
 
รายงานการประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางการปฏิบัตงิาน 

ครั้งที่  ๘/2555 
วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2555   เวลา 1๐.๓0  น. 

ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
******************** 

ผู้เขา้ประชุม 
1. พ.ต.อ หญิง อัญชล ี  คล้ายคลึง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. ประธาน 
2. พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน รอง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
3. พ.ต.ท.กําพล   วัลย์เครือ สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.(2) 
4. พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์  คําภูผา  สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.(1) เลขานุการ 
5. ร.ต.ต.ชัยยศ   ศรีอุดร  รอง สว.(อก.) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
6. ว่าที่ ร.ต.ต.ธนันณัฐ  บุญกว้าง รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
7. ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง นฤมล สุธรรรมวงศ์ รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
8. ด.ต.ธนเดช   สีมารักษ ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายวิจยัและพัฒนา วตร. 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. ด.ต.หญิง สุภาพร  ป่ินถาวรรักษ์ ลาพักผ่อน 

เริ่มประชุมเวลา   1๐.๓0 น. 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  1.๑ นโยบายการบริหารราชการของ ตร.  ตามเอกสารสรุปประเด็นนโยบาย
ของผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายนโยบายการบริหารราชการของ ตร. ประจําปี ๒๕๕๖ 
วันพุธที่ ๓ ต.ค.๒๕๕๕ ณ สโมสรตํารวจ ประกอบด้วย นโยบายของนายกรัฐมนตรี     
รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.ดร.เฉลิม  อยู่บํารุง) ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร. ด้านต่างๆ 
ซึ่งนโยบายที่เก่ียวข้องกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. มีดังน้ี 

  - นโยบายนายกรัฐมนตรี คือ การพัฒนาคน ให้จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา/ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยจะต้องปกครองดูแลผู้บังคับบัญชาอย่าง
ใกล้ชิด มีการศึกษาเรียนรู้ในทุกสายงานทั้งภาควิชาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ มีการ
ทํางานที่เสริมสร้างประสบการณ์ ทั้งสองทาง/รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีมาใช้
เสริมสร้างการเรียนรู้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  - นโยบาย พล.ต.ท.เรืองศักด์ิ  จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ศอ ๑)    
  ๑) เร่งพัฒนาสถานศึกษาสถานฝึกอบรมของ ตร. ให้เพียงพอ มีความทันสมัย 

สง่างาม สดใส มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน เช่น อาคารเรียน อาคารที่พัก 
สถานที่ประกอบอาหาร ตลอดจนภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดทราบ
เป็นนโยบาย เพราะในเรื่องน้ี ฝอ.วตร. เป็นผู้รับผิดชอบ  

/๒) ให้ข้าราชการตํารวจ... 
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  ๒) ให้ข้าราชการตํารวจศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยสร้างองค์ความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น 
พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ เพ่ือให้ข้าราชการตํารวจมีความพร้อม   
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เป็นการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งในเรื่องน้ีเก่ียวข้องกับข้าราชการตํารวจทุกคน 

ประธาน  ให้รวบรวมนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เป็นรูปเล่ม เก็บไว้เพ่ือให้
ข้าราชการตํารวจในสังกัดทุกนายศึกษา  

ที่ประชุม  รับทราบ 
  ๑.๒ แนวทางการตรวจราชการของ จต. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ประธาน  ๑. หัวข้อการตรวจราชการ ข้อ ๑.๑ การตรวจราชการตามนโยบายการบริหาร

ราชการของ ผบ.ตร. และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการประชุม ศปก.ตร.        
ซึ่งได้มอบหมายให้ สว.ฝ่ายวิจัยฯ(๑) จัดทําบรรยายสรุปตามหัวข้อการตรวจราชการ 
ตามข้อ ๒.๓  

พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ฯ  จากหัวข้อการตรวจราชการดังกล่าว ผนวก ค. เป็นเรื่องเก่ียวกับการสัมมนา    
ซึ่งจะเป็นระดับ บก. และ ผนวก จ. ซึ่งจะเก่ียวข้องกับฝ่ายวิจัยฯ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากร, การพัฒนาสถานที่, การดําเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งฝ่ายวิจัยฯ 
ไม่มีข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน, การดําเนินการตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ซึ่งได้ดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน 

ประธาน  ๒. การจัดเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจราชการ 
   ๒.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานประชุมช้ีแจงนโยบาย ผบ.ตร. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทราบ  ซึ่งได้ดําเนินการแจ้งแล้วในการประชุมครั้งน้ี 
   ๒.๒ ให้เร่งรัดดําเนินการตามนโยบายของ ผบ.ตร. และข้อสั่งการของ

ผู้บังคับบัญชาในการประชุม ศปก.ตร. โดยเฉพาะการดําเนินการ ตามผนวก ค.    
แนวทางการปฏิบัติที่สําคัญของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผนวก จ.   
แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารในนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. 

   ๒.๓ จัดทําบรรยายสรุปตามหัวข้อการตรวจราชการ โดยให้หัวหน้าหน่วย
เป็นผู้บรรยายสรุป ซึ่งได้มอบหมายให ้สว. ฝ่ายวิจัยฯ (๑) ดําเนินการแล้ว 

พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ฯ   ได้ดําเนินการจัดทําบรรยายสรุปตามหัวข้อการตรวจราชการของ จต. 
เตรียมไว้ในรูปแบบการนําเสนอ powerpoint เรียบร้อยแล้ว  

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/2555 
ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/2555 

ระเบยีบวาระที่ 3 รายงานความคืบหน้างานสั่งการในที่ประชุมคร้ังที่ ๗/2555 
ประธาน  3.1 ตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพการศึกษา (ทุกคนที่ได้รับมอบหมาย) 
  - ตัวช้ีวัดที่ ๗  (พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ฯ รับผิดชอบ) 
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์  เอกสารประกอบครบแล้ว 
ประธาน  - ตัวช้ีวัดที่ ๘  (พ.ต.ท.กําพลฯ รับผิดชอบ) 

/พ.ต.ท.กําพลฯ... 
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พ.ต.ท.กําพลฯ  ผลงานวิจัยได้รวบรวมครบตามจํานวนแล้ว ยังมีงานวิจัยที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติม

คือเรื่องการตัดคะแนนความประพฤติผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรณีศึกษา ร.ต.อ.มีศักด์ิ  
โนราช ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๑๑ ซึ่งจะต้องดําเนินการ
เพ่ิมเติมข้อมูลของผู้อํานวยการหลักสูตร 

ประธาน  มอบหมายให้ พ.ต.ท.กําพลฯ ดําเนินการประสาน พ.ต.ท.วราภรณ์  เรืองรุ่ง    
สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. เรื่องเพ่ิมเติมช่ือผู้อํานวยการหลักสูตรเป็นผู้ร่วม
ดําเนินการในงานวิจัยดังกลา่ว พร้อมทั้งทําเอกสารเพ่ือรับรองการนําไปใช้ 

พ.ต.ท.กําพลฯ  รับทราบ 
ประธาน  - ตัวช้ีวัดที่ ๙ (พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ฯ รับผิดชอบ) 
พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ฯ  ตัวช้ีวัดที่ ๙ ซึ่งจะต้องเพ่ิมเติมในเรื่องการรับรองการนําไปใช้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอน

ดําเนินการทําหนังสือรับรองการนําไปใช้ 
ประธาน  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต.ธนันณัฐฯ ดําเนินการ ทําหนังสือรับรองการนําไปใช้ 

ให้ครบถ้วน ซึ่งตัวช้ีวัดทุกตัวให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมครั้งต่อไป 
ว่าที่ ร.ต.ต.ธนันณัฐฯ  รับทราบ 
ประธาน  3.๒ การปรับปรุงข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.  
ว่าที่ ร.ต.ต.ธนันณัฐฯ  ได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้ว โดยเพ่ิมเรื่องการทํากิจกรรม ๕ ส. 

และการเข้าร่วมฟังการสัมมนางานวิจัยของ กอจ. ซึ่งได้มีหนังสือแจ้ง ฝ่ายวิทยบริการ วตร. 
ให้อัพเดทลงในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน  ๑. เรื่องการกําหนดหน้าที่ของฝ่ายวิจัยฯ ให้รวบรวมเป็นรูปเล่ม และจัดทํากล่อง
เผยแพร่ความรู้ เพ่ือให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดศึกษาเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  ๒.การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยฯซึ่งขั้นตอนจะอยู่ในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Workmanual) แบ่งเป็น งานวิจัยและพัฒนา วตร . (๑) และ (๒)       
โดยมอบหมายให้แต่ละงานจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  ๓. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณและส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตํารวจ วตร. ซึ่ง ฝอ.วตร. ได้ทําแผ่นพับแจกจ่าย 
เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาและแนะนํา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๕๕      
ตามวาระท่ี ๓ ข้อ ๒.๑๑ โดยให้เก็บรวบรวมแผ่นพับในกล่องเผยแพร่ความรู้ เพ่ือให้
ข้าราชการตํารวจในสังกัดศึกษา 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

/ประธาน... 
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ประธาน  ๔. ข้อสั่งการการประชุมบริหาร ศปก.ตร. ซึ่งมีข้อสั่งการทุกครั้งที่มีการประชุม 
ซึ่งได้จัดทําแฟ้มข้อสั่งการ ศปก.ตร. ไว้แล้ว แต่จะมีวิธีการอย่างไรเพ่ือจะรวบรวม    
ข้อสั่งการที่เก่ียวกับ วตร. แล้วสามารถค้นหาได้ง่าย 

ที่ประชุม  ทําสรุปการประชุมไว้หน้าแฟ้ม โดยสรุป ในแต่ละครั้งที่เกี่ยวข้องกับ วตร.  
ประธาน  จากข้อสั่งการการประชุมบริหาร ศปก.ตร. โดยได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ฯ 

สรุปเพ่ือนําเข้าที่ประชุม 
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์  จากข้อสั่งการการประชุมบริหาร ศปก.ตร. ที่ผ่านมาสรุปดังน้ี 

๑. นโยบาย ข้อสั่งการ ที่ประชุม ศปก.ตร./ประชุม บริหาร ตร./ประชุม 
บริหาร บช.ศ.  

- ให้ตรวจสอบคําสั่ง 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุม
และเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตํารวจ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

- กําชับ ควบคุม ดูแล มิให้ข้าราชการตํารวจเข้าไปเก่ียวข้องหรือพัวพัน    
กับ ยาเสพติด ให้สอดส่อง ดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชา ตามคําสั่ง 1212/2537          
ลง ๑ ต.ค.2537 หากยังมีผู้ฝ่าฝืนกระทําผิดก็ให้ดําเนินการทางอาญาและวินัย    
ตามอํานาจหน้าที่อย่างเด็ดขาด และให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกราย 

- ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่
ของรัฐมิให้เก่ียวข้องกับยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ข้อ 12(5) โดยแจ้งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าห้ามข้าราชการตํารวจค้ําประกันผู้ต้องหาหรือจําเลย        
ในความผิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นการค้ําประกันบุคคลซึ่งเป็นสามีหรือ
ภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ไม่ว่าช้ันใดๆ หากไปคํ้าประกันยาเสพติดให้บุคคลอ่ืน
จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติดด้วย   

- กําชับข้าราชการทุกระดับปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร . ว่าด้วยวิธีการ
เสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตํารวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตํารวจ
กระทําผิดวินัย พ.ศ.2549  

- กําชับให้ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่กรณีข้าราชการตํารวจ 
ละทิ้งหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับติดตาม สอดส่อง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิด เพ่ือทราบถึงพฤติการณ์ส่วนตัวและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   

- กําชับข้าราชการทุกระดับ ต้องให้ความสําคัญกับหนังสือ และวิทยุสั่งการ
ของ ตร. โดยเฉพาะในขณะนี้เรื่องการเตรียมการ รปภ. การเลือกต้ังในระดับต่าง ๆ   

- ให้ติดตามความเคล่ือนไหวของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะข้อมูลในทางลึกเก่ียวกับแกนนํา แนวร่วม และผู้สนับสนุน  

- ให้ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ ประชุมช้ีแจงผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพตํารวจ รักศักด์ิศรีของเคร่ืองแบบตํารวจ  

- กําชับหัวข้อในการตรวจราชการ   
 

/นโยบาย ผบ.ตร…. 
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 นโยบาย ผบ.ตร./ ข้อสั่งการในที่ประชุม ศปก.ตร. 
 การอบรมส่ังสอนผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การดําเนินการ

ตามมาตรการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัย ตามนัยคําสั่ ง ตร . ที่ 
1212/2537    

๒. ข้อสั่งการ รอง ผบก.วตร. (พ.ต.อ.คณนา  อัมพรภักดิ์) เม่ือวันที่ 13 พ.ย.2555 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 วตร.  

- ให้ข้าราชการตํารวจทุกนายศึกษานโยบาย ผบช.ศ. ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ
ประชุม ศปก.ตร. ให้เข้าใจโครงการต่างๆ ต้องให้ความสนใจ เช่น โครงการตาม
พระราชดําริ โครงการจิตอาสา 

- ให้ข้าราชการตํารวจทุกนายทดสอบภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้
เรียบร้อย  

- การรับทราบสถานการณ์ต่างๆ การแจ้งข่าวสารให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวัน และนายตํารวจเวรช้ันผู้ใหญ่ 

- กําชับการพกพาอาวุธปืนมายังหน่วยงาน  
- ผบช.ศ. อาจมาตรวจเย่ียมหน่วยโดยไม่ได้นัดหมาย ให้ฝ่ายต่างๆ เตรียม

ความพร้อมทั้งด้านความสะอาดและการตอบข้อซักถาม 
- ให้กวดขันความประพฤติและวินัยข้าราชการตํารวจอย่างเคร่งครัด ห้ามยุ่งเก่ียว  

กับยาเสพติดทุกชนิด 
- ให้กวดขัน ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของตํารวจ  

๓. ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนํา
เกี ่ยวกับการปฏิบัต ิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และส่งเสริม        
และพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตํารวจ เม่ือวันอังคารที่ 21 ส.ค.2555 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 วตร.  

- ให้ผู้บังคับบัญชา สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอย่างเคร่งครัด มิให้มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

- มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยระดับ กก. ช้ีแจงให้ข้าราชการตํารวจทุกระดับ
ทราบว่ามีสิทธิและเสรีภาพที่จะเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยจะนําส่งข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นดังกล่าว   
ไปยัง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ วตร. เพ่ือนําส่งให้ จตช. ต่อไป 

-  มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยระดับ กก. แจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาทราบเก่ียวกับ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ จริยธรรมของตํารวจ คือ คุณความดี     
ที่เป็นข้อประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจเพ่ือให้ประชาชนศรัทธา 
เช่ือมั่น และยอมรับ จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติ
หน้าที่ของวิชาชีพตํารวจที่ข้าราชการตํารวจต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือธํารงไว้ซึ่งศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิของข้าราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ  

/ประธาน… 
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ประธาน  ๕. ตร. มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ๐๐๐๖.๒/ว ๑๓๒ ลง ๑๔ พ.ย.๒๕๕๕ เรื่อง    
ห้ามข้าราชการตํารวจเข้าร่วมชุมนุม โดยให้ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงให้ข้าราชการตํารวจ
ในสังกัดทราบถึงสิทธิและเสรีภาพตลอดจนข้อจํากัดเก่ียวกับการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ 
กรณีการชุมนุมซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่ไม่อาจกระทําได้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ หากข้าราชการตํารวจ
เข้าร่วมชุมนุมก็จะเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตํารวจ เป็นการกระทําความผิดทางวินัย และห้ามมิให้
ข้าราชการเข้าร่วมชุมนุมหรือช่วยเหลือสนับสนุนการชุมนุม หากข้าราชการตํารวจ
ผู้ใดฝ่าฝืนให้ผู้ บังคับบัญชาดําเนินการทางปกครอง และพิจารณาดําเนินการ        
ทางปกครอง และพิจารณาดําเนินการทางวินัยไปภายในอํานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด     
ให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดฝ่ายวิจัยฯ ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

ที่ประชุม  รับทราบ 
พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ฯ  ๖. เพ่ิมเติมเรื่อง การสรรหาผลงานวิจัย ซึ่งจะขออนุมัติ ผบก.วตร. เพ่ือเดินทาง

ไปค้นคว้างานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๕๕   
ประธาน  ให้ทําหนังสือขออนุมัติ ผบก.วตร. เดินทางไปราชการ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน  ๗. กําชับให้ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่กรณีข้าราชการตํารวจ     

ละทิ้ งหน้าที่ ราชการ  โดยให้ผู้ บั งคับบัญชาทุกระดับติดตามสอดส่อง ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือการประพฤติปฏิบัติ        
ไม่เหมาะสม ก็ให้พิจารณาหาทางแก้ไขหรือแนะนําให้ประพฤติและปฏิบัติให้ถูกต้อง   
ละทิ้งหน้าที่ราชการ 

ประธาน  ๘. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจอย่างเคร่งครัด มิให้มีการละเมิด      
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ 

๙. ชี้แจงให้ข้าราชการตํารวจทุกระดับทราบว่า มีสิทธิและเสรีภาพที่จะเสนอ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
หรือเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ       
ของตํารวจ โดยส่งข้อเสนอ หรือความเห็นดังกล่าวไปยังจเรตํารวจแห่งชาติ 

พ.ต.ท.กําพลฯ  - กําชับและสั่งการให้ข้าราชการตํารวจ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาทุกคน ปฏิบัติตาม
คําสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้าง
ความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตํารวจ ห้ามเข้าไปยุ่งเก่ียวกับอบายมุข  
ทุกประเภท เช่น การพนัน ไพ่ ไฮโลและห้ามเล่นการพนันฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เบียดบังเวลาราชการ ไม่ ยุ่งเก่ียวกับผู้มีอิทธิพลและ         
ให้ดําเนินการจัดทํากิจกรรม 5 ส. ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

 
/- กําชับ… 
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- กําชับปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับมาตรการต่างๆ เช่น การประหยัด
พลังงาน การป้องกันการทุจริต การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ข้าราชการ
ตํารวจทุกนายในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงาน เช่น เปิด – ปิด 
เครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กําหนด ปิดไฟทุกคร้ังก่อนกลับบ้าน และให้ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเคร่งครัด 

- กําชับให้มีการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน งานที่ต้ังแท่นให้มีการตรวจสอบและ
พิมพ์ให้ถูกต้องอย่าให้มีความผิดพลาด 

- กําชับให้ดํารงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมอง ต่อตําแหน่งหน้าที่     
ไม่กระทําผิดกฎหมาย ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองและผู้อ่ืน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
เลกิประชุม  เวลา 1๑.๓0 น.  
 
   
          พ.ต.ต.หญิง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           ( วราภรณ์   คําภูผา )    
                        สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.(1)    
 
 
         ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           ( นฤมล  สุธรรมวงศ์ )    
                        รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.  
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