจงการปฏิบัติก่อนออกพักผ่อน

วันที่ 4 ส.ค. 60 เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.สุเมธ สุนทร ผกก.ปค. วันที่ 10 ส.ค. 60 18.00 น. ผู้บงั คับบัญชา นสต.ทั้ง 3 กองร้อย พร้อม
ศฝร.ภ.4. ให้โอวาทผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐานฯ และ หลักสูตรชัยยะรับประทานอาหาร โดยมี พ.ต.อ.สุเมธ สุนทร ผกก.ปค.ฯ
ตรวจดูความเรียบร้อยขณะรับประทาน
นสต. ก่อนปล่อยออกศึกษาค้นคว้าเสาร์-อาทิตย์
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วิชา การเจรจาต่อรอง

การประเมิน สบ.๒ - สบ.๔

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.4 มอบหมายให้ ผบก.ศฝร.ภ.4 เป็นประธาน ประชุมพิจารณา
ประเมิน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการต้ารวจให้ด้ารงต้าแหน่งอาจารย์ (สบ 2 - สบ
วันที่ 11 ส.ค. 60 ภาพการเรียนการสอน วิชาการเจรจาต่อรองฯ เข้าสู่ 4) ในสถานศึกษา ของ ตร. ณ ห้องประชุมเล็กอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.4
สถานการณ์Scenario

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจ

ฝึกการใช้อาวุธปืน

วันที่ 24 ส.ค. 60 เวลาประมาณ 15.00 น. กองร้อยที่ 1 สถานียิงปืน เริ่ม
วันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต. ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร ผบก.ศ การฝึกเกีย่ วกับการใช้อาวุธปืนครับ
ฝร.ภ.4 ประชุมข้าราชการต้ารวจ ในการเตรียมความพร้อม รับการตรวจ
ราชการของจเรต้ารวจ ประจ้าปีงบประมาณ 2560
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ตรวจซ้อมสวนสนาม

ผู้ได้รับบาดเจ็บ จ้านวน 3 ราย หน่วยกู้ชีพได้น้าตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่ง รพ.
ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เพื่อรักษาพยาบาลต่อไป

เตรียมความพร้อมออกฝึกภาคสนาม

วันที่ 25 ส.ค. 60 พ.ต.อ.สุเมธ สุนทร ผกก.ปค.ศฝร.ภ.4 ตรวจการฝึกซ้อม
สวนสนาม นสต.ครับ

นสต.ดูแลสถานที่เกิดเหตุ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภัทราวุธ เอือ้ มศศิธร
ผบก.ศฝร.ภ.4เป็นประธานประชุม เตรียมความพร้อมการออกฝึกภาคสนาม
ของนักเรียนอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐานประจ้าปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุมเล็กอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.4 โดยจะออกฝึกภาคสนาม
ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2560 บริเวณพื้นที่เขาภูเม็ง อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น
****************************************

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 17.00 น. นักเรียนนายสิบ
ต้ารวจ ศฝร.ภ.4 (นสต.ธีระศักดิ์ ธรรมคันที และ นสต.วิทวัส สลุงอยู่ นสต.
งานปกครองกองร้อย 1) ...ขณะเดินทางกลับจากออกพักผ่อนประจ้า
สัปดาห์ เพื่อรายงานตัวกลับเข้าศูนย์ฝึกฯ พบเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน
กัน บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ซอยทางเข้าบ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จึง
ได้ร่วมกันเข้าให้ความช่วยเหลือ และอ้านวยความสะดวกด้านการจราจร มี
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องค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ ผู้
ปฏิบัติหน้าทีง่ านสายตรวจ

๔. ใช้วาจาทีส่ ภุ าพเรียบร้อยกับประชาชน ทัง้ ผูม้ าติดต่อราชการ
สอบถามเส้นทาง การจับกุม และอื่นๆ
๕. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินยั ในตนเอง และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๖. ให้บริการประชาชนเป็นหน้าที่หลักในการปฏิบตั ิหน้าที่
พ.ต.ท.ชูวิทย์ บุญรักษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของตารวจสายตรวจ
๗. มีความสามัคคีในหมู่คณะและให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
“จริยธรรม”
เป็นเรื่องของการปฏิบัตดิ ้านความดีงาม และกัน
มนุษย์ทั่วไปมักมีความเห็นว่าการกระท้าที่เกี่ยวข้องกับความดีงาม
๘. ปฏิบัตติ นตามวินัยของข้าราชการต้ารวจโดยเคร่งครัด
อย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่ปฏิบัตไิ ด้ยากมาก เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่
๙. จัดการสายตรวจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่
คอยผลักดันให้คนในสังคมจ้านวนไม่น้อย ชอบที่จะประพฤติปฏิบัติ
คิดถึงอามิสสินจ้าง และผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ตรงข้ามกับหลักจริยธรรมที่ควรยึดถือ (โดยเฉพาะถ้าเขาเหล่านัน้ เป็นผู้
ได้รบั ก่อนและมากกว่าผูอ้ นื่ )
แต่การจะเป็นต้ารวจทีป่ ระชาชนและ ขอบข่ายของจริยธรรม
ต้ารวจด้วยกันยอมรับนับถือ
ผู้ปฏิบัติงานต้ารวจจ้าเป็นต้องเป็นผู้มี
เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้แจ่มแจ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น ต้องท้า
จริยธรรมในระดับหนึ่ง
ความเข้าใจค้าซึ่งอยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม ดังนี้
สัญญาณเดิมที่ครอบง้าจิตใจของมนุษย์ตลอดมา
คือ
๑. จรรยา หมายถึงความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติใน
แรงจูงใจที่ประกอบด้วยอารมณ์และเหตุผล มนุษย์ไม่ได้มเี หตุผลเพียง หมู่คณะ เช่น จรรยาครู จรรยาต้ารวจ ๒. จรรยาบรรณ หมายถึง
อย่างเดียว แต่มนุษย์มคี วามโลภ โกรธ หลง ความหิวกระหาย และแรง ประมวลความประพฤติทผี่ ู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก้าหนด
กระตุน้ ฯลฯ ครอบง้าจิตใจอยู่ เพราะมนุษย์จ้าเป็นต้องด้ารงชีวิต ด้วย ขึ้นเพื่อรักษา และส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก
การรวมกันอยูเ่ ป็นหมู่เป็นพวกเป็นสังคม
ต้องติดต่อเกี่ยวข้องและ
๓. คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความ
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น สัญญาณเดิมในส่วนที่เป็นอารมณ์ น่าจะมีโอกาส
แสดงผลเสียให้เห็นก่อนกล่าวคือ
เมื่อต่างคนต่างแสดงความโลภ ประพฤติและจิตใจ เช่น ความเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จ โดยหวังประโยชน์
ความโกรธ ความหลง กับทั้งกระท้าทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการ ส่วนตนเป็นคุณธรรม คุณธรรม คือ จริยธรรมที่ฝึกจนเป็นนิสัย เช่น
จากแรงกระตุ้นภายในของตนโดยเปิดเผย และโดยขาดการควบคุม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เสียสละ รับผิดชอบ
๔. มโนธรรม หมายถึง ความรู้สกึ ผิดชอบชั่วดี ความรูส้ ึกว่า
ยับยั้ง ปรากฏการณ์เช่นนี้ย่อมท้าให้เกิดความขัดแย้ง ช่วงชิงและ
กระทบกระทั่งกัน
ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นมูลเหตุแห่งการปรับเปลีย่ น อะไรควรท้า อะไรไม่ควรท้า เชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม
พฤติกรรม ควบคุมอารมณ์ ยับยัง้ ความอยากซึง่ เกิดจากแรงกระตุน้ ภายใน เนื่องจากบางขณะเราจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึก
รวมทัง้ การคิดถึงอกเขาอกเราฯลฯ อันรวมเรียกได้ว่า
เหตุผลทาง ขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกว่าต้องการท้าสิ่งหนึ่ง และรู้ว่าควรท้าอีก
สิ่งหนึ่ง
จริยธรรม
๕. มารยาท หมายถึง กิริยา วาจา ที่สังคมก้าหนดไว้เป็นที่
สารานุกรมสังคมศาสตร์สากล (international Encyclo- ยอมรับในกลุ่มแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป
pedia of Social Sciences, Vol.๕) กล่าวว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของ ประโยชน์ของข้าราชการตารวจที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ความคิด ความรู้สึกและการกระท้าในด้านดี
๑. เป็นประโยชน์ต่อตัวต้ารวจเองและครอบครัว เช่น ถ้า
ความหมายของจริยธรรม

๒. ระลึกถึงความเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระ

หากต้ารวจเลิกละอบายมุขได้ ไม่ดื่มสุรา
ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการ
พนัน ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่คบมิตรชั่ว อันจะพาให้ตัวพลอยประพฤติ
ชั่วไปด้วยแล้ว เงินรายได้ก็จะยังชีพไม่เดือดร้อน ครอบครัวก็จะมี
ความสุข

๓. มีความมักน้อย สันโดษ

๒. เป็นประโยชน์ต่อส้านักงานต้ารวจแห่งชาติในการที่ท้าให้
ภาพพจน์ หรือภาพลักษณ์ของต้ารวจดีขึ้น เป็นที่พอใจของประชาชน

จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ
๑. มีความส้านึกในการปฏิบัติหน้าที่
เจ้าอยู่หัว
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และเป็นแบบอย่างที่ดี

๑. เป็นประโยชน์ต่อตัวต้ารวจเองและครอบครัว เช่น ถ้าหาก
๓. เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่การงานของต้ารวจ ต้ารวจเลิกละอบายมุขได้ ไม่ดมื่ สุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน ไม่
เพราะนอกจากเป็นการท้าให้ตนเองไม่มีปัญหาอันอาจเป็นอุปสรรคใน เที่ยวกลางคืน ไม่คบมิตรชั่ว อันจะพาให้ตัวพลอยประพฤติชั่วไปด้วย
การปฏิบัตหิ น้าที่การงานแล้ว ผู้มีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ที่มีความขยัน แล้ว เงินรายได้ก็จะยังชีพไม่เดือดร้อน ครอบครัวก็จะมีความสุข
ขันแข็ง เสียสละและสามัคคีอันเกิดจากความไม่เห็นแก่ตัว อันจะท้า
๒. เป็นประโยชน์ต่อส้านักงานต้ารวจแห่งชาติในการที่ท้าให้
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ภาพพจน์ หรือภาพลักษณ์ของต้ารวจดีขึ้น เป็นที่พอใจของประชาชน
๔. ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน เพราะเมื่อ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต้ารวจท้าตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ย่อมเป็นที่รักใคร่นับถือของ
ประชาชน ประชาชนย่อมมีความศรัทธาเลื่อมใส มีความเชื่อมั่นใน
การท้างานของต้ารวจ ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือในการท้างาน
ของต้ารวจ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ข่าวสารและยินดีเป็นพยานให้
ต้ารวจ เป็นต้น การกระท้าผิดกฎหมายจะลดน้อยลง
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีจริยธรรมของข้าราชการตารวจ

๓. เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่การงานของต้ารวจ
เพราะนอกจากเป็นการท้าให้ตนเองไม่มีปัญหาอันอาจเป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัตหิ น้าที่การงานแล้ว ผู้มีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ที่มีความขยัน
ขันแข็ง เสียสละและสามัคคีอันเกิดจากความไม่เห็นแก่ตัว อันจะท้า
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

๔. ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน เพราะเมื่อ
๑. ต้ารวจจะต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ด้วยประการทั้งปวง เช่น ต้ารวจท้าตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ย่อมเป็นที่รักใคร่นับถือของ
รับเงินจากผู้กระท้าผิด หรือเรียกร้องหรือรับเงินในการให้บริการแก่ ประชาชน ประชาชนย่อมมีความศรัทธาเลื่อมใส มีความเชื่อมั่นใน
ประชาชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ๘. ปฏิบัตติ นตามวินัยของข้าราชการ การท้างานของต้ารวจ ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือในการท้างาน
ของต้ารวจ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ข่าวสารและยินดีเป็นพยานให้
ต้ารวจโดยเคร่งครัด
ต้ารวจ เป็นต้น การกระท้าผิดกฎหมายจะลดน้อยลง
๙. จัดการสายตรวจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่
คิดถึงอามิสสินจ้าง และผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีจริยธรรมของข้าราชการตารวจ
๑. ต้ารวจจะต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ด้วยประการทั้ง
ขอบข่ายของจริยธรรม
ปวง เช่น รับเงินจากผู้กระท้าผิด หรือเรียกร้องหรือรับเงินในการ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้แจ่มแจ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น ต้องท้า ให้บริการแก่ประชาชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ
ความเข้าใจค้าซึ่งอยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม ดังนี้
๒. ต้ารวจจะต้องไม่เป็นผู้ที่กระท้าผิดกฎหมายเสียเอง หรือ
๑. จรรยา หมายถึงความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติใน ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนผู้กระท้าผิด เช่น กรรโชกทรัพย์ มั่วสุม
หมู่คณะ เช่น จรรยาครู จรรยาต้ารวจ ๒. จรรยาบรรณ หมายถึง เล่นการพนัน กระท้าความผิดกฎหมาย เสพสุราจนไม่สามารถครอง
ประมวลความประพฤติทผี่ ู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก้าหนด สติได้ เป็นต้น
ขึ้นเพื่อรักษา และส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก
๓. ไม่ใช้อ้านาจหน้าที่เกินขอบเขตของกฎหมาย หรือใช้
๓. คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความ อ้านาจหน้าที่ที่มีอยู่ในเชิงกดขี่ข่มเหงประชาชน เช่น การแกล้งจับด้วย
ประพฤติและจิตใจ เช่น ความเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จ โดยหวังประโยชน์ เรื่องส่วนตัวหรือเพราะบันดาลโทสะ หรือใช้อ้านาจหน้าที่เกินขอบเขต
ส่วนตนเป็นคุณธรรม คุณธรรม คือ จริยธรรมที่ฝึกจนเป็นนิสัย เช่น เพราะหวังผลงาน หรือความดีความชอบ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เสียสละ รับผิดชอบ
๔.ใช้กิริยาที่สภุ าพต่อประชาชน ไม่ใช้กิริยาวาจาทีไ่ ม่สมควร
๔. มโนธรรม หมายถึง ความรูส้ กึ ผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่า เช่น แสดงกิริยาเบ่งกับประชาชน พูดจาหยาบคาย ดูถูกประชาชน
อะไรควรท้า อะไรไม่ควรท้า เชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม หรือใช้วาจาที่ไม่สมควร
เนื่องจากบางขณะเราจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึก
๕.
ให้การต้อนรับแก่ประชาชนด้วยความเต็มอกเต็มใจ
ขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกว่าต้องการท้าสิ่งหนึ่ง และรู้ว่าควรท้าอีก
กระตือรือร้นและอ่อนน้อมถ่อมตน และให้บริการแก่ประชาชนด้วย
สิ่งหนึ่ง
ความกระตือรือร้นไม่เกีย่ งง่อน
๕. มารยาท หมายถึง กิริยา วาจา ที่สังคมก้าหนดไว้เป็นที่
๖.
ปรับปรุงความรู้ความสามารถและสมรรถภาพในการ
ยอมรับในกลุ่มแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป
ท้างานอยู่เสมอ
ประโยชน์ของข้าราชการตารวจที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
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๗. หมั่นตรวจสอบและพัฒนาจิตใจตนเองอยู่เสมอ เช่น หา
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง
โอกาสไปวัดฟังธรรมเทศนา พบปะสมณะที่ดีและน้อมน้าธรรมะมา เอื้อเฟื้อเผือแผ่ และเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่า
ฝึกฝนปฏิบัติ
ประโยชน์ส่วนตน
๘. ฝึกตนให้เป็นผู้มักน้อย สันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ใช้
จ่ายแต่สิ่งที่จ้าเป็น ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไปตามสังคม
๙. พัฒนาความคิดให้เห็นว่าข้าราชการต้ารวจเป็นผู้บริการ
ประชาชน ขจัดความคิดที่เห็นว่าข้าราชการต้ารวจเป็นเจ้าขุนมูลนาย
หรือผู้ปกครองประชาชน

- ไม่พูดจาเหลวไหล ไม่ยุยงให้แตกร้าว ไม่พดู ปด
- มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท้าชั่ว
๑.๔ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่น
- ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ

- รักษา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
๑๐. พัฒนาความคิดประชาธิปไตย ประชาชนมีความเป็น
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
ไทยในการปกครองตนเอง ขจัดความคิดเผด็จการในจิตใจ
- ศึกษาศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และน้าไป
๑๑. พัฒนาตนเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัยจากจิตส้านึกของ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ต้ารวจเอง มิใช่จากถูกบังคับเท่านัน้
- เคารพ และจงรักภักดีในสถาบัน และองค์
คุณธรรมและจริยธรรมที่ควรเร่งเสริมสร้าง
พระมหากษัตริย์
คุณธรรมและจริยธรรมที่ควรเร่งเสริมสร้างให้เกิดขึ้นใน
จิตส้านึกของข้าราชการต้ารวจ เป็นการน้าไปสู่การเป็นต้ารวจที่ดี มี ๒. การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์
กับผู้อื่น โดยพิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้
หลักส้าคัญอยู่ 3 ประการ คือ
๒.๑ ความสามารถในการติดต่อ สร้างความเข้าใจกับ
๑. การครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและการ
ปฏิบัติส่วนตน ประกอบด้วย คุณธรรม ที่ควรแก่การยกย่อง โดย ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น
พิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพื้นฐาน ดังนี้
- ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ
๑.๑ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความ
- ควบคุมอารมณ์ได้ดี
รับผิดชอบ เช่น
- รู้จักประนีประนอม
- ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เต็มที่ ก่อนที่
๒.๒ การร่วมในการท้างานเป็นกลุ่มได้อย่างราบรื่น เช่น
จะขอความช่วยเหลือของผู้อื่น
- เคารพ ปฏิบัตติ ามกติกา และการตัดสินใจของ
- มีความเข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
กลุ่ม
ปัญหาทั้งปวง
- ไกล่เกลี่ย หรือช่วยระงับข้อขัดแย้งในกลุ่มได้ส้าเร็จ
- ยอมรับผลและการกระท้าของตนเอง
- รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
๑.๒ การประหยัดและอดออม เช่น
๒.๓ ปฏิบัติแก่ผู้มาติดต่องานด้วยอัธยาศัยอันดี จนได้
- ใช้ทรัพยากร และเวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สดุ
รับค้ายกย่องอยู่เสมอ เช่น
- รู้จักใช้ ดูแลรักษา และบูรณะทรัพย์ทั้งของตน
- ยินดีชี้แจง ให้ค้าแนะน้า และช่วยแก้ปัญหาให้ผู้มา
และส่วนรวม
ติดต่องานด้วยอัธยาศัยอันดี
- เพิ่มพูนทรัพย์ด้วยการน้าไปท้าให้เกิดประโยชน์
- ใช้ถ้อยค้าที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ
ในทางที่ชอบธรรม
- มีท่าทีเป็นมิตรกับผู้มาติดต่อทุกคน
๑.๓ การปฏิบตั ิตามคุณธรรมและศาสนา เช่น
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๒.๔ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อผู้อื่น เช่น

หรือขาดก้าลังอัตราหรือวัสดุอุปกรณ์

- รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ ละเว้นการใช้อภิสิทธิ์

๓.๕ การค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เช่น

- รับบริการ และให้บริการตามล้าดับก่อนหลัง
- ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยชอบด้วยเหตุผลอย่างสม่้าเสมอ

- เสียสละประโยชน์สุขส่วนตน เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการโดยประหยัด

๒.๕ การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
เช่น

- ตัดสินเลือกวิธีปฏิบัติงาน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์

- เข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะ เท่าที่จะท้าได้

สูงสุดแก่ส่วนรวม

- ยินดีเสียสละเพื่อกิจกรรมของส่วนรวม

จรรยาที่ข้าราชการตารวจพึงมีดงั ต่อไปนี้

- ยกย่องให้เกียรติผู้ท้าความดีให้แก่หมู่คณะ

๑. ด้านอุดมการณ์

- เสริมสร้างขวัญ และก้าลังใจให้แก่หมู่คณะ

๑.๑ ศรัทธาในอาชีพต้ารวจ อุทิศตนเพื่อหน้าที่อย่าง
แท้จริง

๓. การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี
โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบ ดังนี้

๓.๑ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ท้างานเสร็จตามก้าหนดเวลา
- ติดตามงานทีไ่ ด้รับมอบหมายจนงานลุล่วง
- ยอมรับผิดเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
๓.๒ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น เช่น
- ถ่ายทอดความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย

๑.๒ ธ้ารงและเสริมสร้างเกียรติคุณ
๑.๓ บ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

๒. ด้านเอกลักษณ์
๒.๑ อดทนรู้จักผ่อนปรนต่อปัญหา สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่
๒.๒ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อตนเอง สามารถร่วมงาน
เป็นหมู่คณะได้
๒.๓ ใฝ่หาความรู้ ส้ารวจ ปรับปรุงแก้ไขตนเองอยู่เสมอ
และมีเชาวน์ไหวพริบ

- ชี้แจงเหตุผลได้ชัดเจนในการแสดงความคิดเห็น

๒.๔ ขยันหมั่นเพียร รู้จักคิดริเริ่ม

- ให้ความคิดเห็นทีส่ ามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ และ

๒.๕ มีความยุติธรรม และท้าให้ประชาชนเกิดความอบอุ่น

เป็นที่ยอมรับ

ใจ
๓.๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น
- ปรับปรุงวิธีการท้างานให้ดีขึ้น
- เสนอแนะแนวทางที่ดีตอ่ การปฏิบัติงาน
- เลือกใช้วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

ทันท่วงที

๓.๔ ความพากเพียรในการท้างาน และมีผลงานเป็นที่
พอใจ เช่น
- ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และเวลาเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ลุล่วงไปด้วยดี

๒.๖ ด้ารงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัดเหมาะสมกับสภาพ
อาชีพต้ารวจ
๒.๗ เป็นผูม้ ีวัฒนธรรมและศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
๒.๘ สุภาพ เรียบร้อย ประพฤติสม่้าเสมอ เหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดี

๓. ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน
๓.๑ ต้องรักษาความสามัคคี ชื่อเสียงของหมู่คณะ และ
สถานที่ตนสังกัดอยู่
๓.๒ ต้องไม่ลบหลูด่ ูหมิ่นศาสนา

- ไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติงานที่ต้องล้าบากตรากตร้า

๓.๓ ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว

หน้า ๘

๓.๔ ไม่ละทิ้งหน้าที่และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละ
๓.๕ ต้องรักษาความลับของเพื่อนร่วมงานและหน่วยงาน
๓.๖ ต้องถือและปฏิบตั ิตามแบบอย่างธรรมเนียมที่ดี
๓.๗ ต้องประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อันมิชอบ

๓.๘ ต้องไม่ดหู มิ่นเหยียดหยามเพื่อนร่วมงานและบุคคลใดๆ
เชื่อฟัง ไม่กระด้างกระเดื่องต่อ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหน้าที่การ
งานโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ

ส้าหรับวันนี้ จดหมายข่าวของเราก็ได้น้าเสนอในเรื่องของ
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบเดือนสิงหาคม 2560 และ บทความเรื่อง
“องค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม และ จรรยาบรรณ ผู้ปฏิบตั ิหน้าที่
งานด้านสายตรวจ” เขียน โดย พ.ต.ท.ชูวิทย์ บุญรักษา อาจารย์
(สบ.๓) กลุม่ งานอาจารย์ ศฝร.ภ.๔ ซึ่งเป็นบทความที่ย่อเอามาให้
ท่านผู้สนใจได้อ่านกัน ส่วนเล่มเต็ม หากสนใจก็สามารถหาอ่านได้
ที่ห้องสมุด ศูนย์ฝึกอบรมต้ารวจภูธรภาค ๔ ฉบับหน้าเราจะ
พยายามหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ท่านอ่าน

๓.๙ ต้องไม่เบียดบังใช้แรงงานหรือน้าผลงานของผู้อื่นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนตน

--------------------------------------

รับฟังการประชุมชี้แจงก่อนออกไปศึกษาค้นคว้า

กลุ่มงานอาจารย์
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