ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตารวจระยะ 20 ปี ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ความจาเป็นในการปฏิรูปกิจการตารวจ อดีตสู่ปัจจุบัน
กิจการตารวจมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีเหตุปัจจัยที่จาเป็น
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุค ดังนี้
1.1 ในปี พ.ศ.2403-2458 ตั้งแต่ในรัชกาลที่ 4 เมื่อเกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นจาก
การติดต่อค้าขายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาค้าขาย และการล่าอาณานิคม
จากชาติตะวันตก จาเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้ได้รับการยอมรับ
รวมทั้งการสร้างรัฐชาติของสยาม เพื่อความมั่นคงของรัฐ จึงได้ตั้งกองกาลังตารวจ เป็นครั้งแรก ในยุคแรก
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แบ่งออกเป็นส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จนกระทั่งในปี พ.ศ.2458 จึงได้รวม
เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า “กรมตารวจภูธรและกรมพลตระเวน”
1.2 ในปี พ.ศ.2475-2520 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ยังมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ และได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเวลาต่อมา ตารวจจึงต้องมีบทบาท
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความมั่นคงของชาติ อานาจทางการเมืองจึงควบคุมองค์กรตารวจ
และมีการขยายหน่วยงานเพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานตารวจ
1.3 ในปี พ.ศ.2521 เนื่องจากข้าราชการตารวจมีความแตกต่างจากข้าราชการพลเรือน
จาเป็ น ต้องสร้ างความเป็ น วิช าชีพตารวจ และมาตรฐานการบริห ารงานบุคคล จึงได้ ออก พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการตารวจ พ.ศ.2521 เพื่อแยกการบริหารงานบุคคลของตารวจ และมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
เป็นของตนเอง คือ คณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.)
1.4 ในปี พ.ศ.2547 ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ปัญหาอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไป การบริหาร
ราชการ ได้รับ อิทธิพลจากแนวคิด การบริ หารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ และจาเป็นต้องพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว
จึงมีการโอนกรมตารวจ มาจัดตั้งเป็นสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการขึ้นกับนายกรัฐมนตรี และออก
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เป็นกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ
เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และพัฒนางานอานวยความยุติธรรม
1.5 ในปี พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เกิดการแทรกแซง
การบริหารจากภายนอกองค์กรตารวจ มีปัญหาด้านความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย และการอานวย
ความยุติธรรมทางอาญาและการบริการประชาชน จึงจาเป็นต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตารวจอีกครั้งหนึ่ง
2. ประเด็นท้าทายการปฏิบัติงานตารวจในอนาคต
2.1 การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม โดยที่สังคมไทยยังเป็นสังคมอุปถัมภ์
2.2 การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่มีมากขึ้นในสังคมประชาธิปไตย
2.3 ปัญหาสังคม/อาชญากรรมที่มีมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2.4 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่เกิดความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
2.5 นักท่องเที่ยว จากนโยบายของรัฐที่ต้องการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
2.6 อาชญากรรมข้ามชาติและก่อการร้าย
2.7 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
2.8 ขาดแคลนกาลังพล งบประมาณ และทรัพยากรการบริหารของสานักงานตารวจแห่งชาติ

2

2.9 การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งจะกระทบต่อการดูแลและให้บริการประชาชนที่ อาจตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งการขาดแคลนบุคคลที่มีวัยวุฒิเหมาะสมกับงานตารวจ
3. เป้าหมายการปฏิรูปตารวจ
จากความเป็นมาของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจการตารวจและการเปลี่ยนแปลงกิจการตารวจ
ในอดีต และประเด็นความท้าทายที่สานักงานตารวจแห่งชาติ จะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ สานักงานตารวจแห่งชาติ
จึงกาหนดประเด็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการมุ่งไปสู่การเป็น
“องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ ยุติธรรม ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา และมีมาตรฐานสากล”
โดยแบ่งระยะเวลาการปฏิรูป ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (1 ปี) ระยะกลาง (5 ปี)
และระยะยาว (20 ปี) และกาหนดเปูาหมายการปฏิรูปในแต่ละระยะ ดังนี้
3.1 ระยะเร่งด่วน
1) แก้ปัญหาบริหารงานบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
2) เสริมสร้างความมั่นคง เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
3) แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของตารวจ
3.2 ระยะกลาง
1) รองรับเศรษฐกิจขยาย อาชญากรรม และความมั่นคงแบบใหม่
2) เพิ่มคุณภาพการบังคับใช้กฎหมาย
3) ตารวจเป็นหุ้นส่วน ทางานร่วมกับประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม
3.3 ระยะยาว
1) ประชาชนเชื่อมั่นตารวจ เคารพกฎหมาย
2) วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ยั่งยืน
3) พร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย ซึง่ เป็นหนึ่งใน ASEAN
4. กรอบการพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิรูปของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เนื่ องจากปั จ จุ บั น มี ความคิดเห็ น ต่างๆ จากข้ อเรียกร้องของประชาน รวมทั้ง สภาพสั งคม
เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ตร.จึงนาข้อมูล ข้อเสนอแนะจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบ
ในการพิจารณาของ ตร. ดังนี้
4.1 นโยบายของ นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา) และ รองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
4.2 ยุทธศาสตร์ประเทศในระยะ 20 ปี
4.3 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4.4 กรอบแนวทางการปฏิรูปกิจการตารวจของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
4.5 ข้ออภิปรายในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
4.6 ผลการศึกษาของคณะทางานของ สานักงานตารวจแห่งชาติ
5. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตารวจระยะ 20 ปี
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้กาหนดประเด็นการปฏิรูปกิจการตารวจไว้จานวน 10 ประเด็น ดังนี้
(๑) ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล และเส้นทางการเจริญเติบโต
(๒) การกระจายอานาจและพัฒนาการบริหารงานตารวจ
(๓) ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
(๔) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี
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(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

อุปกรณ์ประจากาย อุปกรณ์ประจาหน่วย
การปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น
การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์
การสรรหาและระบบการฝึกอบรม
การถ่ายโอนภารกิจ

ในแต่ละประเด็นการปฏิรูป จะเริ่มต้นดาเนินการพร้อมกัน แต่กาหนดเปูาหมายในบางประเด็น
ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 1 ปี (2559-2560) ระยะกลาง 5 ปี
(2559-2564) และระยะยาว 20 ปี (2559-2579) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ประเด็นที่ 1 ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล และเส้นทางการเจริญเติบโต
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560
1) ปรับองค์ประกอบของ ก.ตร. และ ก.ต.ช. และกระบวนการแต่งตั้ง ตามประกาศ
คสช.ฉบับที่ 88/2557 ลง 21 ก.ค.2557 ได้แก้ไของค์ประกอบ ก.ต.ช. และ ก.ตร. แก้ไขกระบวนการแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจ โดยยกเลิกคณะกรรมการคัดเลือก การแต่งตั้งข้าราชการตารวจระดับ ผกก. - รอง ผบก.
ต้องผ่านการพิจารณาของ ก.ตร. และ การแต่งตั้ง รอง ผกก.ลงมา ใน สง.ผบ.ตร. ให้ ผบ.ตร. มีคาสั่งแต่งตั้ง
สาหรับ บช.นอก สง.ผบ.ตร. ให้ ผบช.เป็นผู้มีอานาจออกคาสั่งแต่งตั้ง เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงการกาหนด
เกณฑ์การจัดอาวุโ ส โดยใช้ร ะยะเวลาการดารงตาแหน่ง เป็นหลัก ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 89/2557
ลง 21 ก.ค.2557 ดังนั้น การบริหารงานบุคคลของสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้รับการแก้ไขปัญหาไปส่วนหนึ่งแล้ว
2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ให้ความชัดเจนเป็นไปตามระบบคุณธรรม โดย
แก้ไขปรับปรุงกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ แบ่งออกเป็น การแต่งตั้งข้าราชการระดับปฏิบัติการ
(รอง สว.-ผบ.หมู่) ผู้บริหารระดับต้น-กลาง (สว.-รอง ผบก.) และผู้บริหารระดับสูง (ผบก.-รอง ผบ.ตร.) การ
ปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์ก ารแต่ง ตั ้ง โยกย้า ยข้า ราชการต ารวจ ส านัก งานต ารวจแห่ง ชาติ ได้ มี ค าสั่ ง ที่
742/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ การแต่งตั้ง
ข้าราชการตารวจ โดยคณะทางานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ โดยมี
หลักการและแนวทางในการพิจารณา คือ
(๑) เหตุผลความจาเป็นในการปรับปรุง กฎ ก.ตร.
ก. คสช. มีประกาศและคาสั่งแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ.2547 ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ
ตารวจดังกล่าว ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ข. มีข้าราชการตารวจร้องทุกข์เกี่ยวกับการแต่งตั้งในกรณีต่างๆ ได้แก่ ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการแต่งตั้งออกนอกหน่วย การแต่งตั้งไม่ทาตามขั้นตอนระเบียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง และข้าราชการตารวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งสุดท้ายไม่ครบ 2 ปี ถูกแต่งตั้ง
โยกย้ายโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ค. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งระดับ รอง สว.ลงมา ใช้มานาน ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
(๒) เปูาหมายและแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
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ก. ความเป็นธรรมในการเลื่อนตาแหน่ง โดยมีแนวทางการดาเนินการ ได้แก่
การประกาศลาดับอาวุโส ภายใน 7 วัน กาหนดสัดส่วนเลื่อนตาแหน่งตามอาวุโสร้อยละ 33 การคานวณ
ตาแหน่งว่างเพื่อกาหนดสัดส่วนการเลื่อนตาแหน่ง ไม่รวมตาแหน่งเฉพาะทาง แจ้งสิทธิร้องทุกข์ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ทราบตามกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง เป็นต้น
ข. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปรับปรุงระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
แต่ละระดับ ให้อานาจผู้บังคับบัญชา พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายตามความรู้ความสามารถ ไม่ต้องครบ 2 ปี เป็นต้น
ค. สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการตารวจ ได้แก่ กาหนดเรื่องการร้องขอ
และคุณสมบัติผู้รองขอรับการแต่งตั้ง แจ้งข้อมูลภูมิลาเนาที่พักอาศัย เพื่อนามาประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
เลื่อนตาแหน่งข้ามหน่วยได้ ตามสัดส่วนที่กาหนด เป็นต้น
ง. ความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน ได้แก่ ลดขั้นตอน/การจัดทาบัญชีที่ไม่จาเป็น
เลื่อนตาแหน่งข้ามหน่วยได้ ตามสัดส่วนที่กาหนด
(3) หลักการในการกาหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตารวจในแต่ละระดับ
มีหลักการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดาเนินการ ดังนี้
ก. ระดับปฏิบัติการ (รอง สว.-ผบ.หมู่) ซึ่งเป็นข้าราชการตารวจชั้นผู้น้อย
การกาหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคานึงถึงการบรรเทาความเดือดร้อนข้าราชการตารวจ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง
ใกล้ภูมิลาเนามากที่สุด และให้อานาจผู้บังคับบัญชาชั้นต้นสามารถบริหารกาลังพลได้ตามความเหมาะสม
ข. ระดับบริหารชั้นต้น-กลาง (สว.-รอง ผบก.) ให้อานาจผู้บังคับบัญชาระดับ
ผบช. บริ ห ารกาลั งพลตามความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานและพื้นที่ การพิจารณาเลื่ อนตาแหน่ง
พิจารณา ตามผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และอาวุโส ประกอบกัน
ค. ระดับบริหารชั้นสูง (ผบก.-รอง ผบ.ตร.) นอกเหนือจากการพิจารณาตาม
ผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และอาวุโส แล้ว ต้องคานึงภาวะผู้นา ศักยภาพการพัฒนาหน่วยงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสาคัญ
สาหรับการพิจารณาในรายละเอียด อยู่ระหว่างการดาเนินการของ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ และ ก.ตร. เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ
3) ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่ใช้ในปัจจุบันได้ใช้มาเป็นเวลานาน จาเป็นต้องปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมระหว่าง
ข้าราชการตารวจสายงานต่างๆ โดยนาหลักการด้านสมรรถนะมาประกอบการพิจารณา
4) กาหนดเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ (career path) ของแต่ละสายงานให้
ชัดเจน ในปัจจุบัน คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมีความหลากหลาย
ทั้งงานด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวน สอบสวน งานอานวยการและงานเทคนิคต่างๆ
ดังนั้น จึงมีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
- กลุ่มสายงานปูองกันปราบปราม ประกอบด้วย 6 สายงาน ได้แก่ สายงาน
ปฏิบัติการปูองกันปราบปราม สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงานจราจร สายงานบริหารงานปูองกัน
ปราบปราม และสายงานปฏิบัติการปูองกันปราบปรามทางน้า
- กลุ่มงานบริหาร
- กลุ่มงานอานวยการและสนับสนุน
- กลุ่มงานเทคนิค
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องค์ประกอบของคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ในแต่ ละกลุ่มสายงานและ
แต่ล ะระดับ ต าแหน่ ง ประกอบด้ว ย ชั้น ยศ คุณวุฒิ การศึกษา การฝึ กอบรม ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ประสบการณ์ในแต่ละสายงาน โดยหากเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสายงานปูองกันปราบปราม
การกาหนดคุณวุฒิการศึกษา มีทั้งวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตารวจ ปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งเป็นนายตารวจชั้นสัญญาบัตรสายปูองกัน
ปราบปราม เป็ น ต้ น ส่ ว นกลุ่ ม งานอ านวยการและสนั บ สนุ น และกลุ่ ม งานเทคนิ ค ก็ มี อ งค์ ป ระกอบของ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เช่นเดียวกัน แต่จะมีคุณวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ข้าราชการ
ตารวจที่ดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานต่างๆ สามารถแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ หากข้าราชการตารวจ
ผู้นั้นมีคุณสมบัติที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง ทาให้ข้าราชการตารวจสามารถ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนและมีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่หลากหลาย
สาหรับข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งในกลุ่มงานเทคนิค ที่ต้องการผู้มีความรู้
ความชานาญเฉพาะด้าน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ในสานักงานพิสูจน์หลักฐาน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิศวกร เป็นต้น ข้าราชการตารวจเหล่านี้ สามารถเจริญเติบโตในสายงานและภายใน
หน่วยงานของตนเอง ซึ่งมีตาแหน่งรองรับการเจริญเติบโตตามความเหมาะสม
ข้าราชการตารวจสายงานสอบสวน เนื่องจากสายงานสอบสวนจาเป็นต้องใช้
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ก.ตร.จึงกาหนดคุณวุ ฒิสาหรับ
ผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งสายงานสอบสวนคือ จบการศึกษาจาก รร.นรต. หรือผู้มีปริญญาตรีทางกฎหมายหรือ
นิติศาสตร์บัณฑิต เท่านั้น และเนื่องจาก คสช.มีคาสั่ง ฉบับที่ 7/2559 ลง 5 ธ.ค.2559 ปรับปรุงตาแหน่ง
ข้าราชการตารวจที่ทาหน้าที่สอบสวน ดังนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงการกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของสายงานสอบสวนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว
ต่อไป
ข้าราชการตารวจหญิง ปัจจุบันสานักงานตารวจแห่งชาติ มีข้าราชการตารวจหญิง
จานวน 17,367 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของข้าราชการตารวจทั้ง หมด (219,902 นาย) โดยมีผู้ดารง
ตาแหน่งสูงสุดระดับ รอง ผบช. จานวน 2 นาย ผบก. จานวน 11 นาย และ รอง ผบก. 127 นาย โดยระดับ
ตาแหน่งที่มีจานวนมากที่สุดคือ ผบ.หมู่ จานวน 7,952 นาย และ รอง สว. จานวน 5,194 นาย ปัจจุบันมี
ข้าราชการตารวจหญิง ปฏิบั ติห น้ าที่ อยู่ ในสายงานต่ า งๆ ได้แก่ สายงานบริห าร สายงานอานวยการและ
สนับสนุน สายงานเทคนิค และสายงานสอบสวน เป็นต้น ตามระเบียบหากข้าราชการตารวจหญิง มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ง ในสายงานต่ า งๆ ก็ ส ามารถได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ได้
เช่นเดียวกับข้าราชการตารวจชาย ขึ้นอยู่กั บการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา โดยคานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ดัง นั้ น เพื่ อความคล่ องตัว ในการบริ ห าร และเพื่อ ให้ มีข้ า ราชการต ารวจที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม สามารถเติบโตไปปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ตนเองมีความรู้ความชานาญงาน จึงควรกาหนด
เส้นทางเติบโตทางอาชีพ (career path) ที่ชัดเจนในแต่ละสายงาน แนวทางการเติบโตในสายงานที่เหมาะสม
มีรูปแบบชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สมัครเข้ารับราชการตารวจในทุกสายงานทราบโดยทั่วกัน
5) ปฏิรูประบบการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการตารวจทุกระดับ ทุกสายงาน ให้
ได้รั บ การฝึ กอบรมอย่ างต่อ เนื่ อ งตลอดช่ว งเวลาของการรั บราชการในแต่ ล ะต าแหน่ ง โดยในจัดระบบให้
หน่วยงานแต่ละระดับรับผิดชอบการฝึกอบรมข้าราชการตารวจในแต่ละตาแหน่ง และจั ดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการฝึกอบรมและพัฒนา
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- ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564
สรรหากาลังพลทางเลือก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตารวจอย่างเพียงพอ ได้แก่
ข้าราชการตารวจไม่มียศ ตารวจกองประจาการ ตารวจอาสา รวมทั้งการพัฒนาและสร้างเครือข่าย พนักงาน
รักษาความปลอดภัย
5.2 ประเด็นที่ 2 การกระจายอานาจและพัฒนาการบริหารงานตารวจ
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560
1) แบ่งอานาจหน้าที่ โครงสร้างของหน่ว ยงานระดับสถานีตารวจ ตารวจภูธ ร/
กองบังคับการ และตารวจภูธรภาค/กองบัญชาการ และสานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยเฉพาะทางให้ชัดเจน
เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของ ตร. มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นระดับ บช./ภาค
ระดับ บก./ภ.จว. และระดับ กก./สถานีตารวจ และมีหน่วยงานที่รับ ผิดชอบงานด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงควรกาหนดบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในแต่ละระดับให้
เหมาะสม แบ่งอานาจหน้าที่ สนับสนุน บูรณาการ อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการกระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยงานในระดับพื้นที่ ขณะเดียวกันก็มีหน่วยควบคุม กากับดูแล และปฏิบัติงานสนับสนุน รับผิดชอบภารกิจ
ลดหลั่นกันไป โดยเริ่มต้นพิจารณากาหนดภารกิจจากหน่วยงานระดับล่างสุด ดังนี้
(๑) ระดับสถานีตารวจ รับผิ ดชอบงานถวายความปลอดภัยและอานวย
ความสะดวกการจราจรขบวนเสด็จฯ ในพื้นที่ ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Crime) รับแจ้ง
ความร้องทุกข์ความผิดอาญาทั่วไป ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายจราจร ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท สืบสวนสอบสวน
ติดตามจับกุมผู้กระทาผิดอาญาคดีทั่วไป งานความมั่นคงในชุมชน ให้บริการสาธารณะ คัดกรองการรับแจ้งเหตุ
เบื้องต้น ในกรณีทเี่ กินขีดความสามารถหรือภารกิจของสถานีตารวจส่งให้ ภ.จว. ดาเนินการต่อไป
(๒) ระดับ บก./ภ.จว. รับผิดชอบงานถวายความปลอดภัยและอานวยความสะดวก
การจราจรขบวนเสด็จฯ ในภาพรวมของ จว. งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ การชุมนุม ประท้วง ควบคุม
กากับดูแล ติดตามการบริหารงานของสถานีตารวจ งานสืบสวนสอบสวนคดีสาคัญ คดีเฉพาะทาง วางแผน
สืบสวนระหว่างสถานีตารวจในเขตอานาจ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจสาคัญ เช่น EOD SWAT เจรจาต่อรอง
ฝึกอบรมตารวจชั้นประทวน (สายงานเฉพาะ) ศูนย์วิทยุ และศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร
ภาพรวมในจังหวัดใหญ่ และงานนิติวิทยาศาสตร์
(๓) ระดับ บช./ภ. รับผิดชอบกาหนดยุทธศาสตร์ กากับดูแล กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติ ให้คาแนะนา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานตารวจหรือหน่วยงานอื่น สนับสนุนการบรรเทา
สาธารณภัยและแก้ไขสถานการณ์วิกฤติ สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมองค์กร คดีที่มีความซับซ้อน พิจารณา
ความเห็นแย้งอัยการ งานเทคโนโลยี งานฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น (รอง สว.- รอง ผกก.)
การผลิตและการศึกษาอบรมบุคลากรชั้นประทวน
(๔) ส่วนสนับสนุนงานปูองกันปราบปราม/หน่วยเฉพาะทาง รับผิดชอบงาน
อาชญากรรมเฉพาะด้านหรื อมีค วามซั บ ซ้อน ได้แ ก่ อาชญากรรมข้า มชาติ การก่ อการร้าย การค้ ามนุษ ย์
เครื อ ข่ า ยการค้ า ยาเสพติ ด ขนาดใหญ่ อาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้ น การอ านวยความสะดวกดู แ ล
นักท่องเที่ยว การชุมนุมประท้วงที่มีขนาดใหญ่ การสนับสนุน ประสานงานในการบรรเทาสาธารณภัยหรือเหตุ
วิกฤติร้ายแรง
(๕) ระดั บ ตร. รั บ ผิ ด ชอบก าหนดยุ ท ธศาสตร์ / นโยบาย การบริ ห าร
งบประมาณ ก ากั บ ดู แ ล สนั บ สนุ น และให้ ค าปรึ ก ษาการบริ ห ารงาน สนั บ สนุ น บรรเทาสาธารณภั ย และ
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สถานการณ์วิกฤติขนาดใหญ่ กาหนดมาตรการเกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กรที่ข้ามพื้นที่ บช./ภ. คดีอาญา
ระหว่างประเทศ งานวิจัยวิชาการตารวจ งานฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง การผลิตและ
การศึกษาอบรมนายตารวจชั้นสัญญาบัตร กาหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานทุกด้าน
รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2) ปฏิรูประบบงบประมาณ โดยการกระจายงบประมาณลงถึงหน่วยปฏิบัติระดับ
สถานีตารวจ โดยการศึกษาเทียบเคียงระบบงบประมาณของกองทัพบก มีแนวทางการดาเนินการดังนี้
(๑) จัดทาแนวทางการบริหารงานงบประมาณ โดยเทียบเคียงกับ กองทัพบก ซึ่ง
มีการจัดสรรงบประมาณลงถึงหน่วยปฏิบัติในระดับกองพัน โดย ตร. ปรับปรุงวิธีการโอนจัดสรรงบประมาณลง
ไปถึงระดับหน่วยปฏิบัติในระดับสถานีตารวจ
(๒) จั ด ท าปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านในขั้ น ตอนการโอนจั ด สรร โดยมี ขั้ น ตอน
ดาเนินการควบคุมไปกับการพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติทราบการ
จัดสรรงบประมาณล่วงหน้า ทาให้สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) จัดทาหลักเกณฑ์กลางในการจัดสรรงบประมาณ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง น้ามัน
ค่าซ่อมยานพาหนะ วัสดุสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ให้เป็นมาตรฐาน
3) กระจายอานาจการซื้อ การจ้า ง ตามระเบีย บสานัก นายกรั ฐ มนตรี ได้แ ก่
การมอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ มีอานาจในการบริหารงาน ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ 240/2559 ลง 26 เมษายน 2559 เป็นต้น และจะได้พิจารณามอบอานาจในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาหน่วยระดับรองลงไป มีอานาจในการบริหารงานด้านพัสดุได้อย่างคล่องตัว
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology-IT)
โดยพัฒนาระบบข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยปฏิบัติพื้นที่ ได้แก่ สถานีตารวจ
กับหน่วยเฉพาะทางต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง เช่น สตม. บช.ก. บช.ตชด. เป็นต้น เพื่อสามารถ
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ขอรับจัดสรรอัตราเงินเดือนคืน 9,000 อัตรา เนื่องจากในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2541
รัฐบาล มีมาตรการจากัดขนาดกาลังพลภาครัฐ โดยยุบอัตราเงินเดือนที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการไปตาม
สัดส่วนที่กาหนดในมาตรการแต่ละปี ทาให้สานักงานตารวจแห่งชาติ เสียอัตราเงินเดือนที่จะใช้บรรจุข้าราชการใหม่
รวมประมาณ 14,000 อัตรา และได้รับจัดสรรคืนมาแล้ว 5,000 อัตรา ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรขอรับการสนับสนุนอัตราเงินเดือนคืนอีกจานวน 9,000 อัตรา
- ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564
1) จัดสรรงบประมาณสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเพียงพอ เช่น งบประมาณ
สาหรับการสืบสวนสอบสวน ติดตามคนร้าย ค่าใช้จ่ายในการสอบสวน เป็นต้น
2) ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บด้ า นการเบิ ก จ่ า ยให้ เ หมาะสมกั บ การท างานของต ารวจ
เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถใช้ระเบียบทางราชการตามปกติในการเบิกค่าจ่ายบางประเภทได้
เช่น การหาข่าว การสืบสวนติดตามคนร้าย เป็นต้น
5.3 ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560
1) จัดระบบควบคุมงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาระดับ ภ. หรือ บช. โดยให้เป็น
ผู้พิจารณาสานวนการสอบสวนที่พนักงานอัยการมีคาสั่งไม่ฟูอง ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 เป็นการกาหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการแย้งคาสั่งไม่ฟูองของพนักงานอัยการ
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โดยกาหนดให้การสอบสวนที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝุายตารวจ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคาสั่งไม่ฟูอง
ในกรุงเทพมหานคร ให้รีบส่งสานวนการสอบสวนพร้อมกับคาสั่งเสนอ ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. หรือ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ถ้าในจังหวัดอื่นให้รีบส่งสานวนการสอบสวนพร้อมกับคาสั่งเสนอ ผบช. หรือ รอง ผบช. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว มีความเห็นแย้งคาสั่งของพนักงานอัยการ
ให้ส่งสานวนพร้อมกับ ความเห็นที่แย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด
การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าว ทาให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับกองบัญชาการ สามารถตรวจสอบ กากั บดูแล การสอบสวนของพนักงานสอบสวนในระดับสถานีตารวจ
ให้มีคุณภาพ ได้อย่างเป็นระบบ
2) ปรับตาแหน่งพนักงานสอบสวนเป็นตาแหน่งหลัก คาสั่ง คสช.ฉบับที่ 7/2559
ลง 5 ธ.ค.2559 ยกเลิกตาแหน่ง พงส. ซึ่งเป็นตาแหน่งควบ ตัดโอนตาแหน่ง พงส. ไปเป็นตาแหน่ง ผบก.,
รอง ผบก., ผกก., รอง ผกก., สว. ในสถานีตารวจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการตารวจที่ทาหน้าที่สอบสวน
มีระบบตาแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการตารวจทั่วไป สามารถแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ การปรับ
ตาแหน่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจที่ ท าหน้ า ที่ ส อบสวน สามารถสั บ เปลี่ ย น
หมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
การจับกุมปราบปราม และการบริหารงานปูองกันปราบปราม
(๒) เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันปฏิบัติงานโดยมีเปูาหมายเดียวกัน คือ
การนาตัวผู้กระทาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
(๓) การปรับเป็นตาแหน่งปกติ ทาให้มีระบบควบคุมบังคับบัญชา กากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่
(๔) เพิ่มประสิทธิภ าพของ หน.สถานีตารวจ ซึ่งผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าสถานีตารวจแต่ละระดับ จะต้องผ่านงานสอบสวนมาก่อน
3) จัด ทีม สืบ สวนสอบสวนแบบบูร ณาการ เพื่อทาหน้าที่รับแจ้ง ความในสถานี
ตารวจ จานวน 500 สถานีตารวจ (ดาเนินการในระยะแรก เร่งด่วน) การจัดทีมสืบสวนสอบสวน เป็นการบูร
ณาการทางานร่วมกันระหว่างฝุายสอบสวน ที่ทาหน้าที่รับแจ้งความ สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน กับฝุายสืบสวน
ที่ทาหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐาน สืบสวนติดตามตัวคนร้ายและทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายไป เพื่อให้เกิดการ
ทางานร่วมกันอย่างแน่นแฟูน ทางานเป็นทีม มีการกากับดูแลจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีเ จ้า หน้า ที่เ ป็น ส่ว นสนับ สนุน การปฏิบัติง านระหว่า งเข้าเวรสอบสวน และจัด พื้นที่ วัส ดุอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
4) จัดโครงสร้างงานสอบสวนแต่ละระดับ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสอบสวนของ
สถานีตารวจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานระดับสูงขึ้นไปมาสนับสนุนงานที่เกินขีดความสามารถ
ของระดับสถานีตารวจ จึงจะได้จัดแบ่งโครงสร้างและมอบหมายให้งานสอบสวนแต่ละระดับรับผิดชอบ รวมทั้ง
จัดทาหลักเกณฑ์ของคดีสาคัญที่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกลางหรือหน่วยพิเศษหรือพื้นที่ทา ดังนี้
(๑) ระดับสถานีตารวจ เน้นรับผิดชอบคดีอาชญากรรมพื้นฐาน ไม่สลับซับซ้อน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่
(๒) ระดับ บก./ภ.จว. ซึ่งมีกลุ่มงานสอบสวน ของ ภ.จว. รับผิดชอบการสอบสวน
หรือเข้าไปร่วมการสอบสวนในคดีที่มีความซับซ้อน ประชาชนให้ความสนใจ รวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะนา
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พนักงานสอบสวนในสถานีตารวจ รวมทั้งการกลั่นกรองสานวนการสอบสวน และมีข้อเสนอหรือความเห็น
การสั่งคดีของผู้บังคับบัญชาระดับกองบังคับการ/ตารวจภูธรจังหวัด
(๓) ระดับ บช./ภ. ซึ่งมีกลุ่มงานสอบสวน ของ บช./ภ. รับผิดชอบการสอบสวน
หรือเข้าไปร่วมการสอบสวนในคดีที่ความสลับซับซ้อน คดีอาชญากรรมองค์กร เครือข่าย ประชาชนให้ความสนใจ
มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งการกลั่นกรองสานวน การสอบสวน และมีข้อเสนอหรือความเห็น
การสั่งคดีของผู้บังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ
5) จัดระบบตาแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง การเจริญเติบโตในสายงาน
สอบสวน สานักงานตารวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่ดารง
ตาแหน่งสายงานสอบสวน เพื่อให้ข้าราชการตารวจที่จะเติบโตในสายงานสอบสวน ต้องมีความรู้ความสามารถ
ความชานาญในงานสอบสวน โดยพิจารณากาหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพสอบสวน รวมทั้งกาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานสอบสวนที่เหมาะสม สาหรับการเลื่อนตาแหน่ง
สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังจะปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง สายงานบริหารงานปูองกันปราบปราม หรือ
ผู้ที่จะดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานีตารวจ จะต้องเคยปฏิบัติงานสอบสวน ในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง แก้ไข
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของหัวหน้าสถานีตารวจ
6) คณะกรรมการสอบสวน จัดทาระบบการควบคุมคดีสาคัญ คดีที่น่าสนใจในพื้นที่
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้มีคณะกรรมการสอบสวน รับผิดชอบคดี มีการกากับดูแลจากผู้บังคับบัญชา
7) องค์คณะสอบสวน พิจารณาให้มีคณะของพนักงานสอบสวน เพื่อรับผิดชอบคดี
ในพื้นที่ตามความสาคัญของคดี เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
8) สร้ างความร่ ว มมือในลั กษณะหุ้ นส่ ว น กับส่ ว นราชการอื่น องค์กรภาคธุรกิจ
เอกชน องค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกาไร ดาเนินการในลักษณะประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย สาหรับความผิดที่เป็นปัญหาของสังคมในวงกว้าง ได้แก่ การแข่งขันรถในทาง หรือ “เด็กแว้นท์”
ปัญหาสถานบริการ ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท การบังคับใช้กฎหมายจราจร เป็นต้น
9) พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ ระบบการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
- ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564
1) จัดทีมสืบสวนสอบสวน ทาหน้าที่รับแจ้งความเพิ่มเติมอีก จานวน 967 สถานี
(ระยะที่ 2)
2) เพิ่มจานวนพนักงานสอบสวน และเกลี่ยพนักงานสอบสวน ให้สมดุลกับปริมาณ
คดีในแต่ละสถานีตารวจ และจัดให้มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3) พัฒนาบุคลากรพนักงานสอบสวน โดยจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐาน
เริ่ ม ตั้งแต่ห ลั กสูตรส าหรั บ เริ่ มต้น การปฏิบั ติงาน หลั กสูตรทบทวนตามห้ ว งเวลา (เช่น 2 ปี 5 ปี เป็นต้น)
หลักสูตรสาหรับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น หลักสูตรเพิ่มความรู้และทักษะเมื่อมีกฎหมายใหม่ หรือ มีคดีที่ต้องการ
ความรู้ความสามารถพิเศษในการสอบสวน เป็นต้น รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาอย่างเพียงพอ
4) สร้างระบบตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหา
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5.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560
1) โครงการลดรายจ่ายตารวจชั้นผู้ น้อย ร่ว มกับภาคเอกชน ได้แก่ โครงการ
สวัสดิการ CP ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตารวจ ในการซื้ออาหารจาก
ร้านซีพีเฟรชมาร์ท ในราคาพิเศษ เท่ากับพนักงานของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งจะได้ขยายการดาเนินการต่อไป
2) โครงการสร้างอาคารที่พักอาศัยของตารวจ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
และที่พักอาศัยของตารวจ 6,547 ห้อง
3) การเสนอขอเพิ่มอัตราเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งพิเศษ เช่น ตปป. ตสส. และ ตจร.
ให้เหมาะสมสาหรับข้าราชการตารวจที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
- ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564
ปรั บ อัต ราเงิ น เดื อ นข้า ราชการต ารวจ ให้ ใ กล้ เ คี ยงกั บเจ้ า หน้ า ที่ใ นกระบวนการ
ยุติธรรม (ตามผลการศึกษาวิจัยโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนด้านต่างๆ ของ
ข้าราชการตารวจ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง)
5.5 อุปกรณ์ประจากาย อุปกรณ์ประจาหน่วย
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560
1) การจัดซื้ออาวุธปืนพก 9 มม. จานวน 55,000 กระบอก ให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
สายปฏิบัติการ (ปป. จร. และ สส.) ในสถานีตารวจ, อาวุธปืนพก 9 มม. ให้ตารวจสายปูองกันปราบปราม
10,000 กระบอก, อาวุธปืนพก 9 มม. ให้ นรต. และ นสต. ที่สาเร็จการศึกษาใหม่ 7,910 กระบอก และ
อาวุธปืนพก 9 มม. ให้เจ้าหน้าที่ตารวจใน ศชต. 2,000 กระบอก
2) วิทยุสื่อสาร เสื้อเกราะ CCTV ติดรถสายตรวจรถจักรยานยนต์
3) จัดหาอาวุธ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้แก่หน่วย ปฏิบัติการพิเศษ ภ.1-9
4) จัดหาอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน อุปกรณ์ประจาหน่วย ให้แก่กองร้อยควบคุมฝูงชน
228 กองร้อย
- ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564 และระยะยาว (15 ปี) พ.ศ.2565-2579
1) จัดอัตราวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะที่เพียงพอและเหมาะสม
2) กาหนดแผนการสรรหา ต่อเนื่อง ทดแทนอย่างเพียงพอ
5.6 การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560
1) พัฒนาระบบตรวจสอบการใช้อานาจของข้าราชการตารวจระดับต่างๆ โดยให้ ก.ตร.
มีบทบาทตรวจสอบการใช้อานาจในงานบริหารงานบุคคล และ ก.ต.ช. ตรวจสอบการใช้อานาจในการบริหาร
งบประมาณ และการปฏิบัติตามนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ และรัฐบาล
2) พัฒนางานตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจในหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม และเกิดผลในทางปฏิบัติ
3) จั ดระบบควบคุ มการใช้ อานาจในกระบวนการยุติ ธ รรม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่สอบสวน เจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
- ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564 และระยะยาว (15 ปี) พ.ศ.2565-2579
1) ใช้เทคโนโลยี บังคับใช้กฎหมายจราจร ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบด้านจราจร
เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
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2) ปรับค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร
5.7 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560 ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564
และ ระยะยาว (15 ปี) พ.ศ.2565-2579
1) ปรั บ องค์ ป ระกอบ บทบาทของ กต.ตร. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น
ระหว่างตารวจกับภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนในลักษณะเป็นหุ้นส่วน เพื่อการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
ในพื้นที่รับผิดชอบ
2) จัดโครงสร้างหน่วยงานปูองกันอาชญากรรมและการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกัน
จาก ตร. บช. บก.และสถานีตารวจ
3) เสนอกฎหมายว่าด้วยการปูองกันอาชญากรรม เพื่อสร้างหุ้นส่วนระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ ในสังคม
5.8 การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560 ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564
และ ระยะยาว (15 ปี) พ.ศ.2565-2579
1) กระจายหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน, นิติวิทยาศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และปรับให้เป็น “งานนิติวิทยาศาสตร์เชิงรุก”
2) พัฒนาระบบควบคุม คุณภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ของทุกหน่วยงานให้มี
มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
3) เพิ่มศักยภาพและเจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุในหน่วยงานระดับ
สถานีตารวจ
5.9 การสรรหาและระบบการฝึกอบรม
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560 ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564
และ ระยะยาว (15 ปี) พ.ศ.2565-2579
1) ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคล วัดทัศนคติ ค่านิยมที่สอดคล้องกับ
อาชีพตารวจ
2) เพิ่มสัดส่วนงบประมาณการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
3) ตั้งสถาบันฝึกอบรมเฉพาะด้าน ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมด้านงานปูองกันปราบปราม
ด้านสืบสวน ด้านสอบสวน ด้านจราจร ศูนย์ฝึกอบรมงานอานวยการในสายงานต่างๆ (งานกาลังพล งานการข่าว
งานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณและการเงิน งานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี งานพิสูจน์หลักฐาน/วิทยาการ
ตารวจ เป็นต้น)
4) จัดระบบการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกสายงาน และต่อเนื่อง โดยมีเปูาหมายให้
ข้าราชการตารวจทุกนาย ทุกสายงาน ได้รับการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลารับ
ราชการตารวจ
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5.10 การถ่ายโอนภารกิจ
- ระยะเร่งด่วน (1ปี) พ.ศ.2559-2560 ระยะกลาง (5 ปี) พ.ศ.2560-2564
และ ระยะยาว (15 ปี) พ.ศ.2565-2579
ทบทวนและถ่ายโอนภารกิจ ของหน่ว ยปฏิบัติคือ สถานีตารวจ ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
หน่วยงานรับผิดชอบ และไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านปูองกันปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
โดยตรง เช่น งานไปรับผู้ต้องขังจากเรือนจาไปส่งศาลและควบคุ มผู้ต้องหาที่ศาลในต่างจังหวัด ทะเบียนคน
ต่างด้าว การสอบสวนความผิด พ.ร.บ.เฉพาะด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโดยตรง เช่น พ.ร.บ.อาคารฯ
-------------------------------

