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1. การปรับโครงสร้างคณะกรรมการต่าง ๆ และระบบบริหารจัดการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ไม่ให้ซับซ้อน มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการพิจารณาความก้าวหน้าในการท างานและป้องกัน 
การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
 

1.1 จุดมุง่หมายและหลักการ 
การได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ 

ตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซ่ึงในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถ
ประกอบกัน เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพได้อย่างมีอิสระไม่ตกอยู่ใต้อาณัติ 
ของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้งมีการกระจายอ านาจและ 
การป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองที่เหมาะสม 
 

1.2  ประเด็นการวิเคราะห์ 

1.2.1 ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ “ก.ตร.” 

  1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันมีการยุบคณะกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) แล้วให้คณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ “ก.ตร.” ในมาตรา 14 ท าหน้าที่
แทน โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ก.พ. อัยการสูงสุด และเลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรม และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม คือ (ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็น
ข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าข้ึนไป จ านวน สามคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่ง
พ้นจากความเป็นข้าราชการต ารวจไปแล้วเกินหนึ่งปี และ (ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการ
ต ารวจ จ านวนสามคน ส าหรับการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (ข) นั้น ให้ นายกรัฐมนตรี  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ก.พ. อัยกายสูงสุด และ เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  
หารือร่วมกันเสนอชื่อบุคคล จ านวนหกคน แล้วให้ข้าราชการต ารวจ เลือกให้เหลือสามคน  
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2) ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นที่ 1 การพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(ผบ.ตร.) ที่ควรจะเป็นอิสระปราศจากการครอบง าจากฝ่ายการเมือง ทั้งนี้เนื่องจาก ก.ตร.เป็นผู้มีอ านาจ 
ในการแต่งตั้ง ผบ.ตร. ดังนั้นการก าหนดต าแหน่งใน ก.ตร. จึงมีส่วนส าคัญที่จะเป็นการป้องกันการแทรกแซง
ทางการเมืองได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะในต าแหน่งประธานคณะกรรมการที่มีอ านาจคัดเลือกหรือเห็นชอบ  
ในการแต่งตั้ง ผบ.ตร. โดยข้อวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตที่ผ่านมาคือ ผบ.ตร.  มักจะมาจากฝ่ายที่มีอ านาจ 
ทางการเมืองในขณะนั้น เพราะประธานผู้มีอ านาจเลือก ผบ.ตร. คือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลรับผิดชอบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของกรรมการ
ที่เรียกชื่อต่างออกไป เดิมจะเป็น ก.ต.ช. ที่มีอ านาจพิจารณาเห็นชอบ แม้จะมีการพิจารณาเป็นรูป
คณะกรรมการแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็มาจากข้าราชการประจ า นอกจากนี้ ยังมีอดีต
ข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวนห้าคนซึ่งพ้นจากความเป็น
ข้าราชการต ารวจไปแล้วเกินหนึ่งปีเท่านั้น ท าให้ยังมีความเกี่ยวข้อง และความผูกพันกับข้าราชการต ารวจ 
ในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชา หรือเคยมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก่อน ถึงแม้จะมีการก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการต ารวจ จ านวนสามคน แต่ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อประเทียบกับองค์ประกอบ  
ของคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่มาจากข้าราชการประจ า และบุคคลที่เคยรับราชการต ารวจ  

นอกจากนี้ การบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติยังคงเป็นระบบรวม
ศูนย์อ านาจ (Centralization) ซึ่งส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม1  
หากเปรียบเทียบกับระบบงานต ารวจในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรเลีย พบว่า ประเทศเหล่านั้นใช้
หลักการบริหารงานต ารวจแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมของประชาชนในระดับพ้ืนที่ กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและ

                                                           
1 กฤษณพงค์ พูตระกูล. (2560) การป้องกันอาชญากรรมในทศวรรษหน้ากับการพัฒนาระบบงานต ารวจ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มติชน. 

โดย ก.ตร. มีหน้าที่และอ านาจ (มาตรา 15) ในการบริหารราชการต ารวจ และบริหารงานบุคคล  
โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้งความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อน และการประหยัดเป็นหลัก ในมาตรา 61 นอกจากนี้ 
การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง ผบ.ตร. ให้ก.ตร. ด าเนินการคัดเลือกจาก 
ผู้มีคุณสมบัติโดยค านึงถึงอาวุโส ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และประสบการณ์ในงาน
ด้านสอบสวน หรืองานป้องกันและปราบปรามประกอบกัน 
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แก้ไขปัญหาอาชญากรรม2 โดยเฉพาะการให้ความส าคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และประชาชนในชุมชนเพราะภารกิจในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมมิใช่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ต ารวจเพียงฝ่ายเดียว แต่แท้ที่จริงแล้ว ประชาชนและชุมชนคือก าลังส าคัญในการปกป้องรักษาความปลอดภัย
ในชุมชน ดังนั้น บทบาทการท างานของต ารวจและชุมชนจะเป็นไปในลักษณะที่เท่าเทียมกัน (Equal partner) 
จึงมีการกลไกลการขับเคลื่อนการท างานของต ารวจผ่านคณะกรรมการต ารวจในระดับพ้ืนที่ซึ่งมีองค์ประกอบ
จากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนในระดับพ้ืนที่ หรือแม้กระทั่งบริบทเอเชียอย่างเช่น  

ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นแบบผสมผสาน คือทั้งแบบรวมศูนย์อ านาจ และกระจายอ านาจ โดยมีการใช้กลไก 

การบริหารงาน และก าหนดนโยบายการท างานของต ารวจผ่านคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระดับชาติ  
และระดับจังหวัด  

ดังนั้น ด้วยองค์ประกอบ และที่มาของคณะกรรมการตามร่าง พ.ร.บ.ต ารวจฯ 
ยังคงให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนกลางซึ่งเป็นรูปแบบระบบรวมศูนย์อ านาจ  
การลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจึงยังเป็นแนวคิดเป็นเดิม ขึ้นอยู่กับฝ่ ายการเมือง 
และให้ความส าคัญกับอ านาจของนายกรัฐมนตรีที่มีอ านาจในการบริหารในฐานะประธาน ก.ตร.  
ซึ่งกระบวนการคัดเลือกเช่นนี้ท าให้เกิดช่องว่าง มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ง่าย  เพราะประธาน
คณะกรรมการฯ เป็นคนที่มาจากฝ่ายการเมือง แตกต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้วดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
แม้ในกฎหมายฉบับปัจจุบัน จะมีการเพ่ิมคุณสมบัติของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติโดยให้ค านึงถึงอาวุโส 
ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และประสบการณ์ในงานด้านสอบสวน หรืองานป้องกันและปราบปราม
ประกอบกัน แต่ก็ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่เป็นคะแนนที่ชัดเจน เป็นเพียงหลักเกณฑ์กว้าง ๆ ทั่วไป ซึ่งจะท าให้การ
พิจารณาขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เสมือนกับการแต่งตั้ง  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเหมือนเฉกเช่นกับที่ผ่านมาในอดีตที่ข้ึนอยู่กับฝ่ายการเมือง 

กล่าวโดยสรุป การแต่งตั้ง ผบ.ตร. ยังคงใช้วิธีการเช่นเดิมเหมือนที่ผ่านมาในอดีต 
ซึ่งยากที่จะท าให้ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เนื่องจากมีต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการคัดเลือก ผบ.ตร. หากต้องการให้ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองอย่างแท้จริง ประธานที่
ด าเนินการคัดเลือกไม่ควรเป็นบุคคลจากฝ่ายการเมือง และควรมีการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคล 
ให้อยู่ที่ระดับกองบัญชาการภาคโดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้าย โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติท าหน้าที่เหมือน
ปลัดกระทรวง 

ประเด็นที่ 2 การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภท (ข) ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
ต ารวจ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
จเรต ารวจ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ก.พ. อัยกายสูงสุด และ เลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรมหารือร่วมกันเสนอชื่อบุคคลจ านวนหกคน การก าหนดให้บุคคลที่มีอ านาจเสนอชื่อมี
สถานะที่เป็นฝ่ายการเมือง เช่นนายกรัฐมนตรี ก็เป็นช่องว่างให้มีการแทรกแซงทางการเมืองตั้งแต่เริ่มต้น  
                                                           
2 Angel, J. E. (1971). Toward an alternative to the classic police organizational arrangements: A Democratic 
Model. American Society of Criminology, 9(2-3), 185 - 206.; Bayley, D. H. (2002). Law Enforcement and the 
Rule of Law: Is there a Trade off? Criminology and Public Policy, 2(1), 133-154. 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ตร. แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการเปิดช่องให้มีการน าพรรคพวกฝ่ายตนเอง  
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ก.ตร. ซึ่งจะมีอ านาจในการเลือก ผบ.ตร. และกิจการอ่ืน  ๆ ดังเหตุผลที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น 

กล่าวโดยสรุป การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภท (ข) ที่ ไม่ได้เป็น
ข้าราชการต ารวจ ยังเปิดช่องให้มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ เพราะสามารถเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามาเป็น
คณะกรรมการ ก.ตร. ได้ ดังนั้น ควรจะมีการทบทวนผู้ที่จะเสนอชื่อใหม่ให้เป็นฝ่ายอ่ืนที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเป็น
ผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  

จากองค์ประกอบ และที่มาของคณะกรรมการตามร่าง พ.ร.บ.ต ารวจฯ ที่ให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนกลางซึ่งเป็นระบบรวมศูนย์อ านาจ ไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และแต่ละบริบทชุมชน  
ก็มีปัญหาที่แตกต่างกัน ด้วยรูปแบบ และแนวคิดแบบเดิมดังกล่าว จึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการ 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่ที่ดูเหมือนยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข 

ประเด็นที่ 3 การเพ่ิมรายละเอียดในหน้าที่ของ ก.ตร.เกี่ยวกับการอบรมและ
พัฒนาข้าราชการต ารวจ (มาตรา 16 (1)) ทั้งนี้เพ่ือให้มีการสร้างนโยบายและระเบียบการบริหารงาน 
ให้สอดคล้องตามที่ก าหนดในกฎหมายหลัก เช่น การก าหนดให้ต ารวจทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ในสายงานที่ด ารงต าแหน่งอยู่จ านวนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงทุกปี หรือการก าหนดให้มีมาตรฐาน 
การทดสอบความรู้ของต ารวจแต่ละสายงาน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมาตรฐานความเป็นมืออาชีพในแต่ละสายงาน
ให้กับข้าราชการต ารวจ ตามหลักการของต ารวจมืออาชีพ ข้าราชการต ารวจต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ท า และต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับการฝึกอบรมและเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ แล้ว
กลับไปปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior 
change) ในการปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3  
ดังนั้นการฝึกอบรมทบทวนความรู้เดิมและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลายประเทศได้มี
การน าไปปฏิบัติแล้ว  

ส าหรับตัวอย่างการฝึกอบรมทบทวนความรู้ประจ าปีที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในมลรัฐแคนซัสมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีการฝึกอบรมในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดย
แต่ละคนต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 40 ชั่วโมง ในแต่ละปีจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ 4  
หากไม่สามารถท าได้จะต้องถูกสั่งให้หยุดท างานและตัดเงินเดือน เช่นเดียวกันกับต ารวจในมลรัฐแมสซาชูเสส 

                                                           
3 ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ. (2545). การสอน การฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการสอน . เอกสารการสอน.ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
4 KSCPOST.  ( 2014) .  In- service training guidelines for Kansas law enforcement.  Retrieved from 
http://www.kscpost.org/guidelines.htm.  
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สหรัฐอเมริกา ที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ทุกคน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่
ต ารวจคนใดไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้อาจจะต้องถูกให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น5  โดยหน่วยงานที่
เป็นฝ่ายจัดฝึกอบรมในสหรัฐอเมริกาจะเป็นหน่วยงานของต ารวจในภูมิภาค/ท้องถิ่นจัดฝึกอบรมเอง หรือ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ของต ารวจตั้งอยู่จะเป็นหน่วยงานที่เปิดหลักสูตรส าหรับต ารวจทั่วไปสมัครเข้ารับ 
การฝึกอบรมหรือเก็บหน่วยกิตชั่วโมงตามที่กฎหมายก าหนด เช่น วิทยาลัยไมเอมี่เดด 6 ที่เปิดสอนภายใต้
กฎหมายของรัฐส าหรับต ารวจในการฝึกทบทวนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานประจ าปี โดยมีเจ้าหน้าที่
ต ารวจเข้าฝึกอบรมประมาณปีละ 5,000 นาย โดยหลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย เช่น การเขียนรายงานขั้นสูง 
การสืบสวนเบื้องต้น การฝึกอบรมทบทวนความรู้ครูฝึก ทักษะการตรวจสอบ การจัดการเหตุการณ์วิกฤติ  

เทคนิคการป้องกันตัว จริยธรรมคุณธรรม การพัฒนาการขับรถ กระบวนการพิจารณาคดี ความรุนแรงภายใน
ครอบครัว อาชญากรรมทางเพศที่กระท าต่อเด็ก และการใช้ก าลัง เป็นต้น ซึ่งจะมีระยะฝึกอบรมประมาณ  
1 สัปดาห์ ซึ่งจะมีจ านวน 40 ชั่วโมงตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรับในบางรัฐอาจจะมีก าหนดชั่วโมง 
การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพียง 16-24 ชั่วโมง เช่น มลรัฐนอร์ธแคโรไลน่า7 ที่ก าหนดให้ Deputy 
Sheriffs ต้องฝึกอบรม 24 ชั่วโมงต่อปี Detention officers  ต้องฝึกอบรม 16 ชั่วโมงต่อปี โดย N.C.Justice 
Academy เป็นหน่วยงานที่จัดหลักสูตรในการฝึกอบรม 

การสร้างมาตรฐานความรู้ในแต่สายงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สามารถท าได้ 
โดยการทดสอบความรู้เหมือนการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น การสอบ TOEFL, TOIEC, IELT, CUTEP, 
TUGET เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้มาตรฐาน  
ด้านภาษาอังกฤษในการที่จะเข้าไปร่วมในกิจกรรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การเรียนต่อต่างประเทศ  
การปฏิบัติงานในงานตรวจคนเข้าเมือง หรือต ารวจท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของ
ต ารวจมืออาชีพจ าเป็นจะต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่สายงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการท างานในสายวิชาชีพต่าง  ๆ ก็จะมีการก าหนด
มาตรฐานทางวิชาชีพโดยการมีการสอบเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพ เช่น พยาบาล เป็นต้น และจะมีการสอบ  
ใบวิชาชีพทุก 5 ปี ความเป็นมาตรฐานทางด้านความรู้เป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน โดยความรู้ที่มีมาตรฐานจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีการทบทวน พัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้  หากการจัดการฝึกอบรมมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ในวิชาชีพ จิตส านึกของการเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ดี อันเป็นลักษณะการของความเป็นมืออาชีพ จะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการต ารวจ จากการศึกษาของ

                                                           
5 MASS. (2016). Mandatory in-service. Retrieved from http://www.mass.gov/eopss/law-enforce-and-cj/law-
enforce/mptc/training-and-academies/annual-professional-development/. 
6 MDC.  (2016) .  In- service training and professional development.  Miami Dade College School of Justice. 
Retrieved from https://www.mdc.edu/main/justice/training/in_service_ professional_development.aspx. 
7 NCDOJ. (2016). Annual in-service training requirements. North Carolina Department of Justice. Retrieved 
from http://www.ncdoj.gov/About-DOJ/Law-Enforcement-Training-and-Standards/Sheriffs-Education-and-
Training-Standards/Training-Requirements/Annual-In-Service-Training-Requirements.aspx. 



~ 6 ~ 
 

คณะกรรมการต ารวจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้สืบสวนคดีทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้เสนอแนะว่ามีความจ าเป็นที่ต้องสร้างมาตรฐานที่ดี ทบทวนองค์ความรู้
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ในหน่วยงานต ารวจ ก็จะท าให้ปัญหาการทุจริตในองค์กรลดลง 8 ดังนั้นหากต้องการที่จะสร้างความเป็นมือ
อาชีพ ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีพัฒนาปรับปรุงการฝึกอบรม และสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ ให้มีสอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ   

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาข้าราชการต ารวจควรมีการก าหนดให้ชัดเจน 
ในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ เพ่ือจะได้มีการก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง เพราะหากไม่มี  
การก าหนดในกฎหมายหลักก็จะไม่มีการด าเนินการหรืออาจจะไม่ได้มีการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  
โดยมีแนวทางที่ส าคัญ 2 ประการในการสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับข้าราชการต ารวจ คือ การก าหนด
มาตรฐานการฝึกอบรมให้ข้าราชการต ารวจทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมทบทวนทุกปีตามจ านวนชั่วโมง 
ที่ก าหนด และการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสายงานโดยมีการทดสอบด้านความรู้ของแต่ละสายงานการ
ปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติงานโดยตรงกับประชาชน 
 

  1.2.2 ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ “ก.พ.ค.ตร.” 

1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Commission on Police Integrity. (1997). Report of the Commission on Police Integrity (Chicago). Retrieved 
from http://www.acsp.uic.edu/copi. 

  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งการก าหนด
ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้น เพ่ือเป็นที่พ่ึงของข้าราชการต ารวจในการปลดเปลื้องทุกข์ของข้าราชการ
ต ารวจที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ 
“ก.พ.ค.ตร.” ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 27 
กรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องท างานเต็มเวลา มีหน้าที่และอ านาจมาตรา 32 ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแนะต่อ ก.ตร. เพ่ือให้ ก.ตร. ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุง
นโยบายการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 133 (2) 
(3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 140 
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2) ประเด็นพิจารณา 

ก.พ.ค.ตร. จัดตั้งขึ้นโดยเทียบเคียงจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ของข้าราชการพลเรือน ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ งความเป็นกลางและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการซึ่งหากพิจารณาคณะกรรมการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มี
ความเป็นอิสระจากการควบคุมบังคับบัญชาในหน่วยงานของต ารวจ อันจะท าให้การด าเนินการพิจารณา  
เรื่องร้องทุกข์ของต ารวจน่าจะมีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และโปร่งใส ทั้งนี้เพราะการวินิจฉัยมีลักษณะ 

(4) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 142 ในกรณีที่ 
ก.พ.ค.ตร. เห็นว่ากฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ มติ หรือค าสั่งใดที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตาม
มาตรา 53 ให้ ก.พ.ค.ตร. แจ้งให้ผู้มีอ านาจออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
ประกาศ มติ หรือค าสั่งดังกล่าวทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือยกเลิกตามควรแก่กรณี 

(5) ออกกฎ ก.พ.ค.ตร. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค.ตร. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ต้องมีคุณสมบัติในมาตรา 26 
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีและไม่เกินเจ็ดสิบปีในวันที่ 1 มกราคมของปี

ที่มีการคัดเลือก 
(3) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 
(ข) เคยรับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการ

หรอืเทียบเท่าข้ึนไป 
(ค) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือ

เทียบเท่าหรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
(ง) เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษฝ่ายหรือเทียบเท่า 
(จ) เคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

หรือวิชาที่เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และด ารงต าแหน่งหรือเคย
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องด ารง
ต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
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ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อข้าราชการต ารวจที่เป็นผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์ หากผู้ด าเนินการเคยเป็น
ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวอ่ืน ๆ ก็อาจจะท าให้การวินิจฉัยด าเนินการ  
ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยเดิมงานส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของ อ.ก.ตร. ซึ่งเป็นหน่วยงานในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ซึ่งไม่มีความเป็นอิสระในการด าเนินการเพราะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ  ตร. ท าให้ 
ไม่สามารถด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของต ารวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้อย่างเต็มที่  

แต่อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของคณะกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ที่เคยรับราชการต ารวจ
แต่ยังขาดตัวแทนจากภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคม เพราะงานของต ารวจเกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของคนทุกกลุ่มทุกชนชั้น จึงควรมีตัวแทนจากภาคประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่ วม
ด้วยโดยก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือมาท า
หน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้จะมาท าหน้าที่ตามมาตรา 26 นอกจากนี้ ได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการตามข้อ (จ) 
เคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ฯลฯ ควรเปิดกว้างในสาขาวิชา และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนโดยก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือมาท าหน้าที่คัดเลือก
กรรมการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุป การจัดตั้ง ก.พ.ค.ตร. น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในการแก้ไขปัญหาการ
แต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมในช่วงที่ผ่านมา เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมบังคับ
บัญชาในหน่วยงานของต ารวจอันจะท าให้การด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของต ารวจมีความ เป็นอิสระ 
เป็นกลาง และโปร่งใส แต่คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ควรมีความหลากหลาย 

1.2.3 หลักการจัดระเบียบการบริหารข้าราชการต ารวจ 

1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีการก าหนดการจัดระเบียบ
การบริหารข้าราชการต ารวจในลักษณะ 7 ระเบียบข้าราชการต ารวจ หมวด 1 จะเป็นการจัดระเบียบ
ราชการข้าราชการต ารวจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและหลักการการจัดระเบียบข้าราชการต ารวจที่ค านึงถึงระบบ
คุณธรรม ในมาตรา 52 ดังต่อไปนี้ 

(1) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้อง
ค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

(2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 
ขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืน
แก่ข้าราชการต ารวจต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากอาวุโส ผลงาน ศักยภาพและความ
ประพฤติ และจะน าความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 

(4) การด าเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
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2) ประเด็นพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันได้วางหลักการบริหารจัดการ
ข้าราชการต ารวจที่ส าคัญไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องค านึงถึง
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และ  
การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต ารวจต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากอาวุโส ผลงาน ศักยภาพและความประพฤติ และจะน าความคิดเห็น  
ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นหัวใจส าคัญ  
ของการบริหารงานต ารวจเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรต ารวจในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม 
สิ่งที่ส าคัญคือการน าหลักการที่วางไว้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแนวทาง หลักเกณฑ์ และเครื่องมือ
ที่จะใช้ในการวัดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ซึ่งมักจะเป็นปัญหาในระบบราชการโดยเฉพาะในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่แนวคิดดี แต่ปฏิบัติได้ยาก นโยบายมักขึ้นอยู่กับการเมืองที่มักเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เช่น  
การแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง และการพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป การก าหนดหลักการบริหารจัดการข้าราชการต ารวจไว้น่าจะเป็น
กรอบที่ชัดเจนในการด าเนินการในรายละเอียดต่อไป ซึ่งเดิมไม่ได้มีการวางหลักการ/กรอบที่ชัดเจนไว้   
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการที่เป็นเพียงนามธรรม ส่วนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต้องมีการก าหนด
รายละเอียดในการด าเนินการต่อไปให้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 

1.2.4 การกระจายอ านาจในการแต่งตั้งโยกย้าย 

1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 
 

 

2) ประเด็นพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันได้วางหลักการในการกระจาย
อ านาจในการแต่งตั้งให้กับผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยในแต่ละภูมิภาคเป็นหลักการกระจายอ านาจเดิม 
ที่เคยใช้ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แล้ว แต่ถูกยกเลิกด้วยประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ท าให้อ านาจการแต่งตั้ง
โยกย้ายกลับสู่ศูนย์กลาง คือ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แต่เพียงผู้เดียว เป็นระบบรวมศูนย์อ านาจ 
ท าให้เกิดปัญหาการบริหารงานบุคคลหลายประการในช่วงที่ผ่านมา โดยปัญหาที่เกิดขึ้นประการหนึ่ง  คือ 

  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีการกระจายอ านาจ
ในการแต่งตั้งโยกย้าย โดยการให้อ านาจกับผู้บัญชาการในด าเนินการในมาตรา 58 ซึ่งผู้บัญชาการ
มีหน้าที่และอ านาจ และความรับผิดชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการต ารวจชั้นสัญญา
บัตรต าแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการลงไป 
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การโยกย้ายข้าราชการต ารวจไปยังต่างพ้ืนที่ ห่างไกลจากพ้ืนที่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ หรือห่างไกลจากครอบครัว  
จากภูมิล าเนาของตนเอง อันท าให้เกิดปัญหาเรื่องของการปรับตัวทั้งในด้านการท างานและความเป็นอยู่
ส่วนตัว/ครอบครัว ดังนั้นตามหลักการกระจายอ านาจควรให้ผู้น าในแต่ละพ้ืนที่เป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่ ในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยในที่นี้การก าหนดพ้ืนที่ใช้กรอบพ้ืนที ่
ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการแบ่งพ้ืนที่ทางกายภาพและค่อนข้างจะสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันของประชาชนในแต่ละภูมิภาค โดยหากค านึงถึงความคุ้นเคยและภูมิล าเนา  
ของข้าราชการต ารวจกับการแต่งตั้งโยกย้าย หากจ ากัดไว้ในระดับภูมิภาคก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะ 
ทุกจังหวัดในภูมิภาคเดียวกันมีระยะทางที่ไม่ห่างไกลกันมาก สามารถเดินทางไปมาได้โดยใช่ระยะเวลาไม่นาน 
และยังมีสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกัน ท าให้ไม่ต้องมีปัญหาในการปรับตัว  
เมื่อต้องไปท างานที่ใหม่ การกระจายอ านาจให้ ผบช. เป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจ
โดยการเสนอแนะของ ผบก.ในแต่ละจังหวัดในเฉพาะสังกัดพ้ืนที่ตนเองท าให้ยากที่จะเกิดปัญหาการย้าย  
ข้ามพ้ืนที่ภาค ซึ่งจะท าได้ก็ต่อเมื่อขอความเห็นชอบจาก ก.ตร. เท่านั้น (มาตรา 82) โดยด าเนินการเช่นนี ้
จะท าให้ข้าราชการต ารวจสามารถท่ีจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ ด้วยแนวคิด
ที่ว่าผู้บังคับบัญชาในระดับพ้ืนที่ย่อมรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะงาน สภาพปัญหา ได้เข้าใจ และลึกซึ้งกว่า
ผู้บริหารที่ท างานที่ส่วนกลางคือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส าหรับประเด็นการกระจายอ านาจให้ลงถึงระดับจังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัด 
มีอ านาจในการบริหารจัดการภายในเอง หากจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและบริบททางโครงสร้าง  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่วางระบบการปกครองเป็นระดับกองบังคับการ (จังหวัด) อยู่ภายใต้
กองบัญชาการ (ภาค) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ หากมีการกระจายอ านาจไปสู่กองบังคับการ (จังหวัด) 
โดยตรง ควรที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยการยุบกองบัญชาการ (ภาค) ให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายใน
ระดับจังหวัดเท่านั้น รูปแบบนี้ จะเป็นการลดอ านาจของระดับกองบัญชาการ และส่วนกลาง แต่อย่างไรก็ตาม  
หากปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานในลักษณะดังกล่าว อาจท าให้ต ารวจเป็นกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
ของผู้มีอิทธิพลในระดับจังหวัดซึ่งอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการกระจายอ านาจไปสู่กองบังคับการ (จังหวัด) ทั้งหมด จึงไม่น่าจะ
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติฯ ได้ให้อ านาจผู้บังคับการ (จังหวัด)  
สามารถให้ค าแนะน าในการแต่งตั้งข้าราชการในพ้ืนที่ของตนเองได้ ดังนั้นการกระจายอ านาจไปในระดับ
กองบัญชาการ (ภาค) จึงน่าจะเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่าการกระจายอ านาจไปในระดับ  
กองบังคับการ (จังหวัด)  

ส าหรับหลักการกระจายอ านาจนั้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) เป็นกรอบแนวคิดที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารภาครัฐในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
ในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงหรือมีการกระจายอ านาจ   
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐโดยในการด าเนินการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่
ผลสัมฤทธิ์จะใช้วิธีการกระจายอ านาจไปยังท้องถิ่น นั่นคือการบริหารจัดการแนวใหม่นี้เป็นการลดบทบาท 
ของภาครัฐลงลดการใช้จ่ายในกิจกรรมของรัฐลง แต่เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนให้มากขึ้น นอกจากนี้แล้ว  
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การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐเป็นกลไกหนึ่งในการปกครองแบบธรรมาภิบาล
ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจในรูปแบบของการประชาพิจารณ์9  

นอกจากนี้ยั งสอดคล้องกับทฤษฎีระบบเปิด 10 มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้   
องค์การพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยองค์การเป็นระบบที่มีปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต  
ที่มีลักษณะการท ากิจกรรมที่ท าซ้ าเป็นวงจรต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์การจะพยายามรักษา ระบบไม่ให้ 
เสื่อมสลายโดยการน าพลังงานและทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาแล้วส่งผลผลิตออกไปสู่ภายนอก โดยลักษณะ
ขององค์การในระบบเปิดจะมีความแตกต่าง หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น และอาศัยข้อมูลย้อนกลับ  
ในการแก้ไขปัญหาการท างาน และหลักการท้ายที่สุดคือ วิธีที่ดีที่สุดมีอยู่หลายวิธี ซึ่งหมายถึง ระบบสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้วิธีการได้หลายวิธี ไม่ใช่แค่วิธีการเดียวอย่างที่เชื่อในกันระบบปิด ทฤษฎีระบบเปิด  
เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดองค์การแบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับตัวและการพัฒนาองค์การ  
โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ  

1. การมโีครงสร้างที่ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับโครงสร้างที่ตายตัว มีการปรับโครงสร้าง
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

2. การมีการกระจายอ านาจ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้
โครงสร้างเป็นแบบแบนราบ 

3. การมีการท างานเป็นทีม  
4. การเน้นที่ผลงานหรือผลผลิตมากกว่ากฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นเพียง

เครื่องมือที่ช่วยในการท างานสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการท างาน เพ่ือให้ได้
ผลงานหรือผลผลิต 

5. มีการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ สมาชิกในทุกระดับสามารถสื่อสาร 
กันได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านล าดับสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้ จะท าให้การท างานมีความรวดเร็วมากขึ้น  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น 

กล่าวโดยสรุป การกระจายอ านาจในการบริหารงานให้กับผู้บัญชาการ  
เป็นแนวทางการบริหารงานที่ดีเพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่สามารถบริหารจัดการด้านงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักสมมติฐานที่ว่าคนในพ้ืนที่ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนที่ของตนเองมากกว่าคนนอกพ้ืนที่ อันจะท า
ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามการกระจายอ านาจในการแต่งตั้งโยกย้ายไปสู่ภูมิภาค
ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับประกันเรื่องของการวิ่งเต้นหรือ 
การใช้เส้นสายในการแต่งตั้งโยกย้าย โดยที่ผ่านมาในอดีต พบว่ามีการจัดสรรโควตาการแต่งตั้งให้กับ  
ผู้บริหารระดับสูงในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ของผู้บัญชาการ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในองค์กรต ารวจมาแต่อดีต ดังนั้น การก าหนดหลักเกณฑ์ 
                                                           
9 จุมพล หนิมพานิช. (2550). การบริหารจัดการภาครัฐใหม่: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย. นนทบุรี: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.; Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration, 69(1). 
10 Donaldson, L.  ( 1 9 9 5 ) .  American Anti- Management Theories of Organization:  A Critique of Paradigm 
Proliferation. Cambridge, England: Cambridge University Press. 
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การประเมินในการเลื่อนต าแหน่งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป หรือเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด 
ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันได้วางหลักการไว้แล้วในมาตรา 69 - 77 

 

นอกจากนี้หากจะสร้างความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายให้มากขึ้นและ 
ลดปัญหาการวิ่งเต้นให้น้อยลง ควรมีการด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้าย
ในระดับกองบัญชาการ โดยมีภาคประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ ไม่จ ากัดชั้น วรรณะ ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เพ่ือประชาชนที่เข้ามาร่วมจะได้สะท้อนความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ส่วนหนึ่ง อันจะเป็นการลดโอกาสในการวิ่งเต้นให้ลดน้อยลงได้ เนื่องจากมีคน
จ านวนมากขึ้นในการสอดส่องดูแลและพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการบริหารยุคใหม่ที่เน้น  
การมีสว่นร่วมของประชาชนดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  

 

1.2.5 การแต่งตั้งโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนหน้าที่/สายงานของรองสารวัตร (มาตรา 68) 

1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) ประเด็นพิจารณา 

จากการที่ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ซึ่งก าหนดว่าบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในชั้นสัญญาบัตรที่มิใช่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ผู้บังคับบัญชาต้อง
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ในสายงานที่ผู้นั้นมีความรู้ ความช านาญหรือความถนัดและมุ่งหมาย
ให้ผู้นั้นได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายนั้น ในส่วนนี้ อาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการ
เกิดขึ้นได้ในหลายประการ เช่น ความสับสนวุ่นวายในการสลับสับเปลี่ยน และความเชี่ยวชาญเฉพาะสายงาน 
เป็นต้น ด้วยตัวบทบัญญัติที่ปรากฏยังไม่ชัดเจนว่าการย้ายสลับต าแหน่งหน้าที่ท าได้เฉพาะในสถานีต ารวจหรือ

  มาตรา 68 ในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีการ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจในชั้นสัญญาบัตรที่มิใช่ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ผู้บังคับบัญชาต้องแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ในสายงานที่ผู้นั้นมีความรู้ 
ความช านาญหรือความถนัดและมุ่ งหมายให้ผู้ นั้ น ได้มี โอกาสปฏิบัติหน้ าที่ ด้ านต่ าง  ๆ  
อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ตามเกณฑ์ที่ ก.ตร.ก าหนด 

  ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ในกลุ่มสายงานใด
ให้พิจารณาตามความรู้ความสามารถ ทักษะ ความสมัครใจ และความจ าเป็นของทางราชการ
ประกอบกัน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้  

  ดังกล่าวเป็นเพียงการก าหนดหลักการไว้เพียงกรอบกว้างๆ เท่านั้น มิได้เป็น 
การก าหนดขั้นตอนหรือแนวทางไว้ หากแต่ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
ตามมาตรา 68 
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ได้ทั้งกองบัญชาการ แต่ทั้งนี้เมื่อเป็นอ านาจ ผบช. จึงน่าจะเป็นการสลับหน้าที่ได้ในระดับกองบัญชาการ ซึ่ง
หากมีการสลับต าแหน่งหน้าที่กันควรจะจ ากัดให้มีการสลับหน้าที่กันเฉพาะในแต่ละสถานีต ารวจน่าจะเกิด
ประโยชน์มากกว่า เพราะหากสลับต าแหน่งต่างสายงานกันโดยไม่จ ากัดสถานีต ารวจจะมีปัญหาเรื่องการขาด
แคลนก าลังพลในบางสถานีต ารวจได้ รวมทั้งอาจจะน าไปสู่เรื่องของการใช้เส้นสายวิ่งเต้นเพ่ือไปอยู่ในสถานี
ต ารวจในเมืองหรือสถานีต ารวจใดสถานีต ารวจหนึ่งก็ได้ ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินทั้งเรื่ององค์
ความรู้ที่จะไปท างานในสายงานนั้น ความประพฤติ ความรับผิดชอบในหน้าที่ในขณะที่ท างานในสายงานเดิม 
และควรก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานนั้น ๆ ให้ชัดเจนก่อนย้ายไปท างานอีกสายงานหนึ่ง 
และต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 

 

1.2.6 การก าหนดกระบวนการในการแต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่งไว้ให้ชัดเจน โดยค านึงถึง
อาวุโส ความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ 

1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันได้ก าหนดแนวทางที่ส าคัญ 
ในการแต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่งไว้ ดังนี้ 

  - การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง ผบ.ตร. ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือก
รายชื่อข้าราชการต ารวจเสนอ ก.ตร. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรี 
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคัดเลือกจากข้าราชการต ารวจ
ยศพลต ารวจเอกซึ่งด ารงต าแหน่งจเรต ารวจหรือรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ    

  - การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่ง รอง ผบ.ตร. และจเรต ารวจ
แห่งชาติ  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจเสนอ ก.ตร.  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อน และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเกล้าเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (มาตรา 70)  โดยการแต่งตั้งให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโท
หรือพลต ารวจเอก และเคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือรองจเรต ารวจแห่งชาติมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี (มาตรา 69 (2))  

  - การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร. รองจเรต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจเสนอ ก.ตร. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
ก่อน และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเกล้าเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
(มาตรา 70) โดยการแต่งตั้งให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจโท และเคยด ารง
ต าแหน่งระดับผู้บัญชาการหรือจเรต ารวจ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (มาตรา 69(3)) ส่วนการ
แต่งตั้งผู้บัญชาการ และ จเรต ารวจนั้น จะแต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี หรือพล
ต ารวจโท และเคยด ารงต าแหน่งระดับรองผู้บัญชาการหรือรองจเรต ารวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(มาตรา 69(4)) 
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  - การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการ และ ผู้บังคับการ นั้น ให้ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการต ารวจ โดยให้น าข้อมูลการเสนอแต่งตั้งของ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองบัญชาการที่ได้มีการพิจารณาเสนอในรูปคณะกรรมาการตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ตร. มาประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งรองผู้บัญชาการให้แต่งตั้งจาก
ข้าราชการต ารวจยศพลต ารวจตรี และ เคยด ารงต าแหน่งระดับผู้บังคับการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ส่วนต าแหน่งผู้บังคับการนั้น ให้แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจยศพันต ารวจเอก ซึ่งได้รับอัตรา
เงินเดือนพันต ารวจเอก (พิเศษ) หรือ พลต ารวจตรี และ เคยด ารงต าแหน่งรองผู้บังคับการมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี (มาตรา 69 (5) และ (6)) 

  - การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้บังคับการ ผู้ก ากับการ รองผู้ก ากับการ 
สารวัตร รองสารวัตร ผู้บังคับหมู่ และรองผู้บังคับหมู่ ทั้งนี้ต าแหน่งในส านักงานผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้มีอ านาจสั่ งแต่งตั้ ง  ส่วนต าแหน่งในส่วน
กองบัญชาการที่มิได้สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการเป็นผู้มีอ านาจสั่ง
แต่งตั้ง (มาตรา 71) ทั้งนี้ในวรรค 2 กล่าวถึงการจัดท าข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้างต้นว่าให้พิจารณา
เสนอรายชื่อได้เฉพาะข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่งในสังกัดนั้น  

  ในมาตรา 74 ได้ก าหนดได้มีการก าหนดแนวทางไว้เป็นเกณฑ์ส าหรับการเลื่อน
ต าแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับ ได้แก่ 

- ระดับรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และ จเรต ารวจแห่งชาติลงนามถึง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและรองจเรต ารวจแห่งชาติให้พิจารณาเรียงตามล าดับอาวุโส 

- ระดับผู้บัญชาการและจเรต ารวจลงมาถึงผู้บังคับการ ให้พิจารณาจาก 
ผู้เหมาะสมเรียงตามล าดับอาวุโสจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนต าแหน่งว่างในแต่ละระดับ  

- ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตร ให้พิจารณาเรียงตามอาวุโ ส
จ านวนร้อยละ33 ของจ านวนต าแหน่งว่างในแต่ละระดับต าแหน่งของส่วนราชการตามมาตรา 11 

  ทั้งนี้ ในส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ (2) และ (3) 
ของมาตรา 74 ให้พิจารณาโดยค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน และส าหรับ
การพิจารณาความรู้ความสามารถ ให้ค านึงถึงประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน และความ
ประพฤติ โดยให้ ก.ตร.ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับจากสถานี
ต ารวจ กองก ากับการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เทียบเท่า และเมื่อหน่วยงานได้รับคะแนนความพึงพอใจ 
เป็นจ านวนเท่าใด ให้ถือว่าผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นได้รับคะแนนนั้นเท่ากันการพิจารณา
เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นตามใสจนส 74  (2) (3) และ (4)  ให้พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งได้เฉพาะผู้ที่
มีรายชื่อตามท่ีปรากฏอยู่ในบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น  
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2) ประเด็นพิจารณา 

จากการที่ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดแนวทาง 
ในการแต่งตั้งและเลื่อนต าแหน่งดังกล่าวไว้มีประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณา ประกอบด้วย  การเปิดกว้างให้มี 
การโยกย้ายข้ามกองบัญชาการ/ภาค ซึ่งหากพิจารณาตามหลักการของการกระจายอ านาจและความก้าวหน้า
ในในหน้าที่    การงาน รวมทั้งหลักประสิทธิภาพในการท างาน จึงควรจะมีการก าหนดให้มีการจ ากัดเขตพ้ืนที่/
กองบัญชาการในการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นระดับ ผบช.-ผบก โดยควรให้พิจารณาเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นเฉพาะ
ข้าราชการต ารวจที่อยู่ ในกองบัญชาการเดียวกัน เ พ่ือให้ เกิดความชัดเจนในความก้าวหน้าและ  
ความมีประสิทธิภาพในการท างานจากการอยู่ในพ้ืนที่/กองบัญชาการเดิม  โดยเป็นหลักการเดียวกันกับ 
การโยกย้ายข้าราชการต ารวจที่มียศน้อยกว่า ผบก. ที่ต้องการให้ข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่คุ้นเคย
และมีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ เช่นเดียวกันผู้บริหารระดับสูงในพ้ืนที่ก็ควรจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ
คุ้นเคยกับพ้ืนที่ที่ตัวเองดูแล การย้ายไปยังกองบัญชาการ/ภาคใหม่อาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาเพราะไม่มีความเข้าใจในบริบทของพ้ืนที่ อันจะท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้การจ ากัดพ้ืนที่ในการแต่งตั้งไว้ในแต่ละภาค/กองบัญชาจะท าให้
ต ารวจในแต่ละกองบัญชาการมองเห็นเส้นทางการเจริญเติบโตที่ชัดเจน เนื่องจากจะไม่มีคนจากกองบัญชาการ
อ่ืนที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์มาด ารงต าแหน่งในกองบัญชาการที่ต าแหน่งว่างลงได้ นอกจากคนใน
กองบัญชาการเดียวกัน นั่นคือจะมีการแข่งขันกันเฉพาะในกองบัญชาการเดียวกัน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและ
บริบททางสังคมที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้การประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาใช้เป็น
หลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาการแต่งตั้ง จะท าให้ตัวชี้ วัดนี้มีความเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันเพราะเป็น
ประชาชนที่มีลักษณะความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่คล้ายกันในแต่ละภาค แต่หากเป็นการเปรียบเทียบข้าม
กองบัญชาการ/ภาคอาจจะท าให้มาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละภาคแตกต่างกันไป ดังนั้น
จึงควรปรับแก้ไขการแต่งตั้งในมาตราที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น   

 

1.2.7 การร้องทุกข์  

1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีการร้องทุกข์ในมาตรา 79 
และมาตรา 139  

  - การร้องทุกข์ ในมาตรา 79 ข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ในการเรียงล าดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ภายในสามสิบวันนับแต่  
วันที่ทราบค าสั่งแต่งตั้ง 

  ค าร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ.ค.ตร. พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์ 
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2) ประเด็นพิจารณา 

จากการที่ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้ต ารวจ
สามารถร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ให้มีอิสระจากการบังคับบัญชาแยกจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของต ารวจ โดยหากมี
เพียงกลไกภายในที่มีอยู่เดิมในการตรวจสอบข้อร้องเรียนอาจจะเกิดปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการเพราะ
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยัง

  ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ให้เป็นที่สุด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจ  
ในผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. 

  ในกรณีที่  ก.พ.ค.ตร.  หรือศาลปกครองสู งสุด วินิจฉัยหรือพิพากษาว่ า 
ในการเรียงล าดับอาวุโสหรือในการแต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ในพระราชบัญญัตินี้ในการเรียงล าดับอาวุโสหรือการแต่งตั้ง ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย
และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาลงโทษผู้นั้นตามควรแก่กรณีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจาก ก.พ.ค.ตร. หรือนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยไม่ต้อง
ด าเนินการสอบสวนอีก แล้วรายงานให้ ก.ตร. ทราบ ในกรณีที่ ก.ตร. มีมติว่าการไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการจงใจเพ่ือช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด 
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจด าเนินการ
ลงโทษผู้นั้นโดยไม่ต้องด าเนินการสอบสวน 

 

  ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือแอบอ้างอ านาจ
ของบุคคลใด หรือเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด หรือกระท าการใดอันมิชอบ
เพ่ือให้มีการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งใดไม่ว่าการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งนั้นจะชอบ
ด้วยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

 

  - ร้องทุกข์ในมาตรา 139 ข้าราชการต ารวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ
หน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจาก
การปฏิบัติโดยมิชอบของผู้บังคับบัญชาต่อตน หรือกฎ ก.ตร. ที่ออกมาใช้บังคับขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัตินี้หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ 
ก.พ.ค.ตร. แล้วแต่กรณีเพ่ือขอให้แก้ไขได้ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ 
ให้ใช้สิทธิอุทรณ์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหมวดนั้น 
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สามารถที่มีจะมีการร้องทุกข์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ หากไม่พอใจผลการวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. ซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของร้องทุกข ์

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มบทลงโทษทางอาญาในกรณีมี การให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด หรือแอบอ้างอ านาจของบุคคลใด หรือเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด หรือกระท าการใดอันมิชอบเพ่ือให้มีการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้ ใดให้ด ารงต าแหน่งใด  
ไม่ว่าการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งนั้นจะชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ โดยก าหนดให้ต้อง  
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ซึ่งเป็นบทลงโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับป้องกันการวิ่งเต้นซื้อขายต าแหน่ง โดยเป็น
การลงโทษ  ทั้งผู้ที่จะซื้อต าแหน่งและผู้ที่จะให้ต าแหน่ง อันเป็นการปรามทั้งผู้ให้และผู้รับไม่ให้มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์จากการแต่งตั้งโยกย้าย เสมือนในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญน่าจะอยู่ที่การ
บังคับใช้กฎหมายที่บัญญัติไว้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพราะในการด าเนินคดีจ าเป็นต้องมี
พยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอให้ศาลลงโทษ ในกรณีนี้ เมื่อมีการก าหนดบทลงโทษที่สองฝ่ายนั่นหมายความ
เมื่อมีหลักฐานการให้หรือการรับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายก็ต้องถูกด าเนินคดีไปด้วย แม้ผู้ให้/ผู้ซื้อต าแหน่งจะ
เป็นผู้เสียหายจากการไม่ได้รับต าแหน่งตามที่ตกลงกันไว้ก็ตาม ดังนั้น จึงเป็นการยากท่ีคู่กรณี (โดยเฉพาะผู้ให้) 
จะมาแจ้งความด าเนินคดีหรือร้องเรียน และน าพยานหลักฐานมาให้กับเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการตรวจสอบเพราะ
หากมีการสอบสวนแล้วพบข้อเท็จจริงว่ามีการให้และรับจริง ทั้งผู้ให้และผู้รับต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงเป็นการยากที่จะมีการด าเนินคดีการซื้อขายต าแหน่งกัน โดยในกรณีนี้จะแตกต่างจากคดี
การทุจริตรับสินบนหรือให้สินบนที่มีผู้เสียหายที่แท้จริงและไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย     

กล่าวโดยสรุป การก าหนดวิธีการร้องทุกข์ให้กับข้าราชการต ารวจที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในการแต่งตั้งโดยกย้ายเป็นบทบัญญัติที่ดี โดยมีช่องทางในการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่มีความเป็น
อิสระปลอดจากการแทรกแซงอันจะให้สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการก าหนดบทลงโทษส าหรับ  
ผู้ที่ท าการซื้อและผู้ที่ท าการขายต าแหน่งก็เป็นสิ่งที่ดีในทางทฤษฎี แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูผลในทางปฏิบัติ
ว่าจะสามารถน าหลักการเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใด เพราะวัฒนธรรมองค์กรยาก
ที่จะแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
 

2. การจัดประเภทข้าราชการต ารวจเพื่อแยกบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะงานวิชาชีพของต ารวจ และ 
งานด้านอ่ืน ๆ ได้ชัดเจน 
 

2.1 จุดมุ่งหมายและหลักการ 
การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น  

สายงานต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจในแต่ละสายงานสามารถเจริญเติบโตตามสายงานด้วยความรู้ 
ความช านาญในสายงานของตน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส าคัญ 
ในการคือการสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีทฤษฎีการบริหารจัดการหลายทฤษฎีได้เสนอแนวคิด 
ในการบริหารจัดการด้านบุคคลในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ส าคัญ เช่น  
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ทฤษฎีล าดับชั้นของความต้องการของมาสโลว์ (Hierarchy of needs theory)11 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y  
ของแมคเกรเกอร์12 และทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two–Factor Theory)13         

ส าหรับทฤษฎีล าดับชั้นของความต้องการของมาสโลว์  ( Hierarchy of needs theory)  
อับราฮัม มาสโลว์14 ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ ที่เป็นล าดับขั้น 5 ล าดับขั้น จากระดับต่ าไปสูง  
เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว จะมีความต้องการอ่ืนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ล าดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ มี 5 ขั้น ประกอบด้วย 

1. ความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์เ พ่ือความอยู่รอด  
เช่น อาหาร น้ า อากาศ การพักผ่อน ที่อยู่อาศัย อุณหภูมิ และความต้องการทางเพศ โดยปกติอ งค์การ 
จะตอบสนองความต้องการทางร่างกาย โดยการจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือน เพ่ือที่พนักงานจะน าไปใช้จ่ายเพ่ือ
การด ารงชีพของแต่ละบุคคล 

2. ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง เมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงจะเข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 
ความมั่นคงจากอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน และความม่ันคงในการท างาน 

3. ความต้องการทางสังคมและความรัก เมื่อความต้องการระดับล่างได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการระดับสูงจะเข้ามาแทนที่ โดยที่ความต้องการทางสังคมและความรัก เป็นความต้องการความรัก
จากเพ่ือนร่วมงานต่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ รวมทั้งการเป็นที่ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานในฐานะ
สมาชิกของกลุ่ม 

4. ความต้องการการยอมรับและการยกย่อง ความต้องการขั้นนี้ คือ ความต้องการให้บุคคลอ่ืน
ยอมรับนับถือและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนความต้องการมีชื่อเสียงและเกียรติยศ บุคคลที่มี
แรงจูงใจหรือความต้องการขั้นนี้จะพยายามท าสิ่งต่าง ๆ  ให้ประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน  
ซึ่งการยอมรับนับถือและยกย่องจะน าไปสู่ความมั่นคงในตนเอง ตระหนักถึงความมีคุณค่าของตนเอง 

5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต เป็นความปรารถนาความส าเร็จในชีวิตที่จะใช้ศักยภาพ
สูงสุดที่ตนมีอยู่ท าในสิ่งที่ตนคิดว่ามีความสามารถที่จะเป็นหรือจะท าได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องในการก าหนดเป้าหมาย
ในชีวิต และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว ก็จะก าหนดเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม ความต้องการขั้นนี้  
เป็นความต้องการสูงสุดซึ่งจะมีคนจ านวนน้อยที่สามารถได้รับการตอบสนองความพึงพอใจจากความต้องการ
ขั้นนี้ หากความต้องการความส าเร็จในชีวิตได้รับการตอบสนองบุคคลก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่ตนเองพอใจ ใน
สภาพปัจจุบันคนจ านวนมากยังไม่ถึงจุดของความพอใจสูงสุดในชีวิตของตนเอง อาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ 
เช่น งานที่ท าอยู่น่าเบื่อหน่าย และซ้ าซากจนยากที่จะปรับปรุง ไม่มีโอกาสที่จะเสดงความคิดริเริ่ม  
หน้าที่ความรับผิดชอบอาจแคบเกินไป อ านาจหน้าที่อาจน้อยเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาไม่ดี
เท่าท่ีควร เป็นต้น 

                                                           
11 Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality (2nd ed.). New York: Harper & Row. 
12 McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. McGraw-Hill Book Co., New York. 
13 Herzberg, F. (1959). The motivation to work. New York: Wiley. 
14 Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality (2nd ed.). New York: Harper & Row. 
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ดังนั้นในการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารในหน่วยงานควรให้ความสนใจและพิจารณาว่า 
เจ้าหน้าที่/พนักงานแต่ละคนมีความต้องการอยู่ในระดับใด หากผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ให้เอ้ือต่อการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ผู้บริหารก็สามารถจูงใจพนักงานให้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการ
ได้ ถ้าหากผู้บริหารล้มเหลวในการระบุความต้องการของพนักงานอาจส่งผลให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่ไม่ได้เป็นไปทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กรได้  ซึ่งไม่ได้ท าให้ 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ แมคเกรเกอร์15 ได้จ าแนกพฤติกรรมของมนุษย์
ออกเป็น 2 รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการ ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 เรียกว่า ทฤษฎี X ซึ่งเชื่อว่า มนุษย์มีสัญชาติญาณที่จะหลีกเลี่ยงการท างานทุกอย่าง
เท่าที่จะท าได้ อันมีสาเหตุจากไม่ชอบการท างาน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้วิธีการบังคับ ใช้อ านาจควบคุม        
สั่งการ หรือข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษ ทั้งนี้เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยเดิมคนส่วนมากมีความ
ทะเยอทะยานน้อย ต้องการเพียงความปลอดภัยมากกว่าสิ่งอ่ืนการปฏิบัติต่อคนงานในแนวนี้จัดเป็นการจูงใจ
ในทางลบซึ่งไม่ค่อยนิยมน ามาใช้ในปัจจุบัน  

รูปแบบที่ 2 เรียกว่า ทฤษฎี Y เชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้ท างานเพียงเพ่ือให้ได้เงินเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
มีส่วนประกอบอีกหลายอย่างท่ีเป็นสิ่งจูงใจให้พอใจในการท างานโดยมีสมมติฐานว่าคนไม่หลีกเลี่ยงงานเสมอไป 
การบังคับข่มขู่ไม่ใช่วิถีทางที่จะช่วยให้งานส าเร็จ การเปิดโอกาสให้คนได้แสดงความสามารถรับผิดชอบควบคุม
ตนเอง จึงจะเป็นวิถีทางท าให้งานส าเร็จ และเป็นผลท าให้คนรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานด้วย ถ้าหากงานได้มีการ
จัดอย่างเหมาะสม คนก็จะยอมรับและยินดีรับผิดชอบในผลส าเร็จของงานด้วย 

ดังนั้น วิธีการที่จะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลควรพิจารณาถึงลักษณะของตัวบุคคลว่ ามี
ลักษณะพฤติกรรมแบบใด แล้วค่อยพิจารณาถึงวิธีการที่จะน ามาใช้ในการจูงใจ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานตามความเหมาะสม มีการมอบหมายงานตามความถนัดและมีวิธีการตรวจสอบติดตามที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของแต่ละคน  

ส าหรับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two–Factor Theory) เฮิร์ซเบิร์ก16 ได้วิจัยและสร้าง
ทฤษฎีแรงจูงใจมีชื่อว่า “ทฤษฎีปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน” (Motivation – Hygiene Theory) หรือทฤษฎี
สองปัจจัย (Two–Factor Theory) เรียกกันทั่วไปว่า ทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก ซึ่งใช้อธิบายปัจจัยหรือสาเหตุ  
ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์กร 2 ปัจจัย คือ 

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจนี้
กระตุ้นให้อยากท างาน เป็นปัจจัยที่ท าให้ความต้องการท างานส าเร็จ เกิดความก้าวหน้าในชีวิตการท างาน  
ของบุคลากรประสบผลส าเร็จ ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกทางบวก ต่องาน ผลการปฏิบัติงานจะมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 

                                                           
15 McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. McGraw-Hill Book Co., New York. 
16 Herzberg, F. (1959). The motivation to work. New York: Wiley. 
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1. ความส าเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคลากรท างานได้ส าเร็จบุคลากรจะ
เกิดแรงจูงใจภายใน เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง อยาก
ท างานที่ตนมีความสามารถเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในการบริหารงาน ผู้บริหารควรพิจารณา 2 ประการ คือ การที่จะ
ท าให้บุคลากรเกิดความส าเร็จในงาน ผู้บริหารจะต้องมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคลากร และเม่ือมอบหมายงานแล้ว ต้องติดตาม ช่วยเหลือ จนกระทั่งบุคลากรนั้นปฏิบัติงานได้ส าเร็จ 

2. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การที่บุคลากรท างานได้ส าเร็จแล้วสิ่งที่
บุคลากรต้องการคือ การยอมรับจากผู้บริหาร การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและสังคมในการบริหารงานเมื่อ
บุคลากรท างานส าเร็จ ผู้บริหารต้องเสริมแรงทันทีโดยการชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ ขณะเดียวกันต้องแสดงบทบาทน าบุคลากรในหน่วยงานให้ชื่นชมยินดีไปพร้อมกันด้วย 

3. ลักษณะที่ปฏิบัติ (Work Itself) หมายถึง ความชัดเจนของโครงสร้างงานและกระบวนการ
ท างานที่บุคลากรได้รับมอบหมาย หากโครงสร้างของงานชัดเจน กระบวนการปฏิบัติงานมีรูปแบบ มาตรฐานที่ชัดเจน 
ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ในการบริหารงานผู้บริหารต้องตรวจสอบงานในองค์การ ในด้านความชัดเจน
ของโครงการแต่ละฝ่าย ระเบียบปฏิบัติ วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการท างาน หากทุกอย่างถูกต้องชัดเจน  
มีมาตรฐาน ก็เท่ากับว่าสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรส่วนหนึ่งแล้ว 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับผิดชอบงานของบุคลากร การรับ
มอบหมายงานมาปฏิบัตินั้น บุคลากรต้องได้รับความไว้วางใจ มีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินงานเต็มที่ 
ปราศจากการรบกวนจากผู้อ่ืน หรือผู้บริหาร ในการบริหารงาน ผู้บริหารต้องเข้าใจความรู้สึกของบุคลากร  
เมื่อมอบหมายงานแล้วต้องมอบหมายอ านาจในการตัดสินใจตามไปด้วย สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักคือ 
การมอบหมายงานแสดงถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร แสดงถึงความไว้วางใจบุคลากร  
การที่ผู้บริหารด าเนินงานดังกล่าวมาแล้วท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างาน 

5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การท างานของบุคลากรในแต่ละงานหรือนิยาม
ว่าเป็นระยะสั้นจะสะสมก่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และในระยะยาวเมื่อท างานต่อเนื่องไป บุคลากรจะ
เกิดความก้าวหน้าในงานทั้งสถานภาพและรายได้ หากงานที่บุคลากรท ามีคุณลักษณะดังกล่าวนี้ บุคลากรจะ
เกิดแรงจูงใจอยากท างาน 

 2) องค์ประกอบค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทนหรือเงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึง
การเลื่อนข้ันเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นที่พอใจของบุคคลที่ท างาน 

2. ความม่ันคงในการท างาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มั่นคงและความยั่งยืนในหน้าที่การงาน  

3. ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น 
การไม่ถูกย้ายไปท างานในทีแ่ห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัว 

4. ต าแหน่งงาน/สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับและนับถือ 
ของสังคม มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 
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5. นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการ
และการบริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

 

6. สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เช่น    
แสง เสียง อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ เทคโนโลยี เป็นต้น 

7. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ( Interpersonal Relation with Supervision) หมายถึง 
ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีกับหัวหน้างาน  

8. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือ
ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการด าเนินงานและการบริหารงาน 

9. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ( Interpersonal Relation with 
Peers and Subordinates) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกันเป็นอย่างดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 หลักการส าคัญของทฤษฎีเหล่านี้ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีส่วนส าคัญที่จะท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัด
ประเภทข้าราชการต ารวจและการแบ่งสายงานจะมีผลกระทบโดยตรงต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

2.2 ประเด็นการวิเคราะห์ 

2.2.1 การแยกประเภทข้าราชการต ารวจ  

1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีการแบ่งประเภทต ารวจ  
ในมาตรา 8 ข้าราชการต ารวจ มี 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) ข้าราชการต ารวจที่มียศ ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 54 
(2) ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ ได้แก่ ข้าราชการต ารวจในกลุ่มสายงานตาม 

มาตรา 53 (2) (5) และตามที่ ก.ตร.ก าหนด  
  การก าหนดประเภทต าแหน่ง วิธีการก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การ
ด าเนินการทางวินัย อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง ตลอดจนการอ่ืน
ตามที่จ าเป็น ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศตาม (2) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน พระราชกฤษฎีกาต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

  การใช้ข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ มิให้มีผลกระทบต่อข้าราชการต ารวจที่ด ารงต าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 8 วรรคสอง มีผลใช้บังคับและเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวแล้ว ให้มีสิทธิใช้ยศตามที่ด ารงอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับได้ต่อไป มาตรา 164 
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2) ประเด็นพิจารณา 

จากการที่ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีการแบ่ง
ประเภทต ารวจเป็นต ารวจมียศและต ารวจไม่มียศ มีประเด็นในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การไม่มียศเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างไร  

การก าหนดให้ต ารวจไม่มียศจะท าให้การบริการจัดการได้มีประสิทธิภาพขึ้นจริง
หรือไม่ หากจะพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ บางแนวคิดอาจพิจา รณาว่า 
เป็นการท าให้เสียขวัญก าลังใจในการท างานเพราะการที่รับราชการเป็นต ารวจมียศก็เพ่ือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล 
เป็นขวัญก าลังใจ และความภาคภูมิใจของต ารวจ และเป็นแรงจูงใจส าคัญที่ท าให้บุคคลภายนอกสมัครใจมา
เป็นข้าราชการต ารวจ ทั้งนี้ เพราะยศและความก้าวหน้าในงานเป็นส่ วนส าคัญที่ท าให้คนที่มีความรู้
ความสามารถ อยากเข้ารับราชการต ารวจ หากไม่มียศ คนกลุ่มนี้อาจจะไม่เลือกที่จะเข้ามารับราชการต ารวจ  
ในสายงานวิชาชีพเหล่านี้ ซึ่งอาจจะท าให้หน่วยงานขาดประสิทธิภาพหรือคุณภาพในการท างานลดลง  
อันจะท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูปองค์กรในครั้งนี้  

แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการก าหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในการรับราชการ  
ที่ชัดเจน ใช้ระบบคุณธรรม มีการปกครองบังคับบัญชาตามสายงานวิชาชีพที่ไม่เข้มงวดเหมือนกับข้าราชการ
ต ารวจที่มียศ และมีแรงจูงใจอย่างอ่ืน เช่น ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่งที่เพ่ิมขึ้น และสิทธิประโยชน์อ่ืน 
ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่มียศ ก็น่าจะเป็นทางเลือกให้แก่ข้าราชการต ารวจที่มีความประสงค์จะเติบโต  
ในสายงานวิชาชีพเฉพาะทาง และพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องการเจริญเติบโต 
ความก้าวหน้าในการรับราชการต ารวจ นอกจากนี้ ก็อาจจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ เลือกที่จะ
รับราชการต ารวจ และเติบโตในสายงานวิชาชีพของตน 

หากพิจารณาระบบชั้นยศของข้าราชการต ารวจ และระบบชั้นยศของทหาร  
ของไทย จะพบว่ามีความลักษณะที่สอดคล้องกันมาก แต่ในขณะที่ ระบบงาน รูปแบบการท างาน และ  
สายการบังคับบัญชาของต ารวจ ไม่มีความจ าเป็นต้องเหมือนกันกับของทหารเนื่องจากข้าราชการต ารวจ  
ต้องท างาน สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน ดูแลทุกข์สุข รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เฉกเช่น  
ในประเทศพัฒนาแล้วที่ระบบชั้นยศของต ารวจมีความแตกต่างกับระบบชั้นยศของทหาร เช่น ประเทศสหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น แต่กระนั้นก็ตาม สังคมไทยดูเหมือนยังให้ความส าคัญกับ
เรื่องการมียศ และการยอมรับนับถือกันในสังคมโดยการพิจารณาจากชั้นยศ จึงอาจจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
แนวคิดของคนในสังคมซึ่งจะส่งผลต่อคนที่จะเลือกเข้ารับราชการต ารวจที่ยังเห็นว่าชั้นยศเป็นหนึ่งในปัจจัย
ส าคัญของการสร้างการยอมรับของคนในสังคม17  

กล่าวโดยสรุป การก าหนดให้มีข้าราชต ารวจไม่มียศ ควรเป็นทางเลือกให้แก่
ข้าราชการต ารวจโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ โดยต้องก าหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้า  
ในการรับราชการที่ชัดเจน ใช้ระบบคุณธรรม มีการปกครองบังคับบัญชาตามสายงานวิชาชีพที่ไม่เข้มงวด
                                                           
17 Poothakool, K.  (2012) .  The Royal Thai police, 2006-2011:  Five years without reform.  Ph.D.Thesis.  The 
Department of Sociology, University of Aberdeen. 
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เหมือนกับข้าราชการต ารวจที่มียศ และมีแรงจูงใจอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม แต่การสร้างการยอมรับในสังคมกับ 
กรณีข้าราชการต ารวจไม่มียศ อาจจ าเป็นต้องใช้เวลา 
 

ประเด็นที่  2 มีมาตรการเกี่ยวกับการชดเชยในด้านความก้าวหน้าและ
ค่าตอบแทนส าหรับการไม่มียศหรือไม่ อย่างไร 

การก าหนดข้าราชการต ารวจไม่มียศ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต ารวจในงานบางลักษณะ เช่น ต าแหน่งอาจารย์ในกองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
ด้านการแพทย์ การพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล หรือการพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งเป็นงานที่ต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือเพ่ือการรักษาพยาบาล การก าหนดให้ข้าราชการต ารวจดังกล่าวอยู่
ภายใต้ระบบชั้นยศเช่นเดียวกับต ารวจ ในสายงานป้องกัน การสืบสวน หรือสายงานสอบสวน อาจก่อให้เกิด
อุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าและระบบการบริหารงานบุคคลในสายงานของข้าราชการต ารวจประเภท
ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ยังไม่มีปรากฎบทบัญญัติที่จะเป็นสิ่ง
รับประกันการชดเชยให้กับการไม่มียศของต ารวจสายงานวิชาชีพเฉพาะ รวมทั้งความก้าวหน้าที่จะถูกจ ากัด
จากการไม่มียศ  

ทั้งนี้มีการก าหนดไว้เฉพาะสายงาน 1-4 จะสามารถด ารงต าแหน่งตั้งแต่ ผบก. 
ขึ้นไป ตามมาตรา 69 นั่นคือ หากหน่วยงานระดับ บช. ที่มีสายงานวิชาชีพเฉพาะร่วมกับต าแหน่งปกติ ผู้ที่อยู่
ในสายงานวิชาชีพเฉพาะจะไม่สามารถด ารงต าแหน่ง รอง ผบช. เช่น ในกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) และ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.) โดยต าแหน่งสูงสุดในปัจจุบันคือ สบ6 ซึ่งเทียบเท่า ผบก. ซึ่งหากไม่มีการ
ขยายเพดานต าแหน่งให้สูงขึ้นในกฎ ก.ตร. ความก้าวหน้าในสายงานเหล่านี้จะมีจ ากัด ไม่เท่าเทียมกับสายงานอื่น 
ซึ่งหากเป็นไปตามระบบเดิมจะสามารถเลื่อนต าแหน่งไปด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ คือ รอง ผบช. ดังนั้นการออก
กฎ ก.ตร. ข้าราชการที่ไม่มียศส าหรับต ารวจสายงานวิชาชีพเฉพาะต้องมีการพิจารณาประเด็นเรื่อง  
ของค่าตอบแทนที่เหมาะสมมากข้ึน เพ่ือทดแทนยศ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้พลเรือนอยากเข้า
มารับราชการต ารวจ เพราะหากไม่อะไรมาทดแทนยศแล้ว อาจจะมีปัญหาในการได้คนที่มีคุณภาพเข้ามา
ท างานเป็นข้าราชการต ารวจลดน้อยลง หรือเกิดภาวะสมองไหล คนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทางเลือก  
ก็จะไปท างานในหน่วยงานที่มีค่าตอบแทนมากกว่าได้  ตัวอย่างเช่น ต าแหน่งอาจารย์ในโรงเรียนต ารวจ  
ซึ่งในปัจจุบัน เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง รวมทั้งสวัสดิการ น้อยกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไปอย่างชัดเจน  
แต่การประเมินได้ใช้กฎเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในบทเฉพาะกาล ควรมีการก าหนดให้มีระยะเวลาส าหรับการโอนย้าย
สายงานส าหรับผู้ที่สมัครใจอยากจะเป็นข้าราชการต ารวจที่มียศ โดยอาจจะก าหนดระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้
การไม่มียศตามมาตรา 164 ภายในระยะเวลา 2-3 ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ข้าราชการต ารวจได้เลือกที่จะโยกย้าย
สายงานก่อนที่จะมีการบังคับใช้เรื่องการไม่มียศ ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติฯ มาตรา 164 ได้ก าหนดให้มี
ผล ณ วันที่ประกาศในพระราชกฤษฎีกา อันอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมส าหรับผู้ที่อยากจะเป็นข้าราชการ
ต ารวจที่มียศ จึงควรขยายเวลาการบังคับใช้ออกไป 

กล่าวโดยสรุป หากจะมีการก าหนดให้มีข้าราชต ารวจที่ไม่มียศ ควรพิจารณา
มาตรการหรือแนวทางในการเยียวยาหรือชดเชยกับการที่ต้องไม่มียศ ทั้งนี้ เนื่องจาก “ยศ” เป็นปัจจัยหนึ่งที่
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ส าคัญที่เป็นแรงจูงใจให้พลเรือนตัดสินใจเข้ารับราชการต ารวจ ดังนั้น มาตรการเยียวยาจึงมีความจ าเป็นโดย
อาจจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งที่เท่าเทียมกับสถาบันอ่ืน ความก้าวหน้า  
ในสายงานที่ชัดเจนมากขึ้น ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยอาจขยายเวลาการใช้บังคับในบทเฉพาะกาลไปอีกสัก
ระยะหนึ่งเพ่ือเปิดโอกาสในการโยกย้ายสายงานส าหรับผู้ที่อยากเป็นข้าราชการต ารวจที่มียศ อย่างไรก็ตาม
ประเด็นส าคัญไม่ใช่เรื่องของการมียศหรือไม่มียศ แต่หากจะเป็นเรื่องของมาตรฐานรายได้และสวัสดิการที่ควร
เป็นมาตรฐานเดียวกับหน่วยงานอ่ืนที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงที่สุดโต่งจะก่อให้เกิดแรงต้านจนส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงในมิติอ่ืน 
 
3. การยุบหน่วยงานบางหน่วยของต ารวจเพื่อให้ข้าราชการต ารวจมุ่งการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ 
ดูแลความเป็นอยู่หรือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

3.1 จุดมุ่งหมายและหลักการ 
การโอนย้ายภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักออกจากส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือให้ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
 

3.2 ประเด็นการวิเคราะห์ 

1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีการโอนย้ายภารกิจไป
ยังหน่วยงานอื่น ดังนี้ 

  - ให้มีการยุบกองบังคับการต ารวจรถไฟ และให้โอนเงินงบประมาณของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาตรา 155 

  - ให้มีการให้โอนงานที่เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อันได้แก่ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่จะ
ตกลงกันว่าหน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวน
การกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน มีประธานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเป็นผู้นัดประชุม แล้วให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบหรือเปลี่ยนแปลงกองบังคับ การ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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2) ประเด็นพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติต ารวจฉบับนี้ก าหนดให้มีการโอนย้ายงาน 5 ประเภท คือ           

1) การโอนย้ายงานของกองบังคับการต ารวจรถไฟ 2) การโอนงานเกี่ยวกับกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3) การโอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีการเสนอให้มีการโอนย้ายงานอย่างอ่ืนของต ารวจด้วย เช่น 
ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจทางหลวง ต ารวจน้ า ต ารวจคุ้มครองผู้บริโภค ต ารวจปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ และต ารวจท่องเที่ยว เป็นต้น โดยหน่วยงานเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักและ
มีหน่วยงานที่รับชอบงานด้านนี้โดยตรงและเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการในแต่ละ
ด้านอยู่แล้ว เช่น ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองให้โอนไปอยู่กับกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบด้านพรมแดน
โดยตรง ต ารวจทางหลวงให้โอนไปอยู่กับกระทรวงคมนาคมซึ่งรับผิดชอบดูแลถนนและการคมนาคม รวมทั้ง
การสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานให้กับต ารวจทางหลวง ต ารวจน้ าให้ไปอยู่กับ
ทหารเรือซึ่งดูแลพ้ืนที่ทางน้ าทั้งหมดอยู่แล้ว ต ารวจคุ้มครองผู้บริโภคให้ย้ายไปอยู่กับส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) และต ารวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนให้ไปอยู่กับกรมศุลกากรและ  
กรมสรรพมิตร และต ารวจท่องเที่ยวให้ไปอยู่กับกระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลการท่องเที่ยวโดยตรง  

โดยแท้จริงแล้วนั้น ในช่วงที่ผ่านมามีความพยายามในการปฏิรูปต ารวจโดยการ
โอนย้ายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของต ารวจหลายครั้ง แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ด้วยปัญหาของ
ความไม่พร้อมของส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่จะรับโอนงานไป เนื่องจากการถ่ายโอนภารงาน
มักจะให้มีการถ่ายโอนแค่อ านาจหน้าที่ไม่มีการโอนย้ายบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ หรืองบประมาณในการ
ด าเนินการไปด้วย ท าให้ฝ่ายที่รับโอนขาดความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและจ านวนที่
เพียงพอในการด าเนินการภารงานที่ได้รับโอนไป   

 

ให้สอดคล้องกัน ถ้าปรึกษาหารือกันยังไม่ได้ข้อยุติให้กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอันยุบไป มาตรา 157 

- ให้มีการโอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร 
และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร ภายในห้าปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาตรา 158 
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ประเด็นที่ 1 การโอนงานจราจร 

ประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดในการโอนย้ายภารกิจของต ารวจน่าจะเป็น 
การโอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การอ านวยความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้แก่ท้องถิ่น คือ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร โดยมีการให้ความเห็นถึงข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป18   

โดยในส่วนความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนงานจราจรไปให้ท้องถิ่นดูแลจะ
ประกอบไปด้วย เช่น  

- ไม่ควรโอนงานจราจรไปให้กับหน่วยงานอ่ืน เพราะงานจราจรเป็นงานส าคัญของ
ต ารวจ เป็นสายตรวจคนแรกที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และอ านวยความสะดวกการจราจร ณ จุด  
เกิดเหตุ และเห็นว่าจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งบนบกและในน้ าทั่วประเทศ หากโอนงานไประดับ
พ้ืนที่ การรักษาความปลอดภัยจะอยู่นอกอ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

- ไม่ควรโอนงานจราจรให้ท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในการบังคับใช้
กฎหมาย และการแก้ไขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกันและ  
ต้องบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพ หากให้ท้องถิ่นแยกกันท าจะก่อให้เกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหา
การจราจรในภาพรวม  

- การโอนงานจราจรอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านการใช้กฎหมายจราจรส่งผลให้
มีหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามท้องที่ ที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อความเป็นเอกภาพและ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึง การบริหารจัดการงานจราจรอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งหากมีความจ าเป็นต้องโอนงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ควรโอนไปให้หน่วยงาน
ที่สามารถก ากับดูแลงานจราจรดังกล่าวในภาพรวมระดับประเทศ เช่น กระทรวงคมนาคม ซึ่งก ากับดูแล  
กรมการขนส่งทางบก (ผู้ขับข่ียานพาหนะ) กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท (ถนน) รวมทั้งยังเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรืออาจเป็นหน่วยงานอ่ืนที่
สามารถสั่งการ ก ากับดูแลการอ านวยการจราจร และการบังคับใช้กฎหมายจราจรในระดับประเทศได้  
อีกทั้งการโอนไปเพียงภารกิจโดยไม่โอนบุคลากรไปด้วยอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างบุคลากรเพ่ือมารองรับ
ภารกิจใหม่ และการสร้างองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของหน่วย ในการบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
จะสามารถท าได้ในระยะที่ก าหนดหรือไม่  

                                                           
18 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2563). สรุปการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ..... สืบค้นจาก https://www.krisdika.go.th/data/news/news13842.pdf. 
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ส าหรับความคิดเห็นที่สนับสนุนให้มีการโอนงานจราจรไปให้ท้องถิ่นรับผิดชอบจะ
เป็นประเด็นเกี่ยวกับการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของต ารวจในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการและการอ านวย
สะดวกด้านการจราจรไปให้หน่วยงานท้องถิ่นท าและงานส่วนนี้หน่วยงานท้องถิ่นก็สามารถท าได้เพราะเป็นงาน
ที่ไม่ใช่งานบังคับใช้กฎหมายจราจร หรือเป็นงานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ ในความรับผิดชอบอยู่แล้วนั่นคือ  
การดูแลทางเท้า โดยความพร้อมของท้องถิ่นในการด าเนินการด้านงานจราจรบางส่วนที่จะมีการโอนไป  
นั่นคือ งานจราจรที่จะโอนไปให้ท้องถิ่นด าเนินการประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การอ านวยความสะดวก  
ในการจราจร (โบกรถ) การกวดขันวินัยจราจร (ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎจราจร) และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(ล็อคล้อ ยกรถ) ซึ่งท้องถิ่นมีศักยภาพสามารถด าเนินงานจราจรเองได้ โดยท้องถิ่นที่มี ความพร้อม ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร   

นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงานจราจรเพ่ือรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจเรียบร้อยแล้ว เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมหน้าที่ในส่วนเกี่ยวกับงานจราจรไว้ ตามมาตรา 53 (9) และมาตรา 50 (2/1) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (1/1) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบล (ฉบับที่  7 )  พ.ศ.  2562 มาตรา 62 (6)  และ (6/1 )  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 89 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และมาตรา 45 (6/1) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

แม้ส่วนใหญ่ในประเทศอาเซียนจะมีการจัดการจราจรโดยต ารวจ แต่ก็มี 
บางประเทศที่มีลักษณะการให้อ านาจจัดการจราจรเป็นของท้องถิ่น เช่น การจัดการจราจรในประเทศ
ฟิลิปปินส์ที่ให้เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดการจราจรในชุมชน รวมทั้งการมีอ านาจในการจับกุม
และออกใบสั่งกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรได้ ส่วนการด าเนินคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรจะเป็นหน้าที่ 
ของต ารวจเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการโอนย้ายภารกิจด้านงานจราจรบางส่วนไปให้กับ
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  

  กล่าวโดยสรุป การโอนภารกิจด้านงานจราจรไปให้ส่วนท้องถิ่นได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และเทศบาลนคร โดยด าเนินการบางส่วนอันได้แก่ การอ านวยความสะดวก การกวดขันวินัยจราจร และ
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถ เป็นแนวทางที่น่าจะเกิดประโยชน์ส าหรับ
ต ารวจโดยภาพรวมเนื่องจากท้องถิ่นเหล่านี้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการด าเนินการกิจการด้านงานจราจร
ที่ได้ก าหนดให้มีการโอนย้ายได้เป็นอย่างดี โดยส่วนท้องถิ่นได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  
ส าหรับการด าเนินงานไว้บางส่วนแล้ว เช่น การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถน างบประมาณท้องถิ่น
มาใช้ในงานจราจรได้ เป็นต้น ทั้งนี้การโอนย้ายภารกิจเหล่านี้ไปให้ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจะท าให้ต ารวจ
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สามารถด าเนินการในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายในฐานความผิดอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่ต้องมา
เสียเวลากับการโบกรถ หรือกดสัญญาณไฟจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา รวมทั้งการเสียเวลา
ส่วนใหญใ่นแต่ละวันในการแก้ไขปัญหารถติดโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง    

ประเด็นที ่2 การโอนย้ายงานของกองบังคับการต ารวจรถไฟ 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดให้มีการโอนย้ายภารกิจของกองบังคับ
การต ารวจรถไฟไปให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด าเนินการมีทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยส่วนที่
ไม่เห็นด้วยมองว่า หากไม่มีต ารวจรถไฟอาจจะมีคนอาศัยช่องทางผ่านรถไฟในการกระท าความผิดได้ เช่น  
การขนของหนีภาษี ยาเสพติด อาวุธสงคราม การหลบหนีเข้าเมือง การกระท าผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และ
ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของต ารวจ หากมีแต่เจ้าหน้าที่ของการรถไฟอาจจะท าให้เกิดช่องว่าง 
ในการกระท าผิด โดยเฉพาะหากเจ้าหน้าที่ ไม่เคยผ่านการฝึกและการท างานแบบต ารวจมาก่อน 19  
ส าหรับส่วนที่เห็นด้วยมองว่า งานของต ารวจรถไฟไม่ใช่ภารกิจหลักของต ารวจ สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานที่ดูแลรถไฟท าหน้าที่ในส่วนนี้ได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ต ารวจในการตรวจตราบนรถไฟหรือสถานีรถไฟ
ซึ่งเป็นพ้ืนที่จ ากัด โดยหน้าที่นี้สามารถท าการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่การรถไฟด าเนินการตรวจสอบได้ ทั้งนี้  
เพ่ือสามารถน าก าลังพลในส่วนนี้ไปจัดสรรลงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เพียงพอ     

กล่าวโดยสรุป การโอนภารกิจของกองบังคับการต ารวจรถไฟไปให้การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ด าเนินการน่าจะเกิดประโยชน์ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติในภาพรวม  

ประเด็นที่ 3 การโอนงานเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดให้มีการโอนย้ายภารกิจเกี่ ยวกับ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปให้หน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบโดยตรงอันได้แก่ 
หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับในส่วนที่ไม่เห็นด้วยมองว่า ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสลับซับซ้อนและด าเนินการเป็นขบวนการ ต่อเนื่องหลายพ้ืนที่และ
เป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ ต ารวจทั่ ว ไปอาจจะไม่สามารถรองรับการด าเนินการทาง  

กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีภารกิจประจ าเป็นจ านวนมากแล้ว20  แต่อย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคดีที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายคดีมีการด าเนินการโดยต ารวจ 
ในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุเป็นส่วนใหญ่ เช่น คดีฆ่าเสือด า ที่ด าเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ  
จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อัยการด าเนินการฟ้องคดีผู้กระท าผิดและศาลตัดสินลงโทษได้21 เป็นต้น  
ดังนั้น ในการท าส านวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานสามารถให้ต ารวจพ้ืนที่ด าเนินการได้ และในส่วน
                                                           
19 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2563). สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ..... สืบค้นจาก https://www.krisdika.go.th/data/news/news13842.pdf. 
20 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2563). สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ..... สืบค้นจาก https://www.krisdika.go.th/data/news/news13842.pdf. 
21 ทีเอ็นเอ็น ออนไลน์. (2562). สรุปไทม์ไลน์ 'คดีเสือด า' ก่อนศาลพิพากษา. สืบค้นจาก https://www.tnnthailand.com/content/4696. 
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ของการป้องกันปราบปรามนั้นเป็นงานในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว 
ดังนั้น หากสามารถตัดภารกิจในส่วนนี้ไปให้หน่วยงานอ่ืนได้ ก็จะท าให้สามารถน าก าลังพลในส่ วนนี้ไปท า
ประโยชน์ในหน้าที่อ่ืนของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้    

กล่าวโดยสรุป การโอนภารกิจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปให้หน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบโดยตรงน่าจะเกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โดยจะเป็นการลดภารงานที่ไม่จ าเป็นและมีก าลังพลที่จะจัดสรรลงในพ้ืนที่มากขึ้น โดยงานป้องกันปราบปราม
นั้นมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว ส่วนงานสอบสวนสามารถที่จะให้ต ารวจพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการ
ได้ โดยที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินการทางคดี 

ประเด็นที่ 4 การโอนงานอ่ืน 

ในอดีตมีการเสนอให้มีการโอนย้ายงานอย่างอ่ืนของต ารวจด้วย เช่น ต ารวจตรวจ
คนเข้าเมือง ต ารวจทางหลวง ต ารวจน้ า ต ารวจคุ้มครองผู้บริโภค ต ารวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  

และต ารวจท่องเที่ยว เป็นต้น แต่ในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีการโอนย้ายเพียง  
3 ด้านดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประเด็นที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งคือ ควรมีการโอนภารกิจงาน
อ่ืนของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ิมเติมหรือไม่ หากจะมีการโอนย้ายเพ่ิมเติมจะเป็นงานด้านใดบ้าง  
และเหตุผลที่จะน ามาสนับสนุนหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนคืออะไร โดยอาจจะต้องค านึงถึง  
ความพร้อมของหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบด าเนินการแทน และความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ซึ่งหากพิจารณาแล้วยังไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดอย่างชัดเจนจากการโอนย้ายภารกิจ 

ส าหรับภารกิจที่ควรยังคงอยู่กับส านักงานต ารวจแห่งชาติจากตัวอย่างที่กล่าวมา
ข้างต้น ประกอบด้วย ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจคุ้มครองผู้บริโภค และต ารวจปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากงานด้านเหล่านี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดที่มักจะเกิดขึ้น 
เป็นประจ าในประเทศไทย เช่น การหลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในความผิดชอบของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง  
การผลิตหรือหลอกลวงขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของต ารวจคุ้มครองผู้บริโภค และ  
คดีแชร์ออนไลน์ซึ่ ง เป็นอาชญากรรมที่ก าลังขยายความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นในยุคปัจจุบันโดยอยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของต ารวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานต ารวจเหล่านี้ 
มีการบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายเฉพาะและมีการด าเนินการสืบสวนสอบคดีและท าส านวนคดี  
ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งหน่วยงานอ่ืนอาจยังไม่มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเหล่านี้ และหากจะมีการโอนทุกอย่างรวมทั้งบุคลากรไปด้วย น่าจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะในส่วนของการโอนบุคลากรที่บางส่วนอาจจะยังอยากจะอยู่เป็นข้าราชการต ารวจ และในการตรา
กฎหมายให้มีการโอนบุคลากร น่าจะต้องมีการเปิดโอกาสให้สมัครใจเลือกว่าจะยังรับราชการต ารวจ หรือ  
จะโอนไปสังกัดหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ หากเป็นดังนี้ เจ้าหน้าที่บางส่วนอาจจะเลือกเป็นข้าราชการต ารวจ  
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน  อาจท าให้เกิดปัญหากับหน่วยงานที่รับโอน 
ไปในการที่หาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาทดแทนในช่วงระยะเวลาที่สั้น อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานในการควบคุมปัญหาอาชญากรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเหล่านี้ ซึ่งปัญหา
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อาชญากรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาอาชญากรรมที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สังคมในวงกว้าง ดังนั้น อาจก าหนดเป็นกรอบระยะเวลาในการถ่ายโอนภารกิจ และด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ก าลังคน การคัดเลือก และสรรหาบุคลากรเข้ามายังหน่วยงานใหม่ การอบรม และงบประมาณ เป็นต้น 

ส าหรับภารกิจที่ควรพิจารณาให้มีการโอนย้ายเพ่ิมเติมน่าจะเป็นภารกิจในส่วน 
ของต ารวจทางหลวง ต ารวจน้ าและต ารวจท่องเที่ยว โดยหากพิจารณาตามหลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับต ารวจทางหลวงมีหน้าที่ส าคัญที่คอยตรวจสอบการใช้รถ
ใช้ถนนบนเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักของประเทศหรือทางหลวง โดยไม่มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบ
ด าเนินคดีแต่อย่างใด ส าหับการสกัดกั้นยาเสพติดสาเหตุใช้ต ารวจในแต่ละพ้ืนที่ในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดได้ 
โดยปัจจุบันได้มีการด าเนินเป็นภารกิจประจ าอยู่แล้ว นอกจากนี้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ
งานของต ารวจทางหลวงส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงอยู่แล้ว ดังนั้นหากจะมีการโอนภารกิจ
ไปยังกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จึงน่าจะสามารถด าเนินการได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ  
การท างาน ส าหรับภารกิจของต ารวจน้ าจะมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ทางน้ าเป็นความรับผิดชอบหลัก 
ของกองทัพเรือซึ่ งต ารวจน้ าจะมีเขตรับผิดชอบที่ซ้ าซ้อนกับของทหารเรืออยู่แล้ว และในส่วน ของ 
การด าเนินการสืบสวนสอบคดี รวมทั้งงานป้องกันปราบปรามบางส่วนก็สามารถที่จะให้สถานีต ารวจในพ้ืนที่
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ และในส่วนของต ารวจท่องเที่ยวภารกิจหลักคือการให้บริการนักท่องเที่ยวและ
เป็นผู้ประสานงานในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีนโยบาย  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องส าคัญ แต่ในการด าเนินการ  
สร้างความปลอดภัยสามารถให้สถานีต ารวจในพ้ืนที่ด าเนินการได้ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงต ารวจท่องเที่ยวก็ไม่ได้ มี
บทบาทในส่วนของการป้องกันอาชญากรรมให้กับนักท่องเที่ยวมากนัก รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ใช่
อ านาจหน้าที่ของต ารวจท่องเที่ยว แต่ต ารวจท่องเที่ยวจะมีบทบาทส าคัญเพียงการช่วยเหลือ บริก าร และ
ประสานงานกับนักท่องเที่ยวมากกว่า  

ส าหรับพันธกิจของกองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยวประกอบด้วย 22  
1.  ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย ์ พระราชิน ี พระรัชทายาท  

พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ  
2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว 
3. สร้างความพึงพอใจในการบริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  
4.  ขจัดปัญหาการหลอกลวงเอารั ดเอาเปรี ยบและคุ้ มครองผลประโยชน์ 

ที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว 
5. สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อ ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว 

6. ขจัดปัญหาการท าให้แหล่งท่องเที่ยว เสื่อมโทรม เสียหาย ไร้ระเบียบ  

                                                           
22 กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว. (ม.ป.ป.). วิสัยทัศน์ พันธกิจ. สืบค้นจาก https://touristpolice.go.th/วิสยัทัศน-์พันธกิจ/. 

https://touristpolice.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/
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ซึ่งพันธกิจเหล่านี้ (ยกเว้นข้อ 1 ซึ่งเป็นภารกิจหลักของต ารวจอยู่แล้ว) สามารถให้
หน่วยงานที่ไม่ใช่ต ารวจท าแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือส่วนท้องถิ่น ข้อเสนอแนะนี้
ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่นี้ แต่ผู้ที่ท าหน้าที่นี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานต ารวจ ที่จะท า
หน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือ บริการ และประสานงานกับนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดี
ให้กับประเทศไทย โดยก าลังพลของต ารวจท่องเที่ยวในส่วนนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นระดับกองบัญชาการสามารถที่จะ
ปรับไปท าหน้าที่ในส่วนอื่นที่หน่วยงานหลักได้   

กล่าวโดยสรุป ส าหรับการโอนภารกิจด้านอ่ืน ๆ หากพิจารณาแล้วยังไม่เห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดอย่างชัดเจนจากการโอนย้ายภารกิจก็ควรที่จะคงไว้ เช่น ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจทาง
หลวง ต ารวจคุ้มครองผู้บริโภค และต ารวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนภารกิจที่ควรได้รับการ
พิจารณาให้มีการโอนย้ายไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงและรับผิดชอบงานด้านนั้น ๆ อยู่แล้ว เช่น ภารกิจ
ของต ารวจน้ าและต ารวจท่องเที่ยว เป็นต้น 

 

4. การให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
 

4.1 จุดมุ่งหมายและหลักการ 

การให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจมากขึ้น รวมทั้งการให้ท้องถิ่นให้เงินอุดหนุนแก่สถานี
ต ารวจเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจ  

 

4.2 ประเด็นการวิเคราะห์ 

1) การด าเนินการในร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันก าหนดให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในกิจการต ารวจ ดังนี้ 

  มาตรา 7 ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและ
ชุมชนโดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่
เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ต ารวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. ก าหนด 

เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้แก่สถานีต ารวจ ให้ใช้เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจและกิจการในสถานีต ารวจนั้น โดยไม่ต้องน าส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน  
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2) ประเด็นพิจารณา 

จากการที่ร่าง พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในกิจการงานต ารวจโดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่
เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจ  
มีส่วนร่วมในการท าแผนหรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญาและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้นในส่วนของการก าหนดนโยบาย 
จนถึงส่วนท้ายในการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล  ในส่วนที่ส าคัญน่าจะเป็นประเด็นปัญหาในการเข้ามา
มีส่วนร่วมน่าจะเป็นในส่วนของงบประมาณ ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการที่จะ ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินมาสนับสนุนงานของต ารวจได้ก็ต้องมีการก าหนดให้มีการแก้ไข
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณของท้องถิ่นให้สามา รถที่น ามาใช้ในกิจการของต ารวจได้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่นคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 

 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชน 
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 

  มาตรา 12 วรรค 3 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญาและการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นกองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรจังหวัดจะจัดให้มีแผนหรือมาตรการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนภายในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น เมื่อ ก.ตร.และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนหรือมาตรการดังกล่าวแล้ว ให้ส านักงบประมาณและส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว 

  ในกรณีที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ ให้จัดอัตราก าลัง
ให้แก่สถานีต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธรจังหวัด ตามล าดับ  
ให้ครบถ้วนตามกรอบอัตราก าลังก่อน 

  ในการจัดท าแผนหรือมาตรการตามวรรคสาม ให้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ หัวหน้าสถานีต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ร่างพระราชบัญญัตินี้ มีการยกเลิกคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 
อันจะเป็นการยุบคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจของกรุงเทพมหานคร จังหวัดและ
สถานีต ารวจต่าง ๆ (กต.ตร.) ซึ่ง กต.ตร.เป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหา  
ของแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี และเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ตามมาตรา 7 โดยไม่จ ากัดรูปแบบ 
และสามารถมีส่วนร่วมได้โดยวิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน  

ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานต ารวจนั้น มีการน า
แนวคิดนี้มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของต ารวจ ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด และ
ปรัชญาการท างานของต ารวจใหม่บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่าต ารวจกับประชาชนท างานร่วมกันโดยใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ย่อมจะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม  
สภาพสังคมไร้ระเบียบ (Social disorganization) การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ หน่วยงานต ารวจ
จะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนนั้นโดยมีการเปิดโอกาสให้ชุมชน  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อแนะน า ในการจัดล าดับความส าคัญของการแก้ไขปัญหาในชุมชน23 
จากหลักคิดดังกล่าว ท าให้ต ารวจต้องปรับกลยุทธ์ ในการท างาน เช่น การป้องกันอาชญากรรม  
ที่แนวคิดเดิมมักจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจออกตรวจตรา และรอรายงานเหตุแล้วเข้าไประงับ
เหตุ ได้มีการปรับเปลี่ยนการท างานโดยให้มีต ารวจชุมชน ก าหนดมอบหมายความรับผิดชอบในการท างาน  
โดยให้ไปสัมผัสใกล้ชิดประชาชน สม่ าเสมอเพ่ือสร้างความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน  
หากประชาชนมีความไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้วจะน าไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานกับต ารวจ 
และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนโดยแท้ที่จริงแล้ว แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  หรือต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community policing) เริ่มมีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงปี  
ค.ศ.1960-1969 เป็นผลมาจากปัญหาการประท้วง และความไม่สงบเรียบร้อยในหลายพ้ืนที่ของประเทศ 
จุดมุ่งหมายของแนวคิดนี้เพ่ือต้องการให้ต ารวจท างานใกล้ชิดชุมชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และ 
ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน โดยมีหลักคิดส าคัญว่าต ารวจไม่สามารถป้องกันอาชญากรรม
โดยล าพัง24 ขณะที่นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดต ารวจชุมชมสัมพันธ์พูดไปไกลถึงขนาดที่ว่าชุมชนต้องท างาน
ด้วยกันกับต ารวจในการพัฒนาวิธีการ หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม25   

กลยุทธ์การสร้างชุมชนเข้มแข็ งและสร้ างความร่วมมือจากประชาชน  
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหรือที่ เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า ‘กลยุทธ์ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน’ 
(Community Policing) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ ใช้กันอยู่แพร่หลายทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีการศึกษาจ านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของ Community 
                                                           
23 Trojanowicz, R. & Bucqueroux, B. (1990). Community Policing: a Contemporary Perspective. Cincinnati: 
Anderson Publishing Company. 
24 Bayley, D. H. (1994). Policing for the future. New York: Oxford University Press. 
25 Sadd, S. & Grinc, R. (1994). Innovative Neighbourhood Oriented Policing: An Evaluation of Community 
Policing in Eight Cities. In: Dennis P. R. (ed.), The Challenge of Community Policing. CA: Sage Publications. 
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Policing ในปัจจุบันอาจนับได้ว่ากลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะ
ของต ารวจผู้รับใช้ประชาชนเป็นกรอบแนวคิดหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ 
ระบบงานต ารวจสมัยใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอาสาสมัครต ารวจ 

ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจเช่น ประเทศอังกฤษ 
ได้ให้หน่วยงานภาคเอกชน และราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของต ารวจในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
กล่าวคือ ในแต่ละท้องถิ่นจะมีกองก าลังต ารวจ เทียบเท่าได้กับต ารวจภูธรจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งมีท้ังหมด 
43 หน่วย และเป็นหน่วยงานที่มีกองก าลังพลมากที่สุดในประเทศ 26 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
กลาง และรัฐบาลท้องถิ่น  ควบคุมก ากับดูแลโดยคณะกรรมการต ารวจท้องถิ่น (Local Police Authority)  
ของตนเอง แต่ในลอนดอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ จะมีหน่วยต ารวจเฉพาะ 2 หน่วยซึ่งขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (Home Office) ได้แก่ Metropolitan Police และ City of London 
Police  คณะกรรมการต ารวจ (Police Authorities) ประกอบไปด้วยผู้พิพากษา จ านวน 3 คน (Magistrates) 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 9 คน (Local Counselors) และอีก 5 คน มาจากประชาชนซึ่งผ่านการคัดเลือกโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  หน้าที่ของคณะกรรมการต ารวจที่ส าคัญคือตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของต ารวจในพ้ืนที่ซึ่งโดยกฎหมายแล้ว หัวหน้าต ารวจจะต้องท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้
คณะกรรมการรับทราบ เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะกรรมการท้องถิ่น (Local Police Authorities) ในประเทศ
อังกฤษ มีอ านาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับอาวุโสโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงมหาดไทย (Home Secretary) อย่างไรก็ตาม ต ารวจท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระ โดยอ านาจหน้าที่ของต ารวจได้ถูกก าหนดไว้ใน
กฎหมายอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการ
ต ารวจยังสามารถพบในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของต ารวจให้แก่สถานีต ารวจในพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง27  ท าให้ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ ส่วนหนึ่งเป็นการจัดหาโดยต ารวจแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ อีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ  
การสนับสนุนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ไม่เพียงพอ รัฐบาลท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญ 
ในการสนับสนุน ช่วยเหลือต ารวจในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือในการท างาน 
ที่ได้รับการสนับสนุน เช่น รถยนต์สายตรวจ รถจักรยานยนต์ วิทยุสื่อสาร โล่ เสื้อเกราะกันกระสุน อาวุธปืนสั้น 
อาวุธปืนยาว อุปกรณ์ตรวจสถานที่เกิดเหตุ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาล
ท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมสั่งการต ารวจพ้ืนที่ในการ
ปฏิบัติการตรวจตราในพ้ืนที่หรือเข้มงวดกวดขันอาชญากรรมบางประเภท โดยเป็นอ านาจที่ก าหนดไว้ใน
                                                           
26 จุฑารัตน์ เอื้ออ านวยและคณะ. (2553). รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องความเป็นไปได้ในการโอนภารกิจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ.นนทบุรี : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานต ารวจกระทรวงยุติธรรม 
27 ปิยะ อุทาโย และคณะ. (2561). การบริหารจัดการงานต ารวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะ. ส านักพิมพ์ สกว. 
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กฎหมาย Republic Act No. 6975 of 1990 มาตรา 51 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพ่ึงพากันระหว่างต ารวจกับ
รัฐบาลท้องถ่ิน (Section 62, Republic Act No. 8551 of 1998) 

การด าเนินการที่ผ่านมาของส านักงานต ารวจแห่งชาติในด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการต ารวจ ได้มีการน าหลักการต ารวจชุมชนแบบเต็มรูปแบบมาใช้อย่างจริงจังในงานต ารวจ
ไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทาง
เดียวกัน ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม
ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ.2551 และค าสั่งส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ ที่ 248/2554 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ให้ประชาชน  
ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงจัดท าโครงการต ารวจชุมชน
ขึ้นโดยให้ทุกสถานีต ารวจส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการในการป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น การด าเนินงานตามโครงการต ารวจชุมชน ตามค าสั่ง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 513/2554 ลง 23 สิงหาคม 255428 โดยมีหลักการและเหตุผลคือ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่การที่จะ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถด าเนินการได้เพียงล าพัง จ าเป็นที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากประชาชนหรือชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องเข้าไปด าเนินการเสริมสร้าง
แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุน ช่วยเหลือในการจัดตั้งองค์กรชุมชน หรือประชาคม
เพ่ือความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน
ในการด าเนินการดังกล่าว ตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติให้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย 
ของประชาชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ การด าเนินการการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติก าหนด ซึ่งคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ  
พ.ศ. 2549 โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจระดั บสถานีต ารวจ  
มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดลักษณะรูปแบบและวิธีการ ให้ท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วม 
ในกิจการต ารวจ โดยให้ค านึงปัจจัยทางด้านอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น และชุมชนเป็นส าคัญ และระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ.2551  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมต ารวจชุมชนและอาสาสมัครต ารวจ
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย 

                                                           
28 กองแผนงานอาชญากรรม ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ. (2554). ค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 513/2554 เรื่อง 
โครงการต ารวจชุมชน ลง 23 สิงหาคม 2554. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 
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1. ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ และกิจกรรมที่จัด
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน หลายกรณีที่ประชาชนในชุมชน  
คิดว่าต ารวจชุมชมสัมพันธ์คือการร้องเพลง เต้นร า การจัดงานเลี้ยงของต ารวจกับชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้  
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ยังมีความเข้าใจนิยามของต ารวจชุมชนที่ไม่ตรงกัน  
ท าให้การน าแนวคิดดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ มีความผิดแผกแตกต่างไปจากนิยามของงานต ารวจ
ชุมชน 

2. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของต ารวจชุมชน 
ทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ส่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่เห็นความส าคัญของการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดต ารวจชุมชน ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น มีภาระงานปกติท่ีต้องปฏิบัติ และไม่ได้มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน ท าให้มุ่งเน้น
จะด าเนินกิจกรรมของหน่วยมากกว่าที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดชุมชนสัมพันธ์ 

3. งบประมาณ ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ  ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมที่ท า 
และขาดประสิทธิภาพ จากการศึกษาข้อเสนอแนะจากงานวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า มีการเสนอให้การด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของต ารวจชุมชน ควรให้ประชาชนในพื้นท่ี และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
และเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นแกนกลางในการด าเนินงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การหาแนวทางแก้ไข  
การจัดหาก าลังพลจากภาคประชาชน หรืออาสาสมัครเพ่ือเข้ามาช่วยงานต ารวจ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมของต ารวจชุมชนโดยเฉพาะในปัจจุบันมีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เทศบาล สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไขได้
ยากเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
และสนับสนุนงบประมาณ29  

4. บุคลากรที่ใช้ด าเนินงาน เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์  
แต่เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้รับผิดชอบงานชุมชนสัมพันธ์โดยตรง มีไม่เพียงพอ 
และเจ้าหน้าที่บางคนได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่อ่ืน บางครั้งมีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ผู้รับผิดชอบโครงการในงานต ารวจชุมชนเนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่มีความส าคัญ เร่งด่วนกว่า เช่น 
การติดตามจับกุมคนร้าย การระดมก าลังเพ่ือป้องกันเหตุ และควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง เป็นต้น ดังที่ทราบ
กันดีว่า งานต ารวจชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของงานสายปกครอง การป้องกันอาชญากรรมในแต่ละสถานีต ารวจ  
การด าเนินงานดังกล่าวบางครั้งต้องสะดุดหยุดลงเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา เช่น หากมีผู้บังคับบัญชาที่เข้า
มาด ารงต าแหน่งใหม่ไม่เห็นความส าคัญต่องานชุมชนสัมพันธ์ โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้กระท ามาก็จะ
หยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง หลายครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานในชุดต ารวจชุมชนถูกปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่  
ไปท างานรับผิดชอบในส่วนอ่ืน เช่น สายตรวจเดินเท้า การเฝ้าระวังเหตุบริเวณย่านธุรกิจ ชุมชน ร้านทอง หรือ
งานเฝ้าห้องขังผู้ต้องหา เป็นต้น  

                                                           
29 กฤษณพงค์ พูตระกูล และคณะ. (2555).การศึกษาทบทวนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ งานต ารวจ. ส านักงาน
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. 
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ดังนั้น ในการให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในกิจการของต ารวจจ าเป็นจะต้องให้
เข้ามาร่วมตั้งแต่การก าหนดนโยบายและการวางแผนเพ่ือให้การน าแผนหรือนโยบายที่ร่วมกันก าหนดขึ้น
สามารถน าไปใช้ได้จริงในแต่ละพ้ืนที่ มีความเข้าใจตรงกันทั้งในส่วนของต ารวจและประชาชนหรืออาสาสมัคร  
ที่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติตามแผน รวมทั้งการจัดสรรสนับสนุนงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยขอบเขตของแผนการป้องกันอาชญากรรมจะถูกก าหนดขึ้นในแต่ละจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท  
ของแต่ละพ้ืนที่ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นเกี่ยวกับอาสาสมัครต ารวจเป็นส่วนที่ส าคัญของการมีส่วนของประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรมในแต่ละพ้ืนที่เพราะในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้ในเรื่องดังกล่าว   
แต่มักจะด าเนินการในรูปของอาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ ต ารวจบ้าน อาสาสมัครต ารวจ ฯลฯ 
ดังเช่นในประเทศตะวันตกที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของต ารวจโดยก าหนดอ านาจ 
หน้าที่ ค่าตอบแทน อย่างชัดเจนไว้ในกฎหมาย รวมทั้งบทก าหนดโทษหากอาสาสมัครต ารวจกระท าความผิด 
ซึ่งจะท าให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น หากสามารถด าเนินการบริหารจัดการอาสาสมัครต ารวจได้อย่างเป็นระบบ  
มีมาตรฐานชัดเจนทุกพ้ืนที่ก็จะท าให้มีประชาชนที่มีจิตอาสาอยากเข้ามาร่วมช่วยเหลืองานของต ารวจมากขึ้น 
โดยตัวอย่างการบริหารจัดการอาสาสมัครต ารวจที่ดีสามารถพบได้ในประเทศมาเลเซีย โดยในมาเลเซียจะมี
หน่วยก าลังส ารองอาสาสมัครต ารวจ (Police Volunteer Reserve–PVR) เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจพิเศษ 
เป็นหน่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต ารวจของต ารวจแห่งชาติมาเลเซีย ประชาชนทั่วไปสามารถอาสาเข้ามา 
เป็นอาสาสมัครต ารวจ เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพ้ืนที่ชุมชน
หรือพ้ืนที่สาธารณะโดยทั่วไป ก าลังอาสาสมัครต ารวจ ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ทนายความ 
ครูอาจารย์ แพทย์ นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐอาวุโส การเป็นอาสาสมัครต ารวจ  

นอกจากอาสาสมัครต ารวจเหล่านั้น จะมีโอกาสได้สัมผัสชีวิตเจ้าหน้าที่ต ารวจ    
ยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต ารวจกับสังคม อาสาสมัครต ารวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ภายใต้
กฎระเบียบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครต ารวจ จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ประชาชนกับต ารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยังเป็นกลไกหนึ่งที่จะสนองตอบนโยบายของรัฐบาล
มาเลเซียในการลดอาชญากรรม ส าหรับอาสาสมัคร มีค่าตอบแทนให้ 6 ริงกิต ต่อชั่วโมง จ ากัดการท างาน 88 
ชั่วโมงต่อเดือน ผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้จะต้องเป็นผู้มีงานประจ าเพ่ือป้องกันอาสาสมัครมาอาศัยอาชีพ
ต ารวจหารายได้ อาสาสมัครท างานหลังเวลางานปกติ ไม่เกิน 24.00 น. 

รูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการรักษาความปลอดภัย 
ในชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนเมืองคือ พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน ซึ่งมีตัวอย่างของความร่วมมือ
ระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนกับต ารวจในการรักษาความปลอดภัยของชุมชนในประเทศ
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์30 โดยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของอินโดนีเซียในการช่วยป้องกันอาชญากรรมและเหตุรุนแรง

                                                           
30 ปิยะ อุทาโย และคณะ. (2561). การบริหารจัดการงานต ารวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัย
สาธารณะ. ส านักพิมพ์ สกว. 
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ต่าง ๆ ในตัวเมือง คือ การแสวงหาความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยต ารวจเป็นหน่วยงานที่
ควบคุมคุณภาพและเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการฝึกอบรมท าให้สามารถเข้าถึงบุคลากรส่วนนี้ได้และได้รับ  
การตอบสนองและความร่วมมือเป็นอย่างดี ต ารวจในแต่ละภูมิภาคได้มีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ในแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะเมืองใหญ่ ซึ่งจะให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ทั่วไปตาม
โรงแรม ศูนย์การค้า ลานจอดรถ สวนสาธารณะ และสถานที่ส าคัญในเมืองใหญ่ ก่อนที่จะสามารถ  
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในอินโดนีเซียทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากต ารวจ ซึ่งเป็นไป 
ตามกฎหมาย โดยจะมีการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการฝึกเผชิญเหตุ  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การปล้นทรัพย์ การชิงทรัพย์ เหตุระเบิด เป็นต้น ท าให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยมีความสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ เบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะมาถึงสถานที่เกิด
เหตุ และเป็นคนที่จะคอยระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ แทนเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละเมืองจะมีจ านวนมากกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นคนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ 
กว่าต ารวจ ท าให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้เร็วกว่าและที่ส าคัญคือการป้องก้นเหตุที่สามารถท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ที่มีความรู้ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและเหมือนส่วนหนึ่งของงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจ ภายหลังจากได้รับ 
การฝึกอบรมจากต ารวจแล้ว  

อีกกรณีตัวอย่างในประเทศไทยกับการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และประชาชนในพ้ืนที่คือโครงการ “ต ารวจมหาวิทยาลัยรังสิต” 
ได้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และ
ชุมชนเมืองเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยมีแนวคิดในการบูรณาการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ เนื่องจาก 
ในมหาวิทยาลัยรังสิต และชุมชนเมืองเอก มักประสบปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลักทรัพย์  
ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ และการข่มขู่กรรโชกทรัพย์สินจากนักศึกษา หลังจากมีการติดตาม ประเมินผล  
การจัดตั้งโครงการต ารวจมหาวิทยาลัย พบว่า สถิติการเกิดอาชญากรรมโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
ลดน้อยลงกว่าครึ่ง นักศึกษา และสมาชิกในชุมชนเมืองเอกมีความพึงพอใจต่อโครงการดังกล่าว 

แนวคิดการจัดตั้งต ารวจมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจการต ารวจ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย  งบประมาณ  และอาสาสมัคร  ตลอดจนการสนับสนุน
การปฏิบัติงานต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือความสงบสุขของคนในชุมชน โครงการดังกล่าว เปรียบเสมือนเป็นโครงการ
น าร่อง (Pilot Project) ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน และ 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่ (Community Based Area) ผลการศึกษาจากโครงการดังกล่าว 
จะถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และทิศทางในการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในระดับชุมชนของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ น าไปสู่การลดปัญหา
อาชญากรรมในภาพรวมของประเทศต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาการจัดสรรงบประมาณ
ที่เป็นรูปธรรมในระดับพ้ืนที่เพ่ือการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยังมีข้อจ ากัดหลายประการทั้งใน
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แง่มุมของกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่นว่าด้วยการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ผู้บริหาร
ในระดับท้องถิ่นชุดปัจจุบันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการถูกชี้มูลความผิดจาก ป.ป.ช.กรณีถูกกล่าวหา
เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ และปัญหาการสร้างความตระหนัก 
เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้แก่คนในชุมชน เป็นต้น จึงอาจจะเป็นปัจจัยที่ ส่งผลต่อ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการงานต ารวจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้มีแนวคิดส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชน 
อันเป็นแนวทางที่ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้อง กันอาชญากรรม การรักษา 
ความปลอดภัยในชุมชน และการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยตนเอง โดยหากต ารวจ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนเหล่านี้ให้มีความเข้มแข็ง ก็จะสามารถ  
ลดภาระงานของต ารวจลงไปได้อย่างมาก ซึ่งแนวคิดหลักเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนนั้นคือ การด าเนินกิจกรรม 
ของชุมชนโดยชุมชนกระท าร่วมกันหรือระหว่างชุมชนและภาครัฐ โดยใช้ทุนทางสังคมในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
และความสงบสุขของชุมชนด้วยการส่งเสริมการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาอาชญากรรม  
การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมและการยุติความขัดแย้งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมหลักได้มากขึ้น ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและช่วยลดภาระของกระบวนการยุติธรรมหลัก
และช่วยรักษาธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่31  

 

ยุติธรรมชุมชนเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ในการป้องกันอา ชญากรรมของ
กระบวนการยุติธรรมที่มีการท างานร่วมกับชุมชนในทุกกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเป้าหมาย  
ที่ส าคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ผ่านมา มีความพยายามในการท ากิจกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ เช่น การท า
ศาลประชาชน ต ารวจชุมชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติอาสาสมัครป้องกัน
ภัย ฝ่ายพลเรือน ความพยายามข้างต้นเป็นการท ากิจกรรมที่หวังให้มีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชน กิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยการคิดจากปัญหาที่ภาครัฐและอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินการ ส าหรับองค์ประกอบส าคัญของยุติธรรมชุมชน คือ32  

1. การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องพัฒนามาจากบริบทและมุมมองของชุมชนจาก  
วิถีชีวิตของชุมชน 

2. การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องแก้ปัญหา ไม่ใช่การปราบปรามเพ่ือเอาชนะ 
3. การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องมีการกระจายอ านาจและการร่วมรับผิดชอบ 

                                                           
31 จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย. (2556). ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก: แนวการวิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
32 ชนวนทอง ธนสุกาญจน์และคณะ. (2548). การพัฒนาพลังเครือข่ายยุติรรมชุมชน. กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม, 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
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4. การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องเน้นการพัฒนาทักษะชุมชนในการดูแล ป้องกัน  
เฝ้าระวังและคุ้มครองกระท าผิด เหยื่อหรือคนในชุมชนโดยวิถีของชุมชนเอง 

5.  การสร้างยุติธรรมชุมชนต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
เน้นการท างานร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย 

ภารกิจหลักที่ชุมชนสามารถอ านวยความยุติธรรมประกอบด้วยการป้องกัน
ควบคุมอาชญากรรมและการกระท าผิด การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาและเสริมพลัง 
ตลอดจนการรับผู้กระท าผิดกลับคืนสู่ชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้33  

  1. การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระท าผิด หมายถึง การกระท า
เชิงรุกใด ๆ อันเป็นการยับยังหรือชะลอเวลาหรือสถานการณ์มิให้น าไปสู่การเกิดอาชญากรรมและการกระท า
ผิดด้วยการควบคุม จัดระเบียบชุมชน เล็งเห็นผลและท าการกระท าผิดรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากากรรมในชุมชน 

  2. การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ หมายถึง การท าให้ความขัดแย้ง  
ที่เกิดขึ้นในชุมชนยุติลงหรือบรรเทาความรุนแรงลงด้วยการประสานงาน ด าเนินการเองหรือส่งต่อหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องของคนในชุมชนตามรูปแบบวิธีการเชิงสมานฉันท์หรือวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ได้แก่ กระบวนการหรือวิธีการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง 1. บุคคลด้วยกัน, 2. บุคคลกับระเบียบกฎเกณฑ์ของชุมชน , 3. ระหว่างบุคคลกับ
กฎระเบียบภาครัฐ, 4. ชุดระเบียบกฎเกณฑ์ของชุมชนกับระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการ
จัดการความขัดแย้งได้แก่ การไกล่เกลี่ยการประชุมฟ้ืนฟูสัมพันธภาพ การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนและ
วิธีการเชิงจารีตหรือวิธีการของท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ 

  3. การเยียวยาและเสริมพลัง หมายถึง การลดและเยียวยาความเสียหาย
หรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระท าผิดและเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรมด้วยการจัดบริการ
ที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนให้ก าลังใจกิจกรรมเกี่ยวกับการเยียวยาและเสริมพลังได้แก่ การติดตามการปฏิบัติตาม
สัญญาข้อตกลงที่เกิดการใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 

  4. การรับผู้กระท าผิดกลับคืนสู่ชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
ปรับปรุงแก้ไขนิสัยความประพฤติและจิตใจของผู้กระท าผิดกลุ่มที่ได้รับโอกาสหันเหออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมหลักมาใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยเฉพาะใช้วิธีการคุมความประพฤติทั้งที่เป็น เด็ก เยาวชน 
ผู้ใหญ่และผู้ได้รับการพักการลงโทษ กิจกรรมเกี่ยวกับการคืนคนดีกลับสู่ชุมชนได้แก่ กิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟู 
ด้านพฤติกรรมและด้านจิตใจของผู้กระท าผิดที่ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
รวมทั้งการท างานบริการสังคมรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การท างานบริการสังคมแทนการกักขังแทนค่าปรับ  
การท างานบริการสังคมตามค าสั่งศาล การท างานบริการสังคมเพ่ือชดเชยความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม
และการท างานบริการสังคมตามความสมัครใจตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเชื่อมโยงรับผู้ท าผิดกลับคืนสู่ชุมชน 

                                                           
33 จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย. (2556). ระบบยุติธรรมและยตุิธรรมทางเลือก: แนวการวิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 
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โดยตัวอย่างของงานยุติธรรมชุมชนที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศในปัจจุบัน 
ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมจนเห็นเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในประเทศไทยคือ ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐตามแนวทางยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม ในช่วงปี 
พ.ศ.2557 จนปัจจุบัน มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศทั้งหมด 7,783 ศูนย์ โดยทั่วไปแล้วศูนย์ยุติธรรมชุมชน
มีกรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน คือ 

1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้วยการยับยั้งหรือชะลอ
สถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระท าผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน  
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น 

2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้ งเบาะการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหา 
ความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไปและติดตามผลการด าเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ 

3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือ 
สันติวัฒนธรรม 

4. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน ด้วยการ
ให้ความเข้าใจก าลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิต  
เป็นปกติต่อไปรวมทั้งการให้ความรู้หรือค าแนะน าในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เก่ียวข้อง 

5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกต่อไป 

ซึ่งหากต ารวจสามารถประสานความร่วมมือกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ 
องค์กรภาคประชาชนอ่ืนในชุมชนก็จะท าให้การป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย  
ของประชาชนในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้  

ส าหรับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานต ารวจเป็นหลักการที่สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ถูกน ามาใช้ 
ในการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน โดยที่แนวคิดการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ถูกมองว่าเป็นปรัชญา  
การบริหารที่รัฐบาลน ามาใช้ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือให้การบริหารภาครัฐ  
มีความยืดหยุ่นและทันสมัย สามารถแก้ปัญหาการปกครองและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน และผันผวนมากขึ้น 
โดยรากฐานของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ
ภาคเอกชน ตามหลักการของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ปัจเจกชนเป็นผู้มีเหตุผล ซึ่งน าไปสู่การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มุ่งเน้นไปที่ ผลลัพธ์ ความมีประสิทธิภาพ และการมีมาตรวัด โดยแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ใน
ยุคแรกจะเน้นความประหยัด ความเสมอภาค และความมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการ
บริหารงานภาครัฐ โดยแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานภาครัฐโดยในการด าเนินการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์จะใช้วิธีการกระจาย
อ านาจไปยังท้องถิ่น มีการสร้างบทบาทความเข้มแข็งและกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง  
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ของประชาชน นั่นคือการบริหารจัดการแนวใหม่นี้เป็นการลดบทบาทของภาครัฐลง ลดการใช้จ่ายในกิจกรรม
ของรัฐลง แต่เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนให้มากขึ้น นอกจากนี้แล้วการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารจัดการของรัฐเป็นกลไกหนึ่งในการปกครองแบบธรรมาภิบาลซึ่งเป็นการกระจายอ านาจ  
ให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจในรูปแบบของการประชาพิจารณ์34  

กล่าวโดยสรุป การก าหนดให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ โดยการให้ 
เข้ามาร่วมในการก าหนดนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนอาสาสมัครต ารวจ และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นการให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้ามาร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือก าหนดนโยบายและ
การวางแผน เรื่อยไปจนถึงการปฏิบัติคือการสนับสนุนงบประมาณและอาสมั ครต ารวจ และสุดท้าย 
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพ้ืนที่ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีสภาพปัญหาและบริบททางสังคมที่
แตกต่างกันไป เช่นเดียวกันส าหรับการให้ เงินอุ ดหนุนแก่สถานีต ารวจของท้องถิ่นเ พ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจเฉพาะในสถานีต ารวจในแต่ละพ้ืนที่นั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้ว 
ทั้งนี้เพราะงบประมาณในแต่ละท้องที่ก็สมควรจะถูกน ามาใช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์ให้กับท้องที่  
ของตัวเองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงไม่ควรให้มีการจัดสรรไปใช้ในส่วนของกองบังคับการหรือ
กองบัญชาการเพราะจะขัดกับวัตถุประสงค์ของการให้เงินสนับสนุนของท้องถิ่น ซึ่งควรเป็นเฉพาะแต่ละท้องที่
เป็นผู้ รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นความร่วมมือในการจัดการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม  
ระหว่างหน่วยงานต ารวจกับท้องถิ่น และชุมชน ควรมีการก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะต่อไป 
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34 จุมพล หนิมพานิช. (2550). การบริหารจัดการภาครัฐใหม่: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย. นนทบุรี: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.; Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration, 69(1). 
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