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บทคดัย่อ 

 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นองค์กรที่ได้ช่ือว่าเป็นตน้ธารแห่งกระบวนการยุติธรรม    

ทางอาญาของประเทศไทย มีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภยัและสร้างความสงบสุข  
ให้เกิดแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวมโดยพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซ่ึงบงัคบัใช ้   
อยูใ่นปัจจุบนัก าหนดใหมี้คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ท  าหน้าที่ก  าหนดนโยบายก ากบัดูแล 
และให้มีคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ท าหน้าที่เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขา้ราชการต ารวจ  
โดยพระราชบญัญติัดังกล่าวก าหนดให้องคป์ระกอบของคณะกรรมการประกอบดว้ยฝ่ายการเมือง 
ขา้ราชการประจ า และผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เพือ่เป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลกนัและกนั 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีได้จดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาโครงสร้าง อ านาจ
หนา้ที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ แนวคิดความ
เป็นมาในการจดัตั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและโครงสร้างอ านาจ
หนา้ที่ของต ารวจต่างประเทศและประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติั
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เก่ียวกบัโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ   
และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ รวมถึงอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการพิจารณาแต่งตั้ งโยกยา้ย
ขา้ราชการต ารวจ  

การศึกษาปัญหาดังกล่าวใช้วิธีการศึกษาแบบวิจยัเอกสารเป็นหลกัและใช้วิธีการศึกษา    
เชิงวเิคราะห์ทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ค  าสั่ง ความเห็นทางกฎหมาย 
และกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาเร่ืองการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ให้มีความเป็นอิสระ 
ปลอดจากอ านาจแทรกแซงทางการเมือง    
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จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติได้จัดตั้ งคร้ังแรกตาม
พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เพื่อให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการบริหารงานที่เป็น
อิสระ คล่องตวั โดยก าหนดให้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่งจาก
ขา้ราชการการเมือง 2 คน ขา้ราชการประจ า 3 คน และผูท้รงคุณวฒิุภายนอก จ านวน 3 คน โครงสร้าง  
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ท าให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ            
ไม่มีอิสระ การลงมติเกิดปัญหาการบล็อกโหวตจากฝ่ายการเมืองส่งผลให้การแต่งตั้งผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติขาดความเที่ยงธรรม และจากการศึกษายงัพบอีกว่าสภาพปัญหาการแทรกแซง     
จากอ านาจครอบง าทางการเมืองยงัเกิดขึ้นกบัคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ซ่ึงก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการดว้ย โครงสร้างดงักล่าวส่งผลต่อการใชอ้  านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจในการลงมติแต่งตั้ง
โยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ ไม่ใชร้ะบบคุณธรรมและเมื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและการจดั
โครงสร้างของต ารวจต่างประเทศแลว้ยงัพบอีกว่าในบางประเทศที่พฒันาแล้วจะจดัโครงสร้าง
ส านกังานต ารวจแห่งชาติแบบกระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อความเป็นอิสระ สร้างความเขม้แข็ง
ให้องค์กรต ารวจและทอ้งถ่ินโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ก  ากบัดูแลนโยบาย 
และควบคุมตรวจสอบการใชอ้  านาจของเจา้หนา้ที่ต  ารวจในทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีอ านาจในการแต่งตั้ง
โยกยา้ยขา้ราชการต ารวจด้วย โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่ นได้ก  าหนดวิธีการจัดโครงสร้างของ
คณะกรรมการระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่นตามหลกัความเป็นกลางทางการเมืองไวเ้ป็นการเฉพาะ  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีขอ้ เสนอแนะว ่าเพื ่อให ้โครงสร้างอ านาจหน้าที ่ของคณะ 
กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจมีความเป็นอิสระ     
ปราศจากอ านาจครอบง าทางการเมือง จึงควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะ กรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติ โดยลดจ านวนฝ่ายการเมืองลง ให้ตดักรรมการโดยต าแหน่งที ่มาจากฝ่าย
การเมืองทั้งทางตรงและทางออ้มออกจ านวน 4 คน เปลี่ยนเป็นตวัแทนจากภาคประชาชนและ
ขา้ราชการต ารวจแทน และปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจให้ประธาน
คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง มีคุณสมบตัิเป็นอดีตขา้ราชการบ านาญ ซ่ึงเคยรับราชการเป็น
ต ารวจระดบัผูบ้ญัชาการขึ้นไปและพน้จากราชการมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อเป็นหลกัประกนั
ความมัน่คงในการท างานของขา้ราชการต ารวจจะไดป้ฏิบตัิหน้าที่ในการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ย
ความยตุิธรรมเที่ยงตรง อนัจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการส านักงานต ารวจ
แห่งชาติต่อไป 
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ABSTRACT 
 

Royal The Thai Police, an organization which is a foundation of Thailand criminal 
justice process has authorities and duties in maintaining safety and creating peacefulness to 
people and society. Royal Thai Police Act B.E.2547 which is currently effective specifies that 
there will be the royal Thai police policy making commission who has duties to prescribe the 
regulatory policy and the police commission who has duties in administrating police. Such Act 
prescribes that the member of commission consists of political sector, senior official and external 
expert as for the checking and balance mechanism.  

This thesis is made for studying the problem of structure, authorities and duties of 
Board of  royal Thai police and the police commission and the concept and background in 
establishment of royal Thai police office by comparing the concept and structure, authority and 
duties of foreign and Thai police to be the guideline for improvement of Royal Thai Police Act 
B.E.2547 for the part which is relevant to structure of  Board of  royal Thai police and the police 
commission including authorities and duties in appointing and removing the police. 

From the study by mainly using research form and analytical legal study by studying 
from the document, research, thesis, order, legal opinion and law related to the problem of 
structure, authorities and duties of Board of  royal Thai police and the police commission to be 
independent without political influence. 

It is found from the study that Board of  royal Thai police which was firstly 
established according to Royal Thai Police Act B.E.2547 to enable Royal Thai Police Office to 
have an independent and flexible administration by specifying that the prime minister shall be the 
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committee chairman and 2 political officials, 3 senior officials and 3 external experts shall be the 
exofficio committee. Such structure causes the intervention from political sector, lack of 
independence in performing duties of commission and the problem on block vote from political 
sector upon making resolution resulting in unfairness of Director-General of the National Police 
Bureau appointment. Moreover, it is found further from the study that the intervention problem 
by political sector is also occurred to the police commission. Such structure effects to the 
exercising power and duties of Board of  royal Thai police and the police commission on the 
unfairness in making police appointment and removing resolution. After comparing the concept 
and the arrangement of foreign police structure, it is found that some development countries 
arranges the Royal police office structure as decentralization to local administration for 
independence and strengthen to police institution and local administration by prescribing the 
administration committee to have duties in  overseeing the policy, controlling and checking the 
exercising power of local police and also have power to appoint and remove the police, especially 
in Japan which prescribes the specific method for arrangement of national and local commission 
structure according to political neutrality principle. 

This thesis suggests that in order to have the structure, authorities and duties of Board 
of  royal Thai police and the police commission to be independent without political influence, 
there should be an improvement of royal Thai police commission by decreasing number of 
politician by changing the 4 committees who directly and indirectly come from political sector to 
representative of  people and police instead and improve the structure police commission by 
having committee chairman from election who is ex-retired civil servant who used to be the 
police in the level of commander in chief and upper and was retired from his service not less than 
5 years to ensure the working stability of the police to perform duties in enforcing the law with 
fairness in order to highly cause benefit for public administration of royal police office. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 กิจการต ารวจในประเทศไทยจดัตั้งขึ้นในสมยักรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราระเบียบการปกครองบา้นเมืองเป็น 4 เหล่า เรียกว่า 
จตุสดมภ์ ได้แก่ เวียง วงั คลัง นา ซ่ึงโปรดเกล้าฯ ให้มีต  ารวจขึ้นด้วยโดยให้ขึ้นอยู่กับกรมเวียง  
กิจการต ารวจระหว่างปี พ.ศ. 2403 ถึง พ.ศ. 2475 เป็นสมัยที่ได้มีการปฏิรูปการปกครองประเทศ
อย่างขนาดใหญ่ในทุกๆ ด้าน เน่ืองจากประเทศไทยในขณะนั้นเปิดประเทศเพื่อท าการค้ากับ
ต่างประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายกิจการต ารวจให้สอดคล้องกับนโยบายการเมือง
ระหว่างประเทศและทหารในขณะนั้นด้วย โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการ
จดัตั้งโรงเรียนนายร้อยต ารวจภูธรขึ้นที่จงัหวดันครราชสีมา เพื่อผลิตนายต ารวจออกรับราชการ
ต าแหน่งผูบ้ ังคับหมวดในส่วนภูมิภาค และต่อมาในปี พ.ศ. 2447 จึงได้ยา้ยโรงเรียนมาตั้ งที่       
ต  าบลห้วยจระเข ้อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2465 ไดมี้พระบรมราชโองการ    
โปรดเกลา้ฯ ให้รวมกระทรวงนครบาลกบักระทรวงมหาดไทยเขา้เป็นกระทรวงเดียวกนัเรียกว่า 
กระทรวงมหาดไทย  กรมต า รวจ ภู ธรและกรมต า รวจนครบาล จึง โอนม าขึ้ นอ ยู่กับ
กระทรวงมหาดไทย และในปี พ.ศ. 2469 ได้เปล่ียนนามกรมต ารวจภูธรและกรมต ารวจนครบาล
เป็น “กรมต ารวจภูธร” จนกระทัง่ พ.ศ. 2475 จึงไดเ้ปล่ียนนามกรมต ารวจภูธรเป็น “กรมต ารวจ” 
 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 มีการ
ปรับปรุงกิจการต ารวจเพื่อวางรากฐานต ารวจในระบบประชาธิปไตย กรมต ารวจไดป้รับปรุงการ
บริหารให้ดีขึ้น และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมเร่ือยมาจนถึงปี พ.ศ. 2541 
ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิโอนกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย       
ไปจดัตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ต่อมามีการตราพระราชบญัญติั
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ขึ้นบงัคบัใช ้พระราชบญัญติัดงักล่าวมีเจตนารมณ์ให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีอิสระในการบริหารราชการ ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อนยุ่งยาก เน้นการกระจาย
อ านาจไปยงัหน่วยงานในบงัคับบญัชา ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจโดย
ค านึงถึงลกัษณะเฉพาะของภารกิจหนา้ที่ของส านกังานต ารวจแห่งชาติเป็นส าคญั  
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 โดยที่พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 บญัญติัให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมี
ภารกิจในการรักษาความปลอดภยัส าหรับองคพ์ระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท พระบรม
วงศานุวงศ์ ผูแ้ทนพระองค์ และพระราชอาคนัตุกะ ดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการต ารวจ ป้องกนัและปราบปราม อ านวยความยติุธรรมทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภยัของประชาชนและความมัน่คงของราชอาณาจกัร ช่วยเหลือการพฒันาประเทศตามที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ปฏิบติัการเพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนให้การปฏิบติัการตามอ านาจหน้าที่
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ1 ซ่ึงการด าเนินกระบวนการยติุธรรมในส่วนของขา้ราชการต ารวจเป็น
ผูรั้บผิดชอบนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้หรือเป็นตน้ธารของกระบวนการยติุธรรมในเบื้องตน้ของ
ประเทศไทยที่ส าคญั พระราชบญัญติัดงักล่าวไดก้  าหนดโครงสร้างการบริหารงานสูงสุดระดบัชาติ
ไวภ้ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า ก.ต.ช. มี
อ านาจหน้าที่ก  าหนดนโยบายและก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ปฏิบติัตามนโยบาย 
ระเบียบ แบบแผน มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย2 และในมาตรา  17 ก าหนดให้ ก.ต.ช. 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกรรมการอ่ืนอีก 8 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง
ยุติธรรม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และก าหนดให้กรรมการโดยต าแหน่งเป็นผู ้เสนอช่ือ
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 4 คน การก าหนดใหมี้คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติดงักล่าวเป็นการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างที่ส าคญั เป็นการยกเวน้การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารราชการแผ่นดิน เก่ียวกับการแต่งตั้ ง
ผูบ้งัคบับญัชาในส่วนราชการระดบักระทรวงหรือเทียบเท่า โดยก าหนดให้การแต่งตั้งผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงมีสถานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงและรับเงินเดือนขั้นสูงสุดเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี โดยการเสนอ
ช่ือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534  
 เม่ือพิจารณาจากโครงสร้าง องคป์ระกอบ ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการการเมือง ขา้ราชการพลเรือน ขา้ราชการต ารวจในราชการ และผูท้รงคุณวุฒิ 
ซ่ึงหลกัเกณฑก์ารไดม้าซ่ึงกรรมการดงักล่าว เห็นได้ชดัว่าคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ  

                                                         
1  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6. 
2  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 16. 
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(ก.ต.ช.) มีความเก่ียวโยงกบัฝ่ายการเมือง และตอ้งเป็นผูท้ี่นายกรัฐมนตรีไวว้างใจทั้งส้ิน3 เน่ืองจาก
ปลัดกระทรวง ซ่ึงเ ป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ได้รับการแต่งตั้ งจากคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และกรรมการโดยต าแหน่งทั้ง 5 คนซ่ึง
เก่ียวโยงกบัฝ่ายการเมือง เป็นผูเ้สนอช่ือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิอีก 4 คน จึงส่งผลให้ฝ่ายการเมือง           
มีอิทธิพลมากในการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และการก าหนดนโยบายของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จากการบงัคบัใช้กฎหมายโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติ และผลสัมฤทธ์ิในการท างานที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติจ านวนมาก ทั้งการก าหนดนโยบาย ออกกฎหมายที่ล่าช้า  
การทุจริตคอรัปชัน่ ซ้ือขายต าแหน่ง รวมถึงปัญหาการไม่สามารถแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได ้เน่ืองจากเกิดความขดัแยง้ในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
โดยในปีพ.ศ. 2552 นายกรัฐมนตรีไม่อาจเสนอช่ือ พล.ต.อ.ปทีป ตนัประเสริฐ เป็นผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ในการประชุมหย ัง่เสียง คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติมีมติไม่เป็นเอกฉันท ์เป็น
เหตุให้นายกรัฐมนตรีไม่เสนอช่ือ พล.ต.อ.ปทีป ตนัประเสริฐ ให้ที่ประชุมพิจารณาอีก แต่ได้ใช้
อ  านาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 แต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป ตนัประเสริฐ รักษาการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นเวลาเกือบ
หน่ึงปี จนกระทั่งพล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ โดยที่
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติไม่มีอ านาจในการโตแ้ยง้แต่อยา่งใด อีกทั้งยงัมีปัญหาต่อไป
อีกว่ากฎหมายก าหนดแต่เพียงให้คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมีอ านาจในการแต่งตั้งผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติเท่านั้น มิไดร้วมถึงอ านาจในการถอดถอนหากผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ขาดคุณสมบตัิหรือมีเหตุอ่ืนอนัสมควรใหพ้น้จากต าแหน่ง รวมถึงการโยกยา้ย หรือการช่วยราชการ
ดว้ย กรณีจึงเป็นปัญหาวา่ใครจะเป็นผูมี้อ  านาจดงักล่าว เม่ือพจิารณาแลว้หากพระราชบญัญติัต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 มิไดก้  าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
แห่งชาติ ก็ตอ้งกลบัไปใชก้ฎหมายแม่บทที่เก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินในเร่ืองการถอดถอน 
การโยกย ้าย หรือการช่วยราชการของผู ้ด  ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ า  ซ่ึง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี

                                                         
3  เผา่ไทย ทองธิว.  (2549).  การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง อ านาจหน้าทีข่องส านักงานต ารวจแห่งชาติ อัน

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ในช่วงปี 2544-2549 ซ่ึง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี.  หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 10.  
หนา้ 50. 
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เพยีงผูเ้ดียว ดงันั้น เพือ่เป็นหลกัประกนัส าหรับผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติให้ไดรั้บความเป็นธรรม
จากการใชอ้  านาจถอนถอน การโยกยา้ย หรือการช่วยราชการของนายกรัฐมนตรี จึงจ าเป็นตอ้งศึกษา
เร่ืองน้ีใหมี้ความชดัเจนเพือ่ปรับปรุงอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติต่อไป 
 จากกรณีดังกล่าวเม่ือพิจารณาอยา่งถ่องแทจ้ะพบว่าปัญหาต่างๆ มีจุดเร่ิมตน้จากการ
แทรกแซงของฝ่ายการเมือง ในการบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดงันั้น โครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ตามพระราชบญัญัติต  ารวจแห่งชาติ      
พ.ศ. 2547 ยงัไม่มีความเหมาะสม จึงเป็นช่องว่างให้เกิดระบบอุปถมัภข์ึ้นในการบริหารงาน ท าให้
การขบัเคล่ือนนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เห็นเป็นรูปธรรมเกิดขึ้ นได้ยาก ไม่อาจ
เช่ือมโยงหรือสัง่การเจา้หนา้ที่ต  ารวจเพือ่ใหง้านส าเร็จลุล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 นอกจากน้ี มาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการกลางในการบริหารงานบุคคลขา้ราชการต ารวจ เรียกช่ือว่าคณะกรรมการขา้ราชการ
ต ารวจคณะหน่ึง เรียกโดยยอ่ว่า “ก.ตร.” มีอ านาจหน้าที่ก  าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคล 
เพือ่ท  าหนา้ที่การแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้น เล่ือนยศ ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้ง
ขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัรระดับรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติลงมา 
จนถึงผูบ้งัคบัการ ส่วนการแต่งตั้งในระดบัอ่ืนๆ อยูใ่นอ านาจของผูบ้ญัชาการแต่ละกองบญัชาการ 
แมอ้งคก์รต ารวจจะมีคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) เป็นองคก์รกลางในการบริหารงาน
บุคคลก็ตาม แต่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยต าแหน่ง4 ท  าให้คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ
ไม่อาจท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ ถูกแทรกแซงจากองคก์รภายในและภายนอก โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง
หรือผูมี้อิทธิพล เป็นเหตุให้ขา้ราชการต ารวจส่วนใหญ่อาศยันักการเมืองหรือผูมี้อิทธิพลในการใช้
เสน้สายเขา้สู่ต  าแหน่งที่สูงขึ้น หรือมีผลประโยชน์ดีกวา่ เน่ืองจากเช่ือวา่นกัการเมืองหรือผูมี้อิทธิพล
เหล่านั้นจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ อย่างไรก็ตามส านักงานต ารวจแห่งชาติก็พยายามออก
หลกัเกณฑเ์พือ่ป้องกนัปัญหาเหล่าน้ี แต่ก็ไม่อาจยบัย ั้งปัญหาการแทรกแซงจากขา้ราชการการเมือง 
ผูมี้อิทธิพลในพื้นที่ในกระบวนการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจได ้เป็นเหตุให้ขา้ราชการต ารวจ
ที่มีผลการปฏิบตัิงานดี มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบติัหน้าที่ขาดแรงจูงใจ ขาด
ขวญัและก าลงัใจในการท างาน ซ่ึงเห็นไดช้ดัจากปัญหาร้องเรียนของขา้ราชการต ารวจที่ไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจวาระประจ าปีปรากฏในส่ือมวลชนเม่ือ 2 ปี 
ที่ผา่นมา กรณี พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ผูก้  ากบัการต ารวจภูธรบนันังสตา ซ่ึงปฏิบติังานในพื้นที่   
3 จงัหวดัชายแดนภาคใตม้าตั้งแต่รับราชการเป็นพลต ารวจมีผลการปฏิบติังานดีเด่นชัดเจนเป็น

                                                         
4  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 30. 
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รูปธรรม ขอยา้ยออกจากพื้นที่ในปีสุดทา้ยก่อนเกษียณอายรุาชการ เน่ืองจากปัญหาสุขภาพและการ
ถูกตั้งค่าหวัจากผูก่้อการความไม่สงบในพื้นที่สีแดง แต่ไม่สามารถโยกยา้ยได ้จึงเป็นเหตุให้ พ.ต.อ.
สมเพยีร เอกสมญา ร้องทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชา และเม่ือไม่ไดรั้บการเหลียวแลจากผูบ้งัคบับญัชา จึง
ร้องเรียนเร่ืองดังกล่าวกับส่ือมวลชนอีกทางหน่ึงด้วย และอีกหน่ึงเดือนต่อมาก็เกิดข่าวใหญ่ที่
ส่ือมวลชนเสนอข่าวกนัครึกโครมอีกคร้ังว่า พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ได้เสียชีวิตลงในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อ  าเภอบนันังสตา จึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างรุนแรงว่าการ
เสียชีวิตของ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา เป็นผลจากความอปัยศในการแต่งตั้งโยกยา้ยของวงการสี
กากี ท  าใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติต่ืนตวัและท าการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงปรากฏผลว่า พ.ต.อ.
สมเพยีร เอกสมญา ไม่ไดโ้ยกยา้ยเพราะเหตุการณ์แทรกแซงจากฝ่ายการเมือง แต่ก็มิไดมี้ขา้ราชการ
การเมืองคนใดแสดงความรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว และในปีต่อมาก็เกิดปัญหาร้องเรียนใน
ลักษณะเดียวกันอีกของ พล.ต.ต.วิสุทธ์ิ วานิชบุตร ซ่ึงขณะนั้ นด ารงต าแหน่งรองผูบ้ญัชาการ
ต ารวจภูธรภาค 9 ได้ออกมาร้องเรียนต่อส่ือมวลชน กล่าวหาคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานว่าไม่ให้ความเป็นธรรมในการโยกยา้ย เน่ืองจากการ
ปฏิบติัหนา้ที่อยา่งตรงไปตรงมาของ พล.ต.ต.วิสุทธ์ิ วานิชบุตร เป็นเหตุให้นักการเมืองผูมี้อิทธิพล
ในพื้นที่ เ สียผลประโยชน์ จึงได้เกิดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองโดยบุคคลใกล้ชิดกับ
นายกรัฐมนตรี เพือ่มีค  าสัง่ให ้พล.ต.ต.วสุิทธ์ิ วานิชบุตร ยา้ยออกจากพื้นที่และไม่ให้รับผิดชอบงาน
ดา้นสืบสวนสอบสวนปราบปรามอีก นอกจากนั้นปัญหาความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกยา้ยยงั
สะทอ้นใหเ้ห็นไดช้ดัจากจ านวนขา้ราชการต ารวจที่ลาออกจากราชการที่เพิม่มากขึ้นในแต่ละปี เพื่อ
ไปบรรจุรับราชการในองคก์รในกระบวนการยติุธรรมอ่ืน เช่น ศาล ส านกังานอยัการ กรมสอบสวน
คดีพเิศษ หรือองคก์รยติุธรรมต่างประเทศ 
 ปัจจุบนัหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม ของประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
รวมทั้งประเทศไทย (ยกเวน้ประเทศสิงคโ์ปร์) ได้รับความเช่ือถือน้อย เน่ืองจากถูกอิทธิพลต่างๆ 
แทรกแซง ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ของระบบบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ
องค์ประกอบโครงสร้างทั้งคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ในปัจจุบนัไม่มีความเป็นอิสระ โดยนักการเมืองมีอิทธิพลแทรกแซงการ
บริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกยา้ย การพจิารณาความดีความชอบและการให้คุณให้โทษ โดยให้
ความช่วยเหลือเฉพาะพรรคพวกของตน ท าให้องคก์รไม่สามารถเลือกสรรคนดี ที่มีทกัษะและมี
ความเช่ียวชาญมาปฏิบัติงาน ซ่ึงปัญหาที่หนักที่สุดขององค์กรต ารวจไม่ใช่ปัญหาการทุจริต
คอรัปชัน่ แต่ความจริงเป็นปัญหาที่ฝ่ายการเมืองเขา้มาครอบง าและใชอ้งคก์รต ารวจเป็นเคร่ืองมือ 
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และพบวา่ฝ่ายการเมืองไม่ตอ้งการใหเ้กิดการปฏิรูปองคก์รต ารวจ เพราะตอ้งการใหอ้งคก์รต ารวจอยู่
ภายในการควบคุมสัง่การของฝ่ายการเมือง 
 องคก์รต ารวจจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงโครงสร้างระบบการท างานและระบบ
การบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ควบคู่กบัการสร้างบุคลากรในกระบวนการยตุิธรรมให้มีคุณภาพ
และคุณธรรม โดยส่งเสริมให้คนดีได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นผูน้ าองค์กร การแต่งตั้งโยกยา้ยตอ้งใช้
ระบบยตุิธรรมและคุณธรรม ทุกขั้นตอนตอ้งโปร่งใสและเปิดโอกาสใหมี้การตรวจสอบ โดยจะตอ้ง
มีระบบป้องกนัไม่ใหอ้งคก์รหรือบุคคลใดเขา้แทรกแซงหรือครอบง าได ้คณะกรรมการขา้ราชการ
ต ารวจที่มีอ  านาจหนา้ที่ในการแต่งตั้งโยกยา้ยตอ้งมีความเป็นอิสระ เช่นเดียวกบัองคก์รศาล องคก์ร
อยัการ เพราะหากองคก์รต ารวจ ไม่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล มีอิทธิพลภายนอก 
เช่น การเมือง รัฐบาล กลุ่มผลประโยชน์ ส่ือมวลชน และมีอิทธิพลภายใน เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูง
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพือ่นร่วมงาน ก็จะส่งผลให้กระบวนการยติุธรรมถูกแทรกแซง การ
บริหารส านกังานต ารวจแห่งชาติจึงไม่อาจบรรลุวตัถุประสงคต์ามกฎหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 อยา่งไรก็ตามสถานการณ์บา้นเมืองในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิด
การปฏิรูประบบราชการต่อเน่ืองมาเป็นระยะๆ การปฏิรูปดงักล่าวตอ้งการให้เกิดธรรมาภิบาลใน
องคก์ร โดยปฏิรูปทั้งในภาคการเมือง ขา้ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการ
บริหารจดัการบา้นเมืองในระดบัต่างๆ ที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม มีคุณธรรม และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมีสิทธิในการเรียกร้องในฐานะผูบ้ริโภค การรับรู้ข่าวสารขอ้มูล การสร้าง
กลไกควบคุมตรวจสอบมากขึ้ น5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติก็ เป็นองค์กรหน่ึงที่ต้องปฏิรูป
เปล่ียนแปลงองคก์รใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสังคมที่เปล่ียนไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
นโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจเพื่อแกไ้ขกฎหมายในส่วนที่เก่ียวกบั
โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจใหมี้ความเป็นอิสระ เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยเพิ่ม
องคป์ระกอบจากภาคประชาชนและขา้ราชการต ารวจ ตลอดจนปรับเปล่ียนอ านาจหน้าที่ให้มีความ
เหมาะสม ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจการรักษาความมัน่คงและความสงบ

                                                         
5  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2541).  “ธรรมรัฐแห่งชาติ (Good 

Governance).”  สถาบันพระปกเกล้า ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย.  หนา้ 5-6. 
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เรียบร้อยของสังคม เพื่อพฒันาส านักงานต ารวจแห่งชาติให้กา้วหน้าทดัเทียมกับมาตรฐานสากล   
ลดความขดัแยง้ภายในองคก์ร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดงานดา้นต ารวจและการพฒันาส านักงานต ารวจแห่งชาติ แนวคิดการ
จดัตั้งองคก์รคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจของไทย และ
องคก์รคณะกรรมการอยัการ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาแนวคิดและกฎหมายที่ เ ก่ี ยวข้องกับโครงสร้าง  อ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจของไทย และ
ต่างประเทศ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่
เก่ียวกับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจ 
 1.2.4  เพื่อน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการ นโยบายต ารวจ
แห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
  ปัจจุบนัโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 
และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ยงัไม่มีความเป็นอิสระเด็ดขาดจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง จึงไม่อาจ
แกปั้ญหาการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจให้เป็นไปตามหลกัยติุธรรมและคุณธรรม ซ่ึงเป็นผล
มาจากการก าหนดโครงสร้าง องคป์ระกอบ และอ านาจหน้าที่ ที่มีกรรมการจากฝ่ายการเมืองมาก
เกินไป ขาดการถ่วงดุลอ านาจ และกลไกการตรวจสอบจากตวัแทนภาคประชาชนเพื่อให้ฝ่าย
การเมืองท าหนา้ที่อยา่งเป็นกลาง ตลอดจนบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติและคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจยงัไม่มีความเหมาะสม จึงสมควรแกไ้ขพระราชบญัญติั
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เก่ียวกับโครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
นโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจให้มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง 
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ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา แนวคิดของการจดัตั้งคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 กฎ ประกาศ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน ศึกษารูปแบบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของต ารวจไทยและต ารวจ
ต่างประเทศ รวมทั้งศึกษารูปแบบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ขององคก์รคณะกรรมการอัยการ เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ นโยบายต ารวจแห่งชาติ และ คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองคก์รต ารวจและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
1.5  วิธีการด าเนินการศึกษา 
  เป็นการศึกษาและวิจยัทางเอกสาร โดยศึกษาและคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
ส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น เอกสาร หนังสือพิมพ ์วารสาร หนังสือและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง จากขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต จากพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง 
รวมทั้งต  าราบทความ วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งทั้งของไทยและต่างประเทศ  
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1  ท าให้ทราบขอ้มูลความเป็นมา โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 
 1.6.2  ท  าใหท้ราบขอ้มูลความเป็นมา โครงสร้างอ านาจหนา้ที่ของต ารวจต่างประเทศ เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการพฒันากฎหมาย และปรับปรุงโครงสร้างส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 1.6.3  การศึกษาวเิคราะห์ท าใหท้ราบถึงความเป็นไปไดแ้ละความพร้อมในการแกไ้ขกฎหมาย
เก่ียวกบัโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นโยบายต ารวจแห่งชาติ และ คณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจ 
 1.6.4  ท  าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ เพื่อความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัภารกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รต ารวจ เป็นที่
ยอมรับของประชาชน 
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บทที่ 2 
แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาโครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานอยัการ 
 

 ในบทน้ีจะไดศึ้กษาถึงแนวคิดการจดัตั้งองคก์รต ารวจในระบบราชการของประเทศไทย 
ประวติัความเป็นมาของการจดัตั้งส านกังานต ารวจ รวมทั้งศึกษาแนวคิดการปฏิรูประบบงานต ารวจ
และพฒันาการโครงสร้างส านกังานต ารวจแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อทราบหลกัการและ
เหตุผลในการปรับเปล่ียนรูปแบบโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รในหว้งเวลาและเง่ือนไขทางสงัคมที่ต่างกนั อนัน าไปสู่การจดัตั้งองคก์รใน
รูปคณะกรรมการที่ส าคญัยิง่ขึ้นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามพระราชบญัญตัิต  ารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2547 คือ คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ซ่ึงเป็น
องค์กรส าคัญในการขบัเคล่ือนนโยบายการบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ และควบคุมดูแลให้เจา้หน้าที่ต  ารวจบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 
ตลอดจนศึกษาแนวคิดการจดัตั้งองคก์รกลางบริหารงานบุคคลอยัการ เรียกช่ือว่า คณะกรรมการ
ขา้ราชการอัยการ เรียกโดยย่อว่า ก.อ. ซ่ึงเป็นองค์กรก่ึงตุลาการที่มีภารกิจหน้าที่คล้ายคลึงกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจในปัจจุบนั เพื่อน าเสนอ
แกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เก่ียวกบัคณะกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 
 
2.1  แนวความคดิการจัดต้ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 “ต ารวจ” ถือก าเนิดในประเทศไทยมาเป็นเวลากวา่ร้อยปี มีประวติัความเป็นมาต่อเน่ือง
ยาวนาน ผา่นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพือ่ใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่างๆ ตามความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่ เปล่ียนแปลงไป เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนในฐานะ 
“ผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์” อยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี “ต ารวจ” ยงัได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระ
เมตตาจากองค์พระมหากษตัริยไ์ทยเสมอมา ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงพระมหากษตัริย ์แห่ง
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พระบรมจกัรีวงศ์ทุกพระองค์ เน่ืองด้วยภารกิจส าคญัยิ่งของต ารวจคือ การถวายอารักขาความ
ปลอดภยัส าหรับระมหากษตัริยพ์ระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองค ์
 ในอดีตต ารวจไม่มีบทบาทในสังคมเท่าใดนัก อันเน่ืองมาจากสังคมในสมัยก่อนมี
ลกัษณะช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั อาชญากรรมจึงมีไม่มากและลกัษณะของอาชญากรรมก็ไม่มี
ความซบัซอ้น การเปล่ียนแปลงองคก์รต ารวจจะเห็นไดช้ดัขึ้นก็ช่วงที่ประเทศเขา้สู่ยคุของสงคราม
เยน็ในสภาวะที่ตอ้งเผชิญกับคอมมิวนิสต์ ระบบงานต ารวจไทยจึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้มี
โครงสร้างคลา้ยทหารเพื่อแกปั้ญหาในขณะนั้น ต่อมาอีกไม่นานก็เกิดการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในประเทศไทยเปล่ียนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าสู่ระบอบประชาธิปไตย 
องค์กรต ารวจจึงตอ้งจดัโครงสร้างในลักษณะรวมศูนยอ์  านาจ การที่ประเทศไทยปกครองด้วย
รัฐบาลทหาร มีต  ารวจจ านวนหน่ึงเป็นนักการเมือง โครงสร้างขององคก์รต ารวจจึงมีรูปแบบคลา้ย
กบัทหาร เป็นเหตุให้การปฏิรูประบบงานต ารวจในอดีตที่ผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จเท่าใดนัก 
แต่เม่ือสงัคมเจริญกา้วหนา้ขึ้นอยา่งรวดเร็ว จ  านวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั จ  านวนอาชญากรรมก็เพิ่มมากขึ้ นตามไปด้วย อีกทั้งโครงสร้างการก่อ
อาชญากรรมก็สลบัซบัซอ้นมากขึ้น จึงเป็นผลใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติจ าตอ้งปฏิรูปปรับเปล่ียน
โครงสร้างอีกหลายคร้ัง จนกระทัง่ในปัจจุบนัโครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีขนาดที่
ใหญ่โตและมีความสลบัซบัซอ้นมากขึ้นตามล าดบั 
 จึงเห็นไดว้า่โครงสร้างขององคก์รต ารวจไทยเปล่ียนแปลงรูปแบบไปตามสภาพการณ์
ของสังคม รูปแบบการปกครองของประเทศ และถูกใช้เป็นเคร่ืองมือของผูมี้อ  านาจปกครอง
บา้นเมืองทุกยคุทุกสมยัมาตั้งแต่อดีตกาล การศึกษาความเป็นมาของการจดัตั้งองคก์รต ารวจไทยจะ
ท าให้ทราบว่าองค์กรต ารวจไทยตั้งแต่อดีตมีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระหรือไม่ และการ
แทรกแซงจากองคก์รภายในและภายนอกส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององคก์รต ารวจเพียงใด 
ซ่ึงจะไดศึ้กษาโดยละเอียดในส่วนต่อจากน้ี 
  
 2.1.1  ประวัติความเป็นมาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  กิจการต ารวจของไทยเร่ิมก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมยัสุโขทยั มีหลกัฐานปรากฏในศิลาจารึกว่า
มีเจา้หน้าที่ผูท้  าหน้าที่ในการบงัคบัให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย เรียกว่า “สุภาวดี” โดยเฉพาะกฎหมาย
ลกัษณะโจร ในสมยัน้ีบทบาทของต ารวจไม่มีความเด่นชดัมากนัก เพราะการสืบหาตวัคนร้ายหรือ
การปราบปรามโจรผูร้้ายถือเป็นหน้าที่ของเจา้ทรัพย ์ไม่มีการแบ่งแยกขา้ราชการฝ่ายทหารและ   
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ฝ่ายพลเรือนออกจากกนั อีกทั้งพระมหากษตัริยท์รงปฏิบตัิราชการดว้ยพระองคเ์อง รวมถึงเร่ือง การ
ยตุิธรรมดว้ย1 
  องคก์รต ารวจไทยมีประวตัิความเป็นมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แบ่งเป็น 3 ยคุ 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1.1.1  ต ารวจไทยยุคต้น (ก่อน พ.ศ. 2403) 
   ในสมยักรุงศรีอยธุยา ไดมี้การจดัการปกครองระบบจตุสดมภ ์พร้อมทั้งก าหนด
ต าแหน่งรับผดิชอบ 4 ต  าแหน่ง ดงัน้ี 
   1)  ขุนเวียง มีหน้าที่ปกครองท้องถ่ิน ดูแลราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุข และ
ปราบปรามโจรผูร้้ายและลงโทษผูก้ระท าผดิ 
   2)  ขุนวงั มีหน้าที่ดูแลและรักษาความเรียบร้อยภายในวงั และพิพากษาถ้อย
ความของราษฎรท าหนา้ที่แทนพระมหากษตัริยใ์นดา้นตุลาการ 
   3)  ขนุคลงั มีหนา้ที่เก็บเงิน และรักษาผลประโยชน์ของแผน่ดิน 
   4)  ขนุนา มีหนา้ที่ดูแลไร่นา และเก็บรักษาเสบียงอาหารของพระนคร 
   ต่อมาในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดมี้การจดัระเบียบการปกครองเสีย
ใหม่ โดยทรงแยกทหารและพลเรือนออกจากกนั ใหฝ่้ายทหารมีสมุหกลาโหมเป็นหัวหน้า และฝ่าย
พลเรือน มีสมุหนายกเป็นหัวหน้า ทรงแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 หน่วย และเปล่ียนช่ือใหม่ คือ 
เวยีง เรียกวา่ พระนครบาล วงั เรียกวา่ พระธรรมาธิกรณ์ คลงั เรียกวา่พระโกษาธิบดี และนา เรียกว่า 
พระเกษตราธิการ 
   ทั้งน้ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหมี้กิจการของต ารวจขึ้น โดยอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของขนุเวยีงหรือพระนครบาล ท าหนา้ที่หลักในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ปราบปราม
โจรผูร้้ายและสอบสวนผูก้ระท าความผิดภายในเขตพระนครชั้นนอกและเขตพระราชวงั เน้นการ
ตรวจตระเวนในทอ้งที่และตั้งจุดตรวจตราของตอ้งห้ามตามกฎหมาย นอกจากน้ี สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถยงัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราศกัดินาของขุนนางฝ่ายต ารวจไวเ้ป็นบรรทดัฐาน
ในบทพระอยัการเช่นเดียวกบัขุนนางฝ่ายอ่ืนๆ ดว้ย2 กิจการต ารวจในยคุน้ีถือว่าจดัตั้งเพื่อท าหน้าที่
ในวงจ ากดั มิไดข้ยายไปยงัส่วนการปกครองทัว่ประเทศเท่าใดนัก แต่เม่ือสถานการณ์บา้นเมือง

                                                         
1  จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ.  (2551).  รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง ความเป็นไปได้ในการโอน

ภารกจิของส านักงานต ารวจแห่งชาต.ิ  หนา้ 104-105. 
2  กองการต่างประเทศ.  (2550).  พิทกัษ์สันตริาษฎร์.  หนา้ 22. 
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เปล่ียนแปลงไป ต่างประเทศเขา้มามีบทบาททางการคา้ในประเทศมากขึ้น กิจการต ารวจจึงปรับปรุง
โครงสร้างเพือ่รองรับอิทธิพลความเปล่ียนแปลงจากการเขา้มาของประเทศตะวนัตกอีกคร้ัง 
  2.1.1.2  ต ารวจไทยยุคปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ. 2403 ถึง พ.ศ. 2502) 
   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2403 ถึง พ.ศ. 2502 เกิดการปฏิรูปการปกครองประเทศไทยคร้ัง
ใหญ่ ในทุกๆ ดา้น เพือ่รองรับอิทธิพลแบบอยา่งจากอารยประเทศตะวนัตก ในปี พ.ศ. 2405 รัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ได้ว่าจา้ง กัปตนั เอส.เย.เบิร์ด เอมส์ (Captain Sammoal 
Joseph Bird Ames ชาวอังกฤษ ซ่ึงต่อมาได้รับบรรดาศกัด์ิเป็น หลวงรัฐยาภิบาลบญัชา) มาเป็นผู ้
พิจารณาวางโครงการจดัตั้งกองต ารวจในประเทศไทย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขต  
นครหลวงตามแบบอยา่งยโุรปขึ้นเป็นคร้ังแรก3 เน่ืองจากเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ  
ในสมยันั้น เป็นยุคที่ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส โปรตุเกส ฮอลนัดา ก าลังแข่งขนักนัหาเมืองขึ้นใน
ทวีปเอเชีย การจดัระเบียบการปกครองประเทศขณะนั้นจึงมุ่งเน้นไปในด้านการป้องกันประเทศ 
เป็นหลกัใหญ่ นโยบายบริหารต ารวจก็จ  าตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบันโยบายการเมืองระหว่าง
ประเทศและทหารดว้ย ในขณะนั้นเกิดการบีบบงัคบัจากองักฤษและฝรั่งเศส กรณีสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต (Extra Territoriality) ท  าให้คนในบงัคบัของประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส อเมริกา เดนมาร์ก 
โปรตุเกส ไดสิ้ทธิพิเศษไม่ตอ้งขึ้นศาลไทย ท าให้กระทบกบักระบวนการยติุธรรมไทยอยา่งยิง่ จึง
เป็นจุดเร่ิมตน้ให้สมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงมีพระราชด าริให้จดัตั้งกองต ารวจ เช่นเดียวกบั
ประเทศสิงคโปร์และอินเดีย  โดยจัดตั้ งกองต ารวจแบบเดียวกับอังกฤษ เรียกว่า “กองโปลิศ         
คอนสเตเปิล” ขึ้นในปี พ.ศ. 2403 จา้งชาวมลายแูละชาวอินเดียเป็นพลต ารวจ เรียกวา่ “คอนสเตเปิล” 
เพือ่รักษาความสงบเรียบร้อยในราชธานี ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ความเป็นปึกแผ่นของกิจการต ารวจใน
สมยัต่อมา4 
   ในสมยัสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ 5 มีการปรับปรุงการต ารวจ 
ขยายงานต ารวจนครบาลโดยให ้นาย เอ.เย.ยาดิน (A.J.Jardine) มาช่วยงานเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ยงัได้
ว่าจา้ง นาย ย.ีเชา. (G.Schau) ชาวเดนมาร์คมาเป็นผูว้างโครงการ จดัตั้งต  ารวจภูธรขึ้นในรูปทหาร 
โปลิศ เม่ือปีพ.ศ. 2419 ส าหรับเป็นกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนภูมิภาคและให้
สามารถปฏิบตัิการทางทหารไดด้ว้ย โดยผูบ้งัคบับญัชาส่วนมากก็โอนมาจากนายทหาร ต่อมาในปี
พ.ศ. 2420 ไดเ้ปล่ียน “กองทหารโปลิศ” เป็น “กรมกองตระเวนหัวเมือง” จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2440 

                                                         
3  จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 110. 
4  แหล่งเดิม. 
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ไดต้ั้ง “กรมต ารวจภูธร” ขึ้นแทนกรมกองตระเวนหวัเมือง โดยมีพลตรีพระยาวาสุเทพ (ย.ีเชา.) เป็น
เจา้กรมต ารวจภูธร 
   ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการจดัตั้งโรงเรียนนายร้อยต ารวจภูธรขึ้นที่จงัหวดั
นครราชสีมา เพื่อผลิตนายต ารวจออกรับราชการต าแหน่งผูบ้งัคบัหมวดในส่วนภูมิภาค แมต่้อมา  
ในปี พ.ศ. 2447 จะไดย้า้ยมาตั้งที่ต  าบลหว้ยจระเข ้อ าเภอเมืองนครปฐม ก็ถือกนัวา่ โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจภูธร ซ่ึงตั้งขึ้นคร้ังแรกที่จงัหวดันครราชสีมา เป็นตน้ก าเนิดของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ
ปัจจุบนัก าลงัพลในระยะแรกใชต้  ารวจ แต่ต่อมาเม่ือทางทหารไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัิเกณฑ์
ทหาร ทางต ารวจภูธรก็ไดข้ออนุมติัใชก้ฎหมายฉบบัน้ี เม่ือปี พ.ศ. 2448 ไดเ้กณฑค์นเขา้เป็นต ารวจ
ดว้ยเช่นเดียวกนั เม่ือไดจ้ดัตั้งกรมต ารวจภูธรขึ้นแลว้ ก็ไดพ้ยายามขยายการต ารวจไปยงัหน่วยการ
ปกครองส่วนภูมิภาคตามล าดับ เพื่อให้มีก าลงัต  ารวจส าหรับป้องกนัปราบปรามโจรผูร้้าย อ านวย
ความร่มเยน็เป็นสุขให้แก่ประชาชาชนต่อมาได้ขยายกิจการต ารวจภูธรไปยงัหน่วยการปกครอง 
ส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ทางด้านต ารวจนครบาลก็ได้ว่าจา้ง นาย อีริค เซนต์ เจ.ลอซัน (Mr. Eric  
Saint J.Lawson) ชาวอังกฤษเขา้มาช่วยอีกคนหน่ึง กิจการต ารวจในยุคน้ีขึ้นอยู่กบั 2 กระทรวงคือ 
กระทรวงนครบาล (กรมพลตระเวน หรือ ต ารวจนครบาล) และกระทรวงมหาดไทย (กรม
ต ารวจภูธร) และต่อมาไดร้วมเป็นกรมเดียวกันภายใตก้ารบงัคบับญัชาของอธิบดีคนเดียวกนัเม่ือ
วนัที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เรียกวา่ “กรมต ารวจภูธรและกรมพลตระเวน” กรมต ารวจจึงถือว่าวนัที่ 
13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวนัต ารวจ และในปลายปีนั้นเองไดเ้ปล่ียนเป็น “กรมต ารวจภูธรและกรม
ต ารวจนครบาล” ยกฐานะเจา้กรมขึ้นเป็นอธิบดี 
   ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้รวมกระทรวง
นครบาลกับกระทรวงมหาดไทยเขา้เป็นกระทรวงเดียวกันเรียกว่า กระทรวงมหาดไทย กรม
ต ารวจภูธรและกรมต ารวจนครบาลจึงโอนมาขึ้นอยูก่ ับกระทรวงมหาดไทย และในปี พ.ศ. 2469   
ไดเ้ปล่ียนนามกรมต ารวจภูธรและกรมต ารวจนครบาลเป็น “กรมต ารวจภูธร” แต่ยงัคงแบ่งต ารวจ
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ต  ารวจนครบาล คือต ารวจที่จบักุมโจรผูร้้าย ไต่สวน ท าส านวนฟ้องศาลโป
ลิศสภาโดยตรง ต ารวจภูธร คือต ารวจที่ท  าการจบักุมโจรผูร้้ายไดแ้ลว้ส่งใหอ้ าเภอไต่สวนท าส านวน
ใหอ้ยัการฟ้องศาลอาญาประจ าจงัหวดันั้นๆ จนกระทัง่ พ.ศ. 2475 จึงไดเ้ปล่ียนนามกรมต ารวจภูธร
เป็น “กรมต ารวจ” โดยใหเ้ป็นกรมชั้นอธิบดี และมีรองอธิบดีเป็นผูช่้วย5 
   

                                                         
5  แหล่งเดิม.  หนา้ 124-125. 
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  2.1.1.3  ต ารวจไทยยุคการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ (พ.ศ. 2502 
ถึง พ.ศ. 2541) 
   หลงัจากที่ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
แลว้ กิจการต ารวจไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการแบ่ง
ส่วนราชการกรมต ารวจ พ.ศ. 2475 ดงัน้ี 
   ส่วนที่ 1 เป็นหน่วยบริหารงานส่วนกลางและส านักบริหารของอธิบดี กรม
ต ารวจมีกองขึ้นตรง 6 กองไดแ้ก่ กองกลาง กองบญัชี กองโรงเรียน กองคดี กองตรวจคนเขา้เมือง 
และกองทะเบียนกลาง 
   ส่วนที่ 2  ต  ารวจนครบาล 
   ส่วนที่ 3  ต  ารวจภูธร 
   ส่วนที่ 4  ต  ารวจสันติบาล เป็นหน่วยที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลงัที่ไดย้กเลิกต ารวจ
ภูบาล ต ารวจกลาง และต ารวจกองพเิศษ 
   หลังจากที่ได้ป รับปรุงกิจการต ารวจเพื่อวางรากฐานต ารวจในระบบ
ประชาธิปไตยเม่ือ พ.ศ. 2475 แลว้ กรมต ารวจไดป้รับปรุงการบริหารงานให้ดีขึ้น และเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมปริมาณและคุณภาพของงานเร่ือยมา 
  2.1.1.4  ต ารวจไทยยุคการเปลี่ยนเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (พ.ศ. 2541 ถึง        
พ.ศ. 2550) 
   เม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดมี้
แนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้างกรมต ารวจ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 230 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไป
จดัตั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ตามแนวนโยบายในการพฒันาหน่วยงานต ารวจของ
รัฐบาล ดงัน้ี 
   1)  ปรับปรุงกิจการต ารวจใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น มีระบบบริหารจดัการที่
คล่องตวั เป็นอิสระภายในกรอบของกฎหมาย ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากที่ผ่านมา หน่วยงานต ารวจ
ประสบปัญหาในเร่ืองงบประมาณ การบริหารก าลงัพล และมีขอ้จ ากดัในการประสานงานหน่วย
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในดา้นความมัน่คง ซ่ึงจะตอ้งผ่านขั้นตอนพิจารณาของปลดักระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลจึงได้มีด าริที่จะโอนกรมต ารวจไปจัดตั้ งเป็น
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเปล่ียนสังกดัเดิมของกรมต ารวจจากสังกดักระทรวงมหาดไทยไป
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จดัตั้งเป็นส่วนราชการระดบักรมไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และอยูใ่น
บงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี 
   2)  ให้มีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายตรวจสอบ ติดตาม และใหข้อ้เสนอแนะแก่ต ารวจอยา่งเป็นระบบ โดยเน้นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับและการกระจายอ านาจทางการเมืองไปให้หน่วยงานระดับ
ภูมิภาค อย่างเต็มที่ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ
แห่งชาติ (ก.ต.ช.) เป็นองค์การนโยบายต ารวจแห่งชาติ และให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจระดบัจงัหวดั (กต.ตร.จงัหวดั) ตลอดจนก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ระดับสถานีต ารวจ (กต.ตร.สถานีต ารวจ) เป็นหน่วยงานที่น านโยบายพฒันาและการบริหารงาน
ต ารวจไปสู่การปฏิบตัิงานใหบ้รรลุผลตามนโยบายระดบัชาติที่ก  าหนด รวมทั้งน าความคิดเห็นและ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กลบัขึ้นสู่กระบวนการก าหนดนโยบายระดบัชาติให้
สอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง โดยมีประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการทุกระดบั 
   ในการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานต ารวจกรมต ารวจได้
พิจารณา น าแนวทางของต ารวจญี่ปุ่ นมาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุง และจากการพิจารณาร่วมกัน
ของหลายฝ่ายที่เก่ียวขอ้งรวมทั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านกัคณะกรรมการขา้ราชการ 
พลเรือนและส านกังบประมาณ ไดน้ าไปสู่การเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโอนกรมต ารวจ
ไปเป็นส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ6 คือ 
   (1)  ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและตรวจสอบการ
บริหารกิจการต ารวจในรูปของคณะกรรมการระดบัชาติ ระดบักรุงเทพมหานคร และระดบัจงัหวดั 
   (2)  กระจายอ านาจบริหารงานไปยงัหน่วยงานระดับพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
เด็ดขาด มีเอกภาพในการปกครองบงัคบับญัชาและการอ านวยความยติุธรรมอยา่งแทจ้ริง 
   (3)  ตดัทอนภารกิจที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
ไปใหส่้วนราชการอ่ืนที่มีหนา้ที่ความรับผดิชอบโดยตรง 
   คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัที่  18 สิงหาคม 2541 และวนัที่ 29 กนัยายน 2541 
เห็นชอบในหลกัการให้ด าเนินการปฏิรูปกรมต ารวจในระยะที่หน่ึง โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
และใหด้ าเนินการปฏิรูปในระยะที่สอง โดยออกพระราชบญัญติัปรับปรุงแกไ้ขระบบงานอ่ืนๆ ให้

                                                         
6  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ.  (2549).  หลักการและเหตุผลการจัดโครงสร้างส านักงานต ารวจแห่งชาติ.

หนา้ 31. 
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สมบูรณ์สอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาอยา่งเต็มรูปแบบต่อไป ทั้งน้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรมต ารวจกระทรวงมหาดไทย ไป
จดัตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 73 ก วนัที่ 16 ตุลาคม 2541 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 17 ตุลาคม 2541 
เป็นตน้ไป 
   เน่ืองจากการจดัตั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาโอนกรม
ต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจดัตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541 มีขอ้จ ากัดที่ไม่
สามารถปรับปรุงโครงสร้าง รวมทั้งการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราก าลังพลขึ้นใหม่ได้ ด้วยขอ้ 
จ  ากดัของมาตรา 230 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะปรับปรุง
ระบบโครงสร้าง การบริหารงานบุคคล และอ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติใหม่ระบบ 
โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริหารงานต ารวจทุกฉบับที่บงัคบัใช้อยู่ให้สอดคล้องกันอัน
น าไปสู่การตราพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ขึ้นใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2547 
  
 2.1.2  แนวคดิการจัดโครงสร้างส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
  2.1.2.1  แนวคดิการจัดโครงสร้างส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   การจดัองคก์รของต ารวจได้มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน โดยมี
หลกัในการจดัองคก์รให้ค  านึงถึงการคุม้ครองสวสัดิภาพและความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นของ
ประชาชนเป็นส าคญั ประกอบกบัปัจจยัส าคญัเก่ียวกบัภารกิจหน้าที่ที่จะประกอบกันเป็นองคก์ร
ต ารวจ คือ7 
   1)  หนา้ที่และความรับผิดชอบของต ารวจ คือโดยหลกัสากลของต ารวจหน้าที่
ความรับผดิชอบคือการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  
   2)  หลกัการจดัการที่เป็นสากล โดยทัว่ไปต ารวจจะมีการจดัองคก์รเลียนแบบ
ทหารแต่ปัจจุบนัไดค้ลายรูปแบบลงใหมี้ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดประชาชนมากขึ้น 
   3)  หลกัการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงการจดัองคก์รของต ารวจตอ้งขึ้นอยูก่บั
รูปแบบของการปกครองประเทศนั้นๆ 
   ตามหลกัการแลว้ภารกิจของต ารวจเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยตุิธรรมไทย
จะกล่าววา่เป็นตน้ทางของกระบวนการยติุธรรมก็ยอ่มได ้ต  ารวจมีอ านาจตามกฎหมายในการจบักุม 
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในการด าเนินคดีอาญา ซ่ึงหากต้นทางไม่ดีก็ย่อมส่งผลต่อ

                                                         
7  กฤษฎศ์กัด์ิ วิชชารยะ.  (2550).  การต ารวจ: ทฤษฎกีารจัดองค์กรและควบคุมต ารวจ.  หนา้ 3. 
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กระบวนการยติุธรรมในชั้นต่อไป ในประวติัศาสตร์ของประเทศไทยต ารวจบางส่วนตกอยูภ่ายใต้
อ  านาจการเมืองมาตั้ งแต่ยุค พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดีกรมต ารวจ และต่อมาขึ้ นด ารง
ต าแหน่งการเมืองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี ในสมยันั้นต ารวจมีอิทธิพลและมีอ านาจในสงัคมมากจนอาจเรียกไดว้า่เป็นรัฐต ารวจ 
จนกระทัง่มาถึงยคุ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากต ารวจนอกราชการ มีการใช้
อ านาจทางการเมืองแทรกแซงการบริหารงานของต ารวจอยา่งกวา้งขวาง โดยการก าหนดนโยบาย 
ออกกฎหมายให้ฝ่ายการเมืองยึดโยงกับการบริหารงานต ารวจด้วยการมีอ านาจเสนอช่ือบุคคลผู ้
สมควรได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งผู ้บัญชาการสูงสุด ตลอดจนเป็นประธานคณะ 
กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจเปิดเป็นรัฐต ารวจ
ขึ้นมาอีกคร้ัง ท าให้มีต  ารวจบางส่วนที่ใช้ความใกล้ชิดกับนักการเมืองเป็นช่องทางในการกา้วสู่
ต  าแหน่งที่สูงขึ้น แลกกับการดูแลผลประโยชน์ของนักการเมือง ท าให้ต  ารวจที่ดีมีความสามารถ
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
   ดว้ยประวติัความเป็นมาที่ต  ารวจยดึโยงกบัฝ่ายการเมืองจนเกิดวฒันธรรมการ
ท างานของต ารวจบางส่วนที่ตอ้งรับใช้นักการเมือง หรือผูมี้อิทธิพล การปรับโครงสร้างองค์กร
ต ารวจจึงตอ้งค่อยเป็นค่อยไป และตอ้งท าควบคู่ไปกบัการการปฏิรูปการเมือง และการปฏิรูประบบ
ราชการทั้ง ระบบ โดยมีเป้าหมายหลกัร่วมกนัคือ เพือ่ประชาชน ขอ้เสนอการปรับโครงสร้างจึงตอ้ง
ท าใหต้  ารวจมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน พยายามจ ากดัการแทรกแซงจากการเมืองและผูมี้อิทธิพล
อ่ืนเพือ่ผลประโยชน์อนัมิชอบ 
   ปัจจุบนัอ านาจการดูแลก าลงัพลต ารวจ 2 แสนกวา่คนในประเทศ อยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) ด้วยระบบการรวมศูนยอ์  านาจดังกล่าว ท าให้การ
บริหารงานต ารวจเช่ืองชา้ ไม่ทนักบัสภาพการณ์ปัจจุบนั ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงควรกระจาย
อ านาจการบริหารออกไปสู่ทอ้งถ่ินเพือ่ดูแลประชาชนอยา่งทัว่ถึง ตามหลกัการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย การปรับโครงสร้างต ารวจดว้ยการ
กระจายอ านาจนั้นเป็นขอ้ดี หากแต่จะสมัฤทธ์ิผลไดก้็ดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณ และทรัพยากร
อ่ืนที่จ  าเป็นจากส่วนกลางอยา่งเพยีงพอและเช่ือวา่ผลสมัฤทธ์ิในการบริหารกระบวนการยติุธรรมจะ
เกิดขึ้นในประเทศอยา่งเป็นรูปธรรมเม่ือมีการปรับองคก์รกระบวนการยติุธรรมทั้งระบบให้สอดรับ
กบักระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมไปพร้อมกนั8  นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างแลว้ จ  าเป็นที่

                                                         
8  ณษมา สุวรรณานนท.์  (2553).  การศึกษาตลอดชีวิตกบัการปฏิบติังานของต ารวจ  สืบคน้เม่ือ  

มกราคม 2553 จาก http://edu.swu.ac.th/ae/websnong/web01/police_le.htm. 
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จะตอ้งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลควบคู่ไปดว้ย เพื่อพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าที่ต  ารวจ
ให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน โดยเน้นการคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นส าคญั เจา้หน้าที่ต  ารวจพึงยดึหลกัการต่อไปน้ีในการจดัการเพื่ออ านวย
ความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 9 ได้แก่ หลักการคุม้ครอง (Human 
Rights) หลักเสรีภาพ (Freedom)  หลักความโปร่งใส (Transpiracy)  หลักการตรวจสอบได ้
(Accountability) หลักการมีส่วนรวมของประชาชน (Participation) หลักจริยธรรม (Ethics) และ
หลกัความเป็นกลาง (Neutrality) ซ่ึงหลกัการส าคญัทั้ง 7 ประการน้ีมีบญัญติัในรัฐธรรมนูญมาตรา
ต่างๆ อาทิเช่น การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(มาตรา 4, 26, 28) การใช้
ความคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา ผูเ้สียหาย พยาน (มาตรา 40) ความโปร่งใสในชั้นสอบสวน โดย
การให้สิทธิแก่ผูถู้กจบั การจ ากัดระยะเวลาการควบคุมตวัผูต้อ้งหา การก าหนดแนวทางในการ
พิจารณาค าขอประกนัตวัผูต้อ้งหาไวอ้ยา่งชดัเจน การให้ศาลเป็นองคก์รที่ใชอ้  านาจออกหมายจบั
และหมายคน้ (มาตรา 32, 33, 39) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบุคคลใน
กระบวนการยตุิธรรม ขา้ราชการประจ าระดับสูง การตรวจสอบอ านาจของศาล พนักงานอยัการ 
(มาตรา 270) การตรวจสอบและการด าเนินคดี กบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง (มาตรา 275) เหล่าน้ี
ลว้นแต่เป็นส่ิงที่ขา้ราชการต ารวจและผูท้ี่อยู่ในองคก์รกระบวนการยติุธรรมจะตอ้งตระหนักถึง
ความส าคญัของรัฐธรรมนูญที่มีต่อการปฏิบตัิหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรม โดยเจา้หน้าที่
ต  ารวจจะต้องศึกษา และจัดบรรยากาศทางวิชาการในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้าง
เครือข่ายของการประสานความร่วมมือและประสบการณ์ทั้งดา้นการปฏิบตัิงานและดา้นวิชาการ  
อีกทั้งจะตอ้งน าสู่ประชาชนให้ไดมี้ส่วนรับรู้ถึงปัญหา ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบตัิหน้าที่อ  านวยความ
ยตุิธรรมของต ารวจ ตลอดจนส่งเสริมใหภ้าคประชาชน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย พิจารณา
หามาตรการหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เหมาะสมร่วมกนั และการตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของ
เจา้หนา้ที่ต  ารวจในทุกระดบั ทั้งระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบัสถานีต ารวจ 
   ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดมี้นโยบายปรับปรุงพฒันาระบบงานของต ารวจให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และตรวจสอบการปฏิบติังาน โดยการก าหนดให้มีองคป์ระกอบจาก
ภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และกรรมการขา้ราชการต ารวจ ในส่วน
ของผูท้รงคุณวฒิุภายนอก เพือ่ก าหนดนโยบายปรับปรุงคุณภาพของขา้ราชการต ารวจ ให้มีจิตส านึก
ในการบริการ และปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับความพึงพอใจและเช่ือถือ
ศรัทธาให้เกิดแก่เจา้หน้าที่ต  ารวจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ มีการเร่งรัดการปฏิบติัตามนโยบาย  

                                                         
9  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550. 
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ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่ส าคญัยิง่ของการจดัตั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ในการปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จะเห็นจาก
การที่คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติไดอ้อกระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต ารวจ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 255110 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจในระดับชาติ (กต.ตร.) ระดับกรุงเทพมหานคร และระดบัจงัหวดั 
(กต.ตร.จงัหวดั) ซ่ึงเป็นกลไกการปรับเปล่ียนการปฏิบติัราชการแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบที่ไดรั้บการ
พฒันาเรียกว่าในระบบเปิด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายวางแผนพฒันาและตรวจสอบการใช้อ านาจ ยึดหลักการอ านวยความยุติธรรมและการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ปกครอง ด้วยกฎหมาย หรือ
ปกครองในระบบนิติรัฐ ซ่ึงถือหลกัว่า “เม่ือไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว ้รัฐหรือเจา้หน้าที่ของรัฐจะ
กระท าการใดอนัเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไวมิ้ได”้ ต่าง
จากรัฐเผด็จการซ่ึงถือวา่ “เม่ือไม่มีกฎหมายหา้ม ยอ่มท าได”้ แมว้า่เร่ืองนั้นจะไปจ ากดัตดัสิทธิผูอ่ื้น 
   การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงที่กล่าวไปแล้วในขา้งต้น จะเห็นว่าเป็นการ
ปรับเปล่ียนที่สืบเน่ืองจากกระแสประชาธิปไตยซ่ึงเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปการเมือง จนน าไปสู่การ
ปฏิรูปดา้นอ่ืนๆ อยา่งน้อย คือ วิถีคิดและวิธีการปฏิบตัิขององคก์รในระบบราชการ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ ความร่วมมือ รูปแบบการด าเนินการ ทั้งประชาชนและขา้ราชการควรไดรั้บการ
พฒันาความรู้ ทักษะในการคิด วิเคราะห์ การปรับตัวเขา้กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อหาแนวทาง
ร่วมกันการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม แสวงหาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองด้วย
ตนเอง สามารถเลือกรับขอ้มูลข่าวสารน ามาประยุกต์ใชไ้ด้อย่างเหมาะสม อยูร่่วมกันได้อย่างมี
ความสุข  อนัแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติโดยรวม ดงันั้นการปฏิรูป
ระบบงานต ารวจใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมจ าตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งทั้งองคก์รในราชการและเอกชน รวมทั้งประชาชนทัว่ไปดว้ย 
   การปฏิบตัิงานของต ารวจที่ประกอบไปดว้ยการป้องกนัปราบปราม สืบสวน
สอบสวนและด าเนินคดีอาญา เพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้รับการคุ้มครองนั้ น 
เจา้หนา้ที่ต  ารวจตอ้งค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน หลกัความจ าเป็น หลกัความเสมอภาค หลกัความ
ได้สัดส่วน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่เจา้หน้าที่ต  ารวจตอ้งปรับ
ทศันคติและก าจดัค่านิยมการใชอ้  านาจไปในทางที่ไม่ถูกตอ้งออกไป น าระบบจริยธรรมเขา้มาใช้

                                                         
10  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 159 ง วนัท่ี 30 กนัยายน 2551. 
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อย่างเคร่งครัดในการปฏิบติัหน้าที่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งได้รับการแกไ้ขควบคู่ไปกับการปรับ
โครงสร้างส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัภารกิจใหลุ้ล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  2.1.2.2  การแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
   ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2552 มีมติเห็นชอบการปรับ
โครงสร้างส่วนราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติ และอนุมตัิร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ 
และร่างกฎหมายแบ่งส่วนราชการฯ ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ ซ่ึงในส่วนของของร่าง
โครงสร้างส านกังานต ารวจแห่งชาติ11 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
   1)  ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ที่เน้นการ
จดัระบบการบริหารราชการให้มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และตรวจสอบได้ ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ต ารวจ พ.ศ. 2547 ที่เน้น
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ต ารวจภูธรจงัหวดัและราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
   2)  ต้องสามารถรองรับกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น และความสงบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนสามารถป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม อ านวยความยุติธรรม และให้บริการในหน้าที่ต  ารวจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3)  ก าหนดหน่วยงานเท่าที่จ  าเป็นและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้ชดัเจน
เป็นระบบ ไม่ซ ้ าซอ้นของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน ต ารวจและระหว่างส่วนราชการในกระทรวง 
ทบวง กรมอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนัตอ้งสามารถประสานงาน แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารบูราณาการ
ทรัพยากรทางการบริหารและการปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
   4)  ใหส้ถานีต ารวจซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบัยทุธศาสตร์ สามารถท างานไดอ้ยา่ง
เตม็ศกัยภาพ มีความคล่องตวั สามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
พื้นที่รับผดิชอบไดอ้ยา่งรวดเร็ว เบด็เสร็จ โปร่งใสและเป็นธรรม 
   5)  ปรับลดบทบาทของหน่วยงานอ านวยการในส่วนกลางให้มีหน้าที่ในการ
ประสานและบูรณาการทรัพยากรทางการบริหารและการท างานรวมทั้งสร้างมาตรฐานการงานของ

                                                         
11  กองสารนิเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ.  (2553).  ข่าวต ารวจ.  สืบคน้เม่ือ มกราคม 2553.  จาก 
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หน่วยต่างๆ ควบคู่กับการสร้างฝ่ายอ านวยการของกองบญัชาการต่างๆ หรือหน่วยปฏิบัติ ให้
เขม้แขง็ และเป็นฝ่ายอ านวยการที่แทจ้ริง 
   6)  ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดภาระงบประมาณดา้นบุคลากรและสถานที่ ตลอดจนวสัดุ
ครุภณัฑเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่เกินจ าเป็น โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
   7)  ใชก้ารปรับการปรับโครงสร้างส านักงานต ารวจแห่งชาติใชก้ารปรับเปล่ียน
ต าแหน่งอตัรา และก าลงัพลที่มีอยูไ่ปปฏิบติัหนา้ที่ตามลกัษณะงานและความจ าเป็น ที่เนน้ความเป็น
มืออาชีพ และการท างานแบบกลุ่มต าแหน่งที่มีคนนอ้ย แต่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งน้ีขา้ราชการต ารวจ
ในแต่ละสายงานตอ้งสร้างความเช่ียวชาญ และความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถเจริญกา้วหน้าได้
อยา่งมัน่คงและมีศกัด์ิศรีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มี
โครงสร้างประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ 
    (1)  ส่วนบงัคบับญัชา ได้แก่ ส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็น
หน่วยงานที่มีหนา้ที่วางแผน บงัคบับญัชาและควบคุม ก ากบัดูแลการปฏิบติัราชการของหน่วยงาน
ต่างๆ ในส านกังานต ารวจแห่งชาติ ประกอบดว้ยส่วนราชการระดบัต่างๆ ดงัน้ี 
     ก.  ส านักงานเทียบเท่ากองบัญชาการ จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านกังานยทุธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.), ส านักงานส่งก าลงับ ารุง (สกบ.), ส านักงานก าลงัพล (สกพ.), 
ส านักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.ตร.), ส านักงานกฎหมายและคดี (สกค.), ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (สง.ก.ตร.), ส านักงานจเรต ารวจ (จต.) และส านักงานตรวจสอบ
ภายใน (สตส.) 
     ข.  ระดับกองบังคับการ จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
เลขานุการต ารวจแห่งชาติ (สลก.ตร.), กองการต่างประเทศ (ตท.), กองสารนิเทศ (สท.), ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.), กองบินต ารวจ (บ.ตร.) และ กองวนิยั (วน.) 
    (2)  ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนและประชาชนอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย
หน่วยงานระดบักองบญัชาการ จ านวน 11 หน่วยงานไดแ้ก่ กองบญัชาการต ารวจนครบาล บช.น., 
ต  ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) และศูนยป์ฏิบตัิการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศชต.) 
    (3)  ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นหน่วย
สนับสนุนส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามขอ้ 2 มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่มีลกัษณะพิเศษเฉพาะดา้น เป็นขบวนการ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ความช านาญ ความ
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เช่ียวชาญเป็นพิเศษ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน มีพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมทัว่ราชอาณาจกัร ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกองบญัชาการ จ านวน 7 หน่วยงาน 
ได้แก่ กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.), กองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
(บช.ปส.), กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.), ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) , 
กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.), ส านักงานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจ (สพฐ.), และ
ส านกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (สทส.) 
    (4)  ส่วนการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษาอบรมแก่ผูท้ี่ เข ้ารับ
ราชการต ารวจ ตลอดจนพฒันาขา้ราชการต ารวจให้เป็นผูบ้ริหารในระดับต่างๆ ประกอบด้วย 
หน่วยงานระดับกองบญัชาการ จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) และ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.) 
    (5)  ส่วนบริการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ขา้ราชการต ารวจ
และประชาชนทัว่ไปประกอบด้วยหน่วยงานระดับกองบญัชาการ จ านวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ 
โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 
    (6)  ส่วนปฏิบติัการเฉพาะทาง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ถวายความปลอดภยัและปฏิบตัิงานตามพระราชประสงคข์องพระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัช
ทายาท และพระบรมวงศานุวงศจ์  านวน 1 หน่วยงานคือ ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า 
(สง.นรป.) ที่ตอ้งขึ้นการควบคุมในภารกิจดา้นการถวายความปลอดภยัต่อสมุหราชองครักษแ์ละ
ตอ้งประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหวัหนา้นายต ารวจราชส านกัประจ า และเพือ่ใหก้ารปฏิบตัิงานของ 
สง.นรป. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงสมควรก าหนดให ้
สง.นรป. เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้านายต ารวจราชส านักประจ าและการบงัคบับัญชา
ทั้งหมดของ สง.นรป. ขึ้นตรงต่อส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย (พระราชบญัญัติต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 13) และระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง เพือ่ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่มี
ระดบัต าแหน่งสูงกวา่ผูบ้ญัชาการและรองผูบ้ญัชาการได ้ซ่ึงไดแ้ยกเสนอแนวทางด าเนินการไปอีก
ส่วนหน่ึงแลว้ 
  2.1.2.3  ข้อสังเกตในการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ... 
   ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ในการประชุมเม่ือวนัที่ 22 มกราคม 
2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจ
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แห่งชาติ พ.ศ. ... ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้คณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวต่อไป ในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านกังาน ก.พ. มีขอ้สงัเกตวา่ โครงสร้างส านกังานต ารวจแห่งชาติ ดงักล่าว
ยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอ านาจไปยงัหน่วยงานในพื้นที่ และมีการเพิ่มต าแหน่งระดบัผู ้
บญัชาการมากเกินความจ าเป็น จะท าให้งบบุคลากรมีสัดส่วนที่สูงขึ้น และส านักงาน ก.พ.ร.มี
ขอ้สงัเกตวา่ โครงสร้างดงักล่าวยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารงานต ารวจ ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญตัิต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเน้นการกระจายอ านาจ ประกอบกับการก าหนด
หน่วยงานขึ้นใหม่บางแห่งท าให้เกิดความซ ้ าซ้อนและขาดเอกภาพในการปฏิบตัิงาน ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จึงไดมี้หนังสือ ด่วนมาก ที่ ตช 0039.2/2939 ลงวนัที่ 1 เมษายน 2551 ขอถอนเร่ือง
การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. .... จากคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อน า
กลับมาพิจารณาทบทวนใหม่ ให้การแบ่งส่วนราชการและการก าหนดอ านาจหน้าที่มีความ
เหมาะสม ไม่ซ ้ าซอ้น เป็นไปดว้ยความประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
   ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ปรับปรุงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... อีกคร้ัง โดยปรับเพิ่มหน่วยงานจากโครงสร้างปัจจุบนั 4 
ส านักงานเทียบเท่ากองบัญชาการ และ 43 กองบงัคับการ น้อยกว่าโครงสร้างที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบไว ้4 กองบญัชาการ และ 13 กองบงัคบัการ ส าหรับงบประมาณดา้นบุคลากร ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอในคร้ังน้ีเป็นเงินประมาณปีละ
ประมาณ 54,000,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินบริหารต าแหน่ง ระดบัผูก้  ากับและรองผูบ้งัคบัการ ที่มีการ
ปรับระดับต าแหน่งสูงขึ้นสรุปหน่วยงานระดับกองบงัคบัการที่เพิ่มขึ้ นกว่าโครงสร้างปัจจุบัน 
จ านวน 43 หน่วย หน่วยงานที่จดัตั้งใหม่ รวมจ านวน 7 หน่วยงาน และน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พจิารณาเห็นชอบเม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2552  
 
 2.1.3  แนวคิดการพัฒนาระบบงานต ารวจของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานต ารวจ พ.ศ. 
2550 
  กระบวนการยติุธรรมมีภารกิจที่เก่ียวขอ้งตั้งแต่การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
การอ านวยความยติุธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา ปกครอง และการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด มีหลายหน่วยงาน
รับผดิชอบ เร่ิมจากต ารวจ อยัการ ศาลยตุิธรรม ราชทณัฑ ์และการฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิด อยา่งไรก็ดี การ
บริหารองค์กรกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถอ านวยความ
ยตุิธรรมแก่ประชาชนอยา่งแทจ้ริงนั้น ไดด้ าเนินการต่อเน่ืองตลอดมา โดยมีนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาในรูปของแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่  1 พ.ศ. 2547-2549 ซ่ึง
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือวนัที่  10 กุมภาพนัธ์ 254712 โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใน
กระบวนการยตุิธรรมและองคก์รอิสระอ่ืนๆ น าไปใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานสู่วิสัยทศัน์และ
เป้าหมายที่ก  าหนด 
  วิสัยทศัน์ของกระบวนการยตุิธรรม คือให้มีการพฒันาและอ านวยความยติุธรรมอยา่ง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการพฒันาโครงสร้างและระบบงาน
ยตุิธรรมใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และมีความเป็นสากล เพื่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ เสมอภาค 
เป็นธรรม สมานฉนัท ์และสงบสุข ตลอดจนเคารพศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์นอกจากน้ี ยงัมีร่าง
แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยตุิธรรม ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2548 – 255113 ซ่ึงเป็นกรอบ
ทิศทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานยุติธรรมระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยตุิธรรม ใหส้ามารถเช่ือมโยงขอ้มูลของคดี ท าใหเ้กิดความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ลดความซ ้ าซ้อน ส้ินเปลือง และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานมากยิง่ขึ้น เพราะกระบวนการ
ยติุธรรมที่ยาวและเสียเวลาเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถรับรองไดว้่ายติุธรรม และความชดัเจน
เปิดเผยมากขึ้นเท่าใด เท่ากบัรับรองความยติุธรรมมากขึ้นเท่านั้น ความโปร่งใสของระบบคือหัวใจ
ส าคญัในการแกไ้ขปัญหาความไม่ยติุธรรมที่เกิดขึ้น อยา่งไรก็ดี แมว้า่กระบวนการยติุธรรมจะมีแผน
แม่บทเป็นกรอบทิศทางการพฒันาแลว้ก็ตามแต่การบริหารจดัการยงัไม่ไดด้ าเนินการตามแผนแต่
อยา่งจริงจงั ผลจึงยงัไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขาดปณิธานทางการเมือง (Political 
Will) ที่จะผลกัดนัใหเ้ป็นไปตามแผน ประกอบกบัแผนเป็นเพียงทิศทางการท างานที่เป็นระบบ แต่
หากขาดการปฏิรูปหรือปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รและการบริหารที่เป็นระบบไปพร้อมๆกัน 
ผลสมัฤทธ์ิจึงยงัไม่เกิดขึ้นใหเ้ป็นเป็นรูปธรรม 
  2.1.3.1  เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบงานต ารวจ  
   พลเอก สุรยทุธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัที่ 27 ตุลาคม 2549 มีสาระส าคญัที่เก่ียวขอ้งกับการพฒันาระบบงาน
ต ารวจ โดยมีประเด็นส าคญัสรุปไดด้งัน้ี14 
 
                                                         

12  มติคณะรัฐมนตรี.  (องัคารท่ี 10 กุมภาพนัธ์, 2547).  อนุมติัร่างแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2547 - 2549).  ,. 

13  ส านกังานกิจการยติุธรรม.  (2553).  ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศกระบวนการยติุธรรม ฉบบั
ท่ี 1 พ.ศ. 2548 – 2551 (ฉบบัสมบรูณ์). 

14  (30 มีนาคม, 2550).  “เปิดรายงานปฏิรูปต ารวจฉบบัท่ี 2.”  กรุงเทพธุรกจิ. 
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   1)  ดา้นการบริหารงานกระบวนการยตุิธรรม 
    (1)  รัฐบาลให้ความส าคญักบัการปฏิรูปการเมือง การปกครองและการ
บริหารใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการน าพาประเทศไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื สังคมมีความเขม้แข็ง และ
ประชาชนมีความสุขดว้ยการด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
    (2)  สนับสนุนการกระจายอ านาจอย่างต่อเน่ืองตามครรลองระบอบ
ประชาธิปไตย 
    (3)  เน้นการปฏิรูปการบริหารกระบวนการยตุิธรรมโดยให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วม ปรับปรุงการสืบสวนสอบสวนการกลัน่กรองคดี การพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคดี การ
ควบคุมและฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรม
ในสงัคม 
    (4)  ใหป้ระชาชนเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
    (5)  สร้างทางเลือกในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยให้ชุมชนมี
บทบาทในการประนีประนอมขอ้พพิาท 
    (6)  ป้องกนัและเฝ้าระวงัอาชญากรรม เพือ่ลดปริมาณคดี ความสูญเสียจาก
อาชญากรรม และความขดัแยง้ของสงัคม 
    (7)  พฒันาศกัยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยติุรรมดว้ย
การน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้ไปใชใ้นการด าเนินงาน 
   2)  ดา้นการพฒันาระบบงานต ารวจ 
    (1)  รัฐบาลให้ความส าคญักับการพฒันาระบบงานต ารวจให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ สงัคม และปัญหาอาชญากรรมที่เปล่ียนแปลงไป 
    (2)  สนบัสนุนการพฒันารูปแบบและแนวทางการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม ตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมายที่เหมาะสมต่อการสร้างความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น ตลอดจนคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    (3)  พฒันาองค์กรต ารวจให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีความรับผิด 
ชอบ และมีความทนัสมยั สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     การบริหารงานบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติง่ายต่อการถูก
แทรกแซงการบริหารงานภายในของส านกังานต ารวจแห่งชาติ การไม่วางตวัเป็นกลางทางการเมือง 
และการละเลยต่อระบบคุณธรรม ส่งผลต่อการถูกแทรกแซงจากผูมี้อ  านาจไดโ้ดยง่าย  ในลกัษณะ
การบรรจุ สรรหา และแต่งตั้งที่มีลักษณะของระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) มากกว่าที่จะ
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แต่งตั้งในระบบคุณธรรม (Merit System) ดงัเห็นไดจ้ากการที่ขา้ราชการต ารวจที่มีความสัมพนัธ์กบั
ผูมี้อ  านาจจะได้รับการพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้ง และการเล่ือนต าแหน่ง เหนือกว่า
ขา้ราชการต ารวจโดยทัว่ไป 
  2.1.3.2  แนวทางการพัฒนาระบบงานต ารวจ 
   แนวทางการพัฒนาระบบงานต ารวจมีประเด็นส าคัญที่สมควรพิจารณา
ด าเนินการ 10 ประการ ดงัน้ี15 
   ประเด็นที่หน่ึง  การกระจายอ านาจการบริหารงาน 
   การกระจายอ านาจการบริหารงานต ารวจ (Decentralization) เป็นแนวทางที่จะ
ท าให้ระบบการบริหารงานของต ารวจมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของ
ประชาชนไดม้ากขึ้น ในขณะเดียวกนัก็เป็นระบบที่สามารถพฒันาระบบการตรวจสอบและระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานไดดี้กวา่เดิม โดยมีแนวทางในการด าเนินการดงัน้ี 
   1)  การกระจายอ านาจการบริหารงานต ารวจไปสู่หน่วยงานระดบัรอง โดยยก
ฐานะกองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 1-9 และกองบญัชาการต ารวจนครบาล ให้เป็นส านักงานที่มี
ความคล่องตวัและเบด็เสร็จในการบริหารงานบุคคลในรูปแบบเสมือนเป็นนิติบุคคล และยกฐานะ
ของหน่วยงานในระดับกองบัญชาการหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความส าคัญที่เหมาะสมให้เป็น
ส านกังานที่มีรูปแบบที่เสมือนนิติบุคคลดว้ย เช่น กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงาน
สอบสวน เป็นตน้ 
   2)  โครงสร้างระบบงานต ารวจใหม่ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ สามารถก ากบั 
ดูแล หน่วยงานระดับภาค นครบาล และกองบัญชาการที่มีหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกว่าอธิบดี
ต ารวจภูธรภาค อธิบดีต ารวจนครบาล หรืออธิบดีในระดับกองบญัชาการ โดยท าหน้าที่คล้าย
ปลดักระทรวง แต่ไม่สามารถเขา้ไปกา้วก่ายงานในระดบัปฏิบตัิการ หรือการบริหารงานภายในของ
หน่วยงานของต ารวจภูธรภาค ต ารวจนครบาล หรือกองบญัชาการได ้
   ประเด็นที่สอง  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร งาน
ต ารวจ 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากบัดูแลการบริหารงานต ารวจ (Civilian 
Oversight) เป็นกุญแจส าคญัที่จะน าไปสู่การพฒันาระบบงานต ารวจให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจจึงเห็นควรให้มีการจดัตั้ง

                                                         
15  คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจ.  (2550).  ข้อเสนอเบื้องต้นในการพัฒนาระบบงานต ารวจ.  

หนา้ 15-23. 
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คณะกรรมการนโยบายต ารวจทั้งในระดบัชาติ และในระดบัภาคและนครบาล โดยใหค้ณะกรรมการ
ดงักล่าวมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและแนวทาง ตลอดจนก ากบัดูแลหน่วยงานต ารวจ
ในระดบัต่างๆ การจดัให้มีคณะกรรมการนโยบายต ารวจที่มีองคป์ระกอบที่เหมาะสมและมีระบบ
การท างานที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างความเป็นกลางทางการ
เมือง และความรับผดิชอบ (Accountability) ขององคก์รต ารวจต่อประชาชน 
   ประเด็นที่สาม  การถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่ของต ารวจ 
   องคก์รต ารวจเป็นองคก์รขนาดใหญ่ที่มีภารกิจมากมายหลายลกัษณะทั้งภารกิจ
ที่เป็นภารกิจหลักของต ารวจ และภารกิจอ่ืนที่อาจไม่จ าเป็นตอ้งให้ต  ารวจเป็นผูรั้บผิดชอบ ทั้งน้ี
ภารกิจที่เป็นภารกิจหลกั (Core Functions) ของต ารวจมีสามประการ ดงัน้ี 
   1)  การรักษาความปลอดภยัส าหรับองค์พระมหากษตัริย์ พระราชินีพระรัช
ทายาท ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และพระราชอาคนัตุกะ 
   2)  การป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิทางอาญา 
   3)  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของประชาชนและความมัน่คง
ของราชอาณาจกัร 
   ภารกิจรองในงานปฏิบติัการบางประเภทและงานสนับสนุนบางประเภท ควร
ด าเนินการถ่ายโอนใหห้น่วยงานอ่ืน อาทิ งานตรวจคนเขา้เมือง งานต ารวจท่องเที่ยว งานต ารวจป่า
ไม ้ควรถ่ายโอนภารกิจใหห้น่วยงานอ่ืนรับผดิชอบ การปรับเปล่ียนรูปแบบของหน่วยงานในภารกิจ
สนบัสนุน อาทิ งานโรงพยาบาล ต ารวจ งานการออกแบบสถาปัตยกรรม ควรปรับรูปแบบไปเป็น
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) เพื่อการบริหารจดัการที่มีความคล่องตวัสูง
ภารกิจบางเร่ืองควรมีการกระจายบทบาทไปสู่ความร่วมมือกบัชุมชนตามแนวทางยตุิธรรมชุมชน 
(Community Justice) เช่น การป้องกนัอาชญากรรม การไกล่เกล่ียขอ้พพิาทที่ไม่ร้ายแรง เป็นตน้ การ
ถ่ายโอนภารกิจที่มิใช่เป็นภารกิจหลักไปยงัหน่วยงานอ่ืนนั้นเป็นเร่ืองที่มีความส าคญัและจ าเป็น
เพราะจะท าใหก้ารพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของต ารวจเป็นไปไดง่้ายขึ้น อยา่งไรก็ตาม การ
ถ่ายโอนภารกิจเป็นเร่ืองที่ตอ้งด าเนินการดว้ยความรอบคอบ โดยก าหนดให้มีการวางแผนการส่ง
มอบภารกิจ จดัท าแผนเตรียมความพร้อมในการด าเนิน การถ่ายโอนและการตรวจสอบติดตามผล 
   ประเด็นที่ส่ี  การปรับปรุงพฒันาระบบงานสอบสวน 
   พนักงานสอบสวนเป็นบุคคล ากรที่ มีบทบาทส าคัญในการรวบรวม
พยานหลักฐานและท าส านวนความเห็นในทางคดี จ  าเป็นตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรู้ ความ สามารถ มี
ความเป็นวชิาชีพและมีความอิสระปราศจากการถูกแทรกแซง จึงมีแนวทางในการพฒันา ดงัน้ี 
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   1)  ควรมีหน่วยงานสอบสวนส่วนกลาง เพื่อพัฒนาทางวิชาการทางงาน
สอบสวนที่เป็นลกัษณะความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมีเป็นมาตรฐานทัว่ประเทศ การส่งเสริมพนักงาน
สอบสวนใหมี้ความเป็นวชิาชีพและมีทกัษะความรู้ความช านาญในงานสอบสวน รวมถึงการให้การ
ช่วยเหลือพนกังานสอบสวนในคดีที่ยุง่ยากซบัซอ้น 
   2)  การปรับปรุงให้สายงานสอบสวนให้มีความเป็นอิสระปราศจากการ
แทรกแซงตามสายการบงัคบับญัชา ตลอดจนการสร้างดุลยภาพของบทบาทของเจา้หน้าที่ต  ารวจใน
ชั้นการจบักุมและชั้นสอบสวน 
   3)  การก าหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่โดย
เทียบเคียงกบับุคลากรหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยติุธรรม 
   ประเด็นที่ห้า  การปรับปรุงการปฏิบตัิงานของสถานีต ารวจ 
   สถานีต ารวจเป็นหน่วยงานที่มีความใกลชิ้ดกบัประชาชน และเขา้ถึงไดง้่าย การ
ปรับปรุงพฒันาสถานีต ารวจจะส่งผลต่อประชาชนโดยตรง จึงควรมีการปรับปรุงบทบาทและ
ภารกิจของสถานีต ารวจเพือ่สามารถใหบ้ริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ดงัน้ี 
   1)  การทบทวนภารกิจและมอบภารกิจที่ไม่เก่ียวขอ้งให้หน่วยงานอ่ืน เพื่อการ
น าก าลงัขา้ราชการต ารวจไปให้บริการกบัประชาชน และการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมใน
พื้นที่ 
   2)  เนน้การด าเนินการเชิงป้องกนั โดยใชห้ลกัการยตุิธรรมชุมชน (Community 
Justice) โดยส่งเสริมใหมี้การร่วมด าเนินการกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนให้มากขึ้น
ในฐานะหุน้ส่วน การท าใหชุ้มชนเห็นวา่ปรากฏการณ์ความขดัแยง้และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชนเป็นหนา้ที่ของชุมชนตอ้งดูแล เช่น การไกล่เกล่ียขอ้พพิาทคดีอาญา การดูแลผูเ้สียหาย และ
ผูพ้น้โทษใหก้ลบัสู่สงัคม เป็นตน้ 
   3)  การก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาสนับสนุนงบประมาณดา้น
ความปลอดภยัในชุมชน รวมถึงการรักษาความปลอดภยัตามห้างสรรพสินคา้ที่สามารถให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือชุมชนสามารถด าเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยไดเ้อง 
   4)  การปรับเปล่ียนการแบ่งขนาดสถานีต ารวจใหม่ตามปริมาณงาน ขนาดพื้นที่
รับผดิชอบและสดัส่วนการดูแลประชาชน โดยในแต่ละขนาดของสถานีต ารวจจะไดมี้การก าหนด
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ที่ตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
   5)  การปรับเปล่ียนสายงานและการบริหารงานในสถานีต ารวจเหมาะสมและ
เอ้ืออ านวยกบัการใหบ้ริการที่มีประสิทธิภาพ 
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   ประเด็นที่หก  การพฒันากระบวนการในการสรรหา การผลิต และการพฒันา
บุคลากรต ารวจ 
   จากระบบการบริหารงานบุคคลต ารวจ ที่แบ่งประเภทข้าราชการต ารวจ
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร ซ่ึงท าหน้าที่เป็นหัวหน้าชุด จนถึง
ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ และขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนซ่ึงท าหน้าที่เป็นผูป้ฏิบติังานในพื้นที่ใน
สายงานต่างๆ จากภารกิจของต ารวจที่ท  าหน้าที่บงัคบัใชก้ฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แก่ประชาชนและสงัคม จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการสรรหาและการ
ผลิตผูท้ี่จะเขา้มาท าหนา้ที่ต  ารวจใหไ้ดค้นดีมีความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมให้มีคุณสมบตัิตรง
กับความต้องการของแต่ละสายงาน รวมถึงการพฒันาบุคลากรต ารวจอย่างต่อเน่ืองให้มีความ
เช่ียวชาญในสายวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี 
   1)  ยกระดับหน่วยงานในการผลิตและพฒันาบุคลากรต ารวจให้เป็นสถาบนั 
การศึกษาวิชาการของต ารวจอย่างแท้จริง โดยควรมีหลักสูตรที่เน้นวิชาการต ารวจสมัยใหม่ 
(modern policing) และการพฒันาใหเ้ป็นหน่วยงานอิสระในรูปแบบของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
หรือ SDU (Service Delivery Unit) ที่มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวไม่ขึ้ นกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีผูบ้ริหารและอาจารยซ่ึ์งเป็นนกัวชิาการในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวขอ้งและการสนับสนุนการ
ผลิตผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหก้บัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืน 
   2)  ยกระดบัคุณวฒิุต ารวจชั้นประทวนที่ปฏิบติัหน้าที่ใกลชิ้ดประชาชนซ่ึงเป็น
ผูป้ฏิบตัิงานหลกัในระดบัพื้นที่ ควรยกระดบัคุณวฒิุขึ้นจากเดิมที่มีวฒิุการศึกษาเพยีงระดบัมธัยมหก
ให้เป็นเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้จะไดรั้บวุฒิอนุปริญญา และให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพต ารวจอยา่ง
ต่อเน่ืองที่เป็นระบบใหมี้ความสอดคลอ้งสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ที่แปรเปล่ียนไป  อีกทั้ง
รูปแบบการประกอบอาชญากรรมนับวนัจะทวีความรุนแรงและสลบัซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการ
สนบัสนุนใหมี้การศึกษาจนถึงระดบัปริญญาตรีและสามารถปรับเป็นระดบัสญัญาบตัรไดใ้นอนาคต
โดยไม่ตอ้งสอบแข่งขนั และการปรับอตัราค่าตอบแทนต ารวจชั้นประทวนให้เหมาะสมกบัคุณวุฒิ 
เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
   ประเด็นที่เจ็ด  การปรับปรุง เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวสัดิการของข้า 
ราชการต ารวจ 
   ภารกิจของต ารวจเป็นภารกิจที่เป็นผูบ้ ังคบัใช้กฎหมายที่ให้คุณให้โทษแก่
ประชาชน ต ารวจจึงตอ้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทนเสียสละและเป็นที่คาดหวงั
ว่าจะเป็นผูท้ี่ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แต่จากสภาพปัญหาต ารวจได้รับค่าตอบแทนต ่า และมี
สวสัดิการในการประกอบอาชีพนอ้ย ในขณะที่มีอ  านาจหนา้ที่ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย จึงอาจท าให้
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เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงกวา้งได้ จึงมีแนวทางในการพฒันา โดยการก าหนด
เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ ค่าตอบแทนและสวสัดิการอ่ืนๆ ที่มีการแยกบญัชีเงินเดือนออกจากบญัชี
เงินเดือนของขา้ราชการพลเรือน ให้สามารถเทียบเท่ากบับุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการ
ยติุธรรมและใหมี้ความเหมาะสมกบัภารหนา้ที่ที่รับผดิชอบและสภาพเศรษฐกิจสงัคมในปัจจุบนั 
   ประเด็นที่แปด  การส่งเสริมความกา้วหนา้ของต ารวจชั้นประทวน 
   ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนซ่ึงเป็นมีบทบาทที่ส าคญัและเป็นก าลงัหลกัของ
ต ารวจในการใหบ้ริการประชาชน จึงควรที่จะส่งเสริมความกา้วหนา้ใหต้  ารวจชั้นประทวน ดงัน้ี 
   1)  ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนที่มีการพฒันาตนเองไดวุ้ฒิระดบัปริญญาตรี
ในสาขาที่เหมาะสมและจากสถาบนัที่มีคุณภาพไดรั้บการเล่ือนระดบัไปเป็นชั้นสัญญาบตัรโดยเร็ว
ที่สุด 
   2)  ก าหนดความกา้วหน้าของต ารวจชั้นประทวนให้สามารถไปสู่ต ารวจชั้น
สัญญาบตัรอย่างชัดเจน โดยการก าหนดให้มีต  าแหน่งสัญญาบตัรเพิ่มเติมในต าแหน่งด้านการ
ใหบ้ริการประชาชน 
   3)  การลดความถ่ีของชั้นยศในระดบัชั้นประทวน โดยก าหนดให้มีชั้นยศดาบ
ต ารวจเพยีงชั้นยศเดียว 
   ประเด็นที่เก้า  การจดัตั้งหน่วยงานในการปรับปรุงพฒันากระบวนการยติุธรรม 
   คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจไดพ้ิจารณาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
ในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการยตุิธรรม ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยแก่สงัคมและอ านวยความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งการสร้าง
หลกันิติธรรมใหเ้กิดขึ้นในสงัคมไทย โดยเร่ิมการปฏิรูปจากหน่วยงานต ารวจก่อน แมว้่าในปัจจุบนั
กระบวนการยุติธรรมจะมีกลไกในการปรับปรุงพฒันา โดยมีแผนแม่บทเป็นกรอบทิศทางการ
พฒันาแลว้ก็ตามแต่การบริหารจดัการยงัไม่ไดด้ าเนินการตามแผนแต่อยา่งจริงจงั ผลจึงยงัไม่เกิดขึ้น
เป็นรูปธรรม ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากรัฐบาลที่ผ่านมาขาดปณิธานทางการเมือง (Political Will) ที่จะ
ผลกัดนัให้เป็นไปตามแผน ประกอบกบัแผนเป็นเพียงทิศทางการท างานที่เป็นระบบ แต่หากขาด
การปฏิรูปหรือปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รและการบริหารที่เป็นระบบไปพร้อมๆ กนั ผลสัมฤทธ์ิ
จึงยงัไม่เกิดขึ้นใหเ้ป็นเป็นรูปธรรม 
   ดงันั้นเพือ่ใหก้ารปรับปรุงพฒันากระบวนการยติุธรรม รวมทั้งการพฒันาระบบ 
งานต ารวจเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์ของประชาชน และสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ์ของ
รัฐบาล จึงควรจดัตั้งหน่วยงานในหน่วยงานรูปแบบพิเศษที่มีการบริหารจดัการที่คล่องตวัมีอิสระ
ตามสมควรจากการก ากับทางการเมือง และมีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการท าหน้าที่ดังกล่าว 
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หน่วยงานที่ว่าน้ีควรมีลกัษณะเป็นหน่วยงานที่มีกองทุนของตนเอง เช่นเดียวกบั สถาบนัวิจยัและ
พฒันาระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) เป็น
ตน้ โดยเงินกองทุนบางส่วนอาจน ามาจากเงินและทรัพยสิ์นที่ยดึไดจ้ากการกระท าผิด ค่าปรับจาก
การกระท าผดิอาญา เป็นตน้ ซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกบัการน าภาษีสรรพสามิตจากสุราและบุหร่ี มาใช้
ในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนของ ส.ส.ส. หรืออาจจัดเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า Special 
Delivery Unit ที่มีเงินสนับสนุนที่ชดัเจน และมีกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจาก
สงัคมมาก ากบัการด าเนินการ 
   หน่วยงานในลกัษณะน้ีมีความจ าเป็นมากส าหรับประเทศไทย ทั้งน้ีเพราะการ
ปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นไดจ้ากกลไกของกระบวนการยตุิธรรมเองในภาวะ
ปกติ และรัฐบาลก็มักจะไม่สามารถผลักดันหรือไม่มีนโยบายในการผลักดันการปฏิรูปที่ยากๆ 
เช่นน้ี จึงจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานที่มีอิสระจากการครอบง าทางการเมือง ที่สามารถสร้างองคค์วามรู้ 
ที่ถูกตอ้งในการปฏิรูปและพฒันากิจกรรมในการเคล่ือนสงัคมใหเ้ห็นความจ าเป็นในการปฏิรูปอยา่ง
ต่อเน่ือง อนัจะน ามาสู่การสนบัสนุนทางการเมืองและผลส าเร็จของการปฏิรูปในที่สุด 
   ทั้งน้ีประเด็นที่คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจเห็นควรด าเนินการ มี 4 
ประเด็น ดงัน้ี16 
   ประเด็นที่หน่ึง  การกระจายอ านาจการบริหารงานต ารวจ 
   การกระจายอ านาจการบริหารงานต ารวจ (Decentralization) เป็นแนวทาง
ส าคญัที่หากรัฐบาลขาดเจตจ านงอยา่งมุ่งมั่นทางการเมืองจะไม่สามารถท าไดแ้ละเป็นประเด็นที่ 
หากด าเนินการได้ส าเร็จก็จะเป็นกุญแจส าคญัในการน าไปสู่การปฏิรูปในเร่ืองอ่ืนๆต่อไป ทั้งน้ี
เพราะการที่องคก์รต ารวจเป็นองคก์รที่รวมศูนยอ์  านาจ และขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพน้ี
เองจึงเป็นที่มาของปัญหาอ่ืนๆ ที่ตามมา การกระจายอ านาจโดยท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมี
บทบาทนอ้ยลง โดยไปเพิม่บทบาทการท างานในระดบัพื้นที่คือระดบัภาค จงัหวดั และสถานีต ารวจ
จะท าใหร้ะบบการบริหารงานของต ารวจมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบ้ริการตอบสนองต่อ ความ
ตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ได้ดีขึ้น อีกทั้งยงัสามารถพฒันาระบบการตรวจสอบและระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานไดดี้กวา่เดิม แมว้า่ระยะแรกน้ีการกระจายอ านาจยงัไม่สามารถลงไปใน
ระดบัจงัหวดั และไม่สามารถเช่ือมกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสมบูรณ์เช่นในนานาประเทศ  
 

                                                         
16  คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจ.  (2550).  หนา้ 24-25. 
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   ประเด็นที่สอง  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานต ารวจ 
   การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากบัดูแลการบริหารงานต ารวจ 
(Civilian Oversight) เป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่ตอ้งท าควบคู่ไปกับการกระจายอ านาจ โดยถือเป็นเร่ืองที่
ตอ้งจดัท าโดยเร่งด่วนไปพร้อมๆ กัน การจดัตั้งคณะกรรมการนโยบายต ารวจ ที่มีองค์ประกอบที่
เหมาะสมและมีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างความ
เป็นกลางทางการเมือง และความรับผิดชอบ (Accountability) ขององคก์รต ารวจต่อประชาชน ใน
ระดบัชาติ และระดบัพื้นที่ โดยนอกจากการจดัตั้งคณะกรรมการนโยบายต ารวจในระดบัต่างๆ แลว้
ยงัมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ตอ้งมีการสร้างความเขม้แข็งและประสิทธิภาพการท างานให้กับฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการ ทั้งน้ีเห็นควรให้มีการจดัตั้ง ส านักงานพฒันาระบบงานต ารวจเป็น
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 
   ประเด็นที่สาม  การสร้างกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของต ารวจที่มี
ประสิทธิภาพจากภาคประชาชน 
   คณะกรรมการอิสระรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากการกระท าของต ารวจเป็น
หน่วยงานไม่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และมีอ านาจหน้าที่โดยตรงใน
การรับเร่ืองราวร้องทุกขด์ว้ยตนเอง ตลอดจนมีอ านาจในการสั่งให้มีการด าเนินการทางวินัยที่มีผล
ผกูพนัต ารวจและองคก์รต ารวจ รวมทั้งใหส้ามารถมี ขอ้เสนอแนะทางนโยบายในการปรับปรุงงาน
ของต ารวจไดด้ว้ย 
   ประเด็นที่ส่ี  การจดัตั้งหน่วยงานในการปรับปรุงพฒันากระบวนการยติุธรรม 
   คณะกรรมการพัฒนาระบบงานต ารวจจึงจ า เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้ ง
หน่วยงานในหน่วยงานรูปแบบพเิศษที่มีการบริหารจดัการที่คล่องตวั มีความอิสระ มีงบประมาณที่
พอเพียง และมีอ านาจหน้าที่ที่ชดัเจนในการพฒันาระบบงานต ารวจ รวมทั้งปฏิรูปหน่วยงานใน
กระบวนการยติุธรรมต่อไป โดยการพฒันาองคค์วามรู้ที่เก่ียวขอ้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการเคล่ือนไหวทางสงัคม (public participation and social movement) อยา่งต่อเน่ือง 
 
2.2  แนวคดิการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
 2.2.1  ความเป็นมา เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
  ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดจ้ดัตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกรมต ารวจ กระทรวง 
มหาดไทย ไปจดัตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตั้งแต่วนัที่ 17 ตุลาคม 2541 โดยมีวตัถุประสงค์
ปรับปรุงส านกังานต ารวจแห่งชาติใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น มีระบบการบริหารจดัการที่คล่องตวัเป็น
อิสระภายในกรอบของกฎหมาย มีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนในการ
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ตรวจสอบ ติดตามการบริหารงาน และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งเป็นระบบ และต่อมาส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ17 เพือ่ยกร่างกฎหมายบริหารราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยตรงเป็นการภายใน 
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี จ  านวน 5 ฉบบั ดงัน้ี 
  1)  ร่างพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พศ. .... 
  2)  ร่างพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการต ารวจ พ.ศ. .... 
  3)  ร่างพระราชบญัญติัยศต ารวจ พ.ศ. .... 
  4)  ร่างพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. .... 
  5)  ร่างพระราชบญัญติัเคร่ืองแบบต ารวจ พ.ศ. .... 
  ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดย้กร่างพะราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ โดยก าหนดหลกัการ 
  ให้ มีคณะกรรมการบริหารต า รวจ  แบ่ ง เ ป็น  3  ระดับ  คื อ  ระดับชาติ  ระดับ
กรุงเทพมหานคร และระดับทอ้งถิ่น เพื่อเป็นองค์กรที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลและท าหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการอ านวยความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อย
นอกจากนั้นยงัมีความตอ้งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีระบบการควบคุมตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลอ านาจ โดยองคก์รในรูปคณะกรรมการ เพือ่สนบัสนุนแนวนโยบายการกระจายอ านาจไปยงั
ทอ้งถ่ินมิให้รวมอ านาจอยูท่ี่ศูนยก์ลางเพียงอย่างเดียว โดยศึกษาแนวคิดการจดัองคก์รต ารวจของ
ประเทศที่ใชร้ะบบรัฐเด่ียวหลายประเทศ ซ่ึงประเทศญี่ปุ่ นเป็นประเทศที่เป็นตน้แบบของการจดั
องคก์รต ารวจในประเทศไทย เน่ืองจากมีความใกลเ้คียงกนัทั้งระบบการปกครอง ภารกิจและการจดั
โครงสร้างองคก์ร จากแนวนโยบายดงักล่าวผสมผสานกบัแนวคิดการจดัองคก์รต ารวจในประเทศ
ญี่ปุ่ น จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัตั้งคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติในประเทศไทย ก าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นองค์กรระดับชาติท าหน้าที่ก  ากับดูแล
นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก าหนดให้มีองคป์ระกอบ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายขา้ราชการต ารวจ 
ผูแ้ทนจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก แนวคิดดงักล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย
ตั้ งแต่ปี 2542 พร้อมๆ กับแนวคิดการออกกฎหมายบริหารต ารวจให้สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้าง ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการกรมต ารวจ
กระทรวงมหาดไทย ไปจดัตั้งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ร่างพระราชบญัญติัต ารวจ
แห่งชาติ ฉบบัแรก ใชช่ื้อคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติวา่ คณะกรรมการบริหารต ารวจ 

                                                         
17  ค  าสั่งท่ี 113/2541 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2541.  เอกสารส าเนาหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี 

ตช 0002.41/6235 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2542. 
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  ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดย้กร่างพะราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ โดยก าหนดหลกัการ
ให้มีคณะกรรมการบริหารต ารวจ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดบักรุงเทพมหานคร และ
ระดบัทอ้งถ่ิน เพือ่เป็นองคก์รที่ท  าหนา้ที่ก  ากบัดูแลและท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการอ านวยความยตุิธรรมและความสงบเรียบร้อย โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือ
วันที่  22 มิ ถุนายน 2542 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยศต ารวจ พ.ศ. . . .  และร่าง
พระราชบญัญตัิเคร่ืองแบบต ารวจ พ.ศ. ... ต่อมาคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2542 
อนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
ต ารวจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. .... ที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ โดยให้รวมทั้ง 5 พระราชบญัญตัิ เป็นพระราชบญัญตัิเดียว และมี
ขอ้สงัเกตวา่ ใหมี้ ก.ต.ช. และมีอ านาจหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในพระราชกฤษฎีกาอนัจะเป็นการสะดวกต่อการปรับปรุงแกไ้ขในอนาคต18

รวมทั้งขอ้สงัเกตอ่ืนของรองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ ส านักงาน
ก.พ.และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใ้ชเ้วลาในการพิจารณาหน่ึงปีเศษ
ประชุมทั้งหมด 46 คร้ัง จึงส่งร่างให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานพิจารณายนืยนัร่าง ปรากฏว่ามี
ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะกลับมาจากหน่วยงานต่างๆ เก่ียวกับ ก.ต.ช.อาทิเช่น ความเห็นของ
ส านักงาน  ก .พ.สมควรให้ เลขา ธิการ ก .พ. เ ป็นกรรมการ  ก .ต .ช.  และความเ ห็นของ
กระทรวงมหาดไทย สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ ก.ต.ช. ด้วย
เหตุผลสั้นๆ วา่เพือ่ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและบริหารงาน 
  คณะกรรมการกฤษฎีกาไดน้ าขอ้สงัเกตของทุกหน่วยงานกลบัมาพิจารณาแกไ้ขร่างอีก
คร้ัง พร้อมกบัผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาส านักงานต ารวจแห่งชาติ” ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เม่ือวนัที่  22 มิถุนายน 2544 โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร เป็น
ประธาน ซ่ึงมีผลการพจิารณาเป็นหลกัใหญ่ๆ ดงัน้ี 
  (1)  การปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการ
กระจายอ านาจทางการบริหารส่วนกลางไปยงักองบญัชาการต่างๆ 
  (2)  จดัระบบการท างานในรูปเครือข่ายทั้งแนวด่ิงและแนวราบ เพื่อให้ฝ่ายปฏิบตัิการ
พื้นที่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

                                                         
18  มติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี.  (2542,  13 กรกฎาคม).  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0204/9467.

ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2542. 
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  (3)  พฒันาระบบการบริหารงานต ารวจ พร้อมทั้งจดัประเภทขา้ราชการต ารวจแบบมียศ
และไม่มียศ 
  สืบเน่ืองผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของส านักงานต ารวจแห่งชาติข้างต้น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ยกร่างปรับโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติและ
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจอีกคร้ัง โดยมีหลกัการให้นายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นฝ่ายการเมืองเป็น
ประธานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ซ่ึงทา้ยที่สุดคณะกรรมการกฤษฎีกาไดส้รุปสาระส าคญั
ของร่างพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติไวใ้นบนัทึกประกอบร่างพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ไวด้งัน้ี 
  1.  ก าหนดใหมี้ต าแหน่งขา้ราชการต ารวจประเภทมียศและไม่มียศ 
  2.  ปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลของส านกังานต ารวจ
แห่งชาติใหมี้ความเหมาะสมยิง่ขึ้น เพือ่การพฒันาระบบงานของต ารวจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์
ในปัจจุบัน ภายใต้การด าเนินการของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และ
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
  3.  ปรับปรุงการบงัคบับญัชา การปฏิบติัหนา้ที่ การแต่งตั้งและการโยกยา้ยให้เกิดความ
เป็นธรรมมากขึ้นแก่ประชาชนผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  4.  ก าหนดเร่ืองวินัย กระบวนการด าเนินการทางวินัยและเหตุการณ์ออกจากราชการ
ของขา้ราชการต ารวจใหเ้ขม้งวดและรวดเร็วยิง่ขึ้น เพื่อให้ขา้ราชการต ารวจปฏิบติัหน้าที่ดว้ยความ
ซ่ือสตัยแ์ละสุจริต 
  จากหลกัการดงักล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพ้จิารณาแกไ้ขในสาระส าคญัก าหนดให้
มีองคก์รหลกั 2 องคก์ร ท าหนา้ที่เช่ือมโยงสมัพนัธก์นัในการก าหนดทิศทาง การพฒันาและส่งเสริม
ระบบงานและกลไกต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและขา้ราชการต ารวจในเร่ืองการบริหาร
ราชการ การบริหารงานบุคคล การบงัคบับญัชา การปฏิบติัหน้าที่ การแต่งตั้งและการโยกยา้ย หรือ
การด าเนินการทางวินัยให้เกิดความเป็นธรรม มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 
ซ่ึงองคก์รดงักล่าวคือ 
  1.  คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการระดับชาติ 
ประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยต าแหน่งอ่ืนจ านวนหกคน และกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุอีกจ านวนสามคน ทั้งน้ี ในสดัส่วนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ 
ฯ แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไดรั้บการสรรหาจากกรรมการโดยต าแหน่งนั้น สามารถถือไดว้่าเป็นตวัแทน
ของประชาชนที่เขา้มาร่วมก าหนดนโยบายการบริหารของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาชน เพราะว่าอ านาจหน้าที่ที่ส าคญัของ ก.ต.ช. ได้แก่ เป็นผูก้  าหนด
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นโยบายการบริหารราชการต ารวจเพื่อก าหนดทิศทางการบริหารราชการและการด าเนินงานของ
ขา้ราชการต ารวจ พิจารณาด าเนินการคดัเลือกเพื่อก  าหนดทิศทางการบริหารราชการและการ
ด าเนินงานของขา้ราชการต ารวจ พจิารณาด าเนินการคดัเลือกเพือ่แต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ตรวจสอบการปฏิบติังานของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปตาม
นโยบาย ระเบียบ แบบแผน มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ก  าหนด
กระบวนการขั้นตอนในการกระจายอ านาจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกบัต ารวจภูธรจงัหวดั
และราชการส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อกระจายอ านาจไปสู่ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนทอ้งถ่ินให้
เป็นรูปธรรมยิง่ขึ้น 
  2.  คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้
ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เน่ืองจากการบริหารงานบุคคลซ่ึงถือเป็นเร่ืองที่มี
ความส าคญัแก่ขา้ราชการต ารวจที่มีจ  านวนเป็นแสนคนทัว่ประเทศ จึงตอ้งมีความสัมฤทธ์ิและความ
เหมาะสมในการบริหารอย่างสูงสุด เพราะอ านาจหน้าที่ของ ก.ตร คือ ก าหนดนโยบายและ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลใหส้อดคลอ้งกบันโยบายที่ ก.ต.ช.ไดก้  าหนดไวอ้นัเป็นการเช่ือมโยง
และสมัพนัธก์นัระหวา่ง ก.ต.ช.และก.ตร มิให้ขดัแยง้กนัเอง ก ากบัดูแลและแนะน าการบริหารงาน
บุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากน้ีอ านาจหน้าที่ที่
ส าคญัคือ การก าหนดกฎ ก.ตร ระเบียบ ขอ้บงัคบัและประกาศในเร่ืองต่างๆ เพื่อปฏิบตัิการตาม
พระราชบญัญตัิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการแต่งตั้ง การโยกยา้ยและการด าเนินการทางวินัยเพื่อให้
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัต่างๆ มีหลกัปฏิบติัที่ชดัเจนและแน่นอนในการถือปฏิบติัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ให้ถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นธรรม อันจะส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการต ารวจ
บรรลุผลไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
  นอกจากการก าหนดให้มีองค์กรคณะกรรมการทั้งสององค์กรแล้ว พระราชบญัญัติ
ต  ารวจแห่งชาติยงัก าหนดหลักประกันในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคล ให้การ
คดัเลือกและแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติตอ้งด าเนินการโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผูค้ดัเลือก
ขา้ราชการต ารวจยศพลต ารวจเอกแล้วเสนอต่อ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อน 
นายกรัฐมนตรีจึงจะสามารถน าความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดกลา้ฯ แต่งตั้ง เพื่อให ้
ก.ต.ช. ซ่ึงมีความเป็นอิสระและช่วยพิจารณาเพื่อการกลั่นกรองบุคคลที่จะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดควบคุมขา้ราชการต ารวจทั้งประเทศได ้
  ภายหลังพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มีผลบงัคบัใชม้าประมาณ 3 ปี   มี
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพฒันาปฏิรูประบบงานต ารวจอีกคร้ัง ซ่ึงการปรับโครงสร้างอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติและคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ก็เป็นส่วนหน่ึงของ
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การปฏิรูประบบงานต ารวจดว้ย โดยมีแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมก ากบัดูแลต ารวจโดยประชาชน 
เป็นหัวใจหลกัของการปฏิรูปต ารวจ มีวตัถุประสงคใ์ห้ต  ารวจท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ดุลยภาพการสร้างสมดุลมีส่วนส าคญั 2 ประการ19 
  ส่วนแรก  คือการรักษาความเป็นอิสระของต ารวจที่จะท างานตามความเช่ียวชาญใน
วชิาชีพเพือ่ปฏิบตัิการตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้งหวัน่เกรงการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองที่เป็นฝ่าย
บริหารและกุมอ านาจรัฐ 
  ส่วนที่สอง  คือการส่งเสริมใหต้  ารวจเคารพกฎหมายและสิทธิพื้นฐานของประชาชน 
  จากขอ้ความดังกล่าวขา้งตน้คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจจึงเสนอให้มีการ
ปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของ “คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. (Police Board) 
หลักการส าคญัก็คือตอ้งแยกกระบวนการเชิงนโยบายออกจากการปฏิบตัิการ นั่นก็คือการแยก        
ก.ต.ช. ออกมาต่างหาก และให้ภาคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมมากขึ้น เน่ืองจาก ก.ต.ช. จะตอ้ง
สะทอ้นความตอ้งการของประชาชนได้20 
 
 2.2.2  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
  2.2.2.1  โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ต.ช. 
   ร่างพระราชบญัญัติต  ารวจแห่งชาติฉบับแรกที่ผ่านการอนุมัติหลักการของ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2542 ก าหนดองคป์ระกอบของ ก.ต.ช. ไวด้งัน้ี 
   “มาตรา 17 ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารต ารวจ
แห่งชาติ” เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ต.ช.” ประกอบดว้ย 
   1)  นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติเป็นรองประธาน ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยติุธรรม อยัการ
สูงสุด ผูอ้  านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ. รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติตามล าดับ
อาวโุสสองคน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
   2)  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวนหกคนประกอบดว้ย  

                                                         
19  กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.  (2553).  ปฏิรูปต ารวจโปรดฟังอีกคร้ังหน่ึง เจาะลึกข้อเท็จจริงการปรับ

โครงสร้างต ารวจ.  หนา้ 56. 
20  แหล่งเดิม.  หนา้ 57. 
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    ก)ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์ตามบญัชีรายช่ือที่สภาสถาบนัอุดมศึกษา
เสนอในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา
ส่ือมวลชน โดยมาจากการเลือกกนัเอง สาขาละหน่ึงคน จ านวนหา้คน 
    ข)  ผูแ้ทนสภาทนายความ โดยมาจากเลือกกนัเอง จ  านวนหน่ึงคนให้ ก.ต.ช.
แต่งตั้งขา้ราชการต ารวจเพือ่ท  าหนา้ที่เลขานุการ ก.ต.ช. จ  านวนหน่ึงคน และผูช่้วยเลขานุการ ก.ต.ช.
จ านวนสองคน” 
    การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติดงักล่าว เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 28 
มิถุนายน 2542 ใชเ้วลากว่าหกปีในการพิจารณาในชั้นคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา และ
กรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร กฎหมายจึงมีผลบังคับใช้ โดยการพิจารณาที่ส าคัญ คือ ในชั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีรายละเอียดดงัน้ี 
    คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้การประชุมพิจารณาทั้งหมด 46 คร้ัง (คร้ังแรก 
วนัที่ 11 มกราคม 2543 และพจิารณาเสร็จเม่ือวนัที่ 31 ตุลาคม) ส่งใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งยนืยนัร่างพระราชบญัญติัฉบบัที่กฤษฎีกายกร่าง ผลการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะที่ 1 สรุปขอ้เท็จจริงและความเห็นเก่ียวกับ ก.ต.ช. ว่าหลกัการตามร่างที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเสนอมานั้นไม่มีผลปฏิบติัที่ชดัเจน ที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาเดิมๆ ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และของขา้ราชการต ารวจได ้อาทิเช่น ปัญหาจากการแต่งตั้งโยกยา้ย การพิจารณา
ความดีความชอบ และการแทรกแซงจากการเมือง ดงันั้น เพื่อให้ได ้ก.ต.ช. ที่มีความเป็นกลางโดย
แทจ้ริง และเป็นหลกัประกนัแก่การบริหารงานของต ารวจ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงปรับแกไ้ข
องคป์ระกอบของ ก.ต.ช. ใหป้ระกอบดว้ย21  
    (1)  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานโดยต าแหน่ง และ 
    (2)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากการสรรหาและคดัเลือกโดยความเห็นชอบ
จากองคก์ร ดงัน้ี คือ สภาผูแ้ทนราษฎร จ านวน 2 คน วุฒิสภาจ านวน 2 คน จากศาลฎีกาจ านวน 2 
คน และจากศาลปกครองจ านวน 2 คน 
    (3)   ผู ้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นเลขานุการ ซ่ึง คุณสมบัติของ
คณะกรรมการตอ้งก าหนดให้ชดัเจน อาจเป็นสาขาต่างๆ แต่ที่ส าคญัตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
ส าหรับอ านาจหนา้ที่นั้นก าหนดเป็นหลกัการวา่ 

                                                         
21  บนัทึกการประชุมกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 1.  (2544,  9 มกราคม).  บันทึกเร่ืองพิจารณาเสร็จ  

เอกสารส าเนา. 
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      1)  ให้ก  ากับดูแลส านักงานและข้าราชการต ารวจในการปฏิบัติ
ราชการใหถู้กตอ้งตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั 
      2)  ดูแลเร่ืองการแต่งตั้ งโยกยา้ยบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์ของงานต ารวจ ภายใตก้ฎระเบียบ และขอ้บงัคบั  
      3)  ก าหนดกระบวนการในการกระจายอ านาจ (เพื่อก าหนดว่าอ านาจ
อะไรที่จะกระจายใหแ้ก่ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน) 
      4)  ให้ขอ้เสนอแนะและปรับปรุงนโยบายแผนงานเพื่อพฒันาและ
บริหารงานต ารวจ เป็นตน้ 
      เพื่อประกอบการพิจารณาแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ... ของกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ส่งขอ้เสนอเก่ียวกับ ก.ต.ช. ในการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบักิจการต ารวจ ดา้นกฎหมายขึ้น (Workshop on Policing) เม่ือวนัที่ 22 
มิถุนายน 2544 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซ่ึงไดพ้จิารณาปรับปรุงแนวทางในการพฒันางาน
ต ารวจใหมี้ประสิทธิภาพและศกัยภาพยิง่ขึ้นในหลกัการ ดงัน้ี 
      ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ริเร่ิมให้มีการปฏิรูปส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเพือ่ใหส้อดคลอ้งวตัถุประสงคข์องพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว โดยเร่ิมจากการเห็นชอบการ
ด าเนินการปฏิรูปส านักงานต ารวจแห่งชาติในการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การพฒันาส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ”  ซ่ึงมีหลักการส าคญัที่เก่ียวขอ้งกับคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ คือ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดตั้ งขึ้ นโดยมีเป้าประสงค์เพื่อปรับปรุงกิจการต ารวจ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น มีระบบการบริหารจดัการที่คล่องตวั และเป็นอิสระในกรอบกฎหมาย แต่
ในปัจจุบนั ยงัขาดกลไกในการบริหารการปกครองที่มีอ  านาจหนา้ที่ก  าหนดนโยบายและตรวจสอบ
ความรับผิดชอบขององค์กรต ารวจในระบอบประชาธิปไตย (Accountability) ในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหาร (Supervisory Board) เช่นเดียวกบัระบบการต ารวจในประเทศที่พฒันาแลว้ จึงมี
ความจ าเป็นที่จ  าตอ้งบญัญติัไวใ้นกฎหมายให้มีคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมาธิการต ารวจสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ เป็นกรรมการ โดยให้ ก.ต.ช. มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคญั เช่นการก าหนดนโยบายและการ
ปฏิบตัิราชการของขา้ราชการต ารวจ การติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานต ารวจ การเสนอแนะให้
ตราพระราชกฤษฎีกาโอนอ านาจหนา้ที่ของต ารวจ และการกระจายอ านาจไปให้ต  ารวจภูธรจงัหวดั
และราชการส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ และในอนาคต หากจงัหวดัที่มีความพร้อมไดรั้บการพฒันาให้เป็น
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ตามมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 กลไกการด าเนินการของก.ต.ช. จะเป็นหลักประกนัความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กัน
ของระบบการต ารวจแห่งชาติและระบบการต ารวจทอ้งถ่ิน22 
      คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ปรับแก้ไขร่างตามเจตนารมณ์ของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และผลการพจิารณาในชั้นกรรมาธิการกลัน่กรองของคณะรัฐมนตรี และ
สภาผูแ้ทนราษฎรปรากฏโครงสร้างอ านาจหนา้ที่ ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
      เ ม่ือ ปีพ.ศ .  2549 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีค  าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจเพื่อปฏิรูปการบริหารงานต ารวจ ตามพระราชบญัญตัิต  ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจเห็นว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็น
องค์กรขนาดใหญ่   มีโครงสร้างการบริหารงานหลายระดับ มีบุคลากรจ านวนมาก ท าให้การ
บริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติรวมศูนย์อยู่ที่องค์กรต ารวจส่วนกลาง ได้แ ก่ 
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ และผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารราชการต ารวจ จึงมีข้อเสนอปรับปรุง
องคป์ระกอบ และอ านาจหนา้ที่ของคณะ กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)23 ดงัน้ี 
      1)  รูปแบบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 
       จดัตั้งส านกังานพฒันาระบบงานต ารวจให้เป็นหน่วยงานรองรับ
การท างานของ   ก.ต.ช. โดยให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ ก.ต.ช. และมีความอิสระอยา่งเด็ดขาด
จากส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีเลขาธิการซ่ึงมาจากการสรรหาของ ก.ต.ช. เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ท างานของส านักงาน และปฏิบตัิหน้าที่เป็นเลขานุการของ ก.ต.ช. อีกต าแหน่งหน่ึง ส านักพฒันา
ระบบงานต ารวจจะมีหน้าที่ที่ส าคญัในการศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ ในการพฒันาระบบงาน
ต ารวจ เสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเสริมสร้างทศันคติและค่านิยมที่ดี
เก่ียวกบัระบบคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
องคก์รต ารวจ เพือ่เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ขา้ราชการต ารวจ 
 
 
                                                         

22  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ.  (2544, 22  มิถุนายน).   เอกสารการปฏิรูปส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ข้อมูลประกอบการสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารเกีย่วกับกิจการต ารวจ (Workshop on Policing) ด้านกฎหมาย. หน้า 3-
4.  

23  คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจ.  (2550).  ข้อเสนอเบื้องต้นในการพัฒนาระบบงานต ารวจ.   
หนา้ 41.  
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      2)  องคป์ระกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 
       (1)  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
       (2)  กรรมการโดยต าแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 
        ก.  ผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร 
        ข.  กรรมการซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ศาลยตุิธรรมจ านวนหน่ึงคน 
        ค.   กรรมการซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ขา้ราชการอยัการ จ านวนหน่ึงคน 
        ง.  ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา ซ่ึงเลือกกนัเองหน่ึงคน 
        จ.  ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
        ฉ.  ปลดักระทรวงมหาดไทย 
        ช.  ปลดักระทรวงยตุิธรรม 
        ฌ.  เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
        ญ.  นายกสภาทนายความ 
       (3)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนแปดคน ซ่ึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 
        ก.  ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนส่ีคนซ่ึงบุคคลตาม (1) และ (2) 
คดัเลือกจากผูซ่ึ้งท าการสอนในระดบัปริญญาในสถาบนัอุดมศึกษา 
        ข.  ผูท้รงคุณวฒิุจ านวนส่ีคน ซ่ึงไดรั้บการยอมรับนับถือจาก
ประชาชน และเป็นที่ประจกัษว์่ามีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน หรือสิทธิมนุษยชน และมีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
        กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (3) (ข) อย่างน้อยสามคนตอ้ง
ท างานเตม็เวลา 
        ให้เลขา ธิการส านักงานพัฒนาระบบงานต ารวจ เป็น
เลขานุการ ก.ต.ช. และใหป้ระธานกรรมการโดยค าแนะน าของเลขาธิการส านักงานพฒันาระบบงาน
ต ารวจ แต่งตั้ง 
        หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (3) (ข) 
ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในระเบียบ ก.ต.ช. ทั้งน้ี โดยตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องคก์ารเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนดว้ย 
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        ใหน้ายกรัฐมนตรีประกาศรายช่ือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม 
(3) ในราชกิจจานุเบกษา24 
        องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติคณะหน่ึง 
เรียกโดยย่อว่า “ก.ต.ช.” (มาตรา 16) และ ให้ ก.ต.ช. ขึ้ นตรงกับนายกรัฐมนตรีและกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวนส่ีคน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไดรั้บการสรรหาโดย
กรรมการ (มาตรา 17)ประกอบดว้ย 
        1.  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
        2.  กรรมการโดยต าแหน่งซ่ึงเป็นหวัหนา้ส่วนราชการภายใน
และภายนอกที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายการบริหารราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติ อีกจ านวน 5 
คน คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ 
        3.  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 4 คน ซ่ึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไดรั้บการสรรหาโดยกรรมการโดยต าแหน่ง ก าหนดคุณสมบติัของ
ผูท้รงคุณวฒิุ ตอ้งมีความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ในดา้นกฎหมาย การงบประมาณ การพฒันา
องค์กร การวางแผน หรือการบริหารและจัดการ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปน้ี 
         ก.  มีสญัชาติไทยโดยการเกิด  
         ข.  มีอายไุมต ่ากวา่ส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
         ค.  ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขา
ราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือเป็นที่ปรึกษาของขา้ราชการการเมือง
หรือของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา ไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  
         ง.  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรค การเมือง 
         จ .   ไ ม่ เ ป็นคน ไ ร้คว ามสาม ารถ  คน เส มื อนไ ร้
ความสามารถ คนวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไมสมประกอบ 
         ฉ.  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                                                         
24  แหล่งเดิม.  หนา้ 46. 
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         ช.  ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษ ส าหรับความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
         ซ.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก
จากราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 
         ฌ.  ไมเคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่ งของศาลให้
ทรัพยสิ์นตกเป็นนของแผน่ดินเพราะร ่ารวยผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้นผดิปกติ 
         ญ.  ไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือด ารง
ต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ไดแ้ต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ
ติดต่อกนัไม่ได ้
  2.2.2.2  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ช. 
   ดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติถูก
ก าหนดให้มีขึ้นคร้ังแรกในพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ผ่านกระบวนการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผูแ้ทนราษฎร และหน่วยงานราชการอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
ก าหนดหลกัการร่วมกนัเก่ียวกบัอ านาจหนา้ที่ที่ส าคญัของ ก.ต.ช. ไดแ้ก่ เป็นผูก้  าหนดนโยบายการ
บริหารราชการต ารวจเพื่อก าหนดทิศทางการบริหารราชการและการด าเนินงานของขา้ราชการ
ต ารวจ พิจารณาด าเนินการคดัเลือกเพื่อก  าหนดทิศทางการบริหารราชการและการด าเนินงานของ
ข้าราชการต ารวจ พิจารณาด าเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ งผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอ ตรวจสอบการปฏิบติังานของส านกังานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปตามนโยบาย 
ระเบียบ แบบแผน มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ก  าหนดกระบวนการ
ขั้นตอนในการกระจายอ านาจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกบัต ารวจภูธรจงัหวดัและราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่กระจายอ านาจไปสู่ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้ น จึงเป็นที่มาของอ านาจหน้าที่ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
   ก.ต.ช. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการบริหารราชการต ารวจ และ
ก ากบัดูแลส านกังานต ารวจแห่งชาติใหป้ฏิบติัตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และ
กฎหมาย นอกจากอ านาจหนา้ที่ขา้งตน้แลว้ ก.ต.ช. มีอ านาจหนา้ที่ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
   (1)  ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเร่ืองที่เก่ียวกบัการบริหารราชการต ารวจ
และวธีิปฏิบตัิราชการของขา้ราชการต ารวจ ใหเ้ป็นไปตามแบบแผนและนโยบายที่ ก.ต.ช. ก าหนด 
   (2)  เสนอแนะใหมี้การตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 6 วรรคสอง 
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   (3)  พิจารณาด าเนินการคัดเลือกข้าราชการต ารวจเพื่อด าเนินการแต่งตั้ งผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ 
   (4)  ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอ านาจระหว่างส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติกับต ารวจภูธรจงัหวดั และราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในกรณีที่ ก.ต.ช. เห็นว่ามีความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
   (5)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ปฏิบติังานตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย 
   (6)  ตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบาย การบริหารราชการต ารวจให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน ในการน้ี ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการ
บริหารงานต ารวจกรุงเทพมหานคร จงัหวดั และสถานีต ารวจต่างๆ เพื่อตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของขา้ราชการต ารวจ ในเขตพื้นที่ดังกล่าว แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป องคป์ระกอบ การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (7)  ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่มีกฎหมายก าหนด
ไวใ้ห้เป็นอ านาจหน้าที่ ของ ก.ต.ช. ระเบียบหรือประกาศตาม (1) เม่ือได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้และมีอ านาจหนา้ที่ด  าเนินการดงัต่อไปน้ี25 
     1)  ด าเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของ ก.ต.ช. และปฏิบตัิงานอ่ืนใด
ตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย 
     2)  ด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายการบริหารราชการต ารวจ และ
การก ากบัดูแลการปฏิบติังานของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
     3)  ด าเนินการเก่ียวกับการออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเร่ืองที่
เก่ียวกบัการบริหารราชการต ารวจ และวิธีปฏิบตัิราชการของขา้ราชการต ารวจให้เป็นไปตามแบบ
แผนและนโยบายที่ ก.ต.ช. ก าหนด 
     4)  ด าเนินการเก่ียวกับการเสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
อ านาจหนา้ที่ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทาง
อาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของประชาชนและความมัน่คงของราชอาณาจกัร 
หรือการปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของขา้ราชการต ารวจ หรือ

                                                         
25  ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 51 ก วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548. 
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ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกบัความผิดทางอาญาดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน 
ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานหรือพนกังานเจา้หนา้ที่อ่ืน 
     5)  ด าเนินการเก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการต ารวจเพื่อ
ด าเนินการแต่งตั้ง ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ 
     6)  ด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจาย
อ านาจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกบัต ารวจภูธรจงัหวดัและราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินใน
กรณีที่ ก.ต.ช. เห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 
     7)  ด าเนินการเก่ียวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติังานตามที่
ก.ต.ช. มอบหมาย 
     8)  ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหาร
ราชการต ารวจ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยต ารวจแห่งชาติและกฎหมายอ่ืน 
     9)  ปฏิบติังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งหรือ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
     อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติที่ส าคญัและเป็น
เจตนารมณ์หลักของพระราชบัญญัติฉบบัน้ี คือการก าหนดนโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ร่วมกบัหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนที่มีภารกิจเก่ียวขอ้งกนั และผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่เช่ียวชาญใน
สาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ซ่ึงกรรมการประเภทน้ีถือเป็นตวัแทนจากภาค
ประชาชนตามหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารประเทศ และเป็นหลกัการส าคญั
ที่บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และอีกอ านาจหน้าที่หน่ึงซ่ึงอาจไม่ส าคญัเท่า
อ านาจอ่ืนแต่กลบัเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นมากมาย คือ อ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานเป็นผูเ้สนอช่ือรองผู ้
บญัชาการคนหน่ึงเพือ่ใหค้ณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้ง การใชอ้  านาจของ
คณะกรรมการในวาระแรกไม่มีปัญหามากนัก เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีมาจากอดีตต ารวจ และ
กรรมการโดยต าแหน่งอ่ืนมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน ทั้งยงัเป็นผูเ้สนอช่ือแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ
ดว้ย คณะกรรมการชุดน้ีจึงมีความเป็นเอกภาพมากในวาระแรก แต่ต่อมาเม่ือเกิดปัญหาความขดั 
แยง้ภายในฝ่ายการเมืองเอง จากการคดัเลือกรองผูบ้ญัชาการมิได้มีอาวุโสสูงสุดและไม่มีความ
เหมาะสมในสายตาขา้ราชการต ารวจและนกัการเมืองพรรคเดียวกนั ท าใหไ้ม่อาจแต่งตั้งผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติได ้นายกรัฐมนตรีจึงใชอ้  านาจโดยล าพงัในการแต่งตั้งรักษาการผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ .  2534  โดยที่ คณะ 
กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติไม่มีอ านาจทว้งติงแต่อยา่งใดเลย ซ่ึงในทางทฤษฎีและทางปฏิบตัิ
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ถือ เป็นปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงย ังไ ม่ มีข้อยุติ  จึงสมควรต้องปรับปรุงอ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติในประเด็นน้ีให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุล เพื่อสร้างความเป็นกลางในทางการเมืองให้เกิดขึ้ นในการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
     นอกจากน้ี พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติไดก้  าหนดเร่ืองการประชุมของ 
ก.ต.ช. ไวแ้ตกต่างจากกฎหมายอ่ืน โดยการให้ประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหนง จะ
มอบหมายบุคคลใดให้มาประชุมแทนไมได ้ดว้ยเหตุผลว่าตอ้งการคุณสมบติัของคณะกรรมการที่
ได้รับการคดัสรรให้ท  าหน้าที่ดว้ยตนเองในการบริหารนโยบายบริหารราชการส านักงานต ารวจ
แห่งชาติใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.3  แนวคดิการจัดต้ังคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
 2.3.1  ความเป็นมา เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดต้ังคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
  คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ หรือเรียกโดยยอ่ว่า ก.ตร เป็นองคก์รกลางบริหารงาน
บุคคลของขา้ราชการต ารวจ ไดรั้บการจดัตั้งตามกฎหมายคร้ังแรก ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการ
ต ารวจ พ.ศ. 2521 หลกัการและเหตุผลส าคญัเพื่อตอ้งการแยกการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ
ต ารวจออกจากคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) เน่ืองจากข้าราชการต ารวจมีลักษณะ
แตกต่างจากขา้ราชการพลเรือน แต่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัทหาร มียศ มีอ านาจหน้าที่ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การใช้ก  าลังอาวุธต่อสู้ในการปราบปรามโจรผูร้้าย การจดัอัตราก  าลัง การ
ปกครองบงัคบับญัชา การรักษาวนิยัจึงแตกต่างจากขา้ราชการพลเรือนอ่ืน ดงันั้น การจดัอตัราก าลงั
ต้องให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจที่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสั่งการได้ทนัท่วงทีเพื่อรักษาความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้ง
เคร่งครัดในการรักษาวินัย รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดเ้สนอกฎหมายก าหนดต าแหน่งอตัราเงินเดือน 
การบรรจุแต่งตั้ง การเล่ือนเงินเดือน การรักษาวินัย การออกจากราชการ การร้องทุกข์ และการ
อุทธรณ์ของขา้ราชการต ารวจไวโ้ดยเฉพาะ26 โดยให้ตราพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการต ารวจ 
พ.ศ. 2521 ใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน 2521 ให้คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร) มีหน้าที่
ในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของกรม
ต ารวจ กระทรวงมหาดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัโดยยดึหลกัระบบคุณธรรม (Merit System) 

                                                         
26  รุจิเรก สุนทรหิตานนท.์  (2522, 1 เมษายน). “ ประวติัและบทบาทของ ก.ตร. ในท่ีระลึกครบรอบ 50  

ปี แห่งการใชก้ฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน.”  ส านักงาน ก.พ.  หนา้ 245.  
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ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของต ารวจในฐานะเจา้พนักงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารงานต ารวจ และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจา้หนา้ที่ต  ารวจใหเ้กิดประสิทธิภาพและผลสมัฤทธ์ิยิง่ขึ้น 
  สืบเน่ืองมาจนปัจจุบนั และมีวิวฒันาการและการพฒันาต่อเน่ืองมาตามล าดับ โดย
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร) จะรับผิดชอบเน้นหนักทางด้านการก าหนดนโยบาย 
ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการบริหารงานบุคคลเร่ืองต่างๆ และก ากับดูแล
ตรวจสอบ แนะน าส านักงานต ารวจแห่งชาติในการถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข และความเหมาะสมในการบริหารงานบุคคลเร่ืองต่างๆ เพื่อให้ต  ารวจ
น าไปเป็นแนวทางการใช้อ านาจดุลยพินิจสั่งการในเร่ืองต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขต่างที่คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร)  
  เม่ือเปรียบเทียบการบริหารองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานต่างๆ อาทิ
เช่น ก.พ. ของขา้ราชการพลเรือน ก.ค. ของขา้ราชการครู ก.ต. ของขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ไดจ้ดัตั้ง
หน่วยงานที่รองรับการปฏิบติัหนา้ที่ใหอ้งคก์รกลางดงักล่าว  ขึ้ นเป็นส่วนราชการที่ ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.ค. เป็นตน้ และเม่ือพิจารณายอ้นกลบัมาที่ขา้ราชการ
ต ารวจที่มีจ  านวนประชากร มากกวา่ 230,000 นาย จ านวนขา้ราชการต ารวจในความรับผิดชอบมีอยู่
เป็นจ านวนมากเฉกเช่นเดียวกบั ก.พ. และ ก.ค. จึงสมควรที่จะจดัตั้ง สง.ก.ตร. เป็นส่วนราชการที่
ถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นอิสระจาก สกพ. เพือ่รองรับการปฏิบติังานดงักล่าว 
  ส านักงานพัฒนาระบบงานต ารวจ ได้ เสนอให้ปรับปรุงองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ทั้ งในระดับชาติและให้มีคณะกรรมการ ก.ตร. ใน
หน่วยงานระดับรอง  คือระดับภาคและนครบาล เพื่อให้มีส่วนร่วมจากองค์กรในกระบวนการ
ยตุิธรรมและจากประชาชนมากยิง่ขึ้น เพราะการมี ก.ตร. ในหลายระดบัและมีบุคคลจากหลายฝ่าย
มาดูแลเร่ืองการโยกยา้ยแต่งตั้ง ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคญัอีกประการหน่ึงของการพฒันาระบบงาน
ต ารวจ และตรงตามความตอ้งการของประชาชน27 ทั้งน้ีการจดัตั้งส านักงาน ก.ตร. ขึ้นเป็นการ
ภายในเพือ่ท  าหนา้ที่ดา้นธุรการของเลขานุการของ ก.ตร. โดยมีเลขานุการ ก.ตร. เป็นผูค้วบคุมดูแล
การปฏิบติังานและผูช่้วยเลขานุการ ก.ตร. เป็นผูช่้วยควบคุมการปฏิบตัิงานอีก 2 ท่าน ในระยะแรก
เจา้หน้าที่ซ่ึงมาช่วยเหลือการประกาศต่างๆ การปฏิบตัิงานของ ก.ตร. ใชว้ิธียมืตวัจากหน่วยต่างๆ 
ในกรมต ารวจมาช่วย ปฏิบติัราชการ ภายหลังไดมี้มติ ก.ตร. คร้ังที่ 6/2526 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 
2526 ก าหนดหนา้ที่การงานพร้อมทั้งอตัราก าลงัในระดบักองก ากบัการขึ้น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายวินัยและ

                                                         
27  คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจ.  (2550).  หนา้ 59. 
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อุทธรณ์ และฝ่ายตรวจสอบและทะเบียนประวตัิ เพื่อให้เป็นเจา้หน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบตัิงานของ
ส านักงาน ก.ตร. โดยตรง โดยฝากการปกครองบังคับบัญชาไวก้ับกองก าลังพล (ปัจจุบันคือ
ส านกังานก าลงัพล) ส่วนการปฏบิตัิงานใหอ้ยูใ่นความควบคุมดูแลของเลขานุการ ก.ตร. 
 
 2.3.2  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
  2.3.2.1  โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร) ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 13 
   “ใหมี้คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจคณะหน่ึง เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ตร” ประกอบดว้ย 
   กรรมการโดยต าแหน่ง 
   1)  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 
   2)  อธิบดีกรมต ารวจเป็นรองประธาน 
   3)  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
   4)  รองอธิบดีกรมต ารวจ 
   5)  ผูบ้ญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 8 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจาก 
   6)  ขา้ราชการต ารวจซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผูบ้ญัชาการหรือเทียบผูบ้ญัชาการขึ้นไป
และมิไดเ้ป็นกรรมการขา้ราชการต ารวจโดยต าแหน่งอยูแ่ลว้ 4 คน โดยในจ านวนน้ีให้มีผูบ้ญัชาการ
ต ารวจภูธรรวมอยูด่ว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน 
   7)  ผูซ่ึ้งไดรั้บบ าเหน็จบ านาญ และเคยรับราชการเป็นขา้ราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่ผู ้
บงัคบัการหรือเทียบผูบ้งัคบัการขึ้นไปมาแลว้ 4 คน เลขานุการ 
   8)  ให ้ก.ตร แต่งตั้งขา้ราชการต ารวจคนหน่ึงเป็นเลขานุการ ก.ตร 
  2.3.2.2  โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร) ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2534 
    ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่  38 เร่ือง การแก้ไข
เพิม่เติมกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการต ารวจ ลงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2534 ขอ้ 1 ให้ยกเลิกความ
ในมาตรา  13 แห่งพระราชบัญญัติระ เบียบข้าราชการต ารวจ  พ.ศ.  2521 ด้วยเหตุผลว่า
พระราชบญัญติัดงักล่าวมีบทบญัญติับางเร่ืองไม่เหมาะสม โดยเฉพาะบทบญัญติัที่เก่ียวกบั ก.ตร ซ่ึง
ฝ่ายการเมืองเขา้แทรกแซงไดง่้าย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานต ารวจ จึงไดมี้การ
เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร) ดงัน้ี 
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    กรรมการโดยต าแหน่ง 
    1)  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 
    2)  อธิบดีกรมต ารวจเป็นรองประธาน 
    3)  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
    4)  รองอธิบดีกรมต ารวจ 
    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 9 คน  
    5)  ผูซ่ึ้งเคยรับราชการเป็นขา้ราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่ รองผูบ้ญัชาการ 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไปมาแลว้และมิไดเ้ป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการ
พรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมือง จ านวน 6 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของขา้ราชการ
ต ารวจต าแหน่งตั้งแต่ผูก้  ากบัการหรือเทียบผูก้  ากบัการขึ้นไป 
    6)  ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 คน ซ่ึงไดรั้บเลือกโดยกรรมการขา้ราชการต ารวจโดย
ต าแหน่งและผูท้รงคุณวฒิุตาม (5) 
    เลขานุการ 
    7)  ให้ก .ตร แต่งตั้ งข้าราชการต ารวจคนหน่ึงเป็นเลขานุการ ก.ตร และ
ผูช่้วยเลขานุการ ก.ตร 2 คน 
  2.3.2.3  โครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร) ตามพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 30 
    กรรมการโดยต าแหน่ง 
    1)  นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
    2)  เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
    3)  ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
    4)  จเรต ารวจแห่งชาติ 
    5)  รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากผูซ่ึ้งไดรั้บการ
เลือกตามมาตรา 35 ดงัต่อไปน้ี 
    6)  ผูซ่ึ้งเคยรับราชการเป็นขา้ราชการต ารวจในต าแหน่งตั้งแต่ ผูบ้ญัชาการหรือ
เทียบผูบ้ญัชาการขึ้นไป จ านวน 5 คน แต่ตอ้งเป็นผูพ้น้จากความเป็นเขา้ราชการต ารวจไปแลว้เกิน
หน่ึงปี 
    7)  ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการต ารวจจ านวน 6 คน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญใน
สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม หรือสาขาอ่ืนตามที่ 
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ก.ตร. ก าหนด สาขาละไม่เกินหน่ึงคน เวน้แต่ในกรณีที่มีรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติเป็น
กรรมการโดยต าแหน่งเพิม่ขึ้น ก็ใหมี้กรรมการขา้ราชการต ารวจผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกตามจ านวน
ของรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติที่เพิม่ขึ้นนั้น บุคคลซ่ึงเคยเป็นขา้ราชการต ารวจ หากไดพ้น้จาก
ความเป็นข้าราชการต ารวจไปเกิน 10 ปี และมีอายุไม่เกิน 65 ปี อาจได้รับการสรรหาเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุได ้แต่ตอ้งมีจ  านวนไม่เกิน 1 คน 
    เลขานุการ 
    8)  ให้ผูบ้ ัญชาการส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจเป็นเลขานุการ 
ก.ตร. และรองผูบ้ญัชาการส านกังานขา้ราชการต ารวจเป็นผูช่้วยเลขานุการ ก.ตร 2 คน  
  2.3.2.4  โครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร) ตามประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 17 และฉบับที่ 18 
    เม่ือวนัที่ 19 กันยายน 2549 เกิดการท ารัฐประหารขึ้ นโดยกลุ่มบุคคลที่เรียก
ตนเองวา่ คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข การ
รัฐประหารดังกล่าวมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายหลายฉบบั โดยการออกประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมาใชบ้งัคบัแทน ซ่ึงรวมถึงใน
ส่วนของคณะกรรมการขา้ราชการ (ก.ตร.) ดว้ย เพือ่การแต่งตั้งโยกยา้ยวาระประจ าปีของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ โดยก าหนดในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ฉบบัที่ 17 ลงวนัที่ 22 กันยายน 2549 เร่ืองมอบอ านาจบริหาร
ราชการแผน่ดิน ให ้พล.ต.อ.โกวทิ วฒันะ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติในขณะนั้น มีอ านาจหน้าที่ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติทั้ งในอ านาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อีกทั้งยงัมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ฉบบัที่ 18 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยต ารวจแห่งชาติ 
ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่  22 กนัยายน 2549 ปรับปรุงระบบการบริหารงานต ารวจให้มีความเป็น
อิสระเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที่ยิง่ขึ้นและมิใหมี้อิทธิพลทางการเมืองกา้วก่ายการด าเนิน
กระบวนการยติุธรรมขั้นตน้ อนัจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมยิง่ขึ้น โดย
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 
(ก.ตร.) ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูก่่อนวนัที่ประกาศน้ีใชบ้งัคบัพน้จากต าแหน่ง ปรับเปล่ียนโครงสร้าง
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) และให้คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 
(ก.ตร.) ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
    1)  ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
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    2)  จเรต ารวจแห่งชาติ หรือรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ที่ผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติก าหนด จ านวน 2 คน 
    3)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 6 คน ซ่ึงไดรั้บการสรรหาจากประธานและ
กรรมการตาม (2) 
     ให้ผูบ้ญัชาการส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจเป็นเลขานุการ 
ก.ตร. และรองผูบ้ญัชาการส านกังานขา้ราชการต ารวจเป็นผูช่้วยเลขานุการ ก.ตร  
     ประกาศคณะปฏิรูปฯ ก าหนดให้ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติั
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้แล้วเสร็จในหน่ึงปี นับแต่วนัที่ประกาศมีผลใชบ้งัคบั และเม่ือครบ
หน่ึงปีหรือมีพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้ประกาศคณะปฏิรูปฯ ดังกล่าวเป็นอัน
ยกเลิกต่อมาคณะกรรมการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข เห็นสมควรใหก้ารบริหารราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติด าเนินการไปตามกฎหมาย
ที่ใชบ้งัคบัอยูเ่ดิม จึงไดมี้ประกาศฉบบัที่ 28 เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2549 ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปฯ 
ฉบบัที่ 17 และ 18 และให้พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กลบัมามีผลใชบ้งัคบัเช่นเดิม 
อนัเป็นผลใหค้ณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ชุดเดิมในขณะนั้นด ารงต าแหน่งและปฏิบติั
หนา้ที่ต่อไป โดยบทบญัญติัดงักล่าวยงัคงมีผลบงัคบัต่อไปจนถึงปัจจุบนั 
  2.3.2.5  โครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร) ตามแนวคิดการปฏิรูป
ระบบงานต ารวจ 
    นับแต่ปี พ.ศ. 2549 มีแนวคิดการปฏิรูประบบงานต ารวจโดยส านักงานต ารวจ
แห่งชาติดงัที่กล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ 2.2.1 ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดมี้ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พฒันาระบบงานต ารวจเพื่อปฏิรูปการบริหารงานต ารวจ ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
2547 ผลการด าเนินการของคณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจมีแนวคิดในการแบ่งรูปแบบตาม
โครงสร้างขององคก์รต ารวจ ตามหลกัการดงัน้ี28 
    1)  รูปแบบการปกครอง คือแบบรวมอ านาจ หรือแบบกระจายอ านาจ 
    2)  จ  านวนกองก าพลงัที่ปกครองบงัคบับญัชา คือ จ  านวนหน่วยก าลงัที่ปกครอง
แบบหน่วยเดียว หรือแบบหลายหน่วย 
 

                                                         
28  Reichel, P.L.  (2002).  Comparative Criminal Justice Systems: A Topical Approach.  pp 151-

153. 
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    ขณะที่ Barker29 ไดแ้บ่งรูปแบบขององคก์รต ารวจออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
    1)  องค์กรต ารวจที่เป็นลักษณะโครงสร้างต ารวจแห่งชาติ เป็นการจดัองค์กร
ต ารวจแบบศูนยร์วมอ านาจไวท้ี่ส่วนกลาง เช่น ประเทศฝ่ังเศส ไทย นิวซีแลนด ์อิตาลี เป็นตน้ 
    2)  องคก์รต ารวจที่เป็นลกัษณะโครงสร้างทอ้งถ่ิน เป็นการจดัองคก์รต ารวจให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอ านาจ ดงันั้นองคก์รต ารวจจึงขึ้นอยูก่บัการปกครองของผูบ้ริหารใน
ระดบันั้นๆ ท าให้มีหน่วยงานต ารวจอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เบล
เยีย่ม เนเธอร์แลนด ์สวสเซอร์แลนด์ เป็นตน้ 
    3)  องคก์รต ารวจแบบผสม เป็นการจดัองคก์รมีลกัษณะผสมผสานกนัระหว่าง
องคก์รต ารวจที่เป็นลกัษณะโครงสร้างทอ้งถิ่น คือ มีคณะกรรมการระดบัต ารวจแห่งชาติดูแลองคก์ร
ต ารวจส่วนกลางและก าหนดนโยบายระดบัประเทศ และมีคณะกรรมการต ารวจระดบัทอ้งถิ่นและ
เขตเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานของต ารวจทอ้งที่ เช่น ประเทศญี่ปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี บราซิล 
เยอรมนั ออสเตรเลีย และองักฤษ เป็นตน้ 
    โดยระบบต ารวจของประเทศไทยมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบ “ต ารวจ
แห่งชาติ” เป็นหน่วยงานเดียวและขึ้นตรงต่อผูส้ัง่การคนเดียวที่มีรูปแบบรวมอ านาจ คือขึ้นตรงต่อผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ30 
    จากหลักการกระจายอ านาจและเพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.) ปฏิบติัหนา้ที่การบริหารงานบุคคลไดอ้ยา่งอิสระ เป็น
กลางและเที่ยงธรรม ไม่โอนเอียงตามอ านาจแทรกแซงจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจจึงมีขอ้เสนอแกไ้ขพระราชบญัญตัิ
ต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ  2547 ปรับปรุงองคป์ระกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขา้ราชการ
ต ารวจ (ก.ตร.) ดงัน้ี 
    กรรมการโดยต าแหน่ง 
    1)  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
    2)  เลขาธิการ ก.พ.  
    3)  ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
    4)  จเรต ารวจแห่งชาติ และ 

                                                         
29  วฒันา สักกวตัร.   (2543).  การบริหารงานสถานีต ารวจ.  หนา้ 20-22. 
30  พงษธ์ร ธญัญสิริ.  (2551).   แนวคดิการจัดตั้งองค์กรควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ

โดยการรับเร่ืองร้องทุกข์.  หนา้ 26. 
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    5)  รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
    6)  อธิบดีต ารวจนครบาล 
    7)  อธิบดีต ารวจภาคซ่ึงเลือกกนัเองใหเ้หลือหน่ึงคน 
    8)  อธิบดีต ารวจอ่ืนซ่ึงเลือกกนัเองใหเ้หลือหน่ึงคน 
    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
    9)  ผูซ่ึ้งเคยรับราชการเป็นขา้ราชการต ารวจ 5 คน 
    10)  ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการต ารวจ 7 คน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในสาขา
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือสาขา
อ่ืนตามที่ ก.ตร. ก าหนด สาขาละไม่เกินหน่ึงคน เวน้แต่ในกรณีที่มีรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
เป็นกรรมการโดยต าแหน่งเพิ่มขึ้น ก็ให้มีกรรมการขา้ราชการต ารวจผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อีกตาม
จ านวนของรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติที่เพิม่ขึ้นนั้น 
    เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 
    11)  ผูบ้ญัชาการส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจเป็นเลขานุการ ก .ตร. 
และรองผูบ้ญัชาการส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจเป็นผูช่้วยเลขานุการ ก.ตร. 2 คน 
    แมว้่าแนวคิดของคณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจยงัอยูใ่นกระบวนการ
เสนอพิจารณารับหลักการร่างกฎหมายก็ตาม แต่ก็เป็นแนวคิดที่น่าน ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างยิ่ง 
เน่ืองจากมีแนวคิดการกระจายอ านาจให้ชดัเจนเป็นรูปธรรม ให้มีคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ
ระดบัส านกังานและระดบัภาค เพือ่ท  าหนา้ที่การบริหารงานบุคคลเช่นเดียวกบั ก.ตร. เพียงแต่จ ากดั
เขตพื้นที่เฉพาะแต่ละกองบัญชาการ อันเป็นการลดบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ลงอยา่งชดัเจน ซ่ึงรูปแบบน้ีหากมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตคงตอ้งติดตาม
ประเมินผลต่อไปว่าจะแกปั้ญหาการรวมอ านาจไวท้ี่ศูนยก์ลางและปัญหาการแต่งตั้งโยกยา้ยที่ไม่
เที่ยงธรรม อันเกิดจากการแทรกแซงจากองค์กรภายในภายนอกได้เพียงไร รูปแบบโครงสร้าง
องคป์ระกอบของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ตามที่คณะกรรมการพฒันาระบบงาน
ต ารวจเสนอนั้นเปล่ียนสดัส่วนไปจากเดิม คือ เพิม่องคป์ระกอบจ านวนขา้ราชการต ารวจในราชการ 
    อธิบดีต ารวจนครบาล อธิบดีต ารวจภาคซ่ึงเลือกกนัเองให้เหลือหน่ึงคน อธิบดี
ต ารวจอ่ืนซ่ึงเลือกกนัเองให้เหลือหน่ึงคน เพื่อให้สอดรับกบัการปรับโครงสร้างส านักงานต ารวจ
แห่งชาติทั้งระบบ 
  2.3.2.6  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.)  
    บทบาทหน้าที่หลักของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) คือ ท าหน้าที่
เป็นศูนยก์ลางในการรักษากฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานควบคุมดูแลให้การปฏิบัติในการ
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บริหารงานบุคคลต ารวจใหเ้ป็นไปตามระบบคุณธรรมตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่ก  าหนด
ไว ้ตลอดจนศึกษาคน้ควา้ หาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั31 
    แนวคิดการจดัตั้งคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ตามพระราชบญัญตัิ
ต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2521 คือ การแยกการบริหารงานบุคคลของต ารวจออกจากพระราชบญัญตัิ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน ซ่ึงบงัคบัใชก้บัขา้ราชการทุกประเภทยกเวน้ทหาร โดยมีแนวคิดหลกัให้
การบริหารงานบุคคลต ารวจมีความเป็นอิสระ คล่องตวั และเหมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกิจหน้าที่
ของต ารวจ อยา่งไรก็ดีอ านาจหนา้ที่ขององคก์รคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทุกส่วนราชการก็มี
ความคลา้ยคลึงกนั ไม่วา่จะเป็น คณะกรรมการ ก.พ. คณะกรรมการ ก.ค. ต่างกนัเพียงอ านาจเฉพาะ
ของเจา้หน้าที่แต่ละประเภทหรือวฒันธรรมของแต่ละองคก์ร ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีภารกิจ
หลกัที่ต่างไปจากขา้ราชการพลเรือนประเภทอ่ืนคือ ภารกิจในการรักษาความปลอดภยัส าหรับองค์
พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ทนพระองค์ และพระราช
อาคนัตุกะ ดูแลควบคุมและก ากบัการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ ป้องกันและปราบปราม 
อ านวยความยตุิธรรมทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัของประชาชนและความ
มัน่คงของราชอาณาจกัร ดังนั้น การใชอ้  านาจหน้าที่ของต ารวจจึงมีผลกระทบต่อประชาชนบา้ง 
หรือในบางคร้ังอาจตอ้งออกกฎระเบียบ ค  าสั่งอันเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เพือ่รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร จึงเป็นที่มาของการ
ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจให้สอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎหมายของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
    มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติต  ารวจแห่งชาติจึงก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการต ารวจแห่งชาติไว ้ดงัต่อไปน้ี 
    ขอ้ 1  ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการต ารวจ 
และจดัระบบราชการต ารวจ รวมตลอดทั้งการอบรมและพฒันาขา้ราชการต ารวจ ในการน้ีหาก ก.
ต.ช. ไดก้  าหนดระเบียบแบบแผนและนโยบายไวเ้ป็นการทัว่ไป การก าหนดในเร่ืองดังกล่าว ของ 
ก.ตร. ต้องสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนและนโยบายของ ก .ต.ช. และให้ ก.ตร. แจ้งการ
ด าเนินการนั้นให ้ก.ต.ช. ทราบดว้ยโดย 

                                                         
31  ดรุณ โสตถิพนัธุ์ ก (2534).  บทบาทของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ต่อการบริหารงาน

บุคคลของกรมต ารวจ.  หนา้ 27. 
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    1)  ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบขอ้บงัคบั  ขอ้ก าหนด ประกาศ หรือมีมติเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคล เพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
    2)  ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และแนะน าเพือ่ใหส้ านักงานต ารวจแงชาติบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีและให้มีอ านาจออกระเบียบให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
รายงานเก่ียวกบัการตรวจสอบ 
    3)  การบรรจุการแต่งตั้ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย การออก
จากราชการและการปฏิบตัิการอ่ืนเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
    4)  รายงานคณะรัฐมนตรีเพือ่พจิารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต  าแหน่ง เงิน
เพิม่ค่าครองชีพ สวสัดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลอ่ืนส าหรับขา้ราชการต ารวจใหเ้หมาะสม 
    5)  ก าหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอตัราเงินเดือนที่ควรได้รับส าหรับวุฒิ
ปริญญาหรือประกาศนียบตัรต่างๆ 
    6)  ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
    7)  พจิารณาอนุมตัิแกไขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนั เดือน ปีเกิด และการควบคุม
เกษียณอายขุองขา้ราชการต ารวจ 
    8)  ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าการปฏิบตัิการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติไมเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ น้ีไม่มีมติลงการให้
ส านกังานต ารวจแห่งชาติปฏิบตัิการให ้ถูกตอ้งเหมาะสม ถา้ส านกังานต ารวจแห่งชาติไม่ปฏิบติัการ
ตามมติดงักล่าว ใหร้ายงานต่อนายกรัฐตรีเพือ่พจิารณาและสัง่การต่อไป 
    9)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ปฏิบตัิงานตามที่ ก.ตร. มอบหมาย 
    10)  ปฏิบตัิการตามอ านาจหนา้ที่ที่บญัญตัิไวใ้นมาตราอ่ืนแห่งพระราชบญัญติัน้ี
และกฎหมายอ่ืน กฎ ก.ตร. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้(มาตรา 31) 
      ขอ้ 2  เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้ งและโยกยา้ยข้าราชการ
ต ารวจให ้ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้ง และโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ
ไวใ้หช้ดัเจนแน่นอน กฎ ก.ตร. ดงักล่าวให้มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 32) 
      ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) บญัญติัไวว้่า 
“พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” หมายถึง เจา้พนักงานซ่ึงกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ฯลฯ นอกจากนั้น ในมาตรา 17, 18, 19, 20, 21, ยงัก าหนดให้
ต  ารวจมีอ านาจและหนา้ที่ในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงตามที่กฎหมายก าหนด 
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      นอกจากน้ี ยงัมีพระราชก าหนด กฎหมาย และระเบียบขอ้บังคับอ่ืนๆ 
เก่ียวขอ้งกับการบริหารงานบุคคล งานวิชาการและการจดัการ ตลอดจนการก าหนดอ านาจและ
หนา้ที่ของต ารวจไวอี้ก ประกอบกบัในปัจจุบนัน้ีต  ารวจมีหน้าที่ตอ้งปฏิบตัิราชการในหลายสถานะ
ดว้ยกนั จึงมีอ านาจและหน้าที่กวา้งขวาง แต่หากจะกล่าวโดยสรุปแลว้ ต  ารวจมีอ านาจและหน้าที่
ดงัต่อไปน้ี32 
      1)  ต  ารวจในฐานะเป็นผูพ้ิทักษ์สันติราษฎร์มีหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนภายในราชอาณาจกัร 
      2)  ต  ารวจในฐานะเป็นผูรั้กษากฎหมายมีหน้าที่ป้องกันมิให้มีผูล้ะเมิด
กฎหมายมหาชน และถา้มีผูใ้ดละเมิดก็มีอ านาจและหน้าที่สืบสวนจบักุม ตรวจคน้และปราบปราม
น าตวัผูก้ระท าความผดิมาด าเนินคดีตามสมควรแก่ความผดิ 
       (1)  ต  ารวจในฐานะขา้ราชการพลเรือน นอกจากจะตอ้งปฏิบตัิราชการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดและมอบหมายไวแ้ลว้ ยงัจะตอ้งปฏิบตัิหน้าที่ทัว่ๆ ไปดุจเดียวกบั
ขา้ราชการพลเรือนทุกประการ และตอ้งรักษาความสามคัคีช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในระหว่าง
ขา้ราชการทหารและพลเรือน 
       (2)  ต  ารวจในฐานะเป็นพนกังานฝ่ายปกครอง มีหนา้ที่บ  าบดัทุกขบ์  ารุง
สุขใหแ้ก่ประชาชน 
       (3)  ต  ารวจเม่ืออยู่ในฐานะต ารวจสนาม มีหน้าที่ป้องกนัและต่อสู้กับ
ขา้ศึกทั้ งในเขตที่ท  าการยุทธ และมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามระเบียบที่ทางราชการ
มอบหมายและก าหนดเป็นคร้ังคราว 
       กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดอ านาจหน้าที่ของต ารวจในส่วนที่
เก่ียวกบัเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาไวด้งัต่อไปน้ี 
       1.  ต  ารวจที่ไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ที่รับผดิชอบในการปฏิบตัิหน้าที่
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอ่ืนเก่ียวกับความผิดในกรณี
คดีอาญา     ในเขตพื้นที่ตามที่ก  าหนดไวใ้ห้ แล้วให้ปฏิบตัิงานตามอ านาจและหน้าที่ของตนโดย
เคร่งครัด 
       2.  ต  ารวจโดยทัว่ๆ ไปแมต้ามปกติจะไม่มีเขตอ านาจหรือเขตพื้นที่ตอ้ง
รับผดิชอบในการระงบัปราบปรามผูก้ระท าความผิดคดีอาญาโดยตรง หรือเป็นการปฏิบตัิงานนอก
เขตอ านาจหรือเขตพื้นที่ซ่ึงตนรับผดิชอบโดยตรงก็ตาม หากมีเหตุเกิดขึ้นซ่ึงอยูใ่นลกัษณะที่จะตอ้ง

                                                         
32  แหล่งเดิม.  หนา้ 19. 
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รีบระงบัปราบปราม ก็ตอ้งปฏิบตัิตามความจ าเป็นแก่กรณี เช่น รีบระงบัหรือป้องกนัมิให้เหตุนั้น
ลุกลามร้ายแรงขึ้น หรือ เม่ือมีเหตุขึ้นซ่ึงหน้าก็ตอ้งรีบติดตามตวัผูก้ระท าผิดเพื่อจบักุมโดยกระชั้น
ชิดเป็นตน้ ต  ารวจทุกคนตอ้งรีบด าเนินการในเร่ืองนั้นๆ ตามอ านาจหนา้ที่โดยทนัที่ จะละเวน้เสียหา
ไดไ้ม่ 
       ส่วนอ านาจและหน้าที่ในประการอ่ืนๆ นั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบขอ้บงัคบัที่วา่ดว้ยการนั้นๆ33 
       จากความคิดเห็นดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ ปัจจยัที่ท  าให้ขา้ราชการต ารวจ
เป็นต ารวจที่ดี มีอยูห่ลายปัจจยัดว้ยกนัซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี34 
       1.  การเลือกสรรคนดี มีความรู้ความสามารถเขา้เป็นต ารวจ 
       2.  ปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมเน้นคุณธรรม จริยธรรมต ารวจและ
ความส านึกในหนา้ที่ 
       3.  มีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถเปล่ียนแปลงทศันคติและ
ค่านิยมที่ดีแก่ต  ารวจ เช่น สร้างค่านิยมใหย้กยอ่งนบัถือคนดี แทนการยกยอ่งคนมีเงิน เลิกการเคารพ
ยกยอ่งคนร ่ารวยที่มีหลงัฉากสกปรก เป็นตน้ 
       4.  แกไ้ขการบรรจุแต่งตั้งและการบ าเหน็จความดีความชอบให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม เนน้ความรู้ความสามารถ ตามหลกั PUT THE RIGHT MAN ON THE RIGHT 
JOB 
       5.  ส่งเสริมสวสัดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล 
       6.  ต  ารวจตอ้งสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความอิสระ ปลอดจากการการ
ก้าวก่าย แทรกแซงจากนักการเมือง และผูบ้งัคบับญัชา เวน้แต่เป็นการก ากับดูแลควบคุมและ
ตรวจสอบตามอ านาจหนา้ที่ 
       7.  บ  ารุงขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
       8.  จัดเคร่ืองมืออุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เพยีงพอ 
       9.  ก.ตร. ซ่ึงเป็นองคก์ารกลางบริหารงานบุคคลของกรมต ารวจจะตอ้ง
ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งอิสระ มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นหลกัประกนัการรับราชการของต ารวจ
ตามระบบคุณธรรม 

                                                         
33  ดรุณ โสตถิพนัธุ์ ข (2524).  ประมวลระเบียบการต ารวจเกีย่วกบัคดี ฉบับมาตรฐาน เล่ม 1.  หนา้ 5-6. 
34  ดรุณ โสตถิพนัธุ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 26. 
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       10.  ส่งเสริมใหต้  ารวจเป็นต ารวจของประชาชน 
 
2.4  แนวคดิการจัดต้ังคณะกรรมการอัยการในประเทศไทย 
 2.4.1  ความเป็นมา เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดต้ังคณะกรรมการอัยการ 
   ในทางประวตัิศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันว่าองค์กรอัยการนั้นก่อก าเนิดขึ้นคร้ังแรกใน
ประเทศฝร่ังเศส เป็นสถานบนัที่ชาวฝ่ังเศสภูมิใจเป็นอย่างยิง่ว่าเป็นของฝร่ังเศสโดยแท้35 โดยใน
ระยะแรกมิได้ท  าหน้าที่ด าเนินคดีอาญา แต่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่พระมหากษัตริย ์
(Procureurdu Roi) มีหน้าที่ดูแลจดัการด้านเศรษฐกิจ คือ รักษารายได้ผลประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยทัว่ไป 36 
   ส าหรับประเทศไทย เ ร่ิมมีการก่อตั้ งระบบอัยการขึ้ นในประเทศ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กรมอยัการในขณะนั้นสังกดัอยูใ่นกระทรวงยติุธรรม ได้
มี “กฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม” อันเป็นขอ้บงัคบัส าหรับราชการในกรมอัยการ กระทรวง
ยตุิธรรม ลงวนัที่ 1 เมษายน ร.ศ. 112 (กฎเสนาบดีกระทรวงยตุิธรรมในขณะนั้นเป็นกฎหมายชนิด
หน่ึง ใชบ้งัคบัทั้งกิจกรรมศาลยติุธรรมและกรมอยัการ)37 มีขอ้ความวา่ 
   “ในการปฏิบตัิราชการ อธิบดีมีอ านาจเลือกผูรู้้พระราชก าหนดกฎหมาย ข  านิช านาญ
แม่นย  าดีมาตั้งแต่เป็นราชมนตรี และเนติบณัฑิต ใหเ้ป็นที่ปรึกษาของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่
เก่ียวกบัผลประโยชน์ของราชาธิปไตย เป็นผูรั้กษาผลประโยชน์ของราชาธิปไตยเป็นทนายความใน
นามของราชาธิปไตย” 
   ระบบอยัการของไทยแต่เดิมก่อนปี พ.ศ. 2478 เลียนแบบจากระบบอยัการในประเทศ
ภาคพื้นยโุรป ซ่ึงพนักงานอยัการรับผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาตั้งแต่การสอบสวนการฟ้องคดี 
การด าเนินคดีในศาลชั้นตน้ตลอดจนศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา รวมถึงชั้นบงัคบัคดีดงัปรากฏจาก
ขอ้บงัคบัการปกครองหวัเมือง ร.ศ. 116 ตามสารตราที่ 36534 เร่ืองส่งขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองหัว
เมือง ลงวนัที่ 17 เดือนกุมภาพนัธ์ ร.ศ. 116 ขอ้ 78 ความว่า “พนักงานรักษาพระอยัการมีอ านาจแล
หนา้ที่จะตอ้งสืบสวนเอาตวัโจรผูร้้ายแลสมคัรพรรคพวก ซ่ึงล่วงพระราชอาญาถานอุกฉกรรจแ์ลไต่
สวนเอาหลักฐานพยานให้เห็นเท็จจริงในขอ้พิพาทของคนเหล่านั้น และฟ้องร้องต่อโรงศาลให้
พพิากษาโทษผูล่้วงพระราชอาญาตามกฎหมาย ทั้งคอยตรวจตราการลงพระราชอาญาแก่ผูผ้ดิใหต้อ้ง

                                                         
35  โกเมน ภทัรภิรมย ์ก (2526).  “อยัการฝร่ังเศส.”  ระบบอยัการสากล.  หนา้ 6. 
36  แหล่งเดิม.  หนา้ 2. 
37  โกเมน ภทัรภิรมย ์ข (2534).  บทบาทองค์กรอยัการในทศวรรษหน้า.  หนา้ 1.  

DPU



59 
 

ตามค าพิพากษาแลมีอ านาจที่จะอุทธรณ์ค าพิพากษาเม่ือเห็นว่าศาลตดัสินไม่ถูกตอ้ง”38  แต่เม่ือมี
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาออกใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2478 อ  านาจหน้าที่ของ
พนกังานอยัการไทยในคดีอาญาไดล้ดลงคงเหลือเพยีงอ านาจหนา้ที่ในการฟ้องร้องและด าเนินคดีใน
ศาลเท่านั้น 
   อยัการ ไดป้รากฎพบตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาในกฎ มนเฑียรบาล รัชสมยัสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถได้ตราไวเ้ม่ือวนัเสาร์ เดือนห้า ขึ้นหกค ่า พ.ศ.1901 ว่า “จึงตอ้งพระราชอาญา
อยัการ ทหาร พ่อเรือน ชายหญิง สมณพรหมณ์จารย”์ และในสมยัรัชกาลที่ 1 ไดมี้พระราชปรารภ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหมี้การจดัผูท้ี่มีสติปัญญาได้ 11 คน ช าระพระราชก าหนดบทพระอาย
การอนัมีอยูใ่นหอหลวง และยงัมีการเรียกอยัการอีอยา่งหน่ึงว่า “ยกระบตัร” ค  าว่า “ยกระบตัร” ได ้
เปล่ียนมาเรียกช่ือว่า “อัยการ” เม่ือมีประกาศรวมพนักงานอัยการเป็นทางราชการ เม่ือวนัที่ 1 
เมษายน 2459 (ร.ศ.135) จึงมีความบญัญติัว่า “อยัการ ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 สืบไป ฯลฯ 
ใหเ้ปล่ียนนามต าแหน่งยกระบตัรมณฑลและยกระ บตัรเมืองผูมี้หนา้ที่เป็นพนกังานใหญ่ของอยัการ
ในมณฑลและหัวเมือง นั้นเสียให้เรียกว่าอยัการมณฑลและอยัการเมืองสืบไป” ส่วนความเป็นมา
ของ อยัการ ผูเ้ป็นทนายแผ่นดิน เพิ่งจะปรากฏในถอ้ยค า ตามพระราชบญัญติัจดัการในสนามสถิต
ยตุิธรรม ร.ศ. 111 ในขอ้ 12 ซ่ึงบญัญตัิถึงเจา้พนกังานกรมอยัการฟ้องความไม่ตอ้งสาบาล และตาม 
ประกาศกฎกระทรวงยตุิธรรม ว่าดว้ยคนอนาถายากจนฟ้องความลงวนัที่  29 มีนาคม ร.ศ. 111 ขอ้ 
12 ความวา่ “เจา้พนกังานกรมอยัการอาจขอให้ ศาลสัง่หา้มมิใหโ้จทกว์า่ความอยา่งคนอนาถาได ้ถา้
ปรากฏวา่โจทกมิ์ได ้เป็นคนอนาถาจริง”39 
   นับตั้ งแต่ว ันที่  1 สิงหาคม 2465 งานของอัยการได้ขึ้ นอยู่กับกรมอัยการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย และไม่มีกฎหมายใดก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรมอัยการไวอ้ย่างแจง้ชัด 
หน้าที่ของอยัการคงมีอยู่ตามกฎหมายต่างๆ ที่ไดก้  าหนดหน้าที่ไวร้ะบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
พนกังานอยัการ แมเ้ม่ือมี พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. 2503 แลว้ก็ยงัไม่มีการ
ระบุหน้าที่ไวอ้ย่างชดัเจน (พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. 2503 ต่อมาได ้ถูก
ยกเลิกโดย พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. 2521) ในหลายประเทศองคก์รอยัการ
ไดรั้บการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงงานยตุิธรรม
เช่นเดียวกบัองคก์รตุลาการ เช่น ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแดง) 

                                                         
38  ส านกังานอยัการจงัหวดัตราด.  “ทนายแผน่ดิน.”  สืบคน้เม่ือ มกราคม 2553  จาก 

www.trat.ago.go.th/listen1.doc. 
39  แหล่งเดิม. 
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เมกซิโก เวเนซูเอลา เปรู ปานามา เอลซัลวาดอร์ โคลมัเบีย อิเวคดอร์ โดมินิกนั คิวบา ฯลฯ และ
แม้แต่ในกลุ่มประเทศสังคมนิยม เช่น สหภาพโซเวียต ก่อนแยกเป็นรัฐอิสระหลายประเทศใน
ปัจจุบนั หรือประเทศสวเีดน เป็นตน้40 
 
 2.4.2  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ 
  2.4.2.1  ความหมายของอัยการ 
    อยัการ หมายถึง เจา้หน้าที่ของรัฐที่สังกดัส านักงานอยัการสูงสุดซ่ึงเป็น “ส่วน
ราชการไม่สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง” มีฐานะเป็นกรมและอยูใ่นบงัคบัของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม บางคร้ังเรียกอยัการว่า “ทนายแผ่นดิน” อาจกล่าวไดว้่ามีหน้าที่
หลกั คืดตดัสินว่าจะสั่งฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาลหรือไม่ หลงัจากที่ไดรั้บสรุปส านวนจากต ารวจแล้ว 
อยัการถือวา่เป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา41 
    ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ให้ค  าจ  ากดัความว่า “ช่ือ
กรมหน่ึงซ่ึงมีหนา้ที่ฟ้องความแผน่ดิน, เจา้หนา้ที่ของกรมนั้น”42 
    เม่ือพิจารณาหลกัทัว่ไปของสถาบนัอยัการแลว้ อาจจ าแนกลกัษณะของการจดั
องคก์รไดเ้ป็น 5 ลกัษณะ43 
    1)  เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและตุลาคม 
    2)  ศูนยร์วมอ านาจหนา้ที่อยูท่ี่อยัการสูงสุด 
    3)  มีการปกครองบงัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
    4)  ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิหนา้ที่แทนกนัได ้
    5)  เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัจะแบ่งแยกมิได ้
 
 

                                                         
40  ส านกังานอยัการสูงสุด.  ประวติัความเป็นมา “อยัการไทยยุคสังกดักระทรวงมหาดไทย.” สืบคน้เม่ือ 

มกราคม 2553.  จาก www.ago.go.th. 
 41  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  “กระบวนการยติุธรรมกบัการบริหารราชการไทย.”  สืบคน้เม่ือ มกราคม 2553 
จาก http://www.wiruch.com/article.htm. 

42  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  หนา้ 896. 
43  สิริรัชต ์เชิญตระกลู.  (2539).  คณะกรรมอัยการ : หลักประกันความเป็นอิสระของพนักงานอัยการ.  

หนา้ 42. 
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  2.4.2.2  โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กอ. 
    นบัตั้งแต่ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ไดมี้ประกาศคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่  47 ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2534 ให้แยกกรมอัยการออกจาก
กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่สังกดัส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวงใด แต่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยเปล่ียนช่ือจาก “กรมอยัการ” 
เป็น “ส านกังานอยัการสูงสุด” และเปล่ียนช่ือต าแหน่ง “อธิบดีกรมอยัการ” และ “รองอธิบดี” กรม
อยัการ เป็น “อยัการสูงสุด” และ “รองอยัการสูงสุด” ส านกังานอยัการสูงสุดจึงนบัเป็น ส่วนราชการ
ระดบักรม แมจ้ะอยูใ่นบงัคบัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม แต่ก็มีความอิสระ ป้องกนัมิให้
อิทธิพลทางการเมืองกา้วก่ายการด าเนินคดี นอกจาก คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มีการ
จดัตั้ง ส านักงานอัยการสูงสุดแล้วยงัได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการบริหารงานบุคคล 
ตามที่แต่เดิม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ก าหนดให้ประธาน
คณะกรรมการอยัการ ที่เป็นต าแหน่งของ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย คณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ จึงไดมี้ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัที่ 49 ลงวนัที่ 28 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2534 ขอ้ 5 ให้แกไ้ขพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. 2521 โดย 
ก าหนดให้ประธานคณะกรรมการอยัการเป็นต าแหน่งที่เลือกตั้งจากผูรั้บบ านาญตามกฎหมายว่า 
ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการซ่ึงเคยรับราชการเป็นขา้ราชการอยัการมาแลว้ ในต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
รองอธิบดีกรมอยัการ หรือ รองอยัการสูงสุด หรือผูท้รงคุณวุฒิในทางกฎหมาย ซ่ึงเป็นผูรั้บบ านาญ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธิบดีหรือ
เทียบ เท่าขึ้นไป ทั้งน้ีตอ้งไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเจา้หน้าที่พรรคการเมืองในระยะเวลา สิบปีที่ผ่าน
มาและไม่เป็นขา้ราชการการเมืองหรือสมาชิกรัฐสภาหรือทนายความ เม่ือผลการเลือกเป็นประการ
ใด ใหน้ายกรัฐมนตรีน าความกราบบงัคมทูลเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง  
    องค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 
    พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. 2521 มาตรา 15 แกไ้ขโดย
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัที่ 49 ลงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 ได้
บญัญตัิให ้คณะกรรมการอยัการ (ก.อ.) ประกอบดว้ย 
    1)  ประธานกรรมการ ไดแ้ก่ ผูซ่ึ้งรับการเลือกตั้งจากผูรั้บบ านาญตามกฎหมายว่า
ดว้ย บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการซ่ึงเคยรับราชการเป็นขา้ราชการอยัการมาแลว้ใน ต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
รองอธิบดีกรมอยัการหรืออยัการสูงสุด หรือผูท้รงคุณวุฒิในทาง กฎหมาย ซ่ึงเป็นผูรั้บบ านาญตาม
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอธิบดีหรือ
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เทียบเท่าขึ้นไป ทั้งน้ี ตอ้ง ไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเจา้หน้าที่พรรคการเมืองในระยะเวลาสิบปีที่ผ่าน
มาและ ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภาหรือทนายความ 
    2)  รองประธาน ไดแ้ก่ อยัการสูงสุด 
    3)  กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองอัยการสูงสุด อัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา 
อยัการพเิศษฝ่ายคดี และอยัการพเิศษฝ่ายวชิาการ 
    4)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวนหกคนซ่ึงได้แก่ขา้ราชการอัยการที่ได้รับ
เงินเดือน ตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไปเป็นผูเ้ลือกจาก 
     (1)  ข้าราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนตั้ งแต่ชั้น 4 ขึ้ นไป และมิได้เป็น
กรรมการอยัการโดยต าแห่งอยูแ่ลว้ 3 คน 
     (2)  ผูรั้บบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการซ่ึงเคยรับ
ราชการเป็นขา้ราชการอยัการมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการ
พรรคการเมือง เจา้หนา้ที่พรรคการเมือง หรือทนายความ สามคน 
     เลขานุการ ก.อ. แต่งตั้งจากขา้ราชการฝ่ายอตัรา 1 คน 
     โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ตามพระราช 
บัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 
     องค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) พนักงานอัยการตามพระราช 
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ดังนี้  
     ก าหนดให้มีคณะกรรมการอัยการ มีองค์ประกอบคือ อัยการสูงสุด เป็น
ประธาน รองอยัการสูงสุดตามล าดบัอาวุโสจ านวนไม่เกินส่ีคน เป็นกรรมการอยัการโดยต าแหน่ง 
กรรมการอัยการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนหกคน ซ่ึงข้าราชการอัยการชั้น 2 ขึ้ นไปเป็นผูเ้ลือกจาก
ขา้ราชการอยัการชั้น 6 ขึ้นไป และมิไดเ้ป็นกรรมการอยัการโดยต าแหน่งอยูแ่ลว้สามคน และเลือก
จากผูรั้บบ าเหน็จหรือบ านาญซ่ึงเคยรับราชการเป็นขา้ราชการอยัการมาแลว้สามคน 
     กรรมการอยัการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บเลือกจากวุฒิสภาจ านวนสองคน คณะ 
รัฐมนตรีแต่งตั้งจ  านวนหน่ึงคน และกรรมการอยัการผูท้รงคุณวุฒิดา้นการงบประมาณ ดา้นการ
พฒันาองคก์ร หรือดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงประธานและกรรมการอยัการทุกคน เป็นผูเ้ลือกจาก
บุคคลซ่ึงไม่เป็น หรือเคยเป็นขา้ราชการฝ่ายอยัการจ านวนหน่ึงคน (มาตรา 18 วรรคหน่ึง) 
  2.4.2.3  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอัยการ 
    คณะกรรมการ กอ. มีอ านาจหนา้ที่เก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาทั้งปวงด าเนินคดี
แพง่และใหค้  าปรึกษา ดา้นกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และอ านาจหนา้ที่ตามที่ก  าหนด
ไวใ้นกฎหมาย โดยก าหนดให้มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบงัคบับญัชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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ยตุิธรรม แมจ้ะมีการก าหนดมีอ านาจหนา้ที่ของส านกังานอยัการสูงสุดไวแ้ต่ก็ไม่ไดบ้ญัญติัรวบรวม
หนา้ที่ของอยัการไวท้ั้งหมด โดยสามารถสรุปหลกัในการท าหน้าที่ของอยัการไดเ้ป็น 3 ดา้นหลกั44 
คือ 1)  หนา้ที่ในการอ านวยความยตุิธรรม 2)  หนา้ที่ในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
3)  หนา้ที่ในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
    จะเห็นไดว้า่คณะกรรมการอยัการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองโดยส้ินเชิง
เพราะไม่มีผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายการเมืองมาเป็นกรรมการอยัการด้วย องคป์ระกอบในลกัษณะน้ีเป็น
หลกัประกันความเป็นอิสระในการปฏิบติัภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของอยัการให้ปลอดจากการ
ครอบง าของฝ่ายบริหาร และการแทรกแซงจากจากฝ่ายการเมือง นายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
ส านกัอยัการสูงสุด และตอ้งรับผดิชอบต่อรัฐสภา แต่นายกรัฐมนตรีไม่มีอ านาจหน้าที่หรือเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารบุคคลของอยัการ และไม่มีอ านาจการสั่งการอยัการเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าที่ในการ
ด าเนินคดีทางอาญาได้45 
    พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 โดยที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญติัให้องคก์รอยัการเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  และพนักงาน
อยัการมีอิสระในการพจิารณาสัง่คดีและการปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม โดยมาตรา 255 
วรรคห้า  ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่ เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอยัการสูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ี ตามที่กฎหมาย
บญัญตัิ จึงจ  าเป็นตอ้งก าหนดให้มีองค์กรอัยการ และให้ส านักงานอยัการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ
ขององค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญ โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผูบ้ ังคบับญัชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าว 
    องค์กรอัยการประกอบด้วย คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) อัยการสูงสุด และ
พนกังานอยัการอ่ืนโดยมีส านกังานอยัการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ ส านักงานอยัการสูงสุดเป็นส่วน
ราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน และเป็นนิติ
บุคคล โดยมีอยัการสูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชาและเป็นผูแ้ทนนิติบุคคลให้ขา้ราชการฝ่ายอยัการสังกดั
ส านกังานอยัการสูงสุด 

                                                         
44  ส านกัอยัการสูงสุด.  “ภารกิจส านกังานอยัการสูงสุด.”  สืบคน้เม่ือ มกราคม 2550. จาก

www.ago.go.th.  
45  พิพฒัน์ จ่างแก้ว.  (2546).  โครงสร้างที่เหมาะสมของพนักงานสอบสวนสังกัดส านักงานต ารวจ

แห่งชาต.ิ  หนา้ 55. 
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    การแบ่งหน่วยงาน การจดัตั้งและก าหนดทอ้งที่ของภาค และการก าหนดอ านาจ
และหน้าที่ของหน่วยงานภายในของส านักงานอยัการสูงสุด ให้ท  าเป็นประกาศ ก.อ.   (มาตรา 7) 
การปฏิบตัิหน้าที่ขององค์กรอัยการตอ้งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม 
(มาตรา 8) 
    ตามพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. 2521 แกไ้ขเพิ่มเติม โดย
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัที่ 49 ลงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2534 เร่ืองแกไ้ข
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการไดบ้ญัญติัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขา้ราชการ
อยัการ (ก.อ.) ไวด้งัน้ี 
    1)  ให้ความเห็นชอบ การออกใช้บงัคบักฎหมายกระทรวงว่าด้วยต าแหน่งที่
เรียกช่ืออยา่งอ่ืน (มาตรา 23) 
    2)  พิจารณาคุณสมบตัิ และทดสอบความรู้เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการอยัการในต าแห่งอยัการผูช่้วย (มาตรา 25 และมาตรา 35) 
    3)  ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราส่วนผูส้อบคดัเลือก เพื่อบรรจุเขา้รับ
ราชการ (มาตรา 25) 
    4)  พิจารณาผลการอบรมของอยัการผูช่้วย วา่เหมาะสมที่จะเป็นอยัการจงัหวัด
ผูช่้วย (มาตรา 26) 
    5)  ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งขา้ราชการอยัการ ให้ด ารงต าแหน่ง นอกจาก
ต าแหน่งอยัการผูช่้วย (มาตรา 27) 
    6)  ใหค้วามเห็นชอบในการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการอยัการ (มาตรา 28) 
    7)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการเล่ือนเงินเดือนโดยให้ออกเป็นกฎกระทรวง 
(มาตรา 28) 
    8)  ให้ความเห็นชอบการโอนข้าราชการอัยการ ไปแต่งตั้ งด ารงต าแหน่ง
ขา้ราชการธุรการ (มาตรา 29 และมาตรา 30) 
    9)  ใหค้วามเห็นชอบในการบรรจุขา้ราชการอัยการกลบัเชา้รับราชการ (มาตรา 
31 และมาตรา 32) 
    10)  ก าหนดระเบียบเง่ือนไขเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในการ
สมคัรสอบคดัเลือกเพือ่บรรจุเป็นชา้ราชการอยัการ (มาตรา 33) 
    11)  ก าหนดระเบียบการตรวจสอบคุณสมบติั ของผูส้มคัรสอบคดัเลือกก่อนที่จะ
รับสมคัร (มาตรา 33) 
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    12)  ก าหนดหลกัสูตรและวธีิการสอบคดัเลือก รวมทั้งวางเงื่อนไขในการสมคัร
(มาตรา 34) 
    13)  จดัใหมี้การสอบคดัเลือก (มาตรา 34) 
    14)  ให้ความเห็นชอบในการให้ออกจากราชการ เพราะขาดคุณสมบติัก่อนเขา้
รับราชการ (มาตรา 37) และใหอ้อกเพือ่ใหรั้บบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนในกรณีต่างๆ (มาตรา 39) 
    15)  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการสอบสวนทางวนิยั (มาตรา 54) 
    16)  พิจารณามีความเห็นลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ
(มาตรา 54) 
    17)  ก าหนดกรณีความผิดวินัยอยา่งร้ายแรง และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจง้
โดยไม่ตอ้งสอบสวน (มาตรา 56) 
    18)  ให้ความเห็นชอบการสั่งลงโทษ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็น
ความผดิที่ปรากฏชดัแจง้โดยไม่ตอ้งสอบสวนก่อน (มาตรา 56) 
    19)  พจิารณาการลงโทษกรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง (มาตรา 63) 
    20)  อนุมติัการแกไ้ข เปล่ียนแปลงค าสั่งลงโทษทางวินัยที่ไดส้ั่งไปโดยผิดหลง
ใหเ้ป็นคุณแก่ผูถู้กลงโทษ (มาตรา 65) 
 
2.5  แนวทางการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 279 ไดก้  าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู ้
ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยก าหนดให้มีกลไกและระบบในการด าเนินการเพื่อให้การบงัคบัใช้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
การควบคุมจริยธรรมของข้าราชการการเมืองนั้น ในกรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ก  าหนดให้ผู ้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หากเป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติพจิารณาด าเนินการ โดยใหถื้อเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตาม มาตรา 
270 ในบทบญัญตัิดงักล่าวยงัก าหนดอีกวา่ การพจิารณา สรรหา กลัน่กรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เขา้
สู่ต  าแหน่งที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการใชอ้  านาจรัฐ รวมทั้งการโยกยา้ย การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือน
เงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะตอ้งเป็นไปตามระบบคุณธรรม และค านึงถึงพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย46 โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

                                                         
46  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550.  มาตรา 279. 
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ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 279 ส านักนายกรัฐมนตรีจึงไดอ้อกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย
ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมือง พ.ศ.255147 ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง เพือ่เป็นแนวปฏิบติัในการใชอ้  านาจหนา้ที่ดว้ยความยติุธรรม โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในส่วนที่เก่ียวกบัการแต่งตั้งโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งต่างๆ มีขอ้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมวา่48 
   1)ขา้ราชการตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือต าแหน่งการเป็นขา้ราชการการเมืองเขา้ไปกา้วก่าย
หรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย โอน เล่ือนต าแหน่ง และเล่ือนขั้นเงินเดือน ของขา้ราชการซ่ึงมี
ต  าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ขา้ราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือให้บุคคล
ดงักล่าวพน้จากต าแหน่ง ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 
   2)  ขา้ราชการการเมืองตอ้งยดึมัน่ในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง
ผูส้มควรด ารงต าแหน่งต่างๆ 
   ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีดงักล่าวยงัก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีมีหนา้ที่ก  ากบัดูแลการ
ประพฤติของรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองอ่ืน ในกรณีที่พบการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานจริยธรรมที่บญัญตัิไวใ้หน้ายกรัฐมนตรีลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
   ระบบคุณธรรมเป็นค าที่ใชม้ากในการบริหารงานบุคคล หมายความว่า ความดีงามของ
คนมีความรู้ดี ความสามารถดี ความประพฤติดี ท  าใหค้นมีคุณภาพ ใชเ้ป็นคุณสมบตัิในการเลือกคน
ใหท้  างาน ซ่ึงมีหลกัการส าคญัคือ49 
   (1)  หลกัสมรรถนะ (Competency) 
   (2)  ความเสมอภาคทางโอกาส (Equality Of Opportunity) 
   (3)  ความมัน่คงในอาชีพ (Security Of Tenure) 
   (4)  ความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) 
   จริยธรรม (Ethics) หมายความถึง ความเป็นผูมี้จิตใจสะอาด บริสุทธ์ิ เสียสละ หรือ
ประพฤติดีงาม จริยธรรมมีการใชง้านใน 3 ลกัษณะคือ จดัท าเป็นประมวล กฎหมายยอมรับเป็นแนว
ควบคุมความประพฤติ เป็นปรัชญาสาขาหน่ึงว่าดว้ยความประพฤติและการครองชีวิต ว่าอะไรดี 
อะไรชัว่ อะไรถูก อะไรผิด หรืออะไรควร อะไรไม่ควร และลกัษณะสุดทา้ยเป็นกฎเกณฑ์ความ

                                                         
47  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 141ง  วนัท่ี 22 สิงหาคม 2551. 
48  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมือง พ.ศ. 2551. ขอ้ 15 

และขอ้ 19. 
49  สืบคน้จาก http://www.charuaypontorranin.com. 
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ประพฤติของมนุษย ์ซ่ึงเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษยเ์อง ไดแ้ก่ ความเป็นผูมี้ปัญญา และเหตุผล
หรือ ปรีชาญาณท าให้มนุษยมี์มโนธรรมและ รู้จกัไตร่ตรองแยกแยะความดี - ความชั่ว, ถูก - ผิด, 
ควร ไม่ควร เป็นการควบคุมตวัเอง และเป็นการควบคุม กนัเองในกลุ่ม หรือเป็นศีลธรรมเฉพาะกลุ่ม 
   จะเห็นไดว้า่ควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองเป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการ 
   บริหารราชการให้เจริญก้าวหน้า ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการหน่ึงที่
จ  าเป็นตอ้งสร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่ประกอบไปดว้ยระบบคุณธรรม การท าหน้าที่ของ
ผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการผูมี้อ  านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกั
นิติธรรมทางบริหาร เพือ่ใหก้ารบริหารงานและการด าเนินการต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ชอบด้วยกฎหมาย และตอ้งส่งเสริมการสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตวัขา้ราชการต ารวจ เพื่อให้
ปฏิบตัิหน้าที่บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเที่ยงธรรม อนัเป็นการรักษาไวซ่ึ้งศกัด์ิศรี และเกียรติศกัด์ิต่อ
วชิาชีพ เพือ่สร้างศรัทธาและความเช่ือมัน่กบัประชาชน 
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บทที่ 3 
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของต ารวจในต่างประเทศ 

 
 ในบทน้ีเป็นการศึกษากฎหมายเก่ียวกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ต ารวจระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ินของต ารวจในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศองักฤษ ประเทศญี่ปุ่ น 
ประเทศฝร่ังเศส และนิวซีแลนด.์ เพือ่น ามาวเิคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ เพือ่เป็นแนวทางหลากหลาย
ขึ้นในการวเิคราะห์ปรับปรุงพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เก่ียวกบัโครงสร้าง 
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และ
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
 
3.1  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ต ารวจในประเทศอังกฤษ 
 ในปัจจุบันสถาบันต ารวจในอังกฤษและเวลส์มีกองก าลังต  ารวจ (Regional Police 
Forces) 43 หน่วยที่เป็นอิสระต่อกนั และยงัมีต  ารวจหน่วยพเิศษรับผดิชอบความปลอดภยัรถไฟและ
รถใต้ดินแยกต่างหาก หัวหน้าหน่วยต ารวจของอังกฤษซ่ึงรับผิดชอบในทอ้งถ่ิน เรียกว่า Chief 
Constable มีความเป็นอิสระในการท างานตามพระราชบญัญติัต ารวจและศาลชั้นตน้ ค.ศ. 1994 โดย
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการต ารวจทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ 3 ส่วน คือ ส่วน 
ที่ 1 กรรมการที่ได้รับเลือกจากสภาทอ้งถ่ิน ส่วนที่ 2 ผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้ 3 คน และส่วนที่ 3 
กรรมการอิสระที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง มหาดไทยแต่งตั้ง1 
 ในอังกฤษต ารวจมีความเป็นอิสระจากองค์กรอ่ืนๆ แต่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลต ารวจนครบาล แต่ไม่มีหน้าที่
โดยตรงในการสัง่ฝ่ายปฏิบติังานของต ารวจในองักฤษและเวลส์ หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงอยูใ่นควบคุม
ของคณะกรรมการต ารวจระดบัชาติ กฎหมายองักฤษให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการก าหนดพื้นที่รับผิดชอบของต ารวจอังกฤษและเวลส์และส่งเสริมกิจการต ารวจให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในขณะที่ก  าหนดใหก้ารแต่งตั้งและถอดถอนต ารวจเป็นอ านาจของหน่วยงานต ารวจ
หรือคณะกรรมการแห่งชาติ โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีอาจก าหนดให้หน่วย

                                                         
1  Stave Uglow.  (1995).  Criminal Justice.  p 51. 

DPU



69 
 

ต ารวจหรือคณะกรรมการระดับชาติใช้อ  านาจสั่งการให้หัวหน้าต  ารวจพ้นจากต าแหน่งเพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างานก็ได้2 
 3.1.1  โครงสร้างระบบงานต ารวจของประเทศอังกฤษ เซอร์ โรเบิร์ท ฟิล (Sir Robert Peel) 
นักวิชาการและนักการบริหารงานองค์กรที่เกี่ยวขอ้งกับองค์กรต ารวจได้เสนอปรับปรุงกิจการ
ต ารวจ เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการต่อตา้นอาชญากรรม ให้มีการควบคุมการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่ต  ารวจอยา่งเด็ดขาดจริงจงั โดยยดึมัน่ในหลกัความสงบสุขของบา้นเมือง
เป็นส าคญั ขอ้เสนอดงักล่าวมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 3 
  (1)  ระบบต ารวจองักฤษ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานการส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกนัระหว่าง
ต ารวจกบัประชาชน ดงัค  ากล่าวที่วา่ ประชาชนคือตน้ก าเนิดของต ารวจอยา่งแทจ้ริง 
  (2)  ส่งเสริมการใชร้ะบบคุณธรรมในการคดัเลือกบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจ 
กวดขนัการปฏิบตัิหน้าที่และสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อองค์กรต ารวจ (Police 
Accountability) อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
  (3)  การปรับปรุงระบบต ารวจองักฤษ ตอ้งด าเนินการปรับปรุงวธีิการปฏิบตัิ และอ านาจ 
  หนา้ที่ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั้งการจดัองคก์รการบริหารงานต ารวจที่เหมาะสม
ไปพร้อมกันการจัดโครงสร้างของต ารวจอังกฤษตามหลักการข้างต้น เป็นหลักการพื้นฐาน
สนับสนุนให้ประชาชนปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของชาติ เคารพต่อกฎหมาย อันเป็นแนวปฏิบติั
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบา้นเมือง การยดึถือปฏิบติัตามหลกัการของต ารวจอาชีพที่ไดก้ล่าวมาเป็น
ปัจจยัส าคญัเอ้ืออ านวยส่งเสริมให้ต  ารวจด ารงอยูใ่นฐานะผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์อนัเป็นคุณสมบติัล ้ า
ค่าของประชาชน และส่งเสริมใหกิ้จการต ารวจอยูใ่นฐานะอนัมีเกียรติอยา่งสูงส่ง แนวความคิดของ 
เซอร์ โรเบิร์ท ฟิล (Sir Robert Peel) เป็นที่ยอมรับของต ารวจทัว่โลกอยา่งกวา้งขวาง กล่าวถึงภารกิจ
หน้าที่อนัส าคญัของต ารวจจนถือเป็นแบบอยา่งการบงัคบัใช้กฎหมายของต ารวจในประเทศอ่ืนที่
ปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงก าหนดให้ต  ารวจอยูใ่นความควบคุมรับผิดชอบของรัฐบาล ซ่ึง
ประเทศไทยก็ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางการจดัโครงสร้างส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เช่นกนั 
  ตามหลกัการดังกล่าวประเทศองักฤษไดจ้ดัโครงสร้างแบ่งสายการควบคุมต ารวจเป็น    
2 รูปแบบ ได้แก่ ต  ารวจนครบาล และต ารวจท้องถ่ิน โดยประเทศไทยได้น าแนวคิดน้ีมาจัด

                                                         
2  คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจ.  ((2550).  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัต ารวจต่างประเทศ.  หนา้ 

65, 67. 
3  แหล่งเดิม.  หนา้ 69-72. 
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โครงสร้างคลา้ยคลึงกนัคือ ต  ารวจนครบาลและต ารวจภูธร (ซ่ึงต ารวจทอ้งถิ่นขององักฤษก็เทียบได้
กบัต ารวจภูธรของไทย) โครงสร้างที่มีลกัษณะเด่นชัดอีกประการหน่ึงของกิจการต ารวจอังกฤษ   
คือ การจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการแต่งตั้งนายต ารวจและการก าหนดมาตรฐาน 
การบงัคบัใชก้ฎหมายของต ารวจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการร่วมมือประสานงาน
ปฏิบติัภารกิจระหวา่งต ารวจส่วนกลางกบัต ารวจทอ้งถ่ิน ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดเอกภาพทางการบริหาร
กิจการต ารวจขององักฤษมากยิง่ขึ้น และส่งผลต่อทศันคติของประชาชนจากในอดีตที่ชาวองักฤษไม่
ค่อยยอมรับต ารวจเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากน้ีส่ิงที่ท  าให้ประชาชนเช่ือถือการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของต ารวจมากขึ้น ก็ดว้ยมาตรฐานดา้นจริยธรรมวิชาชีพต ารวจที่ผูมี้อ  านาจในองักฤษวางไว้
สูงมากในประมวลจริยธรรม ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกายงัน าไปใช้เป็นแนวปฏิบติัในประเทศอยู่
จนถึงปัจจุบนั ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่การจดัโครงสร้างที่เหมาะสมพร้อมกบัการพฒันาเจา้หน้าที่ต  ารวจ
เป็นส่ิงส าคญั ประสิทธิภาพการท างานของต ารวจจะสร้างความเช่ือมัน่ให้ประชาชนว่าต  ารวจบงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ยุติธรรม และเสมอภาค ดังหลักการของต ารวจอังกฤษที่กล่าวไวว้่า
ต  ารวจคือประชาชน ประชาชนคือต ารวจ หลกัการส าคญัที่ประเทศองักฤษยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิใน
องคก์รต ารวจมี 9 ประการ สรุปไดด้งัน้ี4 
  หลกัการขอ้ที่ 1  การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมเป็นภารกิจพื้นฐาน (Prevention of 
Crime is the Basic Mission of the Police) ของต ารวจและในการปฏิบตัิหน้าที่ของต ารวจเพื่อยบัย ั้ง
ป้องกนั และปราบปรามอาชญากรรม รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองสร้างความ
สงบสุขใหส้งัคม 
  หลกัการขอ้ที่ 2  ต  ารวจตอ้งไดรั้บความเคารพนับถือยกยอ่งจากประชาชนอยา่งแทจ้ริง  
(Police Must Have Full Respect of the Citizency) ประสิทธิภาพการปฏิบตัิหน้าที่ของเจา้หน้าที่
ต  ารวจในการคุม้ครองความปลอดภยัของประชาชน จะเป็นปัจจยัส าคญัต่อการยอมรับนับถือของ
ประชาชน รวมทั้ งการสร้างจิตส านึกที่ ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดี  อันเป็นการ
สนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน 
  หลกัการขอ้ที่ 3  การที่ประชาชนเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย น าไปสู่การเคารพนับ
ถือเจา้หน้าที่ต  ารวจดว้ย (Citizen’s Respect for law Develops His Respect of the Police) การปฏิบตัิ
หน้าที่ของต ารวจในการบงัคบัใช้กฎหมาย ได้แก่ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดีให้ประชาชนและ
แสวงหาแนวทางใหป้ระชาชนร่วมมือในการรักษาความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย เพือ่ให้กฎหมายเป็น

                                                         
4  Lentz, Susan A.; Chaires, Robert H.  (2007).  “The invention of Peel's principles: A study of 

policing ‘textbook’ history.”  Journal of Criminal Justice 35.  pp 69–79. 
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หลกัประกนัคุม้ครองความปลอดภยั สิทธิและเสรีภาพ ชีวิตและทรัพยสิ์นของปัจเจกชน ตลอดจน
เสถียรภาพความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติอนัเป็นส่วนรวมดว้ย 
  หลกัการขอ้ที่ 4  การปฏิบตัิหนา้ที่ของเจา้หน้าที่ต  ารวจในเชิงบงัคบัขู่เข็ญ จะเป็นผลให้
ประชาชนสนบัสนุนกิจการต ารวจน้อยลงเป็นสัดส่วนกนั (Cooperation of the Public Decreases as 
the Force lncreases) ขอบเขตความสามารถที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าที่ต  ารวจมาก
น้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและท่าทีที่เหมาะสมในการปฏิบติัหน้าที่ต่อประชาชนเป็น
ส าคญั การปฏิบตัิงานของต ารวจอาชีพที่มีความสามารถอยา่งแทจ้ริงยอ่มมีกุศโลบายในการเขา้ถึง
ประชาชนเป็นอย่างดี มีความซ่ือสัตย ์รอบคอบ และเสียสละ ในการปฏิบติัหน้าที่ อาทิเช่น การ
ทกัทายผูกมิตรกบัประชาชน การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนดว้ยความจริงใจและเที่ยงธรรม 
หลีกเล่ียงการแสดงอารมณ์กา้วร้าวรุนแรง ซ่ึงหลายๆ ขอ้เท็จจริงที่ปรากฏพบว่าการใชว้าทศิลป์ที่
นุ่มนวลแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ หรือการแสดงความเห็นอกเห็นใจผู ้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหาย จะสร้างความส าเร็จในการปฏิบติัภารกิจของต ารวจไดดี้กว่าการใชว้ิธีการรุนแรง
เกินกวา่เหตุ 
  หลกัการขอ้ที่ 5  เจา้หน้าที่ต  ารวจตอ้งปฏิบตัิหน้าที่ในการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ยความ
ยตุิธรรมและเสมอภาค (Police Must lmpartial Enforcement of the Law) ภารกิจของต ารวจคือการ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภยัของประชาชน การปฏิบตัิตนเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับ
เช่ือมั่นจากประชาชนนั้น เจา้หน้าที่ต  ารวจพึงปฏิบตัิหน้าที่ตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด บน
รากฐานความยตุิธรรมและความเสมอภาค โดยไม่หวัน่เกรงหรือเอนเอียงไปตามอิทธิพลหรือภาวะ
ครอบง าอ่ืนๆ ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งจะตอ้งระมดัระวงัส านึกภายในไม่ให้เกิดอคติความล าเอียง 
หรือรังเกียจเดียดฉนัทต่์อบุคคลโดยเช้ือชาติหรือศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้หนา้ที่ต  ารวจตั้งมัน่อยู่
บนความถูกตอ้งชอบธรรมและไม่กระท าผิดกฎหมายเสียเอง มิฉะนั้นแล้วจะเป็นการก่อความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนมากขึ้นอยา่งทวคูีณ และถือเป็นการท าลายศกัด์ิศรีวิชาชีพต ารวจอนัมีเกียรติ
อยา่งหนา้ละอาย ซ่ึงเร่ืองน้ีมีหลกัฐานปรากฏชดัวา่การปฏิบติัหน้าที่ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเขม้แข็ง 
สุภาพอ่อนโยนและมีความเที่ยงธรรมของต ารวจองักฤษ ไดส่้งผลสะทอ้นกลบัให้ประชาชนยกยอ่ง
และถือเอาคุณลกัษณะนิสยัที่ดีเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติ 
  หลักการข้อที่ 6  เจา้หน้าที่ต  ารวจพึงใช้ก  าลังอาวุธในกรณีจ าเป็นสุดวิสัยซ่ึงไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้แลว้ (Physical Force Is Used Only as Last Resort) กล่าวคือ เจา้หน้าที่ต  ารวจสมควร
ตระหนักและพิจารณาอยา่งรอบคอบในการใชก้  าลงัอาวุธปราบปรามอาชญากรรม เน่ืองจากอาจ
ก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพยสิ์นของประชาชนโดยไม่จ าเป็น และเส่ียงต่อการ
วพิากษว์จิารณ์ในดา้นลบจากประชาชน เจา้หน้าที่ต  ารวจพึงใชก้  าลงัอาวุธเพียงเพื่อความจ าเป็นใน
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การรักษาความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคม ป้องกนัความปลอดภยัใน
ชีวติของตนเองหรือผูอ่ื้น 
  หลกัการขอ้ที่ 7  เจา้หนา้ที่ต  ารวจและประชาชนเป็นเสมือนบุคคลเดียวกนั (The Police 
and the Pubic are the Public) การรักษาไวซ่ึ้งความสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งต ารวจกบัประชาชนถือ
เป็นจารีตประเพณีวา่ ประชาชนคือตน้ก าเนิดของต ารวจ และต ารวจก็คือประชาชนพลเมืองของชาติ 
ต  ารวจและประชาชนจึงเปรียบเสมือนหน่ึงบุคคลเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติร่วมกนั ฉะนั้นอ านาจที่ต  ารวจไดรั้บมอบหมายจากประชาชนคือการปฏิบติัหน้าที่เพื่อ
คุม้ครองความปลอดภยัสร้างความผาสุกแก่ประชาชน และในท านองเดียวกันประชาชนตอ้งให้
ความร่วมมือกับต ารวจในการปฏิบติัหน้าที่ตามหลักพลเมืองดีเช่นกนั ถา้ประชาชนตระหนักถึง
ความชอบธรรมถูกตอ้งจากการปฏิบตัิหน้าที่ของเจา้หน้าที่ต  ารวจ ประชาชนนั้นเองจะมีส่วนร่วม
เรียกร้องให้สังคมเห็นใจเข้าใจปัญหาความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และให้การสนับสนุน
เจา้หนา้ที่ต  ารวจ โดยที่ส าคญัเจา้หนา้ที่ต  ารวจจะตอ้งมีจิตส านึกอยูเ่สมอวา่หนา้ที่อนัแทจ้ริงนั้นไดแ้ก่
การรักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความช่วยเหลือประชาชนอยา่งเต็มที่ ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความ
บริสุทธ์ิเที่ยงธรรม และสร้างความศรัทธาเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ประชาชนอยา่งเสมอภาคกนั 
  หลกัการขอ้ที่ 8  เจา้หนา้ที่ต  ารวจเป็นตวัแทนของกฎหมาย (Police Represent the Law) 
ในฐานะที่เจา้หน้าที่ต  ารวจเป็นผูมี้อ  านาจบงัคบัใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่เจา้หน้าที่ต  ารวจตอ้งใชอ้  านาจวินิจฉัยสั่งการอยา่งถูกตอ้งตามหลักกฎหมาย ใน
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญา ทั้งการสืบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานเก่ียวกบัคดี และการจบักุม
ผูต้ ้องหา เจ้าหน้าที่ต  ารวจจะต้องด ารงไวซ่ึ้งความเที่ยงธรรมและเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดย
หลีกเล่ียงการปฏิบตัิหน้าที่ในลักษณะตั้ งตนเป็นผูพ้ิพากษาเสียเอง หรือกระท าการใดๆ ที่เกิน
ขอบเขตนอกเหนืออ านาจที่กฎหมายก าหนดไว ้เจา้หน้าที่ต  ารวจจึงจ าเป็นตอ้งมีจิตใจบริสุทธ์ิ มี
ความอดทน เขม้แขง็ และไม่หวัน่ไหวต่อส่ิงย ัว่ยใุหโ้อนเอียงไปในทางที่ผดิกฎหมาย 
  หลกัการขอ้ที่ 9  สังคมที่ปลอดภยัจากอาชญากรรมและมีความสงบเรียบร้อยเป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ต  ารวจ (The Absense of Crime and Disorder is the Test of 
Police Efficiency) หลกัการน้ีเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าที่ของเจา้หน้าที่ต  ารวจ 
โดยการพิสูจน์อยา่งเป็นรูปธรรมด้วยประสิทธิผลการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่สังคม รวมทั้ง
ความสามารถในการรักษาไวซ่ึ้งความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมายซ่ึงเป็นเกณฑว์ินิจฉัยที่ ส าคญัในการ
ปราบปรามอาชญากรรม ส่ิงที่จะสะทอ้นประสิทธิผลการปฏิบติัหนา้ที่ของต ารวจ ไดแ้ก่ การก าหนด
เป้าหมายนโยบายการบริหารงานไวเ้ป็นการแน่นอนชดัแจง้ การวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารงาน การพฒันาองคก์รให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ความเปล่ียนแปลงทางสังคม การ
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เสริมสร้างศรัทธาทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ต  ารวจมีความส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ การปรับปรุง
หน่วยงานจดัเก็บสถิติอาชญากรรมที่สามารถวดัผลการปฏิบติัหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อทราบ
ขอ้มูลความเสียหายจากอาชญากรรมในรอบปีหน่ึงๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการก าหนดนโยบาย
บริหารงานต ารวจที่มีประสิทธิภาพ 
  กล่าวโดยสรุปก็คือ ประเทศอังกฤษจดัโครงสร้างระบบต ารวจ ประกอบไปด้วยกอง
ก าลงัต  ารวจท าหนา้ที่เฉพาะดา้น ต ารวจรัฐบาลกลาง และกองก าลงัต  ารวจตามพื้นที่ความรับผิดชอบ 
เรียกว่า ต  ารวจท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีกองก าลังพลมากที่สุดในประเทศ อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการต ารวจทอ้งถิ่น และผูพ้ิพากษาชั้นตน้ ต ารวจทอ้งถ่ินของประเทศ
องักฤษเทียบเคียงไดก้บัต  ารวจภูธรหรือกองบญัชาการต ารวจภูธรของไทย เจา้หน้าที่ต  ารวจเหล่าน้ี
จะท างานเป็นอิสระต่อกนั ภายใตก้ารควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการต ารวจทอ้งถิ่นของตนเอง โดย
ขึ้นตรงกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 3.1.2  การควบคุมและความรับผิดชอบขององค์กรต ารวจอังกฤษ 
  ระบบงานต ารวจของประเทศองักฤษในอดีต เป็นระบบกระจายอ านาจ (Decentralized 
System) ทั้งในแง่ของกลไกการควบคุมและความรับผิดชอบ เร่ิมมีระเบียบแบบแผนขึ้นเป็นผลมา
จากรายงานของคณะกรรมาธิการว่าดว้ยกิจการต ารวจ ค.ศ. 1962 (The Royal Commission on the 
Police 1962) การตรวจสอบก่อนหน้าน้ีรัฐสภาท าหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะกรมต ารวจนครบาล
ลอนดอน ส่วนหน่วยงานต ารวจอีก 52 หน่วยในขณะนั้น ขึ้นตรงต่ออ านาจควบคุมดูแลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ 
  องคก์รส าคญัที่มีอ  านาจหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารกิจการต ารวจองักฤษในขณะนั้น    
มี 3 องค์กร คือ คณะกรรมการต ารวจ (Police Authorities) ของแต่ละหน่วย ผูบ้งัคับการต ารวจ 
(Chief Constable) ของกองบงัคบัการต ารวจแต่ละแห่ง และกระทรวงมหาดไทย (Home Secretary) 
ปัญหาส าคญัของต ารวจที่สร้างความหนักใจให้สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกทอ้งถ่ินในช่วงเวลานั้น 
คือ สถานะทางกฎหมายของเจา้หน้าที่ต  ารวจ ตามกฎหมายจารีตประเพณีที่ถือปฏิบติักนัมาชา้นาน  
ที่ก  าหนดให้อ านาจของต ารวจถือเป็นอ านาจดั้งเดิมในตวัเอง (original authority) ในอนัที่จะรักษา
ความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในแผ่นดินหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อ านาจของต ารวจมิใช่อ านาจที่
ไดรั้บมอบหมาย (delegated authority) จากสภาของเมืองใด กล่าวคือ การใชอ้  านาจของต ารวจจะอยู่
ในดุลพนิิจอนัเป็นกลางของต ารวจเอง โดยไม่ตอ้งผูกติดอยูก่บันโยบายของผูมี้อ  านาจทางการเมือง
ในทอ้งถ่ินแต่อยา่งใด ดงันั้น คณะกรรมการต ารวจของแต่ละเมืองอาจใหค้  าแนะน าเชิงนโยบายแก่ผู ้
บงัคับการต ารวจได้ แต่ไม่อาจสั่งการให้กระท าการใดๆ จึงเป็นที่มาของการหาทางออกของ
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คณะกรรมาธิการ ดว้ยการสร้างระบบบริหารต ารวจในระบบไตรภาคี (Tri-partite arrangement) ขึ้น
ระหว่างอ านาจปกครองจากส่วนกลาง ไดแ้ก่ กระทรวงมหาดไทย กบัอ านาจขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ คณะกรรมการต ารวจของแต่ละเมือง และผู ้บังคับการต ารวจ ภายใต้
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะเช่นน้ีเป็นการสร้างดุลอ านาจใหเ้กิดขึ้นซ่ึงกนัและกนั โดยก าหนดให้แต่ละ
องคก์ร มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  3.1.2.1  กระทรวงมหาดไทย (Home Secretary) ขององักฤษและเวลส์ Secretary of State 
ของสก๊อตแลนด์ และ Home Affairs ของไอร์แลนด์เหนือรวมกัน มีภารกิจรับผิดชอบเก่ียวกับ
กิจการต ารวจดงัน้ี 
    1)  ดูแลใหค้ณะกรรมการชุดต่างๆ ปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    2)  ดูแลใหก้องบงัคบัการต ารวจแต่ละแห่งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    3)  ส่งเสริมให้กองบงัคบัการร่วม (Joint Forces) เป็นเครือข่ายการปฏิบติังาน
ร่วมกนัของกองบงัคบัการที่มีพื้นที่ติดกนัปฏิบติังานไดเ้ตม็ที่ 
    4)  จดัหา สนับสนุนทรัพยากรเสริมให้แก่กองบังคับการต ารวจต่างๆ เช่น 
สถานที่และบริการการฝึกอบรม การใหบ้ริการขอ้มูล วจิยั 
    กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจดงัน้ี 
    (1)  อ านาจในการตรากฎระเบียบเก่ียวกบัการปกครองบงัคบับญัชาการร่วมมือ
กนั การจ่ายอุปกรณ์ เคร่ืองแบบและสภาพการท างาน 
    (2)  อ านาจในการตรากฎระเบียบวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ 
    (3)  อ านาจในการให้ความเห็นชอบต่อการตั้งหรือรวมกองก าลงัอาสาสมัคร 
ตามพระราชบญัญตัิต  ารวจ ค.ศ. 1946 และพระราชบญัญติัต ารวจสก๊อตแลนด ์ค.ศ. 1956 
    (4)  มีอ านาจในฐานะเป็นคณะกรรมการต ารวจส าหรับกรมต ารวจนครบาล
ลอนดอน ตามพระราชบญัญตัิต  ารวจนครบาล ค.ศ. 1829 และ 1839 
    (5)  มีอ านาจหนา้ที่เก่ียวกบัการอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการอุทธรณ์ 
(ต  ารวจ) ค.ศ. 1927 และ 1943 
    (6)  ให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ต  ารวจระดบัสูงของกองบงัคับ
การ ไดแ้ก่ผูบ้งัคบัการต ารวจ รองผูบ้งัคบัการ และผูช่้วยผูบ้งัคบัการ 
    (7)   ขอให้คณะกรรมการต ารวจด า เนินการให้ผู ้บังคับการต ารวจที่ไ ร้
ประสิทธิภาพลาออก หรือให้ผูบ้ ังคบัการต ารวจ รายงานเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานในพื้นที่
รับผดิชอบของกองบงัคบัการนั้นๆ 
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  3.1.2.2  คณะกรรมการต ารวจในประเทศองักฤษมีอยูด่ว้ยกนั หลายประเภทดงัน้ี 
    1)  กระทรวงมหาดไทย (Home Secretary) ท  าหน้าที่เป็นคณะกรรมการต ารวจ
ของกรมต ารวจนครบาลลอนดอน ยกเวน้เขตนครลอนดอน ซ่ึงมีกรมต ารวจนครลอนดอนเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 
    2)  สภานคร (Common Council of the City) ท  าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการ
ต ารวจของกรมต ารวจนครลอนดอน 
    3)  คณะกรรมการต ารวจของเคาน์ต้ี (Standing Committee) เป็นคณะกรรมการ
ต ารวจของกองบงัคบัการต ารวจประจ าเคาน์ต้ีในองักฤษและเวลส์ ประกอบดว้ยสมาชิกที่มาจาก
สมาชิกสภาเคาน์ต้ีคร่ึงหน่ึง กบัอีกก่ึงหน่ึงมาจากผูพ้พิากษาที่ไดรั้บเลือก 
    4)  คณะกรรมการต ารวจของเบอโร (Watch Committee) เป็นคณะกรรมการ
ต ารวจของกองบงัคบัการต ารวจประจ าเบอโรในองักฤษและเวลส์ ประกอบดว้ยสมาชิกที่คดัเลือก
กนัมาจากสมาชิกของสภาเบอโร มีจ  านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของสภาดงักล่าว 
    5)  คณะกรรมการต ารวจของกองบงัคบัการต ารวจต่างๆ ในสก๊อตแลนด์ คือ 
สภานครหรือสภาเมือง (City or Burgh Council) 
    6)  คณะกรรมการต ารวจร่วม (Joint Committee) ซ่ึงสมาชิกมาจากสมาชิกของ
สภาทอ้งถ่ิน ท าหนา้ที่เป็นคณะกรรมการต ารวจของกองบงัคบัการร่วมที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย
การปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างกองบงัคบัการมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป ในองักฤษ เวลส์ และสก๊อต
แลนด ์
    อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการต ารวจ ซ่ึงก่อให้เกิดกลไกการควบคุมการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ต  ารวจมีดงัน้ี 
    (1)  คณะกรรมการต ารวจ มีหน้าที่ตอ้งจัดหา และดูแลก าลังพลขององค์กร
ต ารวจที่อยู่ภายใตก้ารดูแลของตนอยา่งเพียงพอ ก าหนดจ านวนก าลังพลในแต่ละชั้นยศและการ
แต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของกองบงัคบัการต ารวจ อนัไดแ้ก่ ผูบ้งัคบัการ รองผูบ้งัคบัการ และผูช่้วย
ผูบ้งัคบัการ ทั้งน้ี การแต่งตั้งดงักล่าวตอ้งไดรั้บการรับรองจากกระทรวงมหาดไทย 
    (2)  คณะกรรมการต ารวจมีอ านาจในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผูบ้งัคบัการ
ต ารวจ และสามารถด าเนินการใหผู้บ้งัคบัการต ารวจลาออกหรือปลดออก เพราะมีความผดิทางวนิยั 
    (3)  คณะกรรมการต ารวจมีอ านาจปลดผูบ้งัคบัการ เม่ือคณะกรรมการต ารวจมี
ค  าวนิิจฉยัวา่ปฏิบติังานขาดประสิทธิภาพ 
    (4)  คณะกรรมการต ารวจมีอ านาจในการเรียกรายงานผลการปฏิบตัิงานจาก ผู ้
บงัคบัการต ารวจ 
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    (5)  คณะกรรมการต ารวจมีหน้าที่ตอ้งจดังบประมาณให้แก่องคก์รต ารวจใน
สงักดัเป็นจ านวนร้อยละ 49 (อีกร้อยละ 51 เป็นอ านาจกระทรวงมหาดไทย) 
    (6)  คณะกรรมการต ารวจ มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค  าปรึกษาแก่ผูบ้งัคบัการ
ต ารวจในเร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีหน้าที่ตอ้งส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์อันดี
ระหวา่งต ารวจกบัประชาชน 
  3.1.2.3  ผูบ้งัคบัการต ารวจ มีหน้าที่ในการบงัคบัใชก้ฎหมายให้เกิดความสงบเรียบร้อย
และบริหารใหเ้จา้หนา้ที่ต  ารวจปฏิบติัหนา้ที่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  องคป์ระกอบของคณะกรรมการต ารวจในทอ้งถ่ิน (police Authorities) จ  านวน 17 คน 
  องค์ประกอบของคณะกรรมการต ารวจท้องถิ่น (police Authorities) 
  คณะกรรมการต ารวจท้องถ่ิน (police Authorities) ประกอบไปด้วยผูพ้ิพากษา 3 คน 
(Magistrates) สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 9 คน (Local Counselors) ไดรั้บการแต่งตั้งจากสภาทอ้งถ่ิน และ
กรรมการอิสระอีก 5 คน มาจากภาคประชาชนที่ค ัดเลือกและแต่งตั้ งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย5 
    โครงสร้างกรมต ารวจองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
5  จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ.  (2551).  รายงานการศึกษาวจิัย เร่ือง ความเป็นไปได้ในการโอน

ภารกจิของส านักงานต ารวจแห่งชาต.ิ  หนา้ หนา้ 61. 

กระทรวงมหาดไทย 

คณะกรรมการต ารวจ
ทอ้งถ่ิน 

 

ต ารวจทอ้งถ่ิน 
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ต ารวจรัฐบาลกลาง 
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 3.1.3  อ านาจหน้าที่ของต ารวจอังกฤษ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบักิจการภายในขององักฤษ
และเวลส์ รัฐมนตรีรับผิดชอบกวา้งขวางโดยเฉพาะเก่ียวกับการบริหารความยติุธรรม ความสงบ
เรียบร้อย กฎหมายอาญา และก ากบัดูแลหน่วยงานความมัน่คง ไดแ้ก่ การสัง่ให้หัวหน้าต ารวจพน้
จากต าแหน่ง การออกประมวลกฎหมาย การไต่สวนเร่ืองที่ เก่ียวกับต ารวจโดยการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการระดบัทอ้งถ่ินท าการไต่สวน 6 
  ส าหรับกองก าลงัต  ารวจท าหน้าที่เฉพาะดา้นเป็นกองก าลงัที่ดูแลพื้นที่ขนาดเล็กของ
ตนเอง มีความเป็นอิสระต่อกัน เช่น สวนสาธารณะ ท่าเรือ เป็นต้น ตามกฎหมาย Police and 
Criminal Evidence Act of 1984 
  หน่วยงานต ารวจทุกหน่วยจะต้องถูกตรวจสอบการท างานโดยหน่วยงานที่มีช่ือว่า    
Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC) ซ่ึงท าหนา้ที่คลา้ยคลึงกบัจเรต ารวจของไทย7 
 
3.2  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ต ารวจในประเทศญี่ปุ่ น 
  ญี่ปุ่ นมีระบบการปกครองแบบเอกรัฐหรือรัฐเด่ียว ระบบงานญี่ปุ่ นในอดีตเป็นแบบรวม
ศูนย ์เน่ืองจากเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ ท าให้รูปแบบงานระบบเปล่ียนแปลงไปด้วย กิจการ
ต ารวจญี่ปุ่ นไดเ้ร่ิมขึ้นตั้งแต่เม่ือประมาณ 400 ปีมาแลว้ ซ่ึงนักประวตัิศาสตร์บันทึกเอาไวใ้นสมัย   
เอโดะ (Edo period, 1600-1868) สมัยช่วงโอกุกาวาโชกุน มีอ านาจในญี่ปุ่ น ได้จัดระเบียบการ
ปกครองแบ่งสรรพื้นที่อาณาเขตเมืองและมีเจา้เมือง (เดเมียว หรือ Daimyo) เป็นผูป้กครองทั้งยงัจดั
ให้มีกิจการต ารวจขึ้นในแต่ละเมือง โดยให้เจา้เมืองซ่ึงมีศกัด์ิเป็นหัวหน้าซามูไรของแต่ละเมือง
นั้นเองเป็นหวัหนา้ต ารวจมีหนา้ที่ปกครอง ดูแล บงัคบับญัชาซามูไรลูกน้องซ่ึงท าหน้าที่ เป็นต ารวจ
ภายในอาณาเขตพื้นที่เมืองของตน นอกจากน้ีเจา้เมืองคนเดียวกันยงัท าหน้าที่เป็นอัยการและผู ้
พิพากษาความผิดต่างๆ ที่กระท าในพื้นที่ของเมืองนั้นอีกด้วย จึงเป็นผลท าให้การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของญี่ปุ่ นสมยันั้นรวดเร็ว เฉียบขาดและน าความเจริญมาสู่ประเทศญี่ปุ่ นได้
ยาวนานกว่า 250 ปี8 โอกุกาวาโชกุน เป็นพวกนักรบ เป็นพวกที่มีกองก าลงัเป็นทหาร เม่ือเห็นว่า
จกัรพรรดิมีศกัยภาพน้อยในการปกครองประเทศ จึงไดร้วมตวักนัแลว้ยดึอ านาจจากจกัรพรรดิ ตั้ง
ศูนยก์ลางของประเทศอยู่ที่เกียวโต โชกุนปกครองประเทศแบบรวมอ านาจโดยวางระบบงาน

                                                         
6  แหล่งเดิม.  หนา้ 59-60. 
7  แหล่งเดิม.  หนา้ 62-63. 
8  ธชัชยั ปิตะนีละบุตร และคณะ.  โครงสร้างต ารวจเปรียบเทยีบ.  หนา้ 11. 
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ยตุิธรรมญี่ปุ่ น งานต ารวจ ศาล เรือนจ า เป็นระบบเดียว ต่อมาในปี ค.ศ. 1868 ประเทศตะวนัตกแผ่
ขยายอ านาจเขา้มาในญี่ปุ่ น โชกุนคนสุดทา้ยคิดวา่เป็นช่วงสุดทา้ยที่จะครองอ านาจต่อไปได ้จึงยอม
สละอ านาจ และคืนสญัลกัษณ์ของประเทศใหก้บัจกัรพรรดิไป คือ จกัรพรรดิในราชวงศเ์มจิ และใน
ปี ค.ศ. 1868-1912 ญี่ปุ่ นก็ยา้ยเมืองหลวงจากเกียวโตมาไวท้ี่โตเกียว เป็นช่วงที่อิทธิพลของประเทศ
ตะวนัตกแผข่ยายเขา้มามากในญี่ปุ่ น จึงตอ้งมีการกระจายอ านาจออกไปสู่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงให้เห็น
วา่เป็นเร่ืองของประชาธิปไตย 
  กองบญัชาการต ารวจญี่ปุ่ น (Keihoryo) จดัตั้งขึ้นคร้ังแรก ตามพระราชบญัญตัิต  ารวจ
ญี่ปุ่ น ค.ศ. 1945 ภายใตส้ังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ญี่ปุ่ นมี
นโยบายใหท้อ้งถ่ินปกครองตนเองตามหลกัการกระจายอ านาจในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้การ
ท างานของส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินประสานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงได้ปรับโครงสร้าง
ต ารวจให้กระจายอ านาจการก าหนดนโยบายและการบงัคบับญัชาไปยงัทอ้งถ่ิน แต่ระบบกระจาย
อ านาจท าให้ญี่ปุ่ นมีปัญหาในเร่ืองการประสานงานระหว่างต ารวจในเมืองต่างๆ จึงได้น าระบบ
ผสมผสานระหวา่งการรวมศูนยแ์ละการกระจายอ านาจมาใชใ้นการจดัโครงสร้างองคก์ร9 โดยในปี 
ค.ศ. 1974 รัฐบาลญี่ปุ่ นไดอ้อกกฎหมายปรับปรุงต ารวจขึ้นใหม่ รวมกิจการต ารวจอิสระของแต่ละ
ท้องถ่ินกับต ารวจภูธรจังหวัดเข้าเป็นหน่ึงเดียวกัน โดยจัดตั้ งเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(National Police Agency) ขึ้นมารองรับโครงสร้างใหม่ 
 
 3.2.1  โครงสร้างระบบงานต ารวจของประเทศญี่ปุ่ น 
  กฎหมายว่าดว้ยต ารวจของญี่ปุ่ นให้อ านาจ “จงัหวดั” มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการต ารวจ 
เพื่อ “คุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน” และ “รักษาความสงบเรียบร้อยโดยการป้องกัน
ปราบปรามการสอบสวนคดีอาญา การจบักุมผูต้อ้งหาที่กระท าความผิดและการควบคุมจราจร” 
กิจการต ารวจแบ่งออกตามเขตภูมิศาสตร์ จ  านวน 47 เขต แต่ละเขตมีคณะกรรมการรักษาความ
ปลอดภยัจงัหวดั เป็นผูก้  ากบัดูแล โดยจ านวนต ารวจในเคร่ืองแบบและพลเรือนในญี่ปุ่ นมีประมาณ 
260,000 คน 
  กฎหมายยงัก าหนดให้รัฐบาลจดัตั้งองคก์รต ารวจส่วนกลางเพื่อท าหน้าที่ควบคุมและ
ก ากบัดูแลองคก์รต ารวจในจงัหวดั เรียกว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (NPA) โดยมีคณะกรรมการ

                                                         
9  National Police Agency (NPA), Retrieved.  (2552).  สืบคน้จาก

Http://www.fas.org/irp/world/japan/npa.htm. 

DPU



79 
 

รักษาความปลอดภยัแห่งชาติ (Nationnal Public Safety Commission : NPSC) ท  าหน้าที่ก  ากบัดูแล 
และสัง่การดา้นนโยบาย10 
  กล่าวโดยสรุปคือ โครงสร้างการจดัการต ารวจญี่ปุ่ น แบ่งแยกเป็นระดบัชาติ และระดบั
จงัหวดั ประสานเช่ือมโยงการท างานโดยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงหน่วยงานต ารวจแห่งชาติ 
ใชช่ื้อว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหน่วยงานขึ้นตรงและหน่วยงานส านักงานภูมิภาค อยูภ่ายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (Nationnal Public Safety 
Commission : NPSC) ส่วนหน่วยงานระดับจงัหวดั ใช้ช่ือว่า ส านักงานต ารวจจงัหวดั (ปัจจุบนัมี
ทั้งหมด 47 แห่ง) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการรักษาความปลอดภยั (Prefectural 
Public Safety Commission) ทั้งสองหน่วยงานจะท าหน้าที่ควบคุมการปฏิบติัการ ไดแ้ก่ การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม การจราจร และกิจการที่เก่ียวขอ้งกบั
การศาล ซ่ึงการจดัการกิจการต ารวจญี่ปุ่ นในระบบลกัษณะผสมผสานระหว่างการกระจายอ านาจ
และการรวมอ านาจไดช่้วยให้ญี่ปุ่ นสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาการกระจดักระจายในต ารวจทอ้งถ่ิน   
ไดอ้ยา่งสมัฤทธ์ิผล ญี่ปุ่ นไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการปรับปรุงระบบและโครงสร้าง
ของกิจการต ารวจตลอดมา ในปัจจุบนัน้ีกิจการต ารวจญี่ปุ่ นได้ตั้ งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงซ่ึงไม่
เพยีงแต่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย แต่ไดส้ร้าง
เกียรติประวติัและช่ือเสียงจนเป็นที่ยอมรับขององคก์รต ารวจทัว่โลกอีกดว้ย11 
 
 3.2.2  การควบคุมและความรับผิดชอบขององค์กรต ารวจญี่ปุ่ น 
  กฎหมายก าหนดใหจ้ดัตั้งองคก์รต ารวจส่วนกลางขึ้น เพื่อท าหน้าที่ควบคุมดูแล ต ารวจ
ทั้งในระดับชาติ และระดับจงัหวดั โดยก าหนดให้คณะกรรมการระดบัชาติ มีการถ่วงดุลอ านาจ
ระหวา่งนายกรัฐมนตรีกบัคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพราะคณะกรรมการต ารวจระดบัชาติจะเป็น
ผูแ้ต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจสูงสุด เรียกวา่ Commissioner General ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่ไม่มียศ ต  ารวจที่
มียศสูงสุดคือผูบ้ ัญชาการต ารวจนครโตเกียว และเพื่อความเป็นกลางในทางการเมืองภายใต้
กฎหมายต ารวจจึงก าหนดใหมี้องคก์รควบคุมก ากบัดูแลในระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
 

                                                         
10  คณะกรรมการพฒันาระบบงานต ารวจ.  (2550).  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัต ารวจต่างประเทศ.       

หนา้ 99,101 
11  พิพฒัน์ จ่างแกว้.  (2546).  โครงสร้างทีเ่หมาะสมของพนักงานสอบสวนสังกดัส านักงานต ารวจ

แห่งชาต.ิ  หนา้ 77. 
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  3.2.2.1  องคก์รควบคุมต ารวจระดบัชาติญี่ปุ่ น (National Public safety Commission) 
    องค์กรควบคุมต ารวจระดับชาติเรียกว่า National Public safety Commission 
(คณะกรรมการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ) มีหนา้ที่ปกครองก ากบัดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ท าหนา้ที่แต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และเจา้หน้าที่ระดบัสูงของจงัหวดัต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อเป็น
หลักประกันการแทรกแซงจากการเมือง กฎหมายก าหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่มีอ านาจบังคับ
โดยตรงหรือควบคุมส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
    องคป์ระกอบของคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ จ  านวน 6 คน 
    1)  ประธานกรรมการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(Hiroshi NAKAI) 
    2)  กรรมการ 5 คน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยความยินยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎรและสภาสูง 
    ทั้งน้ี ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการตอ้งเป็นบุคคลที่ไม่เคยด ารงต าแหน่งต ารวจหรือ
อัยการภายในระยะเวลา 5 ปี และกรรมการ 2 คน ใน 5 คน ตอ้งไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
เดียวกนั 
    คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ จะมีหน้าที่ควบคุมส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ โดยส านกังานต ารวจแห่งชาติจะมี Commissioner General เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด 
คณะกรรมการมีหนา้ที่เพยีงควบคุมก ากบัดูและการปฏิบติังานของส านกังานต ารวจแห่งชาติ แต่ไม่มี
หน้าที่ดูแลก ากบัต ารวจจงัหวดัโดยตรง มีหน้าที่ก  าหนดนโยบายเท่านั้น12 ส่วนต ารวจจงัหวดัจะ
ขึ้นกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดัมีหน้าที่ก  ากบัดูแลมิใช่เป็นสายบงัคบับญัชา เพียงแต่
วา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัสามารถแต่งตั้งบุคคลเขา้ไปเป็นคณะกรรมการรักษาความปลอดภยั และเป็นผู ้
บญัชาการต ารวจระดับจังหวดั โดยจะมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างจงัหวดักับส่วนกลาง เช่น ผู ้
บญัชาการต ารวจสูงสุดจะถูกเสนอช่ือโดยคณะกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี  แต่
นายกรัฐมนตรีไม่มีอ านาจในการแต่งตั้งโดยตรง อีกทั้งยงัก าหนดคุณสมบติัดว้ยว่ากรรมการที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งหากเป็นต ารวจหรืออัยการมาก่อน จะตอ้งพน้ต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี   
และหา้มมีสดัส่วนกรรมการที่สังกดัพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงเกินกว่า 2 คน จะเห็นได้
ชดัวา่ ญี่ปุ่ นมีการควบคุมไม่ใหฝ่้ายการเมืองแทรกแซง และแมว้า่คณะกรรมการจะอยูใ่นการควบคุม
ของนายกรัฐมนตรี แต่นายกรัฐมนตรีหาได้มีอ านาจบงัคบับัญชาหรือสั่งการให้คณะกรรมการ

                                                         
12  Chairman of the National Public Safety Commission Retrieved 2554.  สืบคน้จาก 

http://www.kantei.go.jp/foreign/kan/meibo/daijin/nakai_e.html. 
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กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง และการหา้มมิใหแ้ต่งตั้งบุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมืองใด  
พรรคการเมืองหน่ึงเกินกวา่ 3 คน ก็เพื่อป้องกนัมิให้กรรมการไดรั้บแรงกดดนัทางการเมือง ทั้งน้ีมี
เหตุผลเพือ่เป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระและความเป็นกลางทางการเมือง 
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีผู ้บัญชาการสูงสุด คือ Commissioner General 
เทียบเท่าผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติของไทย ไดรั้บแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยคณะกรรมการรักษา
ความปลอดภยัแห่งชาติ โดยรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ต  าแหน่งสูงสุดของต ารวจน้ีจะท า
หน้าที่ควบคุมก ากับดูแลต ารวจเก่ียวกับงานในเขตอ านาจรับผิดชอบของส านักงานและจะ
ควบคุมดูแลต ารวจจงัหวดัดว้ยแต่ไม่ใช่ในลกัษณะการบงัคบับญัชา 
    องค์กรต ารวจแห่งชาติประกอบไปด้วยส านักงานเลขาธิการอธิบดีต ารวจ 
กองบญัชาการบริหาร กองบญัชาการสอบสวน แผนกรักษาความปลอดภยั กอง บญัชาการจราจร 
กองบญัชาการรักษาความมั่นคงและการส่ือสาร ส านักงานต ารวจจะมีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ 
สถาบนัต ารวจแห่งชาติ สถาบนัวิจยัวิทยาการต ารวจ และกองก าลงัรักษาความปลอดภยัองค์พระ
จกัรพรรดิ 
  3.2.2.2  องคก์รควบคุมต ารวจระดบัจงัหวดัของญี่ปุ่ น (National Public safety Commission) 
    องคก์รต ารวจระดบัจงัหวดัของญี่ปุ่ นจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายในแต่ละจงัหวดัซ่ึง
ก าหนดใหมี้ต ารวจรักษากฎหมายภายในเขตจงัหวดัของตนเอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภยั
และส านกังานต ารวจจงัหวดัเป็นองคก์รระดบัจงัหวดั โดยคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัระดบั
จงัหวดัมีหนา้ที่ก  ากบัดูแลส านักงานต ารวจจงัหวดั และมีผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูค้วบคุมดูแลอีก
ชั้นหน่ึง คณะกรรมการรักษาความปลอดภยัจะท าหน้าที่ก  ากับดูแลนโยบายพื้นฐานส าหรับการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของต ารวจ แต่ไม่รวมถึงการดูแลในรายละเอียดการปฏิบติังาน 
    องคป์ระกอบของคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัมีจ านวน 3 หรือ 5 คน โดย
จงัหวดัที่มีประชากรมากก าหนดใหมี้คณะกรรมการ 5 คน (ปัจจุบนัมี 9 จงัหวดั) ส าหรับจงัหวดัอ่ืนๆ 
จะมีจ านวนกรรมการ 3 คน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าสมาชิกในคณะกรรมการระดบัจงัหวดัจะได้รับการ
แต่งตั้งจากผูว้่าราชการจงัหวดัโดยความเห็นชอบของสภาจงัหวดั ซ่ึงถือว่าได้รับการแต่งตั้งจาก
ประชาชนโดยตรง เพราะฉะนั้ นระบบจะต่างกับไทยที่ก  าหนดให้การแต่งตั้ งด าเนินการโดย
ส่วนกลางทั้งหมด 
 
 
 
 

DPU



82 
 

    โครงสร้างกรมต ารวจของญี่ปุ่ น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.3  อ านาจหน้าที่ของต ารวจญี่ปุ่ น 
  หน่วยงานต ารวจมีอ านาจและบทบาทหนา้ที่ อาจกล่าวโดยสรุป ดงัน้ี13  
  1.  มีคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยทั้งระดับชาติและระดับทอ้งถ่ิน รับผิดชอบ
กิจการต ารวจทัว่ประเทศ ซ่ึงถือวา่เป็นองคก์รเช่ือมโยงระหวา่งขา้ราชการต ารวจกบัประชาชน 
  2.  การรับสมคัรขา้ราชการต ารวจด าเนินการอยา่งเขม้งวด มีการทดสอบทั้งดา้นความรู้
ทางวิชาการ สมรรถภาพทางร่างกาย และการตรวจสอบประวติั เพื่อกลั่นกรองเลือกคนที่ มี
คุณสมบตัิเหมาะสมจริงๆ 
  3.  มีระบบการศึกษาอบรมขา้ราชการต ารวจทุกระดับ และมีหลักสูตรอบรมฝึกฝน
เพิม่เติมอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ต  ารวจมีความรู้ และทนัต่อสภาพการณ์ของสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา 

                                                         
13  พพิฒัน์ จ่างแกว้.  เล่มเดิม.  หนา้ 78-83. 
 

นายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ต ารวจมหา
นครโตเกียว 

ต ารวจเกาะ  
ฮอกไกโด 

กองบญัชาการ 
ต ารวจภาค 

คณะกรรมการรักษาความปลอดภยั 

ส านกังานต ารวจจงัหวดั 

สถานีต ารวจ 

ป้อมต ารวจ 
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  4.  การบริหารงานต ารวจก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลาง 
ของชาติโดยผ่านคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินโดยผา่นคณะกรรมการรักษาความปลอดภยั ตามระบอบประชาธิปไตย ท า
ใหต้  ารวจเป็นทั้งเจา้หนา้ที่ของรัฐและคนของประชาชน การรักษาความปลอดภยัถือเป็นภารกิจที่อยู่
ในความรับผิดชอบร่วมกนัระหว่างรัฐบาลและประชาชนในทอ้งถิ่น การใช้อ านาจและอิทธิพล
ในทางที่ผดิของเจา้หนา้ที่ต  ารวจและฝ่ายการเมืองจึงเกิดขึ้นไดย้าก 
  5.  กองบัญชาการและกองบังคับการต ารวจจังหวัด จะมีหน้าที่ รับผิดชอบการ
ประชาสมัพนัธ ์และร่วมมือกบัส่ือมวลชนประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ต  ารวจอยา่ง
ใกลชิ้ด เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน โดยการจดัเจา้หน้าที่ต  ารวจให้ความรู้และสอนวิธีการ
ป้องกนัอาชญากรรมในเบื้องตน้แก่ประชาชน และขณะเดียวกนัส านักงานต ารวจตอ้งจดัโครงการ
ส ารวจทศันคติของประชาชนอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าขอ้มูลมาสังเคราะห์ท าการวิจัยหาแนวทาง
พฒันาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ต  ารวจใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
  6.  จดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จ  าเป็นและทนัสมัย รวมทั้งสนับสนุนการใช้วิทยาการ
สมยัใหม่เพือ่ส่งเสริมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ต  ารวจทุกหน่วย 
  7.  ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของเจา้หน้าที่ต  ารวจไวใ้ห้ชัดเจนภายในขอบเขตจ ากัด  
และภายใตก้รอบของกฎหมาย คือ เจา้หน้าที่ต  ารวจมีภารกิจดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
สงัคม ป้องกนัและปราบปรามการอาชญากรรม และคุม้ครองชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
  ประเทศญี่ปุ่ นมีประมวลวธีิพจิารณาอาญาใชบ้งัคบั จนกระทัง่ภายหลงัสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 ญี่ปุ่ นแพส้งคราม ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเขา้มาจดัระเบียบกฎหมาย และร่างรัฐธรรมนูญจดั
ระเบียบบริหารใหม่ รวมทั้งเปล่ียนแปลงระบบงานต ารวจ ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 
  1.  เจา้หน้าที่ต  ารวจมีภารกิจหน้าที่คุม้ครองชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของประชาชน 
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยก าหนดให้หน้าที่อ่ืนๆ ที่
เคยมีมาแต่เดิม เช่น ดบัเพลิง โอนไปอยูใ่นอ านาจขององคก์รปกครองอ่ืนทั้งหมด 
  2.  ใหน้ าระบบคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัมาใชใ้นการควบคุมการท างาน เพื่อ
ความเป็นกลางในทางการเมือง สร้างกลไกเพื่อไม่ให้การเมืองเขา้มาแทรกแซง ซ่ึงถือว่า ประสบ
ความส าเร็จมาก 
  3.  ประเทศสหรัฐอเมริกาวางระบบองคก์รต ารวจญี่ปุ่ นแบ่งเป็นสองส่วน คือ องคก์ร
ต ารวจของตนเองเรียกวา่ต  ารวจเทศบาล ดูแลพื้นที่ที่มีประชากรเกิน 5,000 คน ส่วนพื้นที่อ่ืนๆ ของ
ประเทศจะอยูใ่นความรับผิดชอบของต ารวจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการที่เรียกว่า National Rural 
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Police Force ภายหลงัจากที่ญี่ปุ่ นใช้ระบบน้ีมาระยะหน่ึงก็พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมของญี่ปุ่ น และส้ินเปลืองงบประมาณมาก จึงยกเลิกต ารวจเทศบาล ในปี         
ค.ศ 1954 ปรับเปล่ียนจากต ารวจเทศบาลไปเป็นต ารวจจงัหวดั และก าหนดใหมี้คณะกรรมการรักษา
ความปลอดภยัแห่งชาติ ซ่ึงมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยรัฐบาลมีหนา้ที่เพียงก ากบัดูแลเท่านั้น 
กฎหมายต ารวจปี ค.ศ. 1954 เป็นกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายต ารวจฉบบัต่อๆ มา ในมาตรา 2 
บญัญติัวา่เจา้หน้าที่ต  ารวจมีหน้าที่รับผิดชอบคุม้ครองชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์นของประชาชน มี
หน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งการจบักุมผูต้ ้องหา ควบคุม
การจราจรและกิจการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัการรักษาความสงบภายใน มาตรา 2 อนุมาตรา 2 บญัญตัิให้
เจา้หนา้ที่ต  ารวจตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว ้และจะตอ้งยดึถือหลกัการในการปฏิบตัิ
หน้าที่โดยไม่ล าเอียง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่มีอคติ และมีความเป็นธรรมไม่ใชอ้  านาจโดยมิชอบ เช่น 
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามหลกัประกนัในกฎหมายรัฐธรรมนูญ องคก์รต ารวจตอ้งยึดหลกั
ความเป็นอิสระของทอ้งถ่ิน โดยจดัตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยทุกจงัหวดั 
  ภารกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติตามกฎหมาย ไดแ้ก่  
  1.  ประสานงานกิจการต ารวจระหว่างกองก าลงัต  ารวจจงัหวดัให้เป็นไปตามนโยบาย
ของชาติ 
  2.  วางแผนและวจิยัระบบงานต ารวจต่างๆ 
  3.  จดัท างบประมาณเก่ียวกบัต ารวจ 
  4.  ควบคุมกิจการต ารวจเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ ที่เกิดจากภยัพิบติัขนาดใหญ่ที่ท  า
ใหเ้กิดความไม่มัน่คงในหมู่ประชาชน และควบคุมการจราจรและความวุน่วายในบา้นเมืองที่เป็นภยั
ต่อความมัน่คง 
  5.  วางแผนโครงการและการปฏิบตัิตามแผน 
  6.  การควบคุมงานจราจร 
  7.  ใหก้ารช่วยเหลือในการสอบสวนคดีอาญาระหวา่งประเทศ 
  8.  อารักขาองคพ์ระจกัรพรรดิ 
  9.  สนบัสนุนดูแล จดัอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม 
  10.  สนบัสนุนดูแล จดัการสถาบนัการศึกษาของต ารวจ 
  11.  สนบัสนุนดูแล จดัการเก่ียวกบังานพสูิจน์หลกัฐานและนิติเวชศาสตร์ 
  12.  จดัท าสถิติอาชญากรรม 
  13.  สนบัสนุนอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบตัิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ต  ารวจ 
  14.  ก าหนดมาตรฐานการรับสมคัรเจา้หนา้ที่และก าหนดหนา้ที่ต่างๆ ของบุคลากร 
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  15.  ตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
  ต ารวจญี่ปุ่ นมีสภาพปัญหาที่แตกต่างจากต ารวจไทยบางประการ คือ ในแต่ละจงัหวดั
ของญี่ปุ่ นมีกองก าลังต  ารวจรับผิดชอบการด าเนินคดีอาญาภายในเขตจงัหวดัตวัเอง จึงมีปัญหา
เก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้นขา้มจงัหวดัซ่ึงตอ้งขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง หรือตั้ง
คณะกรรมการพเิศษระหวา่งจงัหวดัร่วมกนัเพื่อดูแลคดีอาญานั้นโดยเฉพาะ ซ่ึงการด าเนินคดีอาญา
ในชั้นเจา้หน้าที่ต  ารวจของไทยจะคล่องตวัและเป็นเอกภาพมากกว่า อย่างไรก็ตามระหว่างเป็น
เอกภาพและการกระจายอ านาจ เป็นเร่ืองที่ตอ้งน ามาวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียเพื่อการจดัโครงสร้าง
ต ารวจที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ การกระจายอ านาจองคก์รต ารวจแบบประเทศญี่ปุ่ นมีขอ้ดีที่มี
ความคล่องตวัสูงมากและกองก าลงัต  ารวจมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป การฝึกอบรมมีทั้งระดบัชาติและ
ระดบัทอ้งถ่ิน แต่ถา้เป็นการอบรมระดบัสูงจะมีเฉพาะในโรงเรียนฝึกอบรมต ารวจระดบัชาติ ถา้เป็น
เอกภาพแบบประเทศไทยมีขอ้ดีที่การท างานเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน แต่ก็มีขอ้เสียที่
การปฏิบติังานไม่มีความคล่องตวัล่าช้า ตอ้งรอค าสั่งจากส่วนกลาง เกิดความขดัแยง้และความ
ซ ้ าซอ้นของอ านาจหนา้ที่ระหวา่งหน่วยงาน นอกจากน้ีเพือ่ใหไ้ดบุ้คลากรในกระบวนการยติุธรรมที่
มีความรู้ความสามารถ ประเทศญี่ปุ่ นจึงก าหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะเข้าเป็นต ารวจตอ้งมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เช่นเดียวกันกับบุคคลที่เขา้มาด ารงในต าแหน่งในหน่วยงาน
กระบวนการยตุิธรรมอ่ืน โดยก าหนดโครงสร้างเงินเดือนเท่ากบัผูจ้บปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 
  จากการศึกษาระบบงานต ารวจของประเทศญี่ปุ่ นจะพบว่าประเทศญี่ปุ่ นมีระบบถ่วงดุล
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการมีคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวดั และแม้จะมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติที่มาจากขา้ราชการการเมือง แต่
กฎหมายก าหนดมิใหมี้สิทธิออกเสียง อีกทั้งบอร์ดต ารวจมีจ านวนน้อยและตอ้งท างานเต็มเวลา ท า
ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูง การท างานของเจา้หน้าที่ต  ารวจจึงมีประสิทธิภาพสูงตามไป
ดว้ย  เจา้หน้าที่ต  ารวจในประเทศญี่ปุ่ นจึงไม่ค่อยมีการโยกยา้ยเพื่อให้ท  างานใกลชิ้ดกบัประชาชน
รับรู้สภาพปัญหาของประชาชน ส่งผลให้การป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมาก เจา้หน้าที่
ต  ารวจจะท างานคลุกคลีกบัชุมชนซ่ึงคลา้ยกบัการท างานของผูใ้หญ่บา้นในประเทศไทย 
 
3.3  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ต ารวจในประเทศฝร่ังเศส 
 3.3.1  โครงสร้างระบบงานต ารวจของฝร่ังเศส  
 กระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเศสมีลักษณะโครงสร้างของระบบกฎหมายที่เป็น
ตน้แบบของประเทศที่ใช้ “ประมวลกฎหมาย Civil Law” ระบบต ารวจในกระบวนการยตุิธรรม
ฝร่ังเศส จึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัระบบกฎหมายและระบบศาล รวมถึงปรัชญาขั้นพื้นฐานในการ
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ด าเนินคดีของระบบกฎหมายซีวิล ลอร์ หรือที่ศาสตราจารย ์Packer ตั้งสมมติฐานว่าเป็นค่านิยมใน
การควบคุมอาชญากรรม14 
 วิวฒันาการต ารวจประเทศฝรั่งเศส เร่ิมตน้สมัยพระเจา้หลุยส์ที่ 14 โดยก าหนดให้มี
ต  าแหน่งหัวหน้าต  ารวจกรุงปารีสซ่ึงมีอ านาจทั้งทางบริหารงานและการสั่งคดี รวมทั้งมีอ านาจ
หนา้ที่ในการก าหนดราคา การตรวจสอบการคา้ขาย การควบคุมการชัง่ตวงวดัต่างๆ รวมไปถึงการ
ปราบปรามอาชญากรรม จนกระทัง่การตรวจสอบติดตามผูท้รยศต่อชาติ ต  าแหน่งหัวหน้าต  ารวจ
ประจ ากรุงปารีสน้ีถูกยกเลิกเม่ือมีการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังใหญ่ในประเทศฝร่ังเศส 
โดยหลังจากนั้น นโปเลียน โบนาปาร์ต ได้ตั้งหน่วยงานต ารวจขึ้นในรูปของกระทรวงต ารวจมี
หนา้ที่ในเร่ืองการหาขอ้มูลและดูแลความมัน่คงของประเทศ ต่อมาเม่ือ ปี ค.ศ. 1884 ไดมี้การออก
กฎหมายรัฐบาลทอ้งถ่ิน จากผลของกฎหมายท าใหน้ายกเทศมนตรีมีอ านาจในการควบคุมหน่วยงาน
ต ารวจ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นต ารวจทอ้งถิ่นที่ตอ้งท างานควบคู่ไปกบัต ารวจรัฐบาลกลาง เม่ือ 23 เมษายน 
ค.ศ. 1941 ไดก่้อตั้งกองก าลงัต  ารวจพลเรือน (Police nationale) ขึ้นตรงกบักระทรวงมหาดไทยและ
ในปี ค.ศ. 1790 ไดก่้อตั้งกองก าลงัต  ารวจทหาร (Police gendarmerie) ขึ้นตรงกบักระทรวงกลาโหม 
ต่อมาภายหลังได้มีการจัดตั้ งหน่วยงานต ารวจท้องถ่ิน (Police municipale) ขึ้ นอีกหน่วยหน่ึง 
ฝร่ังเศสได้มีแนวคิดให้แยกภารกิจหน้าที่ของต ารวจออกเป็น 2 ส่วน คือ งานบริหาร และงาน
เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม โดยงานบริหารของต ารวจยงัคงรักษาไวซ่ึ้งภารกิจสาธารณะ คือ     
การป้องกันภยนัตรายต่างๆ ส่วนงานในกระบวนการยุติธรรม คือ การไต่สวน และเสาะหา
พยานหลกัฐานเสนอต่อศาล15 
 ปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสจัดโครงสร้างองค์กรต ารวจในรูปแบบต ารวจแห่งชาติ 
(National Police) ซ่ึงแตกต่างจากโครงสร้างแบบกระจายอ านาจของสหราชอาณาจักรหรือ
สหรัฐอเมริกา คือองคก์รต ารวจในรูปแบบต ารวจแห่งชาติของฝร่ังเศสมิไดร้วมอยูใ่นองคก์รเดียวซ่ึง
จะท าใหเ้กิดเอกภาพในระดบัการก าหนดนโยบาย การบงัคบับญัชา โดยองคก์รต ารวจระดบัชาติของ
ฝร่ังเศสมี 2 องคก์รไดแ้ก่  
 1)  กรมต ารวจแห่งชาติ สงักดักระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยใน
เขตเมืองและนครปารีส รวมตลอดถึงภารกิจเฉพาะดา้นอ่ืนๆ  

                                                         
14  จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 73-75. 
15  Ton Van Der Eyden..  (2003).  Public Management of Society. IOSPress: Netherlands.  pp. 153-

154. 
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 2)  กรมต ารวจภูธร สังกดักระทรวงกลาโหม รับผิดชอบการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตชนบท 
 หน่วยระดับชาติทั้ งสองมีประวติัความเป็นมาแตกต่างกันมีบุคลากรในสังกัดซ่ึงมี
สถานภาพแตกต่างกนั และในหลายกรณีก็มีความขดัแยง้ในเร่ืองอ านาจหน้าที่ สภาพการณ์เช่นน้ี 
เป็นตัวอย่างซ่ึงแสดงถึงข้อเท็จจริงประการส าคัญที่ว่า โครงสร้างองค์กรต ารวจของฝรั่งเศส
ประกอบด้วยหน่วยงานและสายงาน ซ่ึงจดัตั้งขึ้นหรือมีการปฏิบติัแล้วแต่ความจ าเป็นของยุค   
สมยั16 
 โครงสร้างของต ารวจฝร่ังเศสมีลกัษณะผสมผสาน โดยภารกิจและหน้าที่หลกัจะอยูก่บั
ต  ารวจของรัฐบาลกลาง คือ ต  ารวจพลเรือนและต ารวจทหาร โดยมีต ารวจท้องถิ่นท าหน้าที่
รับผิดชอบงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลกัของต ารวจ และให้การสนับสนุนการท างานของต ารวจรัฐบาล
กลาง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ต ารวจพลเรือน (Police nationale) ท  าหนา้ที่รับผดิชอบดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใน
เขตเมืองที่ มีประชากรมากกว่า  10,000 คน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย มีก าลงัต  ารวจประมาณ 145,000 คน ซ่ึงถือวา่เป็นหน่วยงานที่มีกองก าลงัต  ารวจ
มากที่สุด 
 ต ารวจทหาร (Police gendarmerie) เป็นกองก าลังต  ารวจที่เก่าแก่ที่สุด อยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม มีระบบและชั้นยศคลา้ยคลึงทหาร ท าหน้าที่ดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตชานเมืองและชนบท ที่มีขนาดประชาการในพื้นที่ไม่เกิน 10,000  
คน ซ่ึงเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนั้น ยงัท าหน้าที่ดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนอีก          
ส่วนหน่ึง 
 
 3.3.2  การควบคุมและความรับผิดชอบขององค์กรต ารวจฝร่ังเศส 
  กิจการต ารวจภายในเขตนครปารีสอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของเทศบาลนครปารีส
ในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปีระหว่างการปฏิวติัฝร่ังเศส หลงัจากการพ่ายแพข้องผูน้ ากลุ่มหัวรุนแรงใน 
ค.ศ. 1795 เทศบาลนครปารีสถูกยบุ กิจการต ารวจจึงตกเป็นของรัฐบาล ใน ค.ศ. 1800 นโปเลียนได้
ออกกฎหมายจดัตั้งส านกัผูว้า่การต ารวจนครปารีส (La Préfecture de Police de Paris) ตามกฎหมาย
น้ี ผูว้่าการต ารวจนครปารีสแต่งตั้งโดยรัฐบาล มีฐานะเทียบเท่าเสนาบดีและมีอ านาจกวา้งขวาง

                                                         
16  นายอณัณพ ชูบ ารุง และคณะ.  (2535).  การปรับปรุงโครงสร้างงานต ารวจไทย.  หนา้ 70-83. 
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ครอบคลุมขอบเขตภารกิจของกิจการต ารวจทุกๆ ดา้นในเขตนครปารีส ในสมยัต่อมา แมว้่าจะมี
ความพยายามหลายคร้ังที่จะลดบทบาทของส านักผูว้่าการต ารวจ แต่หน่วยงานน้ีก็สามารถรักษา
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ก  าหนดไวต้ามกฎหมายปี ค.ศ. 1800 ไดเ้กือบทั้งหมด แมใ้น ค.ศ. 1975 
ปารีสจะไดจ้ดัระบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงในรูปแบบนายกเทศมนตรี
และสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง แต่การปฏิรูปในคร้ังนั้นก็มิไดก้ระทบกระเทือนอ านาจหนา้ที่
และการจดัองคก์รของส านกังานผูว้า่การต ารวจ 
  บทบาทความส าคญัและศกัด์ิศรีของส านกัผูว้า่การต ารวจนครปารีส เป็นผลสืบเน่ืองจาก
การรวมศูนยอ์  านาจทั้งทางการเมือง การบริหารและเศรษฐกิจอย่างมากของฝร่ังเศสเป็นเวลานาน
ประกอบกบัความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงสาธารณรัฐที่ 3 และที่ 4 (ค.ศ. 1875-1940. ค.ศ. 
1945-58) ด้วยเหตุน้ี แม้ว่าส านักผูว้่าการต ารวจนครปารีสจะกลายเป็นเพียงหน่วยงานหน่ึงของ   
กรมต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงจดัตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1966 ก็ตาม แต่ในทางปฏิบติั ศกัด์ิศรีของผูว้่าการต ารวจ
แห่งนครปารีสดูจะมิไดด้อ้ยไปกว่าผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติเท่าใดนัก จะเห็นไดจ้ากการที่อดีต
อธิบดีต ารวจคนหน่ึงยนิดีที่จะด ารงต าแหน่งผูว้า่การต ารวจแห่งนครปารีส ซ่ึงตามกฎหมายแลว้เป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของอธิบดีกรมต ารวจนัน่เอง 
  ฝร่ังเศสมีองค์กรต ารวจระดับชาติ 2 องค์กรคือกรมต ารวจแห่งชาติ (La direction 
générale de la police nationale) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และกรม
ต ารวจภูธรแห่งชาติ (La direction générale de la gendarmerie nationale) อยู่ในก ากับดูแลของ
กระทรวง กลาโหม ทั้งสององคก์รมีโครงสร้างการจดัองคก์รและการบริหารงานที่แตกต่างกนัมีการ
แบ่งหน่วยงานในส่วนกลางตามภารกิจ และหน่วยงานส่วนภูมิภาคในระดบั department (ซ่ึงเทียบ
ไดก้บัจงัหวดัของไทย) 
  กรมต ารวจแห่งชาติ (La direction générale de la gendarmerie nationale) เป็นหน่วยงาน
บงัคบับญัชาของบุคลากรต ารวจกวา่ 125,000 คนในปัจจุบนัจดัตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1966 
โดยรวม 2 หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเขา้ดว้ยกันคือ ส านักผูว้่าการต ารวจ
นครบาลปารีส  (La Préfecture de Police de Paris) และกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ              
(La direction central de la sécurité publique) ซ่ึงรับผิดชอบกิจการต ารวจในเขตเมืองทัว่ไป ยกเวน้
ปารีสและงานเฉพาะดา้นอ่ืนๆ 
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  โครงสร้างกรมต ารวจของฝรั่งเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3.3  อ านาจหน้าที่ของต ารวจฝร่ังเศส 
  ก าลงัพลของ ‚ต ารวจภูธร” แบ่งออกเป็น 6 ภาค ซ่ึงเป็นการก าหนดเขตพื้นที่แบบเดียว 
กบัภาคของกองทพั แต่ละภาคมีผูบ้ญัชาการภาคและมีฝ่ายเสนาธิการกองก าลังระดบั department 
(จงัหวดั) แบ่งออกเป็นหน่วยต่างๆ ตามล าดับชั้นดังน้ีคือ legions, groupement, compagnie, และ 
brigades ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบตัิงานพื้นฐานประกอบดว้ยก าลังพลตั้งแต่ 6-40 คน ปัจจุบนัมีจ านวน
ทั้งหมด 3,600 brigades 
  ในแต่ละล าดบัชั้นอาจมีหน่วยงานพเิศษเฉพาะดา้น เช่น หน่วยเอกสารแฟ้มบุคคล และ   
คนต่างด้าว หน่วยเฮลิคอปเตอร์ หน่วยจักรยานยนต์ หน่วยปฏิบัติการในเขตเขาสูง เป็นต้น 
นอกจากน้ีส าหรับกองก าลัง Compagnie Républicaine de la Sécurité (CRS) ที่ตั้งอยูใ่นทอ้งที่ซ่ึง
เป็นที่ตั้งของศาลอาญา ก็จะมีหน่วยสืบสวนสอบสวนประจ าอยูด่ว้ย 
  กองก าลงัอีกส่วนหน่ึงจดัเป็นกอง Garde républicaine มีหน้าที่ดูแลตรวจตราความสงบ
เรียบร้อยในปารีส โดยปฏิบตัิงานภายใตค้  าสั่งของผูว้่าการต ารวจนครปารีส มีก าลงัพลประมาณ 
17,500 คน ส าหรับเสริมการปฏิบตัิงานของกองก าลงัจงัหวดัในทุกพื้นที่หากมีเหตุการณ์ที่คุกคาม
ความสงบเรียบร้อยโดยทัว่ไป หน่วยปฏิบตัิภารกิจเฉพาะดา้นต่างๆ เช่น หน่วย ‚ต ารวจภูธร‛ ขนส่ง
ทางอากาศ หน่วยต ารวจภูธรเขา กลุ่มปฏิบติัการพเิศษในกรณีที่ละเอียดอ่อนยุง่ยากหรือเส่ียงภยัมาก 
(Le Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN)) หน่วยพลร่มปฏิบัติการ
พเิศษ (EPIGN) กลุ่มรักษาความปลอดภยัของประธานาธิบดี (GSPR) เป็นตน้ 

รัฐบาลกลาง 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยติุธรรม 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธร ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 

หัวหนา้ต ารวจภธูร 
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  นอกจากน้ียงัมีกองก าลังบางส่วนซ่ึงโดยสถานภาพยงัสังกัดกรม La gendarmerie 
maritime แต่การปฏิบติัหนา้ที่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของกองทพัอากาศหรือกองทพัเรือแลว้แต่
กรณี 
  จากการศึกษาพบว่าฝร่ังเศสมีการปกครองแบบรัฐเด่ียว ระบบงานต ารวจของฝรั่งเศส
เป็นต ารวจแบบหลายระบบประสานกนัแลว้รวมศูนยอ์  านาจ ซ่ึงคลา้ยกบัระบบของไทยในปัจจุบนั
อยา่งมาก แลว้แบ่งออกเป็นจงัหวดัต่างๆ ซ่ึงแต่ละจงัหวดัไม่มีอ านาจอิสระ มีศูนยก์ลางปกครองอยูท่ี่
ปารีสทั้งหมด งานต ารวจแบ่งเป็น 2 ระบบ คือต ารวจชายแดน กับต ารวจภายใน การท างานอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาลกลางเช่นเดียวกบัของไทย เก่ียวขอ้งกบั 3 กระทรวง คือ 
  1)  กระทรวงกลาโหม ดูแลงานดา้นทหาร ต ารวจชายแดน ซ่ึงต ารวจชายแดนมีอ านาจ
ในการจบักุมตวั เป็นก าลงัเสริมร่วมกบัทหาร ในลกัษณะก่ึงทหาร 
  2)  กระทรวงมหาดไทย ดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน รวมตลอดจนดูแลคดีความในเขต
ชุมชน 
  3)  กระทรวงยตุิธรรม จะอยู่ส่วนกลาง ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงกลา 
โหมและกระทรวงมหาดไทย และก ากบัดูแลต ารวจภายใน ซ่ึงเป็นต ารวจที่ท  าหน้าที่สอบสวนคดี
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตเมือง 
  ขอ้ไดเ้ปรียบของการจดัโครงสร้างต ารวจหลายระบบของประเทศฝรั่งเศส คือ รัฐบาล
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั ให้ต  ารวจแยกจากกนัจะเป็นการง่ายในการปกครอง 
เพราะหากอีกฝ่ายแข็งข้อหรือไม่ด าเนินการ ก็อาจใช้อีกฝ่ายมาแทนได้  ซ่ึงอาจเทียบได้กับ
กองบญัชาการสอบสวนกลาง หรือกรมสอบสวนคดีพเิศษในประเทศไทย 
 
3.4  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ต ารวจในประเทศนิวซีแลนด์ 

  ประเทศนิวซีแลนดไ์ดช่ื้อวา่เป็นประเทศที่มีการคอรัปชัน่ต  ่าที่สุดในโลก กิจการต ารวจ
ในประเทศนิวซีแลนดก์็ไดรั้บความน่าเช่ือถือสูงที่สุดแห่งหน่ึงในโลก เน่ืองจากประเทศนิวซีแลนด์
เป็นประเทศที่มีความปลอดภยัมาก ต ารวจนิวซีแลนด์โดยมากจะไม่พกปืน แต่จะพกเพียงกระบอง
และสเปรย์โอซีเท่านั้ น ยกเวน้แต่ต  ารวจหน่วยปราบปราม หรือหน่วย SWAT17 ต  ารวจเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบลดอาชญากรรมและเสริมสร้างความปลอดภยัในชุมชน ประเทศ

                                                         
17  ชาคริต เทียบเธียรรัตน์.  (2550, ก.ย.).  ระบบต ารวจในนิวซีแลนด.์  ผู้จัดการรายเดือน  25, 288,    

หนา้ 68. 
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นิวซีแลนด์มีเจ้าหน้าที่ต  ารวจมากกว่า 11,000 นาย อยู่ตามสถานีต ารวจทั่วประเทศท าหน้าที่
ใหบ้ริการรักษาความปลอดภยักวา่ 400 ชุมชน ตลอด 24 ชัว่โมง18 
 
 3.4.1  โครงสร้างระบบงานต ารวจของนิวซีแลนด์ 
  กรมต ารวจของนิวซีแลนด์นั้นเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1842 โดยในช่วงแรกต ารวจมีลักษณะ
เหมือนกบัต ารวจไทยในปัจจุบนัคือติดยศคลา้ยกบัทหาร และหน่วยงานทั้งหมดขึ้นต่อส่วนกลางที่
กรุงเวลลิงตนัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาตินิวซีแลนด์ อยา่งไรก็ตาม กรม
ต ารวจนิวซีแลนด์ได้ปฏิรูปคร้ังใหญ่ที่สุดในปี ค.ศ. 1955 ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรี ซิดนีย ์
ฮอลแลนด ์มีมติใหต้  ารวจเป็นขา้ราชการพลเรือนเต็มตวัและแต่งตั้งพลเรือนเป็นผูบ้ญัชาการต ารวจ
แทนที่ นายพลต ารวจ ครอมตนั ซ่ึงเกษียณอายุราชการ การปฏิรูปนั้นเร่ิมจากการเปล่ียนช่ือจาก 
Police Force เป็น Police และเปล่ียนค าเรียกขา้ราชการเป็น Civil Servant แทน 
  กิจการต ารวจของนิวซีแลนด์ เป็นกิจการที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารงานต ารวจ 
ประเทศนิวซีแลนด์ได้ยกฐานะงานของต ารวจเป็นระดับกระทรวง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ต ารวจโดยเฉพาะ โดยรัฐมนตรีเป็นผูก้  าหนดนโยบายและติดตามการท างานขององคก์รต ารวจ ซ่ึงมี
หัวหน้านายต ารวจที่เรียกว่า Commissioner ซ่ึงเทียบไดก้ับผูบ้งัคบับญัชาการต ารวจแห่งชาติของ
ไทย19 นอกจากน้ีรัฐบาลไดท้  าการยกเลิกยศต ารวจในระดบัสัญญาบตัรทั้งหมด โดยให้นายต ารวจ
กลายสภาพเป็นนาย นาง และนางสาว และอนุญาตให้เรียกแค่ต  าแหน่งเท่านั้น ขอ้บงัคบัดงักล่าว    
ยงัมีผลถึงโครงสร้างของยศต ารวจเดิมอยา่งชัดเจน โดยยศพลต ารวจเอกเดิมนั้นจะเหลือเพียงคน
เดียว คือ ผูบ้ญัชาการต ารวจ ส่วนรองผูบ้ญัชาการจะมีแค่ 2 คน และใชร้ะดบัยศของพลต ารวจโทเดิม 
ส่วนผูช่้วยผูบ้ญัชาการจะมีแค่ 3 คน ซ่ึงจะใชร้ะดบัยศของพลต ารวจตรีเดิม ขอ้บงัคบัดงักล่าว เท่ากบั
เป็นการลดยศนายพลต ารวจเดิมใหเ้หลือ 6 นายทนัที20 
  องคก์รต ารวจนิวซีแลนด์ไดแ้บ่งงานในกระทรวงออกเป็น 3 หน่วยงานหลกั ซ่ึงแต่ละ
หน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากรม เพื่อช่วย Commissioner ปฏิบติัภารกิจ ไดแ้ก่ งานดา้นการสืบสวน
สอบสวน งานธุรกิารโดยทัว่ไป และงานดา้นการจราจร 

                                                         
18  NZ Police Commissioners, Executive and District Commanders, Retrived 5 April 2011.  สืบคน้จาก 

http://www.police.govt.nz/about/structure.html. 
19  นายอณัณพ ชูบ ารุง และคณะ.  (2535).  การปรับปรุงโครงสร้างงานต ารวจไทย.  หนา้ 113. 
20  ชาคริต เทียบเธียรรัตน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 69-70. 
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  ประเทศนิวซีแลนด์ไดก้ระจายอ านาจต ารวจออกจากส่วนกลางโดยแบ่งมณฑลต ารวจ
ออกเป็น 12 พื้นที่ คือ ต  ารวจภูธรนอร์ธแลนด์ ต  ารวจภูธรไวเทมาทา ต ารวจนครบาลโอ๊กแลนด ์
ต ารวจภูธรมานูเกา ต  ารวจภูธรไวกาโต ต ารวจภูธรเบยอ์อฟเพลนต้ี ต  ารวจภูธรภาคตะวนัออก 
ต ารวจภูธรภาคกลาง ต ารวจภูธรเวลลิงตัน ต ารวจภูธรทัสมัน ต ารวจภูธรแคนเทอเบอร่ี และ
ต ารวจภูธรภาคใต ้ทุกมณฑลจะสามารถประกาศรับต ารวจเขา้ท  างานและปรับยศต ารวจจนถึงระดบั
สารวตัรเองได ้และทุกเขตจะอยูภ่ายใตผู้ก้  ากบัการของแต่ละเขต ซ่ึงมียศเทียบเท่าพนัต ารวจเอกเดิม 
อยา่งไรก็ตาม จ านวนผูก้  ากบัก็ถูกลดลงใหเ้หลือเพยีง 15 คน คือ ผูก้  ากบัแต่ละมณฑลจ านวน 12 คน 
และ 3 คนจากส่วนกลาง ส่วนต าแหน่งสัญญาบตัรที่ต  ่ากว่าผูก้  ากับจะเหลือเพียงสารวตัรต ารวจ
เท่านั้น ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่ต  ารวจสญัญาบตัรตั้งแต่ยศร้อยต ารวจตรีถึงพนัต ารวจโทเดิมครองร่วมกนั 
ส่วนต ารวจชั้นประทวนยงัคงถือยศตามเดิมคือ นายดาบ จ่าต ารวจ นายสิบต ารวจ และพลต ารวจ 
  การปรับโครงสร้างดงักล่าวท าใหจ้  านวนต ารวจสัญญาบตัรลดลงอยา่งรวดเร็ว ทุกวนัน้ี
ประเทศนิวซีแลนด์มีต  ารวจสัญญาบตัร คือระดบัสารวตัรขึ้นไปเหลือเพียง 5% ของต ารวจทั้งหมด 
อีก 20% เป็นระดบันายดาบและจ่า ส่วนระดบันายสิบและพลต ารวจคิดเป็น 75% ซ่ึงส่งผลให้ต  ารวจ
นิวซีแลนดแ์ปรสภาพเป็นขา้ราชการพลเรือนอยา่งรวดเร็วเพราะจะไม่มีการเรียกยศของขา้ราชการที่
ต  ่ากว่าสัญญาบตัร ดงันั้นการยกเลิกยศของนายต ารวจสัญญาบตัรและเหลือต ารวจชั้นประทวนถึง 
95% ส่งผลใหต้  ารวจกลายเป็นพลเรือนไปโดยปริยาย 
  การกระจายอ านาจต ารวจออกจากส่วนกลางมีขอ้ดีที่ชดัเจนคือ การใชค้นในพื้นที่ต่างๆ 
เป็นต ารวจจะเขา้ใจปัญหาและโครงสร้างของเขตนั้นๆ ไดดี้ นอกจากน้ียงัมีการเลือกเอาพลเรือนใน
พื้นที่ซ่ึงห่างไกลจากสถานีต ารวจมาเป็นหูเป็นตาให้ต  ารวจอีกทีหน่ึง เรียกว่า ต  ารวจเกณฑ์ การ
ท างานของเจา้หน้าที่ต  ารวจในสถานีต ารวจจะมีลกัษณะเป็นงานบริการอยา่งเป็นมิตรเช่นเดียวกับ
งานบริการของภาคเอกชนท าใหป้ระชาชนมีความไวว้างใจเช่ือถือสถาบนัต ารวจอยา่งแทจ้ริง21 
 
 3.4.2  การควบคุมและความรับผิดชอบขององค์กรต ารวจนิวซีแลนด์ 
  ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วยสองเกาะใหญ่และเกาะเล็กน้อยจ านวนมาก มี
รัฐธรรมนูญเป็นแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เน่ืองจากเดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงได้รับ
อิทธิพลจากประเทศองักฤษมามาก จะเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญที่รวมกฎหมายองักฤษที่บังคบัใชใ้น
นิวซีแลนดไ์วด้ว้ย เช่น Act of Settlement 1701 ซ่ึงเก่ียวกบัการสืบราชสนัตติวงศข์องกษตัริยอ์งักฤษ 
ค  าพพิากษาของศาลที่เก่ียวกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ และธรรมเนียมปฏิบตัิทางรัฐธรรมนูญ เป็นตน้ 

                                                         
21  แหล่งเดิม. 
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เม่ือเร่ิมตน้ตั้งถ่ินฐานนิวซีแลนดแ์บ่งเป็นจงัหวดัต่างๆ ซ่ึงต่อมาไดย้กเลิกเปล่ียนไปจดัการปกครอง
แบบศูนยก์ลางดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยออกแบบโครงสร้างรัฐบาลตามแบบองักฤษ และค่อยๆ 
ปรับปรุงโครงสร้างมาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลจัดโครงสร้างเป็นแบบ 2 ระดับ คือ สภาภูมิภาค 
(regional councils) และสภาดินแดน (territorial authorities) 
  Governor-General จะเป็นผูแ้ต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามค าแนะน า
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีแต่ละคนจะรับผดิชอบกระทรวง กรม หรือหน่วยงานต่างๆ หน้าที่ของ
รัฐมนตรีคือ การก ากับดูแล รับผิดชอบให้การท างานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับในส่วนของ (Police Department) ผูรั้บผิดชอบคือ Hon Annette King ซ่ึง
รับผิดชอบงานในส่วนของคณะกรรมการการให้บริการภาครัฐ กระทรวงคมนาคม และองค์การ
ความปลอดภยัของอาหารอีกส่วนหน่ึงดว้ย โดยในนิวซีแลนดน์ั้นนายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิถอดถอน
รัฐมนตรีออกจากต าแหน่ง 
  กล่าวโดยสรุป คือ โครงสร้างและการบริหารงานต ารวจนิวซีแลนด์ไดรั้บอิทธิพลจาก
ประเทศองักฤษ ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งในประสิทธิภาพของการป้องกนัอาชญากรรม และความเป็น
อิสระจากการเมือง ต  ารวจนิวซีแลนด์เป็นต ารวจแห่งชาติมีผู ้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(Commissioner of Police) เป็นหัวหน้า โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 12 เขต ภายใตก้ารดูแลของ      
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ โดยมีชั้นยศช่วยดูแลลงไปอีก 5 ระดบั คือ Superintendent, Inspector, 
Senior Sergeant, Sergeant และ Constable 
  ผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติจะได้รับการแต่งตั้ งจาก Governor-General ในด้านการ
ท างาน ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติจะท างานร่วมกนักบัรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานต ารวจ (Minister 
of Police) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานต ารวจ
นั้นจะอยูใ่นรูปของการบริหารงานทัว่ไปเท่านั้น คือ รัฐมนตรีจะตรวจสอบติดตามการบริหารงาน
ทัว่ไปของผูบ้ญัชาการส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในส่วนของการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติมีอิสระจากการตรวจสอบของรัฐมนตรี22 
 
 3.4.3  หน้าที่ของต ารวจนิวซีแลนด์ 
  การบริหารต ารวจนิวซีแลนด์อยูภ่ายใตก้ฎหมาย The Police Act 1958, the State Sector 
Act 1988 , The Police Complaints Authority Act 1998 , and the Public Finance Act 1989 บท 

                                                         
22  ธชัชยั ปิตะนีละบุตร และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 22. 
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บญัญติัเหล่าน้ีครอบคลุมบทบาทของผูบ้ญัชาการต ารวจ และอ านาจหนา้ที่ของต ารวจนิวซีแลนด์ ซ่ึง
เป็นหลกัของกฎหมายคอมมอนลอว ์
  บทบาทของผูบ้ญัชาการต ารวจ ภายใตม้าตรา 34 ขอ้ที่ 3(1) ของพระราชบญัญตัิต  ารวจ  
The Governor-General จะแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจ ซ่ึงมีหน้าที่หลักคือ ควบคุมการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต  ารวจ (general control of the Police) ผูบ้ญัชาการต ารวจยงัท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่าย
บริหารของต ารวจนิวซีแลนดด์ว้ย ผูบ้ญัชาการต ารวจยงัเป็นหัวหน้าส านักงานเพื่อรองรับการ ตรวจ
งานของ the Governor General (Police Act, section 3(2)).23 
  การปฏิบัติงานของต ารวจนิวซีแลนด์ยึดถือหลักการดังต่อไปนี้24 
  1)  หลกัการการบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานส าคญัของสงัคมเสรีประชาธิปไตย
ภายใตก้ารปกครองโดยกฎหมาย 
  2)  การบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งอาศยัความเช่ือมัน่และการสนบัสนุนของประชาชน 
  3)  ใหบ้ริการภายใตก้รอบนโยบายแห่งชาติ ในทอ้งถ่ินที่มุ่งเนน้ชุมชน 
  4)  การบริการซ่ึงแสดงถึงเคารพในสิทธิมนุษยชน 
  5)  การบริการที่มีความอิสระและเที่ยงธรรม 
  6)  เจา้หนา้ที่ต  ารวจทุกคนตอ้งให้บริการอยา่งมืออาชีพ มีจริยธรรมและมีความซ่ือสัตย์
ต  ารวจนิวซีแลนดมี์หนา้ที่หลกัดงัต่อไปน้ี25 
   (1)  การรักษาความสงบ 
   (2)  การดูแลรักษาความปลอดภยัของประชาชน 
   (3)  การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
   (4)  การป้องกนัอาชญากรรม 
   (5)  การสนบัสนุนชุมชนและการรับรอง 
   (6)  การรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 
   (7)  การมีส่วนร่วมในการรักษากิจกรรมนอกประเทศนิวซีแลนด ์
   (8)  การจดัการฉุกเฉิน 
 
                                                         

23  Review of Police Administration &Management Structures.  (1998). Report of Independent 
Reviewer, 6 AUGUST.  p. 12. 

24  About the New Zealand Police, Retrived 5 April 2011 สืบคน้เม่ือ เดือนกุมภาพนัธ์ 2554 จาก  
http://www.police.govt.nz/about/index.html. 

25  Ibid. 
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   โครงสร้างทบวงต ารวจนิวซีแลนด ์
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บทที่ 4 
วเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ นโยบาย 
ต ารวจแห่งชาติ และ คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ และแนวทางแก้ไข 

 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพฒันาโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และประวตัิความ
เป็นมาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงแนวคิดการปฏิรูประบบงานต ารวจในภาพรวมตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั และศึกษาองคป์ระกอบ โครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
(ก.ต.ช.) และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ในส่วนที่เก่ียวกบัโครงสร้าง ตลอดจนอ านาจ
หนา้ที่ในส่วนที่เก่ียวกบัการแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจระดบัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และอ านาจของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 
(ก.ตร.) ในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจระดับรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจ
แห่งชาติ  ลงมาจนถึงผู ้บังคับการ  ท าให้ทราบว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดให้ มี
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) เพื่อ
ปรับปรุงโครงสร้างใหมี้ความเป็นอิสระ เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงจากอ านาจการเมือง และ
อ านาจอิทธิพลอ่ืน เพือ่ประสิทธิภาพและผลสมัฤทธ์ิในการท างานของขา้ราชการต ารวจ  
 การศึกษาคร้ังน้ีได้น าแนวคิดการจัดตั้ งองค์กรต ารวจในต่างประเทศมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นตน้แบบของระบบกฎหมาย Common Law ประเทศ
นิวซีแลนด ์ซ่ึงจดัระบบโครงสร้างรัฐบาลและต ารวจรูปแบบเดียวกบัองักฤษ เน่ืองจากในอดีต เคย
เป็นอาณานิคมขององักฤษ ประเทศฝร่ังเศสซ่ึงใชร้ะบบกฎหมาย Civil Law และประเทศญี่ปุ่ น ซ่ึง
เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในเอเชียประเทศหน่ึง ทั้งสามประเทศปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยยดึหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ซ่ึงประเทศ
ไทยได้น าแนวคิดของทั้ง 3 ประเทศน้ี มาเป็นแนวทางในการจดัโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกลไกการควบคุมตรวจสอบส านักงานต ารวจแห่งชาติในรูปแบบ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
รวมถึงรูปแบบและองคป์ระกอบของคณะกรรมการดว้ย  จากการศึกษาพบว่าอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบองคก์รต ารวจในแต่ละประเทศมีความใกลเ้คียงกนั หากแต่ต่างกนั
ในการจดัโครงสร้าง โดยประเทศอังกฤษเน้นรูปแบบการกระจายอ านาจให้มีคณะกรรมการเป็น

DPU



97 
 

บอร์ดบริหารทุกหน่วยเป็นอิสระต่อกนั ประเทศฝร่ังเศสเน้นระบบผสมผสานทั้งรวมศูนยอ์  านาจ
และการกระจายอ านาจมีคณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการภูธร บริหารงานแยกจากกัน
อยา่งเด็ดขาด ส่วนประเทศญี่ปุ่ นในอดีตใชรู้ปแบบรวมศูนยอ์  านาจเช่นเดียวกบัประเทศไทย แต่ดว้ย
นโยบายกระจายอ านาจใหท้อ้งถิ่นปกครองตนเอง จึงจดัโครงสร้างองคก์รต ารวจให้กระจายอ านาจ
ไปยงัทอ้งถ่ินด้วย แต่เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิจึงปรับเปล่ียนโครงสร้างให้ใช้ระบบผสมผสาน
ระหวา่งรวมศูนยอ์  านาจและกระจายอ านาจ เช่นเดียวกบัฝร่ังเศส แต่ยงัคงรูปแบบวฒันธรรมองคก์ร
บางประการไว ้และสร้างกลไกการตรวจสอบที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลนโยบายควบคุมตรวจสอบองค์กรต ารวจ
ระดบัชาติ และคณะกรรมการรักษาความปลอดภยั ก  ากบัดูแลในระดบัจงัหวดั โดยมีผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติเป็นผูบ้งัคบับญัชาและประสานงานนโยบายกบังานปฏิบติัการ รูปแบบน้ีในปัจจุบนั
ถือวา่มีประสิทธิภาพและส่งผลใหอ้งคก์รต ารวจในประเทศญี่ปุ่ นเป็นที่ยอมรับของอานารยประเทศ 
และเป็นตน้แบบในการจดัระบบพฒันางานต ารวจของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ียงั
ไดศ้ึกษาการจดัโครงสร้างองคก์รต ารวจของประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึงมีการจดัองคก์รแบบกระจาย
อ านาจ ยกระดบัองคก์รต ารวจเป็นระดบักระทรวง ใหรั้ฐมนตรีเป็น  ผูแ้ต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจ ซ่ึง
เทียบไดก้บัประเทศไทยก่อนน าระบบคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติมาใช ้ถึงแมว้่านิวซีแลนด์จะไม่
มีโครงสร้างคณะกรรมการเช่นเดียวกบัประเทศส่วนใหญ่ที่พฒันาแล้ว แต่กระทรวงต ารวจของ
ประเทศนิวซีแลนดก์็ไดรั้บการจดัอนัดบัว่าเป็นประเทศที่โปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก อนัเน่ืองมาจากการสร้างระบบการสรรหาเจา้หนา้ที่ต  ารวจที่มี
ความเขม้ขน้เพือ่คดัเลือกคนดีมีความสามารถเขา้สู่องคก์ร 
 สภาพปัญหาของการจดัโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่พบ 
จากการศึกษาคือ โครงสร้าง อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และ
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ยงัไม่มีความเป็นอิสระเด็ดขาดจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยา่งแทจ้ริง และการถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
เพือ่ผลประโยชน์บางประการ จึงส่งผลต่อระบบการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจตั้งแต่ระดบัผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติลงมาจนถึงผูบ้งัคบัการไม่เป็นไปตามหลกัยตุิธรรมและคุณธรรม ทั้งยงั
ส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปจนถึงการใช้อ านาจหน้าที่ของผูบ้ริหารระดับสูงของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในการแต่งตั้ งโยกยา้ยข้าราชการต ารวจระดับรองผู ้บังคับการลงมาจนถึงต ารวจชั้ น
ประทวนปัญหาดังกล่าว เป็นผลมาจากการก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบของทั้ งสอง
คณะกรรมการให้มีกรรมการจากฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ
ก าหนดให้มีกรรมการจากฝ่ายการเมืองทั้ งทางตรงและทางอ้อมรวมจ านวน 6 คน จากจ านวน
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กรรมการทั้งหมด 11 คน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขา้ราชการต ารวจโดยเฉพาะ กลบัให้มีประธานกรรมการมาจากฝ่าย
การเมือง และกรรมการโดยต าแหน่งบางท่านแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับภารหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท  าให้กลไกถ่วงดุลอ านาจ และการตรวจสอบจาก
ตวัแทนภาคประชาชนไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถท าใหก้รรมการฝ่ายการเมืองท าหนา้ที่อยา่งเป็น
กลาง ถูกแทรกแซงดว้ยนโยบายที่เอ้ือผลประโยชน์ แต่งตั้งบุคคลใกลชิ้ดโดยไม่ตระหนักถึงระบบ
ยตุิธรรมและคุณธรรม  
 นอกจากนั้นปัญหาประการส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อขา้ราชการต ารวจทั้งประเทศ และ
ประชาชนผูรั้บบริการ คือ การแต่งตั้งโยกยา้ย การถอดถอน การแต่งตั้งผูรั้กษาราชการ และการช่วย
ราชการ ของขา้ราชการต ารวจอนัเกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ยงัเป็นปัญหาที่ปรากฏต่อ
สาธารณชน ซ่ึงยงัไม่มีค  าช้ีแจงจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาทิเช่น การที่นายกรัฐมนตรี (นาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) ใช้อ  านาจตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
แต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป ตนัประเสริฐ รักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นระยะเวลาปี
เศษ โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ต.ช. ไม่ท าหนา้ที่ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติใน
การเสนอช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติต่อคณะกรรมการ ก.ต.ช. และ
การแต่งตั้งโยกยา้ย พ.ต.อ.สมเพยีร เอกสมญา ผูก้  ากบั สภ.บนันังสตา ไปด ารงต าแหน่งผูก้  ากบัการ
นอกพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีขอ้เท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องตน้ว่ามีการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมือง กดดนัการใชดุ้ลพนิิจของผูบ้ญัชาการต ารวจระดบัภาค ท าให้การแต่งตั้งโยกยา้ยคราว
นั้นไม่ยติุธรรมและไม่เที่ยงธรรม 
 ปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อศรัทธาของประชาชนที่มีต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
อยา่งยิง่ เพราะหากระบบการท างานในส านกังานต ารวจแห่งชาติ ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัระบบยติุธรรม
และระบบคุณธรรมแล้ว จะสร้างศรัทธาและความเช่ือมั่นกับประชาชนไดอ้ยา่งไรว่า การปฏิบติั
หนา้ที่ของขา้ราชการต ารวจในกระบวนการยติุธรรมจะท าอยา่งตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของหลกั
นิติรัฐและหลกันิติธรรม (The Rule of law) เม่ือตวัขา้ราชการต ารวจเองยงัไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
 จากสภาพปัญหาและวิเคราะห์แนวคิดการจัดองค์กรต ารวจในประเทศไทยแล ะ
ต่างประเทศ จึงเห็นว่าโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติและ
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจยงัไม่มีความเหมาะสม ไม่มีอิสระและไม่เป็นกลางทางการเมือง
อยา่งแทจ้ริง จึงสมควรแกไ้ขพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เก่ียวกบัโครงสร้าง 
และอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 

DPU



99 
 

ใหมี้ความเป็นอิสระ เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยเพิ่มองคป์ระกอบจาก
ภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพและสัดส่วนของขา้ราชการต ารวจ ตลอดจนปรับเปล่ียนอ านาจ
หน้าที่ให้มีความเหมาะสม ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัและสอดคล้องกับภารกิจการรักษาความ
มัน่คงและความสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อพฒันาส านักงานต ารวจแห่งชาติให้กา้วหน้าทดัเทียม
กบัมาตรฐานสากล ลดความขดัแยง้ภายในองคก์ร เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 
4.1  วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
และแนวทางแก้ไข 
 ภายหลงัจากมีการปรับปรุงโครงสร้างองคก์รต ารวจไทยคร้ังใหญ่ในปีพ.ศ. 2541 มีการ
ออกพระราชกฤษฎีกา  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  230 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ให้กรมต า รวจ ซ่ึง มีสถานะ เ ป็นกรมขึ้ นอยู่กับ
กระทรวงมหาดไทย โอนไปจดัตั้งเป็น “ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” มีฐานะเป็นส่วนราชการระดบั
กรม ไม่สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหมี้อ านาจหนา้ที่ในการรักษาความมัน่คง
ภายใน ส่วนที่เก่ียวกบัการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การตระเวนชายแดน การรักษา
ความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อยของประชาชน และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่ก  าหนดไวใ้น
กฎหมาย ให้อยู่ในบังคับบัญชาของ นายกรัฐมนตรี1 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้ นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และเพือ่ใหก้ารบริหารงานส านกังานต ารวจแห่งชาติสอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2547 จึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2521 
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยต  ารวจ พ.ศ.2477 พระราชบัญญัติยศต ารวจ พ .ศ. 2480 และ
พระราชบญัญตัิเคร่ืองแบบต ารวจ พ.ศ. 2477 (ฉบบัที่2) และการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิต  ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 พระราชบญัญติัดังกล่าวก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ   
(ก.ต.ช.) ขึ้นคร้ังแรก โดยมีเจตนารมณ์ให้มีคณะกรรมการ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการ
บริหารราชการต ารวจ เพือ่เป็นแนวทางการบริหารราชการและการด าเนินงานของต ารวจให้เป็นไป
ตามนโยบายนั้น2 

                                                         
1  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนท่ี 73 ก วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541. 
2  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนท่ี 18 ก วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2547. 
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 พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติ (ก.ต.ช.)3 ไวด้งัน้ี 
 มาตรา 17 “ให ้ก.ต.ช. ประกอบดว้ย 
 (1)  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยตุิธรรม เลขาธิการสภา
ความมัน่คงแห่งชาติ และผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 (2)  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนส่ีคน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคล
ซ่ึงไดรั้บการสรรหาโดยกรรมการตาม (1) 
 ใหป้ระธานกรรมการ โดยค าแนะน าของผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ แต่งตั้งขา้ราชการ
ต ารวจยศพลต ารวจโทขึ้นไปคนหน่ึงเป็นเลขานุการ ก.ต.ช. และแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจยศพล
ต ารวจตรีขึ้นไปจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ ก.ต.ช. 
 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่ก  าหนด
ในระเบียบ ก.ต.ช. 
 ใหน้ายกรัฐมนตรีประกาศรายช่ือกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติผูท้รงคุณวุฒิในราช
กิจจานุเบกษา” 
 โครงสร้าง สัดส่วน องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติที่
เหมาะสมจะเป็นหลักประกันให้คณะกรรมการท างานได้อย่างเป็นกลางและเที่ยงธรรม มี
ประสิทธิภาพ ปลอดจากแรงกดดนัจากอ านาจแทรกแซงภายนอก ผูศ้ึกษาจึงไดน้ าเสนอสภาพปัญหา
และแนวทางแกไ้ขดงัจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
 4.1.1  ปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมาจากฝ่ายการเมือง และ
แนวทางแก้ไข 
  จากการศึกษาองคป์ระกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ตามที่
ก  าหนดไวใ้นมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พบวา่กรรมการโดยต าแหน่ง
และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) มีความเก่ียวขอ้งกบั
ฝ่ายการเมืองทั้งส้ิน โดยมีรายละเอียดในแต่ละต าแหน่งดงัน้ี 
  1.  ต  าแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ซ่ึงพระราชบญัญตัิ
ต  ารวจแห่งชาติ ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยต าแหน่งนั้น จากการศึกษาพบว่า 

                                                         
3  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 17. 
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นายกรัฐมนตรีมีสถานะเป็นขา้ราชการการเมือง การก าหนดโครงสร้างใหฝ่้ายการเมืองเป็นประธาน
กรรมการอาจเป็นการเปิดโอกาสใหน้ายกรัฐมนตรีใชอ้  านาจทางการเมืองแทรกแซงการบริหารงาน
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ทั้งทางนโยบายและการบงัคบับญัชาได ้
  2.  การแทรกแซงของฝ่ายการเมืองนั้นอาจจะมีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนัไปและมีหลาย
รูปแบบตั้งแต่ การทุจริตคอรัปชั่น (Corruption) หรือในอดีตใช้ค  าว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
หมายถึงการฉอ้โกงส่ิงที่เคยเป็นหรือส่ิงที่ควรเป็นของราษฎร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจุบนัอาจไม่
ตรงนกัเพราะการฉอ้โกงเปล่ียนรูปแบบไป เป็นการใชอ้  านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้กบัธุรกิจของ
ตนเองและพรรคพวก ทั้งจากทรัพยากรสาธารณะ เงินในอนาคต และจากประชาชน หากเป็นการ
กระท าของเจา้หน้าที่รัฐในการใชอ้  านาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั ซ่ึงอาจเก่ียวโยงกับ
อาชญากรรมที่มีการจดัตั้งองคก์ร (Organization Crime) จะเรียกว่า “การคอรัปชัน่ทางการเมือง” 
(Political Corruption) และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ซ่ึ งหมาย ถึ ง 
ผลประโยชน์ที่ทบัซ้อนกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวมของผูมี้อ  านาจ
หนา้ที่ที่จะตอ้งตดัสินใจท างานส่วนรวม ซ่ึงคลา้ยกบัค  าว่า การคอรัปชัน่เชิงนโยบาย4 การคอรัปชัน่
ในวงการต ารวจนั้นเป็นที่วิพากษใ์นสังคมอยา่งกวา้งขวางเป็นอนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากการใชอ้  านาจ
หน้าที่ของต ารวจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติจึงจ า เป็นต้องมีกลไกการตรวจสอบที่ มีประสิทธิภาพ ซ่ึงการก  าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ถือเป็นกลไกหน่ึงในการก ากับดูแล ตรวจสอบการ
บริหารงาน และถ่วงดุลอ านาจของนายกรัฐมนตรีและผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
  นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนหน่ึง
ของกลไกการตรวจสอบก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ การก าหนดให้ประธานเป็น
นายกรัฐมนตรีซ่ึงมาจากฝ่ายการเมืองโดยตรงนั้น จึงเป็นการยอมรับอ านาจการเมืองใหมี้ส่วนในการ
บริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และเม่ือพิจารณาความเช่ือมโยงของ
นายกรัฐมนตรีกบักรรมการโดยต าแหน่งอีก 5 คน ก็พบว่า มีความเก่ียวโยงกบัฝ่ายการเมืองทั้งส้ิน 
ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงถือเป็นฝ่าย
การเมืองโดยแท ้โดยรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งจากบุคคลในพรรคการเมืองเดียวกันกับนายกรัฐมนตรี 
หรือมาจากสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลในกรณีเป็นรัฐบาลผสม และกรรมการโดยต าแหน่งอีก 3 คน 
คือ ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยติุธรรม และเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ ลว้น
เป็นต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน       

                                                         
4  วิทยากร เชียงกลู.  (2549).  แนวทางปราบคอร์รัปช่ันอย่างได้ผล.  หนา้ 20-21. 
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พ.ศ. 2534 ก าหนดใหค้ณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการพจิารณาเห็นชอบผูด้  ารงต าแหน่งปลดักระทรวง
หรือเทียบเท่า จึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะไดก้รรมการโดยต าแหน่ง (ขา้ราชการประจ า) ซ่ึง
ไดรั้บความไวว้างใจจากฝ่ายการเมือง และปลดักระทรวงนั้นเป็นต าแหน่งที่ไดรั้บการเสนอช่ือโดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวง ดงันั้นจึงเป็นไปไม่ไดย้ากที่ปลดักระทรวงจะมีมติไปในทางตรงกนัขา้ม
กบัรัฐมนตรีเพราะการลงมติคา้นอาจส่งผลต่อการบริหารของกระทรวงในความรับผิดชอบของตน
ได้ นอกจากน้ีพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ยงัก าหนดให้คณะกรรมการนโนบาย
ต ารวจแห่งชาติ ออกระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ยการสรรหากรรมการ ก.ต.ช. ผูท้รงคุณวุฒิ มีรายละเอียด
ก าหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุมาจากการคดัเลือกของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติโดยต าแหน่ง  
มีหลักการว่าให้ผู ้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เสนอรายช่ือผู ้ทรงคุณวุฒิสาขาละ  2 คน ให้
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการพิจารณารายช่ือให้เหลือสาขาละ 1 คน แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติโดยต าแหน่งพิจารณาเห็นชอบ ดังนั้น จึงอาจอธิบายวงจร
เช่ือมโยงของการคัดสรรผูท้รงคุณวุฒิได้ว่า คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ แต่งตั้ งผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ และผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผูเ้สนอช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นผูท้รงคุณวฒิุใหก้รรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติโดยต าแหน่งเป็นผูเ้ลือก กรณีเช่นน้ีอาจท าให้
ได้บุคคลใกล้ชิดที่ได้รับการไวว้างใจจากฝ่ายการเมือง ก่อให้เกิดการเกรงใจและการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนซ่ึงกนัและกนั โครงสร้างในลกัษณะน้ีจึงเป็นโครงสร้างที่เป็นเอกภาพของฝ่าย
การเมือง ผูท้รงคุณวุฒิมาจากบุคคลที่ฝ่ายการเมืองไวว้างใจ เป็นเหตุให้เกิดการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองโดยง่าย โดยเฉพาะการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ตอ้งเป็นคนที่ฝ่าย
การเมืองไวว้างใจ คนที่เป็นพรรคพวกตนหรือไม่คดัคา้นพวกตนมากนักให้ไดด้ ารงต าแหน่ง และ
จากการศึกษาที่ผา่นมายงัพบวา่ฝ่ายการเมืองของประเทศไทยยงัมีปัญหาการร้องเรียนจ านวนมากทั้ง
ที่ปรากฏทางส่ือมวลชน และผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ไป เก่ียวกบัการทุจริต
คอรัปชั่น การเรียกร้องจากสังคมให้ใช้ระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการโยกยา้ยผูบ้ริหาร
ระดับสูงและข้าราชการต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงการแทรกแซงล็อบบี้
กระบวนการคดัเลือกหรือสรรหาของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อการก าหนดนโยบายบริหาร
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และการพิจารณาแต่งตั้ งผู ้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ดังนั้ นเม่ือ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติไม่มีอิสระในการพิจารณาก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล
ตรวจสอบ จึงเป็นการยากที่จะเกิดการพฒันาส านกังานต ารวจแห่งชาติอยา่งแทจ้ริง 
  อยา่งไรก็ดีเม่ือพจิารณาหลกัการและเหตุผลในการจดัตั้งคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติพบว่า พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มีเจตนารมณ์ให้เกิดการลดขั้นตอนการ
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ท างานของส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพิม่ความเป็นอิสระคล่องตวัในการบริหารงาน และปราศจาก
การแทรกแซงจากอ านาจการเมือง จึงก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะให้ ก.ตร. มีอ านาจเห็นชอบแต่งตั้งผู ้
ด  ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นต าแหน่งขา้ราชการประจ าสูงสุดในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.9 เทียบเท่าปลัดกระทรวงตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการต ารวจ พ .ศ. 2554 เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติโดยเฉพาะ อนัเป็นการยกเวน้การบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงก าหนดให้การแต่งตั้ งขา้ราชการประจ าในส่วน
ราชการให้ด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรี หรืออาจ
กล่าวได้ว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติมีเจตนารมณ์ให้คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเป็น
หน่วยงานอิสระ บริหารงานอยา่งคล่องตวั จึงก าหนดให้ลดขั้นตอนการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ โดยใหมี้เฉพาะรัฐมนตรีที่รับผดิชอบงานเกี่ยวขอ้งกบัส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้นที่มี
อ  านาจในการพจิารณาแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
  โดยที่พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ5 และให้เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติใน
ขณะเดียวกันดว้ย จึงท าให้นายกรัฐมนตรีมีทั้งอ านาจก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ และมี
อ านาจบังคับบัญชาข้าราชการต ารวจทั้ งประเทศ จึงมีกรณีต้องพิจารณาว่าประธานคณะ 
กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติควรมาจากฝ่ายการเมืองหรือไม่ 
  การก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติโดย
ต าแหน่งนั้น แมจ้ะมีขอ้เสียบางประการดงัที่กล่าวมาแลว้ แต่เน่ืองจากส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็น
องคก์รก่ึงทหารก่ึงการเมือง ภารกิจส าคญัของส านักงานต ารวจแห่งชาติจ าเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัฝ่าย
บริหารในการสัง่การบางเร่ืองที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นภารกิจลบัเพื่อรักษาความมัน่คงของ
ประเทศ การปราบปรามอาชญากรรมที่ซับซ้อน หรือแมก้ระทัง่การจบักุมนักการเมืองที่กระท า
ความผดิทางอาญา จึงจ าเป็นที่ตอ้งมีฝ่ายการเมืองเป็นองคป์ระกอบของคณะกรรมการเพื่อก  าหนด
นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติกับนโยบายบริหารของประเทศให้สอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั หากแต่จะก าหนดสดัส่วนกนัอยา่งไรเพือ่ใหฝ่้ายการเมืองใชอ้  านาจหน้าที่อยา่งเที่ยง
ธรรมมากที่สุด แม้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและคณะกรรมการยกร่างกฎหมายในชั้นส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีเจตนารมณ์ตรงกนัใหค้ณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมีอิสระจาก
อ านาจการเมือง หากแต่ในการพจิารณาชั้นวฒิุสภาก็มีการอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางและทา้ยที่สุด

                                                         
5  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 11 (2). 
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ก็ไม่อาจก าหนดโครงสร้างใหฝ่้ายการเมืองแยกออกไปจากคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติไดอ้ยา่ง
เด็ดขาด โดยเช่ือกนัวา่การที่ประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมาจากฝ่ายการเมืองซ่ึง
ไดรั้บเสียงขา้งมากจากประชาชนในการเลือกตั้งทั้งประเทศนั้น จะตอ้งท าหน้าที่อยา่งดีที่สุดส าหรับ
ประชาชนอยา่งแทจ้ริงเพือ่ตอบแทนความไวว้างใจของประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบความเป็นมาขององคก์รอยัการ ซ่ึงเป็นองคก์รกึ่ งตุลาการใน
กระบวนการยติุธรรมของไทย และมีภารกิจหน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาเช่ือมโยงกบั
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นว่าโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการในช่วงก่อน
ปรับเปล่ียนเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ มีความเป็นอิสระสูงมาก ปราศจากการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองอยา่งแทจ้ริง โดยก าหนดใหป้ระธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งโดยผูรั้บเลือกตั้งตอ้ง
เป็นขา้ราชการบ านาญ ซ่ึงเคยรับราชการอยัการมาแลว้ในต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองอธิบดีกรมอยัการ
หรืออยัการสูงสุด หรือผูท้รงคุณวฒิุทางกฎหมายซ่ึงเป็นขา้ราชการบ านาญและเคยรับราชการมาแลว้
ในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่อธิบดีหรือเทียบเท่า แต่การเป็นอิสระมากเกินไปก็มีขอ้เสียบางประการเช่นกนั 
คือ การก าหนดนโยบายจะไม่มีความเช่ือมโยงกับฝ่ายบริหาร และหากปล่อยให้ต  ารวจปกครอง
กนัเองเป็นเวลานานเกินไป ก็อาจเกิดการผูกขาดอ านาจ และความไม่เป็นธรรมในการบริหารงาน
บุคคล ถือเป็นการแทรกแซงจากอ านาจภายนอกอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นผลเสียเท่ากนักบัการแทรกแซง
จากฝ่ายการเมือง และเม่ือน าแนวคิดการให้อัยการปกครองกันเองเพื่อความเป็นอิสระในการ
บริหารงานอัยการมาปรับใช้กับการได้มาซ่ึงประธานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พบว่าไม่
สอดคล้องกบัภารกิจส าคญัของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ตอ้งการการสั่งการที่เด็ดขาด รวดเร็ว 
คล่องตวั เพื่อรักษาความสงบของบา้นเมือง การก  าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภยัของ
บา้นเมืองในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ภารกิจดา้นความมัน่คงของประเทศ การป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่จ  าเป็นตอ้งท าควบคู่กับนโยบายทางการเมืองและ
การบูรณาการร่วมกนัระหวา่งส่วนราชการการใหฝ่้ายการเมืองมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายจะ
ท าใหล้ดปัญหาความซ ้ าซอ้นของภารกิจที่เก่ียวขอ้งกนัอีกดว้ย  
  2.  กรรมการโดยต าแหน่ง จ  านวน 6 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม ปลดักระทรวง มหาดไทย ปลดักระทรวงยตุิธรรม เลขาธิการสภา
ความมัน่คงแห่งชาติ และผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
  ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่ากรรมการโดยต าแหน่งทั้ง 5 คน ยกเวน้ผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ มีความ เก่ียวโยงกับฝ่ายการเมือง  เป็นผลให้องค์ประกอบส่วนใหญ่ของคณะ 
กรรมการนโยบายแห่งชาติไม่มีความเป็นกลางและไม่เป็นอิสระ อาจถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
และกลุ่มผลประโยชน์ และยิง่ถา้กรรมการมีที่มาจากสมาชิกพรรคเดียวกนัจะมีความเป็นเอกภาพสูง
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มาก ท าใหเ้กิดการบล็อกโหวต (Block vote) ในการคดัเลือกผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติได ้แต่ก็อาจ
เกิดปัญหาในทางกลบักนั กรณีที่กรรมการโดยต าแหน่งมาจากสมาชิกพรรคการเมืองคนละขั้ว หรือ
มีความขดัแยง้กนั ก็จะท าใหข้าดความเป็นเอกภาพ เช่นในกรณีนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พล.ต.อ.
ปทีป ตนัประเสริฐ เพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ แต่เกิดความขดัแยง้ในการลงมติ
ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมาจากคนละพรรคการเมืองกับ
นายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบดว้ยจึงลงมติสวนทางกบันายกรัฐมนตรีในการประชุมหย ัง่เสียง เป็นเหตุ
ให้นายกรัฐมนตรีใช้อ  านาจบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน       
พ.ศ. 2534 แต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป ตนัประเสริฐ รักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นเวลา
เกือบหน่ึงปี ซ่ึงในกรณีน้ียงัเป็นประเด็นปัญหาขอ้กฎหมายว่าการแต่งตั้งรักษาราชการเป็นระยะ
เวลานานโดยไม่ด าเนินกระบวนการเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงผูด้  ารงต าแหน่งจริงจะกระท าไดห้รือไม่ และจะ
ถือไดห้รือไม่ว่านายกรัฐมนตรีผูมี้อ  านาจเสนอช่ือ และคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติผูมี้
หน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ละเวน้การปฏิบตัิหน้าที่ และควรตอ้งรับผิดชอบต่อส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติอยา่งไร ซ่ึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งมิไดก้  าหนดแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองน้ีไว ้ผูศึ้กษาจึงจะ
ไดน้ าเสนอในหวัขอ้ต่อไป 
  จากกรณีปัญหาความไม่เป็นเอกภาพและความขัดแยง้ของฝ่ายการเมืองที่น าเสนอ
ขา้งตน้ อาจส่งผลต่อการท าหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ดังนั้น การให้ฝ่ายการเมืองมี
เอกภาพมากเกินไปในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ในขณะที่นกัการเมืองในประเทศไทย
ยงัมีปัญหาการคอรัปชัน่และปัญหาดา้นจริยธรรมอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ แมว้่าในทางทฤษฎีนักการเมือง
จะเป็นผู ้แทนจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงมีที่มาจากการเลือกตั้ งของประชาชนเพื่อเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัก็มิไดท้  าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนอยา่ง
จริงจงั จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะใหมี้องคป์ระกอบจากฝ่ายการเมืองจ านวนหลายคน 
  3.  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 4 คน พจิารณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไดรั้บ
การสรรหาโดยกรรมการโดยต าแหน่ง ตามระเบียบ ก.ต.ช. วา่ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
สรรหากรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 
  ระเบียบ ก.ต.ช. ก าหนดให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตอ้งเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ หรือ
ประสบการณ์ ดา้นใดดา้นหน่ึง ดงัต่อไปน้ี6  
  1)  ดา้นกฎหมาย  

                                                         
6  ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะ 

กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ขอ้ 3. 
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  2)  ดา้นการงบประมาณ  
  3)  ดา้นการพฒันาองคก์ร 
  4)  ดา้นการวางแผน หรือการบริหารและจดัการ  
  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ใหด้ าเนินการดงัน้ี7 
   (1)  ผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติ พิจารณาเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่มี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
ดา้นละอยา่งนอ้ยสองคนตามที่เห็นสมควรต่อ ประธาน ก.ต.ช. ตามแบบ ก.ต.ช.1 พร้อมประวตัิและ
ผลงานของผูท้รงคุณวฒิุ ตามแบบ ก.ต.ช. 2 
   (2)  ประธาน ก.ต.ช. พิจารณาคดัเลือกรายช่ือตาม (1) ด้านละหน่ึงคน เสนอต่อ        
ก.ต.ช. โดยต าแหน่ง เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  
   ขอ้ 5 ประธาน ก.ต.ช. น ารายช่ือผูไ้ดรั้บการสรรหาในแต่ละดา้นขึ้นกราบบงัคมทูล
เพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายต ารวจ
แห่งชาติ8 
   โครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติที่ก  าหนดให้มีผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วย เป็นโครงสร้างที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจโดย
บุคคลภายนอกของกรรมการภายในส านกังานต ารวจแห่งชาติและฝ่ายการเมือง หากแต่การคดัเลือก
ก าหนดใหเ้ป็นดุลพนิิจของกรรมการโดยต าแหน่งซ่ึงส่วนใหญ่มาจากฝ่ายการเมือง อนัประกอบดว้ย 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยตุิธรรม ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยตุิธรรม และเลขาธิการสภาความมัน่คง
แห่งชาติ จะเห็นไดว้า่ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติก็มีฐานะเป็นเพียงกรรมการโดยต าแหน่งคนหน่ึง
เท่านั้น เม่ือพิจารณาแลว้ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกลว้นเป็นบุคคลที่มาจากฝ่ายการเมืองที่อาจมีปัญหา
การแทรกแซงเพือ่ผลประโยชน์บางประการ ดงันั้นจึงมีปัญหาว่าจะเป็นการเหมาะสมและเที่ยงตรง
เพยีงพอหรือไม่ที่จะให้ฝ่ายการเมืองใชดุ้ลพินิจในการเลือกผูท้รงคุณวุฒิ เน่ืองจากพระราชบญัญตัิ
ต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดคุณสมบติัของผูท้รงคุณวุฒิไวอ้ยา่งกวา้งๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้
ดุลพนิิจอยา่งเตม็ที่ ในทางทฤษฎีเช่ือวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัใน

                                                         
7  ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะ 

กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ขอ้ 4. 
8  ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะ 

กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ขอ้ 5. 
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การจัดตั้ งองค์กรกลุ่ม เป็นองค์กรถ่วงดุลอ านาจ และเป็นหลักประกันในการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการอยา่งอิสระและเป็นกลาง เป็นกลุ่มที่ปลอดจากผลประโยชน์ทบัซอ้น ไม่มีส่วนไดเ้สีย
กับองค์กร และมีความเที่ยงธรรมท าให้การท าหน้าที่มีความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ซ่ึงเห็นได้จาก
องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลด้านการบริหารงานบุคคลในส่วนราชการต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการขา้ราชการตุลาการ คณะกรรมการขา้ราชการอยัการ คณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน สภากรุงเทพมหานคร และสภาองค์การส่วนทอ้งถ่ินฯลฯ อยา่งไรก็ดี การจะไดค้นดี คนเก่ง 
เขา้มาบริหารงานจ าเป็นตอ้งสร้างกลไกในการคดัเลือกที่เหมาะสม ตอ้งก าหนดวิธีการได้มาให้มี
ความยตุิธรรม เป็นกลาง ไม่เปิดโอกาสใหมี้การแทรกแซงจากองคก์รภายในและองคก์รภายนอก 
   แนวทางแก้ไขปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
   1.  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติโดยต าแหน่ง
มีความเหมาะสมแลว้ เน่ืองจาก ภารกิจอ านาจหนา้ที่ของส านกังานต ารวจแห่งชาติเป็นแบบก่ึงทหาร 
ก่ึงการเมืองมีภารกิจบางประการที่จ  าเป็นตอ้งใชก้ารสั่งการอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว เช่น ภารกิจเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ ภารกิจในการปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรง หรือการรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนจากภยัก่อการร้ายและการจลาจล การก าหนดนโยบาย
และทิศทางการบริหารงานส านกังานต ารวจแห่งชาติ จึงจ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงนโยบายและการสั่งการ
กบัฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายการเมืองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงจากการศึกษาโครงสร้างองคก์รต ารวจใน
บางประเทศ พบวา่ในประเทศญี่ปุ่ น องักฤษ และฝรั่งเศสก าหนดใหฝ่้ายการเมืองเป็นประธานทั้งส้ิน 
แต่ในประเทศญี่ปุ่ นมีระบบการควบคุมไม่ให้ฝ่ายการเมืองเขา้แทรกแซง สร้างความเป็นกลาง
ทางการเมือง โดยให้คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ในการควบคุมของส านัก
นายกรัฐมนตรี แต่ห้ามมิให้รัฐมนตรีในฐานะประธานใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งผูบ้ริหาร
ระดับสูงของส านักงานต ารวจ ซ่ึงถือเป็นการพยายามแยกฝ่ายการเมืองออกจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
   เม่ือก าหนดใหป้ระธานกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมาจากฝ่ายการเมืองเพียง
ต าแหน่งเดียว จะท าให้ปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองลดลง อยา่งไรก็ดี แม้ฝ่ายการเมืองจะมี
เพียงต าแหน่งเดียวก็ตาม แต่เป็นต าแหน่งส าคญั ต  าแหน่งประธานกรรมการนั้นสามารถช้ีน า
กรรมการอ่ืนได ้อีกทั้งยงัเป็นผูก้  าหนดระเบียบวาระการประชุมอีกดว้ย  ดงันั้น เพื่อเป็นการควบคุม
การใช้ดุลพินิจของประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติที่มาจากฝ่ายการเมือง ผูศ้ึกษา
เห็นสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติต  ารวจแห่งชาติ ก าหนดห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติออกเสียงลงมติในกกระบวนการคัดเลือกผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติ และเพื่อป้องกนัมิ
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ใหน้ายกรัฐมนตรีในฐานะผูบ้งัคบับญัชาหรือประธานกรรมการ ใชอ้  านาจกระท าการใดๆ อนัเป็น
การส่อทุจริตเก่ียวกบัการพจิารณาแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ และเพื่อป้องปรามการใชอ้  านาจ
ของนายกรัฐมนตรีไปในทางที่เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพอ้งในฝ่ายการเมือง แนวทางแก้ไขอีก
ประการหน่ึงผูศ้ึกษาเห็นสมควร ก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัจริยธรรมไวใ้นพระราชบญัญติัต ารวจ
แห่งชาติ ให้สอดคลอ้งกบัระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ
การเมือง และเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมไวต้ามหลกัการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
   2.  แนวทางแกไ้ขปัญหากรรมการโดยต าแหน่งมาจากฝ่ายการเมือง จ  านวน 5 คน 
ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลดักระทรวงยตุิธรรม เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 
   ใหต้ดัฝ่ายการเมืองออกจากโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
(กรรมการโดยต าแหน่ง) ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยตุิธรรม ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยตุิธรรม เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ และ
ให้มีกรรมการตวัแทนจากภาคประชาชนที่เป็นอดีตขา้ราชการต ารวจแทน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการก าหนดทิศทางการบริหารและการด าเนินงานของ
ขา้ราชการต ารวจ จึงจ าเป็นตอ้งมีบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เพือ่สะทอ้นปัญหาของขา้ราชการต ารวจทั้งประเทศอยา่งแทจ้ริง และมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการบริหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การก าหนดให้ผูแ้ทนภาคประชาชนที่เป็นอดีตขา้ราชการ
ต ารวจนั้น เป็นแนวคิดเดียวกนักบัการก าหนดคุณสมบติัของกรรมการขา้ราชการต ารวจผูท้รงคุณวุฒิ 
และสมควรก าหนดระยะเวลาที่พน้จากต าแหน่งพอสมควรที่ไม่ใกลก้นัมากเพื่อป้องกนัการสืบทอด
อ านาจ หรือมีส่วนได้เสีย ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้าน้ีว่า การปรับเปล่ียนองค์กรต ารวจให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค์ได้ตอ้งเร่ิมตน้จากต ารวจเอง และการให้ต  ารวจ
บริหารกนัเองนั้น นอกจากจะสะทอ้นปัญหาขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ บุคคลที่รักและศรัทธา
ในวชิาชีพต ารวจจะท างานอยา่งทุ่มเท เสียสละ และเพือ่ส านกังานต ารวจแห่งชาติอยา่งดียิง่ 
   ส าหรับการก าหนดให้ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติ โดยต าแหน่ง มีความเหมาะสมแลว้ เน่ืองจากผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นต าแหน่ง
บริหารสูงสุดรองจากนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่หลักในการบริหารราชการของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จึงถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองหลักและมีความส าคัญมากในการขับเคล่ือนนโยบายของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติใหเ้กิดเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นตอ้งเป็นองคป์ระกอบของคณะกรรมการเพื่อ
เช่ือมโยงนโยบายของคณะกรรมการกบัส านักงานต ารวจแห่งชาติในส่วนต่างๆ ให้เกิดผลในทาง

DPU



109 
 

ปฏิบตัิ สามารถน าเสนอปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการ เพื่อพฒันาส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จากการศึกษาพบวา่ส านกังานต ารวจแห่งชาติมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงจ านวนมาก ดว้ย
กระบวนการคดัสรรที่ผ่านระบบการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ และการ
ฝึกฝน ฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความเห็นว่า 
การปฏิรูปโครงสร้างขององคก์รต ารวจในประเทศไทย ควรเร่ิมตน้จากเจา้หน้าที่ต  ารวจเอง ซ่ึงเป็นผู ้
ปฏิบตัิที่ทราบปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างดี ควรจะมีส่วนในการก าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการดว้ย เพือ่ใหเ้กิดความเช่ือมโยงนโยบายกบัเจา้หนา้ที่ต  ารวจทุกระดบั หากแต่จะให้ขา้ราชการ
ต ารวจในราชการหรือนอกราชการอย่างใดจะมีความเหมาะสมกว่ากนันั้น ผูศ้ึกษาเห็นสมควรให้
เป็นผูรั้บบ านาญ ตามพระราชบญัญตัิบ  าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และเคยรับราชการต ารวจมาแลว้ใน
ต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติพน้จากต าแหน่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งน้ี 
เป็นการพน้จากราชการอนัมิใช่เพราะถูกด าเนินการทางวินัย  ให้เป็นการทิ้งช่วงเพื่อป้องกันการ
ผกูขาดอ านาจระหวา่งกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติที่เคยเป็นขา้ราชการต ารวจกบัต ารวจที่ยงัรับ
ราชการอยู ่แต่ก็ไม่ควรจะพน้จากต าแหน่งนานเกินไป เพราะยงัเขา้ใจกระบวนการท างาน นโยบาย
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติดีอยู ่และยงัมีความกระตือรือร้นที่จะท างานอยูพ่อสมควร 
   แนวทางแกไ้ขเพือ่มิใหผู้ท้รงคุณวฒิุที่ไดรั้บการคดัเลือกมาเกี่ยวโยงกบัฝ่ายการเมือง 
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มนั้น ตอ้งปรับบทบญัญติักฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการไดม้า คุณสมบติั 
และกระบวนการสรรหาให้มีความเหมาะสมตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบ ก.ต.ช. ก าหนดวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติ เพราะการก าหนดให้กรรมการโดยต าแหน่งที่เก่ียวโยงกับฝ่ายการเมืองทั้งทางตรงและ
ทางออ้มเป็นผูค้ดัเลือก ท าให้ผูท้รงคุณวุฒิที่ไดรั้บการแต่งตั้งมีโอกาสแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
เพื่อให้คนใกล้ชิดหาประโยชน์ในทางที่มิชอบได ้ดังนั้น จึงสมควรก าหนดกระบวนการสรรหา
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาที่เป็นอิสระ มีความเป็นกลาง จ านวน
กรรมการมีสัดส่วนที่สมดุล มีความหลากหลาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยก าหนดให้องค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ มาจากองคป์ระกอบ  
3 ส่วน คือ 
   1)  กรรมการจากตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ ในกระบวนการยติุธรรมและหน่วยงาน
ทางปกครอง จ านวน 3 คน ได้แก่ อัยการสูงสุด ปลัดกระทรวงยุติธรรม  และปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทั้ง 3 หน่วยงานมีลกัษณะงานที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานยติุธรรมในประเทศไทย มี
ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานส านกังานต ารวจแห่งชาติเป็นอยา่งดี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ใน
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กระบวนการคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบตัิ มีความรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
   2)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภาคประชาชน  จ านวน 2 คน ได้แก่ ตวัแทนของ
กรรมการสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากเป็นองคก์รที่มีวิธีการสรรหาที่หลากหลายจากกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคม องคก์รน้ีจึงมีความเป็นอิสระสูง และสามารถเป็นตวัแทนที่สามารถสะทอ้นความตอ้งการ
และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
   3)  กรรมการจากตวัแทนนกัวชิาการ จ านวน 2 คน เลือกมาจากที่ประชุมอธิการบดี
ทัว่ประเทศ ในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางสูง เน่ืองจากไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายการเมือง ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการบริหารงานส านกังานต ารวจแห่งชาติ และเป็น
กลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงกรรมการจากกลุ่มน้ีเป็นที่ยอมรับให้เป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระในประเทศไทยหลายองค์กร เช่น คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
   โดยให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดขั้นตอน กระบวนการสรรหาที่มีความเป็น
กลาง โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน และก าหนดห้ามมิให้
กรรมการสรรหาตาม 2 และ 3 สงักดัพรรคการเมือง 
   การก าหนดให้ประธานกรรมการ โดยค าแนะน าของผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
แต่งตั้งขา้ราชการต ารวจยศพลต ารวจโทขึ้นไปคนหน่ึงเป็นเลขานุการ ก.ต.ช. และแต่งตั้งขา้ราชการ
ต ารวจยศพลต ารวจตรีขึ้นไปจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ ก.ต.ช.  
   การก าหนดโครงสร้างของเลขานุการคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติให้เป็น
อ านาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ โดยค าแนะน า
ของผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ มีขอ้ดีที่ท  าให้การขบัเคล่ือนการประชุม การน านโยบายไปท าให้
เกิดผลในทางปฏิบติัมีความรวดเร็ว คล่องตวั เน่ืองจากฝ่ายเลขานุการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจาก
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี ซ่ึงอาจหมายถึงการไดผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาที่ไดรั้บการ
ไวว้างใจมาท าหน้าที่เลขานุการ แต่มีขอ้เสียอยู่เช่นกันคือ การท าหน้าที่ไม่มีความต่อเน่ือง ฝ่าย
เลขานุการอาจเปล่ียนแปลงไปตามตวัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงที่ผ่านมาผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติแต่ละคนมีช่วงเวลาด ารงต าแหน่งไม่เกินสองปี  
   ดังนั้ น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ มี
ประสิทธิภาพ มีความต่อเน่ือง และไม่ยึดโยงกับตวับุคคล สมควรปรับเปล่ียนให้ฝ่ายเลขานุการ 
ก าหนดโดยต าแหน่ง ซ่ึงต าแหน่งที่เหมาะสมคือ หวัหนา้ส านักงาน ก.ต.ช. ซ่ึงเป็นขา้ราชการต ารวจ
ที่ไดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ที่ดูแลส านกังานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติโดยเฉพาะ การ
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ท างานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงมีขอ้ดีที่ฝ่ายเลขานุการสามารถท างาน
ไดอ้ยา่งมีอิสระ ไม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารสัง่การของผูบ้งัคบับญัชา 
   กล่าวโดยสรุป แนวทางแกไ้ขปัญหาโครงสร้างองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
นโยบายต ารวจแห่งชาติ ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้คณะกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติมีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง สร้างกลไกในการ
ถ่วงดุลตรวจสอบจากองค์กรภายนอก และเพิ่มตัวแทนจากภาคประชาชนเพื่อความเหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ผู ้ศึกษาเห็นว่าสมควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติต  ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 ที่ เ ก่ียวกับโครงสร้างองค์ประกอบของคณะ 
กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 7 คน 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุที่มีคุณสมบตั ิ
(1) ดา้นกฎหมาย  
(2) ดา้นการงบประมาณ  
(3) ดา้นการพฒันาองคก์ร  
(4) ดา้นการวางแผน หรือการบริหาร
และจดัการ  

 

คณะกรรมการ ก.ต.ช. 

กรรมการจากขา้ราชการบ านาญซ่ึงเคยเป็น
ขา้ราชการต ารวจต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รอง ผบ.ตร 
และพน้จากราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
โครงสร้างคณะกรรมการ ก.ต.ช. 

ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
โครงสร้างคณะกรรมการ ก.ต.ช. 

ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. . 

มาตรา 17 “ให ้ก.ต.ช. ประกอบดว้ย 
   1.  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
   2.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่ าก ารกระทรวงยุ ติ ธรรม  ปลัด 
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขา ธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ             
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง 
   3.  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 4 คน ซ่ึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึง
ไดรั้บการสรรหาโดยกรรมการโดยต าแหน่ง  
จากผูท้ี่มีคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) ดา้นกฎหมาย  
     (2) ดา้นการงบประมาณ 
     (3)  ดา้นการพฒันาองคก์ร 
     (4)  ดา้นการวางแผน หรือการบริหาร 
     ให้ประธานกรรมการ โดยค าแนะน าของผู ้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้ งข้าราชการ
ต ารวจยศพลต ารวจโทคนหน่ึงเป็นเลขานุการ  
ก.ต.ช. และแต่งตั้ งข้าราชการต ารวจยศพล
ต ารวจตรีขึ้ นไปจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผูช่้วยเลขานุการ ก.ต.ช. 
 
 

มาตรา 17 “ให ้ก.ต.ช. ประกอบดว้ย 
   1.  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
   2.  ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็น 
กรรมการโดยต าแหน่ง 
   3.  กรรมการ ก.ต.ช. ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 7 
คน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
     (ก)  กรรมการ ก.ต.ช. ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 4 
คน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ  หรือมี
ประสบการณ์ ด้านกฎหมาย หรือการงบประ- 
มาณ หรือการพฒันาองค์กร หรือการวางแผน
หรือการบริหาร 
     (ข)  กรรมการ ก.ต.ช. ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 
คน ซ่ึงเป็นผู ้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ซ่ึงเคยรับราชการเป็น
ขา้ราชการต ารวจมาแลว้ ในต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
รองผู ้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และพ้นจาก
ราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี  
     หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ ตาม (3) ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดใน
ระเบียบ ก.ต.ช. 
     ให้หัวหน้าส านักงาน ก.ต.ช. เป็นเลขานุการ 
และประธานกรรมการอาจแต่งตั้ งข้าราชการ
ต ารวจส านักงาน ก.ต.ช. โดยค าแนะน าของ
หวัหนา้ส านักงาน ก.ต.ช. จ  านวนไม่เกินสองคน
เป็นผูช่้วยเลขานุการ” 
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 4.1.2  ปัญหาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ  กรณีการแต่งต้ังผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และแนวทางแก้ไข 
  ขอ้พิจารณาเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติในการ
แต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติมี 2 ประเด็นดงัน้ี 
  4.1.2.1  ปัญหาการใชอ้  านาจนายกรัฐมนตรี เสนอช่ือผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และ
กระบวนการคดัเลือกผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
   สภาพปัญหาการใช้อ านาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะ 
กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่เกิดขึ้นภายหลงัมีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิต  ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3)9 ในเร่ืองน้ี คือ ในวาระแต่งตั้งประจ าปี 2552 พล.ต.อ.พชัรวาท 
วงษสุ์วรรณ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติในขณะนั้นจะเกษียณอายรุาชการในวนัที่ 1 ตุลาคม 2552 
ในกระบวนการคดัเลือกซ่ึงพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติก าหนดให้นายกรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอช่ือ
ผูส้มควรด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติคนใหม่ต่อคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาคดัเลือกนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึงไดก้  าหนดให้มีการประชุม ก.ต.ช. 
เพื่อลงมติคดัเลือก ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติคนใหม่ นายกรัฐมนตรีไดเ้สนอช่ือ พล.ต.อ.ปทีป   
ตนัประเสริฐ จเรต ารวจแห่งชาติ (จตช.) เป็นผูท้ี่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติต่อที่ประชุม ผลการประชุมปรากฏว่า ให้เล่ือนการคดัเลือกผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ออกไป โดย พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ก.ต.ช. ผูท้รงคุณวุฒิ ให้รายละเอียดว่า ก.ต.ช. ตอ้งการให้
บุคคลที่อยูใ่นข่ายอีก 9 คน ไดมี้โอกาสแสดงวิสัยทศัน์ และการแต่งตั้งจะตอ้งมีความรอบคอบ จึง
นดัประชุมคร้ังที่ 2 ในการประชุมหย ัง่เสียง คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมีมติไม่เป็นเอก
ฉนัท ์ เป็นเหตุใหน้ายกรัฐมนตรีไม่เสนอช่ือ พล.ต.อ.ปทีป ตนัประเสริฐ ใหท้ี่ประชุมพจิารณาอีก แต่
ได้ใช้อ  านาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของส านักงานต ารวจแห่งชาติแต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป   
ตนัประเสริฐ รักษาราชการแทนผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นเวลาเกือบหน่ึงปี จนกระทั่ง 
พล.ต.อ.ปทีป ตนัประเสริฐ พน้จากราชการเพราะเหตุเกษียณอาย ุโดยที่คณะกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติไม่มีอ านาจโตแ้ยง้แต่อยา่งใด เน่ืองจากพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
ก าหนดไวแ้ต่เพยีงวา่ใหค้ณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมีอ านาจพิจารณาด าเนินการคดัเลือก
ขา้ราชการต ารวจเพือ่ด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ จึงเห็นได้

                                                         
9  มาตรา 18 นอกจากอ านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 16 ให้ ก.ต.ช. มีอ  านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีดว้ย  (3) พิจารณา

ด าเนินการคดัเลือกขา้ราชการต ารวจเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ. 
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ว่าการเสนอช่ือขา้ราชการต ารวจที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาตินั้น กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจโดยล าพงัของนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงกรณีน้ีเกิดปัญหาเน่ืองจากนายกรัฐมนตรีและประธาน
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเป็นคนเดียวกนั เม่ือนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดไม่เสนอรายช่ือ และในขณะเดียวกนัในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ
ก็ไม่ก าหนดใหมี้วาระพจิารณา คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติจึงมิอาจกระท าการพิจารณา
แต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติได้ และจากบทบญัญตัิมาตรา 18 ของพระราชบญัญติัดังกล่าว
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติหาได้มีอ านาจสั่งการนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดของส านกังานต ารวจแห่งชาติแต่อยา่งใดไม่ 
   จากขอ้เทจ็จริงขา้งตน้ผูศ้ึกษาเห็นวา่ปัญหาส าคญัเกิดจากการแทรกแซงของฝ่าย
การเมืองท าให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติไม่มีอิสระบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม เม่ือไม่ไดบุ้คคลที่ตนไวว้างใจมาท าหน้าที่ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ก็หลีกเล่ียง
การใชอ้  านาจตามกฎหมายอยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงกรณีปัญหาน้ีเกิดขึ้นจากความขดัแยง้และความไม่
มีเอกภาพของฝ่ายการเมืองซ่ึงมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานส านกังานต ารวจแห่งชาติ และส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผูมี้สิทธิไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติจะไดรั้บ อาทิเช่น การไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงขึ้น สิทธิการขอ
เคร่ืองราชยอิ์สริยาภรณ์ เป็นตน้ 
   ในประเทศญี่ปุ่ นมีการวางระบบความเป็นกลางทางการเมืองและความเป็น
อิสระ โดยให้คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ อยู่ภายใตส้ านักงานคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจึงไม่มีอ านาจบงัคบัโดยตรงหรือควบคุมส านักงานต ารวจ และยงัให้คณะกรรมการ
รักษาความปลอดภยัแห่งชาติท าหนา้ที่แต่งตั้งหวัหนา้ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และเจา้หนา้ที่ต  ารวจ
ระดบัสูงของจงัหวดัต่างๆ ส่วนในระดบัจงัหวดัก็เช่นเดียวกนั คณะกรรมการรักษาความปลอดภยั
จงัหวดัหรือผูว้่าราชการจงัหวดั หรือสมาชิกสภาจงัหวดัไม่อาจแทรกแซงการด าเนินคดีหรือการ
บังคับใช้กฎหมายของต ารวจได้ หัวหน้าต  ารวจจังหวดัก็ได้รับการแต่งตั้ งและถอดถอนโดย
คณะกรรมการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ โดยความยินยอมของคณะกรรมการรักษาความ
ปลอดภัยจังหวัด และแม้ว่าจะก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
คณะกรรมการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ แต่ก็มีขอ้ห้ามมิให้รัฐมนตรีในฐานะประธานใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในกระบวนการคดัเลือกผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และหัวหน้าต  ารวจจงัหวดั จึงเห็นได้
วา่ประเทศญี่ปุ่ นวางกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลไวไ้ดดี้ระดบัหน่ึงซ่ึงเป็นที่น่าสงัเกตวา่การแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารระดับสูงในองค์กรต ารวจต่างประเทศ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ ซ่ึงก็เป็น
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หลกัประกนัวา่การแต่งตั้งนั้นผ่านกระบวนการคดัเลือกจากบุคคลที่มีความเป็นกลาง แต่การน ามา
ปรับใช้กับประเทศไทยไม่ได้น ามาใช้ครบทุกประการ จึงน่าจะน ามาเป็นแนวทางแก้ไข
พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติในการคดัเลือกผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
   แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะ 
กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เสนอช่ือผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และกระบวนการ
คดัเลือกผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 2 ประการคือ 
   1)  ก าหนดรายละเอียดกระบวนการคดัเลือกผูบ้ญัชาการแห่งชาติไวใ้ห้ชดัเจน 
ดงัน้ี 
   ใหค้ณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมีอ านาจพิจารณาคดัเลือกขา้ราชการ
ต ารวจเพื่อด าเนินการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
    (ก)  ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกรายช่ือข้าราชการต ารวจโดย
ค านึงถึงระบบอาวุโส และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติเพือ่พจิารณาคดัเลือก 
    (ข)  การพิจารณาคัดเลือกให้ใช้มติเสียงข้างมากโดยที่ห้ามมิให้นายก 
รัฐมนตรีในฐานะประธานใชสิ้ทธิออกเสียงคดัเลือก 
   2)  ก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการคดัเลือกหรือสรรหาไวใ้ห้ชดัเจนใน
กฎหมาย โดยเทียบเคียงกบัการไดม้าซ่ึงต าแหน่งปลดักระทรวงตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยอาจก าหนดให้ด าเนินการสรรหาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูส้มควรด ารง
ต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ก่อนวนัที่ผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติครบวาระ 
ซ่ึงหากไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนดให้นายกรัฐมนตรีน าเสนอเหตุผลต่อ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเพื่อใช้ดุลพินิจในการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และ
แกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบัระยะเวลาในการรักษาราชการแทนไวใ้หช้ดัเจน 
  4.1.2.2  ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของนายกรัฐมนตรีในการออกค าสั่งรักษาราชการแทน
หรือการช่วยราชการของผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
   พระราชบัญญัติต  ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 ก าหนดไว้แต่ เพียงว่าให้
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมีอ านาจในการพจิารณาด าเนินการคดัเลือกขา้ราชการต ารวจ
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เพื่อด าเนินการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอเท่านั้น10 มิไดร้วมถึง
อ านาจในการถอดถอนหากผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติขาดคุณสมบติัหรือมีเหตุอ่ืนอันสมควรให้
พน้จากต าแหน่ง รวมถึงการโยกยา้ย หรือการช่วยราชการดว้ย กรณีจึงเป็นปัญหาว่าใครควรจะเป็นผู ้
มีอ  านาจดงักล่าว เม่ือพิจารณาแลว้หากพระราชบญัญติัส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มิได้
ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ  จึงตอ้งน า
หลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายแม่บทเก่ียวกบัการบริหารราชการแผ่นดิน ว่าดว้ยเร่ืองการถอด
ถอน การโยกยา้ย การสัง่ใหข้า้ราชการมาปฏิบตัิราชการส านักนายกรัฐมนตรี หรือการช่วยราชการ
ของผูด้  ารงต าแหน่งปลดักระทรวงหรือเทียบเท่ามาใชใ้นการพจิารณา ไดแ้ก่พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผูบ้ ังคับบัญชาสูงสุดของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผูมี้อ  านาจสั่งการโดยล าพงัตามมาตรา 11 (2) และส าหรับการรักษา
ราชการแทนผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตินั้น พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจรักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ในกรณีที่ต  าแหน่งวา่งลงหรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัราชการได้11  ดงันั้น 
เพือ่เป็นหลกัประกนัส าหรับผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติให้ไดรั้บความเป็นธรรมจากการใชอ้  านาจ
ของนายกรัฐมนตรีในการถอดถอน การโยกยา้ย การสั่งให้ขา้ราชการมาปฏิบติัราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี หรือการช่วยราชการ จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองน้ีใหมี้ความชดัเจนเพื่อปรับปรุงอ านาจ
หนา้ที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติต่อไป 
   การที่นายกรัฐมนตรีใช้อ  านาจแต่งตั้งรักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติจนครบวาระยงัเป็นปัญหาว่ากระท าได้หรือไม่ เน่ืองจากการรักษาราชการแทนหรือการ
รักษาราชการในต าแหน่ง หมายถึง การให้ขา้ราชการที่ด ารงต าแหน่งหน่ึง มีอ านาจหน้าที่และ
รับผดิชอบงานในต าแหน่งอ่ืนอีกต าแหน่งหน่ึง เป็นการชัว่คราวในกรณีที่ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งนั้น
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้ การรักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติอาจจะท าให้เกิด
ปัญหาการพฒันาต ารวจ ทั้งเชิงโครงสร้าง และเชิงเหตุผลที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาความขดัแยง้ทาง
การเมือง การแทรกแซงทางการเมือง เร่ืองการแต่งตั้งบุคคล รวมทั้งติดตามและตรวจสอบการ
ท างานของต ารวจ 
   สภาพปัญหาที่เกิดขึ้ นในการแต่งตั้งผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติ รวมถึงการ
โยกยา้ย การออกค าสัง่ช่วยราชการ นบัแต่พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติใชบ้งัคบั คือ มีการแต่งตั้ง

                                                         
10  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, มาตรา 18(4). 
11  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, มาตรา 72 วรรคหน่ึง. 
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ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติมาแลว้ 9 คร้ัง แต่ไม่มีผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติคนใดด ารงต าแหน่ง
จนถึงเกษียณอายรุาชการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1.  พลต ารวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ เร่ิมวาระ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 
2547 ช่วยราชการส านกันายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายรุาชการ (22 มีนาคม พ.ศ. 2547 – 30 กนัยายน 
2547) 
   2.  พลต ารวจเอกสุนทร ซ้ายขวญั รักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
ตั้งแต่วนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2547 – 30 กนัยายน 2547 
   3.  พลต ารวจเอกโกวิท วฒันะ เร่ิมวาระ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 22 เมษายน 2550 
ช่วยราชการส านักนายกรัฐมนตรีจนพน้จากต าแหน่ง (5 กุมภาพนัธ์ 2550-22 เมษายน 2550) 
ภายหลังค  าสั่งศาลปกครองกลางพิจารณาว่าอยู่ในต าแหน่งจนเกษียณอายุราชการในวันที่               
30 กนัยายน 2550 
   4.  พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ิ เตมียาเวส เร่ิมวาระ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 8 เมษายน 
2551 รักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติตั้งแต่ วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2550 – 1 ตุลาคม 2550 และ
มีค  าสั่งให้ช่วยราชการส านักนายกรัฐมนตรีจนพน้จากต าแหน่ง (29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 – 8
เมษายน 2551) 
   5.  พลต ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ เร่ิมวาระ 8 เมษายน 2551 ถึง 30 
กันยายน 2552 รักษาราชการผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติตั้ งแต่ วนัที่  29 กุมภาพนัธ์ 2551 – 8 
เมษายน 2551 และมีค  าสั่งให้ช่วยราชการส านักนายกรัฐมนตรี (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 21 
ธนัวาคม 2551) ลาพกัร้อน (4 สิงหาคม 2552- 10 สิงหาคม 2552) ช่วยราชการส านักนายกรัฐมนตรี
จนเกษียณอายรุาชการ (9 กนัยายน 2552 – 30 กนัยายน 2552) 
   6.  พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี รักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ วนัที่ 4 สิงหาคม 2552- 10 สิงหาคม 2552 
   7.  พลต ารวจเอกธานี สมบูรณ์ทรัพย ์รักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ วนัที่ 9 กนัยายน 2552- 30 กนัยายน 2552 
   8.  พลต ารวจเอกปทีป ตนัประเสริฐ รักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
วาระแรก ตั้งแต่วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2551 – 21 ธนัวาคม 2551 และรักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ วาระที่สอง ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2552 – 2 กนัยายน 2553 
   9.  พลต ารวจเอกวเิชียร พจน์โพธ์ิศรี ด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ตั้งแต่วนัที่ 2 กนัยายน 2553 จนถึงปัจจุบนั 
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  แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีในการออกค าส่ังรักษาราชการ
แทนหรือการช่วยราชการของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
  ผูศึ้กษาเห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป ตนัประเสริฐ ให้ด ารง
ต าแหน่งรักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นเวลายาวนานถึง 11 เดือน 2 วนัโดยไม่
ด าเนินการเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติให้คณะกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติคดัเลือกนั้น แมจ้ะไม่มีขอ้กฎหมายก าหนดเป็นความผิด และไม่มีกฎหมายใดระบุ
ระยะเวลารักษาราชการแทนกรณีต าแหน่งว่างลงจะรักษาราชการไดน้านเท่าไร ดงันั้นการรักษา
ราชการในต าแหน่งที่ว่างลงจึงไม่มีก าหนดเวลา แต่เน่ืองจากต าแหน่งรักษาราชการนั้น เป็นการ
ท างานแทนเจา้ของต าแหน่งที่แทจ้ริงในหลายคร้ังผูรั้กษาราชการก็ไม่อาจท างานบางอยา่งไดดี้ หรือ
อาจท าไดก้็ไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าที่ควรในขณะปฏิบติัหนา้ที่ เช่น ต  าแหน่งรักษาราชการแลว้มีการ
แต่งตั้ งโยกยา้ยข้าราชการ ในอ านาจแม้จะท าได้แต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับ ซ่ึงในกรณีน้ีเคยมี
กรรมการขา้ราชการต ารวจผูท้รงคุณวฒิุบางท่านเห็นวา่ควรจะแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติให้
เรียบร้อยก่อนที่จะแต่งตั้ง ขา้ราชการต ารวจระดบัรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ หรือจเรต ารวจ
แห่งชาติลงมาถึงผูบ้งัคบัการ เพือ่ใหผู้บ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติใหม่ไดมี้โอกาสคดัเลือกบุคคลที่จะ
มาท างานดว้ย จนถึงขั้นมีการประทว้งดว้ยการไม่เขา้ประชุมของกรรมการขา้ราชการต ารวจ ในการ
แต่งตั้งขา้ราชการต ารวจระดบัรองผูบ้ญัชาการแห่งชาติ หรือจเรต ารวจแห่งชาติลงมา นอกจากน้ีใน
ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการแต่งตั้ งรักษาราชการเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ด าเนิน
กระบวนการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูด้  ารงต าแหน่งจริงจะถือไดห้รือไม่ว่านายกรัฐมนตรีผูมี้อ  านาจเสนอ
ช่ือใหค้ณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ละเวน้การปฏิบติัหน้าที่ หรือไม่นั้น ในกรณีน้ีเห็นได้
วา่นายกรัฐมนตรีเสนอช่ือแต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป ตนัประเสริฐ แลว้แต่การเสนอแต่งตั้งยงัไม่บรรลุผล 
จึงไม่อาจถือได้ว่านายกรัฐมนตรี ละเวน้การปฏิบติัหน้าที่ ส่วนกรณีการยงัคงให้ พล.ต.อ.ปทีป     
ตนัประเสริฐด ารงต าแหน่ง รักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ นานเป็นเวลาเกือบปีนั้นก็ไม่มี
กฎหมายกล่าวถึงระยะเวลารักษาราชการและนายกรัฐมนตรี ก็อาจอา้งไดว้่ายงัมีภารกิจอ่ืนที่จ  าเป็น
กว่าที่จะตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินก่อนยงัไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะแต่งตั้ งผูบ้ ัญชาการต ารวจ
แห่งชาติในขณะนั้น 
  การรักษาราชการแทนในต าแหน่ง ถา้ต  าแหน่งขา้ราชการต ารวจใดว่างลง และยงัมิได้
แต่งตั้งผูใ้ดใหด้ ารงต าแหน่งนั้น หรือผูด้  ารงต าแหน่งใดไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ไดเ้ป็นคร้ังคราวให้
ผูบ้ ังคับบัญชาดังต่อไปน้ีมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการต ารวจซ่ึงเห็นสมควรรักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งนั้นชั่วคราวได้ และส าหรับต าแหน่งผูบ้ญัชาการหรือเทียบผูบ้ ัญชาการขึ้นไปให้ถือว่า
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นายกรัฐมนตรีเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งรักษาราชการแทน12 และใหผู้รั้กษาราชการแทน มีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งนั้น ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรือค าสั่งแต่งตั้ง
ให้ผูด้  ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อยา่งใด ให้ผูรั้กษาราชการแทนในท า
หนา้ที่กรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการ
แทนด้วย13 และในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดให้อ านาจหรือหน้าที่ใดเป็นของปลดักระทรวง การใช้อ านาจหรือปฏิบติัหน้าที่ดงักล่าว
ส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็นอ านาจและหน้าที่ของ   
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ14 
  เม่ือไม่มีขอ้กฎหมายก าหนดว่าการให้มีการรักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
เป็นเวลานานจะถือเป็นความผิดก็จะตอ้งยอมรับผลว่า เม่ือไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ การสั่งการขา้ราชการต ารวจก็ย่อมไม่เป็นเอกภาพมีผลต่อระดบัปฏิบติัการที่อาจปฏิบตัิ
หนา้ที่ไม่เตม็ที่ นอกจากน้ียงัส่งผลให้การแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจล่าชา้ออกไปดว้ย ดงันั้น
จึงควรมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยควรมีขอ้ก าหนดที่ชัดเจนในส่วนที่เก่ียวกับระยะเวลาการ
แต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และคุณสมบตัิขา้ราชการต ารวจผูท้ี่นายกรัฐมนตรีจะเสนอให้
ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ จึงควรก าหนดเวลาว่าเม่ือต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติใกลจ้ะครบวาระ ให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
คนใหม่ก่อนครบวาระ ซ่ึงหากนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดไม่ท  าการเสนอช่ือ ให้น า
บทบญัญตัิมาตรา 23 ของพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เก่ียวกบัการนบัองคป์ระชุมของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมาใช้ โดยให้กรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติจ านวนไม่
น้อยกว่า ก่ึงหน่ึง ขอให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเพื่อ มีมติให้
นายกรัฐมนตรีด าเนินการสรรหาขา้ราชการต ารวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วน ารายช่ือเสนอ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติพิจารณาคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
ตามอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ที่ก  าหนดไวต้ามมาตรา 18 (3) รวมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จดว้ย และในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ
ไม่ยอมรับรายช่ือขา้ราชการต ารวจที่นายกรัฐมนตรีน าเสนอพจิารณาคดัเลือกในการเสนอช่ือคร้ังที่ 1 
หากนายกรัฐมนตรีย ังเห็นสมควรยืนย ันรายช่ือดังกล่าว  ให้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุม

                                                         
12  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, มาตรา 72. 
13  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, มาตรา 75. 
14  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, มาตรา 76. 
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คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเพือ่พจิารณาทบทวนรายช่ือเดิมเป็นคร้ังที่สอง หากที่ประชุม
ยงัไม่เห็นชอบอีก ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาคดัเลือกรายช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติมาแทน ทั้งน้ีหากรายช่ือที่นายกรัฐมนตรีเสนอช่ือมาแทนนั้นคณะกรรมการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติพจิารณาไม่เห็นชอบ ก็ใหน้ายกรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งผูห้น่ึงผูใ้ดที่นายกรัฐมนตรี
ได้เสนอช่ือมาแล้วเป็นผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติใหก้ารยอมรับผูน้ั้นเป็นผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
 
4.2  วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
 4.2.1  ปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) และแนวทางแก้ไข 
  พระราชบญัญตัิต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 30 ก าหนดให้มีคณะกรรมการกลาง
ในการบริหารงานบุคคลขา้ราชการต ารวจโดยเฉพาะ เรียกช่ือว่าคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ
คณะหน่ึง  เรียกโดยยอ่ว่า “ก.ตร.” มีอ านาจหน้าที่ก  าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคล เพื่อท า
หน้าที่การแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้น เล่ือนยศ ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้ ง
ขา้ราชการต ารวจชั้นสญัญาบตัรระดบัรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ จเรต ารวจลงมา จนถึงผูบ้งัคบั
การ ส่วนการแต่งตั้งในระดบัอ่ืนๆ อยูใ่นอ านาจของผูบ้ญัชาการแต่ละกองบญัชาการ อนัมีผลให้การ
จดัระบบไม่วา่จะเป็นเร่ืองการบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การบงัคบับญัชาการแต่งตั้งและ
การโยกยา้ยหรือการด าเนินการทางวินัยเกิดความเป็นธรรม ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึ้น15 
  คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจมีโครงสร้าง16 ดงัน้ี 
  1)  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
  2)  กรรมการโดยต าแหน่ง จ  านวน 9 คนได้แก่ เลขาธิการ ก.พ. ผูบ้ ัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ จเรต ารวจแห่งชาติ และรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ปัจจุบนัมีจ านวน 6 คน) 
  3)  กรรมการขา้ราชการต ารวจผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากผู ้
ซ่ึงไดรั้บการเลือก โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ผูซ่ึ้งเคยรับราชการ เป็นขา้ราชการต ารวจ ในต าแหน่งผูบ้ญัชาการหรือเทียบเท่าผู ้
บญัชาการขึ้นไปจ านวนหา้คน แต่ตอ้งเป็นผูซ่ึ้งพน้จากความเป็นขา้ราชการต ารวจไปแลว้เกินหน่ึงปี 

                                                         
15  ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนท่ี 18ก วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2547. 
16  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 30. 
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   (2)  ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการต ารวจจ านวนหกคน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ ใน
สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือสาขาอ่ืน
ตามที่ ก.ตร. ก าหนดสาขาละไม่เกินหน่ึงคน เวน้แต่ในกรณีที่มี  รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึง
เป็นกรรมการขา้ราชการต ารวจโดยต าแหน่งเพิ่มขึ้น ก็ให้มีกรรมการขา้ราชการต ารวจผูท้รงคุณวุฒิ
เพิม่ขึ้นอีกตามจ านวนรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติที่เพิม่ขึ้น 
  4)  ผูบ้ญัชาการส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ เป็นเลขานุการ ก.ตร. และ
รองผูบ้ญัชาการส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจเป็นผูช่้วยเลขานุการ ก.ตร. จ านวน 2 คน 
   ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก .ตร. )  ตาม
พระราชบัญญัติต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ผู ้ศึกษาเห็นว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสม
ค่อนขา้งมาก มีเพยีงปัญหาบางประการที่ส่งผลต่อการบริหารราชการ คือ การก าหนดองคป์ระกอบ
ให้มีข้าราชการการเมืองเป็นประธานคณะกรรมการ และอ านาจหน้าที่ในการแ ต่งตั้ งโยกยา้ย
ขา้ราชการต ารวจระดบัสูง ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
  4.2.1.1  ปัญหาต าแหน่งประธานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจมาจากฝ่ายการเมือง 
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดให้มีคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) เป็น
องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจกับผูบ้งัคับบัญชาในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ การก าหนดให้นายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นขา้ราชการการเมืองเป็น
ประธานโดยต าแหน่ง ส่งผลใหค้ณะกรรมการขา้ราชการต ารวจไม่อาจท าหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ ถูกแทรกแซง
จากองคก์รภายในและภายนอก โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองหรือผูมี้อิทธิพล เป็นเหตุให้ขา้ราชการต ารวจส่วน
ใหญ่อาศยันักการเมืองหรือผูมี้อิทธิพลในการใชเ้ส้นสายเขา้สู่ต  าแหน่งที่สูงขึ้น หรือมีผลประโยชน์ดีกว่า 
เน่ืองจากเช่ือว่านักการเมืองหรือผูมี้อิทธิพลเหล่านั้ นจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ อย่างไรก็ตาม
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก็พยายามออกหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันปัญหาเหล่าน้ี แต่ก็ไม่อาจยบัย ั้ง
ปัญหาการแทรกแซงจากขา้ราชการการเมือง ผูมี้อิทธิพลในพื้นที่ในกระบวนการแต่งตั้งโยกยา้ย
ขา้ราชการต ารวจได้ เป็นเหตุให้ขา้ราชการต ารวจที่มีผลการปฏิบตัิงานดี  มีความรู้ความสามารถ 
ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบติัหน้าที่ขาดแรงจูงใจ ขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน ซ่ึงเห็นไดช้ดั
จากปัญหาร้องเรียนของขา้ราชการต ารวจที่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการ
ต ารวจวาระประจ าปีปรากฏในส่ือมวลชนเม่ือ 2 ปีที่ผา่นมา กรณี พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ผูก้  ากบั
การต ารวจภูธรบนันังสตา ซ่ึงปฏิบติังานในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตม้าตั้งแต่รับราชการเป็น
พลต ารวจมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นชัดเจนเป็นรูปธรรม ขอยา้ยออกจากพื้นที่ในปีสุดทา้ยก่อน
เกษียณอายรุาชการ เน่ืองจากปัญหาสุขภาพและการถูกตั้งค่าหวัจากผูก่้อการความไม่สงบในพื้นที่สี
แดง แต่ไม่สามารถโยกยา้ยได ้จึงเป็นเหตุให้ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ร้องทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชา 
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และเม่ือไม่ได้รับการเหลียวแลจากผูบ้งัคบับญัชา จึงร้องเรียนเร่ืองดังกล่าวกบัส่ือมวลชนอีกทาง
หน่ึงด้วย และอีกหน่ึงเดือนต่อมาก็เกิดข่าวใหญ่ที่ส่ือมวลชนเสนอข่าวกันครึกโครมอีกคร้ังว่า 
พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ไดเ้สียชีวิตลงในระหว่างปฏิบติัหน้าที่ในพื้นที่อ  าเภอบนันังสตา จึงเกิด
การวพิากษว์จิารณ์จากสงัคมอยา่งรุนแรงว่าการเสียชีวิตของ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา เป็นผลจาก
ความอปัยศในการแต่งตั้งโยกยา้ยของวงการสีกากี ท  าใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติต่ืนตวัและท าการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงปรากฏผลว่า พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา ไม่ได้โยกยา้ยเพราะเหตุการณ์
แทรกแซงจากฝ่ายการเมือง แต่ก็มิไดมี้ขา้ราชการการเมืองคนใดแสดงความรับผิดชอบในเร่ือง
ดงักล่าว และในปีต่อมาก็เกิดปัญหาร้องเรียนในลกัษณะเดียวกนัอีกของ พล.ต.ต.วิสุทธ์ิ วานิชบุตร 
ซ่ึงขณะนั้นด ารงต าแหน่งรองผูบ้ ัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 ได้ออกมาร้องเรียนต่อส่ือมวลชน 
กล่าวหาคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานว่าไม่ให้ความ
เป็นธรรมในการโยกยา้ย เน่ืองจากการปฏิบติัหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาของ พล.ต.ต.วิสุทธ์ิ วานิช
บุตร เป็นเหตุให้นักการเมืองผูมี้อิทธิพลในพื้นที่เสียผลประโยชน์ จึงไดเ้กิดการแทรกแซงจากฝ่าย
การเมืองโดยบุคคลใกลชิ้ดกบันายกรัฐมนตรี เพือ่มีค  าสัง่ให้ พล.ต.ต.วิสุทธ์ิ วานิชบุตร ยา้ยออกจาก
พื้นที่และไม่ให้รับผิดชอบงานดา้นสืบสวนสอบสวนปราบปรามอีก นอกจากนั้นปัญหาความไม่
เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกยา้ยยงัสะทอ้นให้เห็นไดช้ดัจากจ านวนขา้ราชการต ารวจที่ลาออกจาก
ราชการที่เพิม่มากขึ้นในแต่ละปี เพือ่ไปบรรจุรับราชการในองคก์รในกระบวนการยติุธรรมอ่ืน เช่น 
ศาล  ส านกังานอยัการ กรมสอบสวนคดีพเิศษ หรือองคก์รยติุธรรมต่างประเทศ 
    สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอีกเร่ืองหน่ึงจากการใชดุ้ลพินิจแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจ
ระดับรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย คือกรณีศาลปกครองกลางได้มีค  า
พิพากษาเม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2552 ให้มีการเพิกถอนประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เร่ืองแต่งตั้ง
ขา้ราชการต ารวจ ฉบบัลงวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552 ล าดบัที่ 3 ที่แต่งตั้ง พล.ต.ท.วชัรพล ประสาร
ราชกิจ ในขณะนั้นใหด้ ารงต าแหน่งรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติโดยให้มีผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัที่ 
3 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ ที่ปรึกษา สบ.10 (ด้านป้องกัน
ปราบปราม) ได้ยื่นฟ้องผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ งผูด้  ารง
ต าแหน่งระดับรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจแห่งชาติ (ก.ตร.) 
และนายกรัฐมนตรี ศาลปกครองได้ก าหนดประเด็นพิจารณาว่ากระบวนการพิจารณาคดัเลือก
ขา้ราชการต ารวจให้ด ารงต าแหน่งรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติที่ว่างลง 1 ต  าแหน่งชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตาม พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 บญัญติัขั้นตอนการแต่งตั้งต  ารวจ 
โดยให้คณะกรรมการคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งระดับรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ตรวจสอบคุณสมบตัิและกระบวนการสรรหาให้ถูกตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก  าหนดกฎ 

DPU



123 
 

ก.ตร.วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้งการโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจระดบั สารวตัรถึงจเรต ารวจ
แห่งชาติ และ รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 โดยคดีน้ีปรากฏขอ้เท็จจริงว่า มีความเร่ง
รีบและไม่เป็นอิสระอยา่งชดัแจง้ และการที่ คณะกรรมการคดัเลือกฯ ประชุมเพื่อพิจารณาดงักล่าว 
โดยมีผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติร่วมพิจารณาด้วยเขา้ลกัษณะว่ามีสภาพร้ายแรง ซ่ึงจะท าให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางขดัต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติฯ และ พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    นอกจากนั้น การแจง้ก าหนดนัดประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบตัิในวนัที่ 19 
มีนาคม 2552 ของคณะกรรมการคดัเลือกฯ อา้งวา่ เป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนนั้นเห็นวา่ ต  าแหน่ง รองผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติที่ว่างอยู่ 1 ต าแหน่ง เหตุเพราะ พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง รองผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติไปเป็นหวัหนา้นายต ารวจราชส านกัตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2551 แต่ผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติไม่ได้ด าเนินการคัดเลือกแต่งตั้ งต  าแหน่งดังกล่าวในทันที ดังนั้ นการคัดเลือกรองผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ จึงไม่ใช่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน อีกทั้งมีเหตุน่าสงสัยว่าการเรียกประชุมใน
วนัที่ 19 มีนาคม 2552 ไดมี้การประชุมจริงหรือไม่หรือเป็นการแจง้เวยีนส่งเร่ืองเพื่อขอรับความเห็น
จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตาม ประกาศของ ก.ตร.และเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานและประวตัิรับราชการของ พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ ์(ซ่ึงขณะนั้นยศ พล.ต.ท.) กบั พล.ต.ท.    
วชัรพล ประสารราชกิจ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่า ในส่วนของ
พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ ระบุว่า มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมเป็นอยา่งดี ส่วน พล.ต.ท.วชัรพล ประสารราชกิจ ระบุว่า มีอาวุโสล าดับ 2 ในกลุ่ม 
ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เคยเป็น ผบช.ปส. เป็นผูมี้ความรอบรู้ประสบการณ์ดา้นบริหาร
อ านวยการของต ารวจเป็นอยา่งดี แสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกปฏิบติัและความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลที่
มีผลต่อการพิจารณาคดัเลือก และไม่ไดน้ าระบบอาวุโสมาใชใ้นกระบวนการคดัเลือกในกรณีที่
บุคคลทั้งสองมีคุณสมบติัดา้นความรู้ ความสามารถทดัเทียมกนั 
    ส าหรับสิทธิประโยชน์และเงินค่าตอบแทนและเงินประจ าต  าแหน่งที่ปรึกษา 
สบ 10 กบั รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติก็พบว่าไม่เท่ากนั โดยต าแหน่ง รองผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติมีศกัด์ิสูงกวา่ ไดรั้บเงินประจ าต  าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูงเดือนละ 21,000 บาท และ
เงินค่าตอบแทนอีกเดือนละ 21,000 บาท ส่วนต าแหน่งที่ปรึกษา สบ.10 ไดรั้บเงินค่าประจ าต  าแหน่ง
ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะเดือนละ 15,600 บาท และเงินค่าตอบแทนอีกเดือนละ 15,000 บาท 
    ขณะที่ขอ้เท็จจริงปรากฏว่า พล.ต.ท.ชลอ ชูวงษ์ อาวุโสล าดับที่  1 และไม่
ปรากฏว่า มีความบกพร่องเร่ืองประวติัรับราชการความประพฤติและผลปฏิบติังาน ผูถู้กฟ้อง
ทั้ งหมดก็ยอมรับถึงความรู้ความสามารถของ พล.ต.ท.ชลอ ชูวงษ์ ด้านบริหารและป้องกัน
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ปราบปรามแต่ผูถู้กฟ้องทั้งหมดกลบัไม่กระท าในส่ิงที่ควรท า กลบัแต่งตั้ง พล.ต.ท วชัรพล ประสาร
ราชกิจ ซ่ึงมีอาวโุสล าดบัที่ 2 เป็น รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติดงันั้น การกระท าดงักล่าวเป็นการ
กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายและใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ ดงันั้น ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง
แต่งตั้งขา้ราชการต ารวจ ลงวนัที่ 7 เม.ย. 2552 ที่แต่งตั้ง พล.ต.ท.วชัรพล ประสารราชกิจเป็น รองผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติจึงมิชอบดว้ยเช่นกนั 
    การก าหนดใหป้ระธานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจมาจากฝ่ายการเมืองท า
ใหเ้กิดระบบโควตา้ในการแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจวาระประจ าปี ตั้งแต่ระดบัรองผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ ผูบ้ญัชาการ ผูบ้งัคบัการ และแทรกแซงลงไปถึงการแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจทุกระดบั ซ่ึง
อยูใ่นอ านาจของกองบญัชาการหรือกองบงัคบัการ ปัญหาน้ีถือเป็นการคอรัปชัน่ในเชิงนโยบายที่ 
ยงัไม่มีผูใ้ดออกมายอมรับ แมไ้ม่มีหลกัฐานปรากฏชดัเป็นรูปธรรม แต่ก็เช่ือว่าไดมี้การแทรกแซง
จากฝ่ายการเมืองเกิดขึ้นจริง เน่ืองจากไม่ปรากฏหลกัฐานที่เช่ือถือไดว้่ามีการพิจารณาผลงานกัน
อยา่งเป็นธรรม การตรวจสอบประวติั ผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน บางคร้ังเสนอแต่เพียงรายช่ือ
จากผูมี้อ  านาจเท่านั้น ดังนั้นต าแหน่งประธานกรรมการจึงถือเป็นต าแหน่งส าคญัส่งผลต่อการ
บริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกยา้ยและใหคุ้ณใหโ้ทษกบัขา้ราชการต ารวจ 
  แนวทางแก้ไขปัญหาประธานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจมาจากฝ่ายการเมือง 
  แม้ว่าพระราชบญัญัติต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จะก าหนดให้มีฝ่ายการเมืองเพียง
ต าแหน่งเดียวในคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจก็ถือเป็นต าแหน่งส าคญั เพราะเป็นประธานซ่ึงเป็น
ต าแหน่งที่สามารถช้ีน ากรรมการอ่ืนให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันได้ เน่ืองจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ถือเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มีอ านาจในการบริหารงานบุคคล แต่งตั้ง
โยกยา้ย และใหคุ้ณใหโ้ทษกบัขา้ราชการต ารวจได ้
  จากการศึกษาแนวคิดการจัดตั้ งคณะกรรมการอัยการพบว่า  โครงสร้างของ
คณะกรรมการอัยการก าหนดให้ประธานกรรมการมาจากขา้ราชการบ านาญซ่ึงในอดีตเคยด ารง
ต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองอัยการสูงสุด และไม่มีองค์ประกอบกรรมการที่มาจากฝ่ายการเมืองทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงถือวา่เป็นหลกัประกนัความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการอยัการ แนวคิดน้ีน่าจะเหมาะสมเม่ือน ามาปรับใชก้บัคณะกรรมการขา้ราชการ
ต ารวจ ซ่ึงเป็นองคก์รบริหารงานบุคคลที่มีลกัษณะภารกิจที่คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะท าให้คณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจมีอิสระในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจและการบริหารงาน
บุคคลอ่ืนของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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  การแกไ้ขในประเด็นปัญหาน้ีผูศึ้กษาเห็นสมควรแกไ้ข พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547 ก าหนดต าแหน่งประธานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจใหม่ ดงัน้ี  
  1.  ใหมี้คุณสมบตัิเคยเป็นขา้ราชการต ารวจในระดบัไม่ต ่ากว่าผูบ้ญัชาการ และพน้จาก
ราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เพือ่มิใหมี้การเช่ือมโยงอ านาจกบัขา้ราชการต ารวจในราชการ และมี
ความรู้ ประสบการณ์การบริหารราชการต ารวจเป็นอยา่งดี 
  2.  ประธานกรรมการได้มาโดยกระบวนการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เช่ือว่า
บริสุทธ์ิยตุิธรรมที่สุด และผูท้ี่ไดรั้บต าแหน่งจะมีความภาคภูมิใจจากการเป็นตวัแทนของขา้ราชการ
ต ารวจส่วนใหญ่ ซ่ึงในการเลือกตั้งให้คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจโดยต าแหน่งเสนอช่ือผู ้
สมควรไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธาน ไม่น้อยกว่า 3 รายช่ือ และไม่เกิน 5 รายช่ือ ให้ขา้ราชการต ารวจ
ระดับผูก้  ากับการขึ้ นไปลงคะแนนเลือกตั้ ง ผูไ้ด้รับคะแนนสูงสุดเป็นประธานคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจ 
  4.2.1.2  ปัญหาองคป์ระกอบของกรรมการขา้ราชการต ารวจโดยต าแหน่ง ซ่ึงแต่งตั้งจาก
ขา้ราชการประจ า 
    ก่อนพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2521 บงัคบัใช ้ขา้ราชการต ารวจมี
สถานะเป็นขา้ราชการพลเรือน ประเภทเดียวกบัขา้ราชการพลเรือนประเภทอ่ืน ท าให้เกิดปัญหาการ
บริหารงานบุคคลที่ล่าชา้ และไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ที่ตอ้งการความ
รวดเร็ว คล่องตัวในการบริหารงาน เพื่อ เป็นการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลต ารวจ 
พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2521 จึงจดัตั้งคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจเพื่อแยกการ
บริหารงานบุคคลข้าราชการต ารวจเป็นการเฉพาะ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิต  ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2521 สภาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติท่านหน่ึงให้ความเห็นไวว้่า องคป์ระกอบของ
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจก าหนดไม่ใหมี้บุคคลภายนอก เน่ืองจากวา่คณะกรรมการขา้ราชการ
ต ารวจนั้นมิได้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นองค์กรที่มีอ  านาจ
บงัคบับญัชาขา้ราชการต ารวจทั้งประเทศดว้ย เพราะฉะนั้นการที่จะเอาคนนอกซ่ึงไม่มีอ านาจหน้าที่
ในการควบคุมดูแลราชการของต ารวจเข้ามาด้วยจะเป็นการผิดหลักเกณฑ์ ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลมีความต่อเน่ืองระหวา่งกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่จึงก าหนดให้กรรมการโดย
ต าแหน่งที่เป็นบุคคลภายนอกมีเลขาธิการ ก.พ.รวมอยูด่ว้ย แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไปท าให้เห็นชดัว่า
องคป์ระกอบของขา้ราชการประจ าจากส่วนราชการที่ไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ ในสายงานส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ท  าใหก้ารขบัเคล่ือนการท างานไม่คล่องตวั และเกิดความขดัแยง้ระหว่างกรรมการ
ดว้ยกนัได ้โดยเฉพาะต าแหน่ง เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการที่ไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบังานดา้น
ต ารวจ ในบางคร้ังจึงเป็นเพยีงกรรมการที่ไม่จ  าเป็น 
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    แนวทางแกไ้ขในประเด็นปัญหาน้ีสมควรแกไ้ขพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547 ใหต้ดักรรมการขา้ราชการต ารวจซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการประจ า คือ เลขาธิการ ก.พ.ออก
เน่ืองจากปัจจุบนัขา้ราชการต ารวจไม่ได้อยูภ่ายใตก้ารบริหารงานบุคคลของส านักงาน ก.พ.อีก
ต่อไป เม่ือเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ตอ้งการให้การบริหารงาน
บุคคลของขา้ราชการต ารวจแยกออกเป็นอิสระจากขา้ราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้น จึงสมควร
ก าหนดองค์ประควรจดัองค์ประกอบของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจบนหลกัการให้ต  ารวจ
ปกครองกันเอง ซ่ึงจะสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ ที่ตอ้งการให้
ส านกังานต ารวจแห่งชาติมีอิสระ และมีความคล่องตวัในการบริหารราชการ ซ่ึงการจดัองคก์รกลาง
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานราชการอ่ืน เช่น คณะกรรมการอยัการ ก็จดัองคก์รในลกัษณะที่ให้
อยัการปกครองกนัเองซ่ึงก็ท  าให้การบริหารงานบุคคลของอยัการมีความเป็นอิสระสูง และไม่ถูก
แทรกแซงจากองคก์รภายนอก 
 
 4.2.2  ปัญหาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) กรณีการแต่งต้ัง
โยกย้ายข้าราชการต ารวจ และแนวทางแก้ไข 
  เม่ือการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ ไม่ไดใ้ชร้ะบบยติุธรรม คุณธรรม มาพิจารณา
ดงัตวัอยา่งที่ไดก้ล่าวไวใ้นบทแรกๆ ทั้งที่ตอ้งพจิารณาจากความสามารถในการท างานใน ต าแหน่ง
นั้นๆ วา่ท าดี ท  าได ้เป็นหลกั แต่ปรากฏวา่ มีข่าวการซ้ือขายต าแหน่ง การฝากจากผูมี้อ  านาจ เป็นตน้ 
จนประชาชนจ านวนมากรู้สึกว่า เม่ือต ารวจได้ต  าแหน่งจากการซ้ือมา ผูบ้ ังคับบัญชาได้รับ
ผลประโยชน์ เม่ือมีเหตุความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามหนา้ที่ ผูบ้งัคบับญัชาสั่งงาน ผูซ้ื้อต าแหน่งไม่
ยอมปฏิบตัิ ผูบ้งัคบับญัชาเกรงใจก็ไม่สั่งอะไรอีก จนพบว่ามีต  ารวจจ านวนมากไม่ท าตามหน้าที่ 
นับว่าเป็นปัญหาอย่างมาก ที่ประชาชนมีความรู้สึกดังกล่าว นอกจากปัญหาการแทรกแซงจาก
ภายนอกแล้ว ยงัเกิดปัญหาแทรกแซงภายในคณะกรรมการเองด้วย เห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้ น
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ปัญหายดืเยื้อในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ยนายพลต ารวจที่บานปลาย จน
เป็นเหตุใหก้รรมการคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ผูท้รงคุณวุฒิ (นายสมศกัด์ิ บุญทอง) 
ขอลาออกจากประธานบอร์ดกลัน่กรอง เน่ืองจากกรรมการ ก.ตร.ผูท้รงคุณวุฒิ (นายปุระชยั เป่ียม
สมบูรณ์) ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพภ์ายหลังการประชุม ก.ตร.ล่ม ด้วยเหตุว่า อนุกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจชุดสอบสวนการซ้ือขายต าแหน่งในส านักงานต ารวจแห่งชาติหลายคนไม่มี
ความชอบธรรม เคยฝากต ารวจกบั พล.ต.อ.พชัรวาท วงษสุ์วรรณ อดีตผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
และยงัมีกรณีวิจารณ์กันมากว่า อนุ ก.ตร.สอบซ้ือขายต าแหน่งท าเกินอ านาจ ให้สอบการแต่งตั้ง
โยกยา้ยปี 2552 แต่อนุกรรมการขา้ราชการต ารวจกลบัสอบเพิ่มการแต่งตั้งโยกยา้ยในช่วงปี 2551 ที่
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มีความผดิพลาดในการแต่งตั้งโยกยา้ยดว้ย ปัญหาดงักล่าวเป็นเพยีงสาเหตุหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าการ
แต่งตั้ งโยกยา้ยข้าราชการต ารวจมีปัญหามาโดยตลอด และอีกหน่ึงปัญหาต่อเน่ืองมาจาก
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติยงัไม่สามารถตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติคนใหม่ได ้จึงมี
ขอ้เสนอจากกรรมการขา้ราชการต ารวจบางท่านวา่สมควรรอใหไ้ดผู้บ้ญัชาการคนใหม่ก่อน ก็มีการ
อภิปรายและมีความเห็นแตกต่างกันไป ในที่สุด นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจจึงตดัสินใจเล่ือนการพิจารณาวาระแต่งตั้งโยกยา้ยไปก่อน โดยยก
เพียงเหตุผลเดียวคือ ควรให้ได้ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติซ่ึงเป็นต าแหน่งส าคญัเสียก่อน จากนั้น
ค่อยพจิารณาระดบัรองลงมา ในกรณีเช่นน้ีหากล่วงเลยระยะเวลาแต่งตั้งวาระประจ าปี จ  าเป็นตอ้งมี
การแต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งต่างๆ ที่ว่างลง ซ่ึงรวมถึงต าแหน่งรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
และจเรต ารวจแห่งชาติดว้ย และเม่ือถึงก าหนดการประชุมพจิารณาแต่งตั้งจริง รักษาการในต าแหน่ง
รอง ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติก็มีสิทธิเขา้ประชุมดว้ย กรณีหากมีรายช่ือ
รักษาการเหล่านั้ นเป็นผูส้มควรได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้ นด้วย จะถือเป็นกรณี
คณะกรรมการทางปกครอง มีส่วนไดเ้สียโดยตรงเก่ียวกบัเร่ืองที่พจิารณา หรือถึงแมว้่าจะไม่อยูใ่นที่
ประชุม แต่ก็อาจทราบผลและช้ีน ากรรมการบางส่วนได้ ซ่ึงกรณีเช่นน้ีจะท าให้เกิดการไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบกนัในการพจิารณาแต่งตั้งอนัจะท าให้การพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการระดบัรองผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติขดัต่อหลกัความเสมอภาคและไม่เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม 
  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติมี
อ านาจในการคดัเลือกรายช่ือขา้ราชการต ารวจ แลว้น าเสนอคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจระดบัรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และ   
จเรต ารวจแห่งชาติลงมา จนถึงระดับผูบ้งัคับการ จึงเห็นได้ว่าระบบการบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการต ารวจให้อ านาจผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ มีอ านาจใช้
ดุลพนิิจในการคดัเลือกผูส้มควรด ารงต าแหน่งระดบัสูงของส านกังานต ารวจแห่งชาติรองจากตนเอง
ลงมา แต่ก็สร้างระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของผู ้บังคับบัญชา  โดยการให้
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจท าหน้าที่กลั่นกรองอีกชั้นหน่ึง จากขอ้เท็จจริงที่ปรากฏในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจที่ผ่านมาพบการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการ
ต ารวจตั้งแต่การจดัท าบญัชีรายช่ือของผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และเม่ือพิจารณาในต าแหน่ง
ส าคญัๆ บางต าแหน่ง ยงัพบปัญหากรรมการมีส่วนไดเ้สียในการพจิารณาอีกดว้ย  
  หลกัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาทางปกครองตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียนั้น เป็นหลัก
กฎหมายที่ก  าหนดห้ามมิให้บุคคลผูมี้อ  านาจพิจารณาออกค าสั่งทางปกครองท าการพิจารณาทาง
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ปกครองในเร่ืองที่ตนมีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงตามพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ก าหนดว่ากรณีมีเหตุเก่ียวกับเจา้หน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ  านาจพิจารณาทาง
ปกครองซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจา้หน้าที่หรือ
กรรมการผูน้ั้นจะท าการพจิารณาทางปกครองไม่ได้17 ซ่ึงการฝ่าฝืนกระท าการพจิารณาทางปกครอง
ทั้งที่ตนมีส่วนได้เสีย อาจท าให้ค  าสัง่ทางปกครองนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น การก าหนดให้
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจมีองคป์ระกอบในส่วนที่เป็นรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และ
จเรต ารวจนั้น และยงัก าหนดใหค้ณะกรรมการขา้ราชการต ารวจมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาการ
แต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจในระดบัรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติ 
ดว้ย จึงเป็นการไม่ชอบดว้ยหลกัการมีส่วนไดเ้สียและไม่เหมาะสมที่จะให้รองผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งตนเองด ารง
ต าแหน่งดงักล่าว หรือแมก้ระทัง่การแต่งตั้งบุคคลใกลชิ้ดซ่ึงอาจท าใหเ้สียความเป็นกลางได ้  
  แนวทางแกไ้ขการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ กรณีการ
แต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ ระดบัรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติ ซ่ึง
ไดก้ล่าวมาแลว้วา่เป็นต าแหน่งส าคญัในการบริหารงานส านกังานต ารวจแห่งชาติ การให้ขา้ราชการ
ต ารวจมีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่งตั้งตนเองให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นนั้น เป็นการไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย เม่ือพิจารณาจากแนวความคิดการบริหารงานต ารวจในบางประเทศที่มีการบริหารงาน
ต ารวจคลา้ยคลึงกบัประเทศไทยพบวา่ไดก้  าหนดใหอ้ านาจพจิารณาแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ
ระดับรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และจเรต ารวจแห่งชาติ เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ระดบัชาติ เพื่อให้การพิจารณามีความเป็นกลางและไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง หรือบุคคล
ภายในส านักงานต ารวจเอง ดังนั้ น เพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาคในการแต่งตั้ งโยกยา้ย
ขา้ราชการต ารวจระดบัสูงในส านกังานต ารวจแห่งชาติ ผูศึ้กษาจึงเห็นสมควรแกไ้ขพระราชบญัญติั
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดใหค้ณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการ
พจิารณาคดัเลือกขา้ราชการต ารวจซ่ึงสมควรไดรั้บแต่งตั้งเป็นรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติหรือ
จเรต ารวจแห่งชาติ จากรายช่ือที่ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติน าเสนอ  

                                                         
17  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 16. 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 องคก์รต ารวจถือ เป็นองคก์รหน่ึงที่มีความส าคญัและใกลชิ้ดกบัประชาชนเป็นอยา่ง
มากตลอดมา ในเร่ืองของการดูแลความสงบเรียบร้อยในสงัคม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
ในฐานะผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ และเพื่อให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได ้
จ  าเป็นที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องปรับเปล่ียนองค์กรให้ทันต่อสภาพการณ์บ้านเมืองที่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนด้วยการท างานที่ยุติธรรมและเป็น
ธรรม และโดยที่องคก์รต ารวจของไทยมีความสมัพนัธก์บัระบบอุปถมัภม์าตั้งแต่อดีต ดงันั้นการเขา้
ไปเปล่ียนแปลงระบบบริหารส านกังานต ารวจแห่งชาติจึงท าไดย้าก และส าหรับประชาชนแลว้ การ
หลีกเล่ียงที่จะมีปัญหากบัต ารวจซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจ จึงเป็นเร่ืองที่ปลอดภยัมากกว่า ในช่วง 2-3 ปีที่
ผา่นมาส านกังานต ารวจแห่งชาติ ถูกวพิากษว์จิารณ์อยา่งมากว่ามีระบบบริหารที่อ่อนแอ ประชาชน
พึ่งพาไม่ได ้ผูบ้งัคบับญัชาปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ได ้เพราะทุกคนมีเส้นสาย ท าให้ขา้ราชการ
ต ารวจดีๆ ขาดความเช่ือมัน่ในระบบคุณธรรม แมว้า่ในสงัคมไทยจะรับรู้ถึงการแต่งตั้งโยกยา้ยที่ไม่
เป็นธรรมมาช้านาน แต่ดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยยงัไม่ไดมี้ความต่ืนตวัที่จะแกไ้ข
ปัญหาของต ารวจมากนัก โดยอาจจะกล่าวไดว้่าปัญหาของการคอร์รัปชัน่ไดก้ลายเป็นวฒันธรรม
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีการท าลายระบบคุณธรรม น าระบบพรรคพวก ระบบอุปถมัภ ์การ
ให้ผลตอบแทนซ่ึงกนัและกนัมาใชใ้นการพิจารณาความดีความชอบและการแต่งตั้งโยกยา้ย โดย
มิได้ค  านึงถึงหลักประกันความมั่นคงความก้าวหน้าในวิชาชีพต ารวจ หรือการเป็นต ารวจของ
ประชาชน การน าค  าสั่ง ค  าขอของผูมี้พระคุณ ผูมี้อ  านาจนอกระบบมาเป็นขอ้อา้งในการพิจารณา
ความดีความชอบ แต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ จนเกิดภาวะจ ายอม หรือภาวะคบัขอ้งใจของ
ขา้ราชการต ารวจผูไ้ร้เส้นสาย ซ่ึงแมจ้ะรู้ดีว่าการกระท าดงักล่าวของผูบ้งัคบับญัชาจะมิชอบดว้ย
ระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมาย แต่ก็มิอาจฟ้องร้องด าเนินคดีกนัได ้จนกลายเป็นประเพณีปฏิบตัิ
ต่อเน่ือง และขาดความน่าเช่ือถือในตวัผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการที่ท  าหน้าที่พิจารณาการ
แต่งตั้งโยกยา้ย รวมถึงประกาศ ค าสั่ง หรือกฎเกณฑ ์ที่ออกมาบงัคบัใช้ เพราะเช่ือว่าอาจเกิดการ
ยกเวน้หลักเกณฑ์โดยผูอ้อกกฎเกณฑน์ั้นๆ เอง ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นแนวทางปฏิรูป
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ระบบงานต ารวจ ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรต ารวจ โดยมีเป้าหมายส าคญัในการสร้างระบบ
บริหารจัดการที่ดีและมีความเป็นอิสระ โดยก าหนดให้ต  ารวจอยู่ภายใต้การบงัคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี ใหมี้กลไกควบคุมตรวจสอบโดยตวัแทนภาคประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนการกระจายอ านาจการบริหารไปใหห้น่วยงานระดบัภูมิภาคอยา่งเตม็ที่ 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยติุธรรมทางอาญามีลกัษณะ
งานที่ตอ้งคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของประชาชน 
กฎหมายจึงก าหนดใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้
ต  ารวจเป็นขา้ราชการประเภทหน่ึงแยกออกจากขา้ราชการพลเรือน ถือเป็นองค์กรที่มีความเป็น
อิสระระดบัหน่ึง โดยมีคณะกรรมการระดบัชาติที่เรียกว่า คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ  
(ก.ต.ช.) มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ตรวจสอบก ากบัดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงมี
อ านาจพิจารณาคดัเลือกผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติดว้ย และมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่
เรียกวา่ คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) มีอ านาจออกหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลและ
พจิารณาการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ พจิารณาความดีความชอบ และลงโทษวินัยขา้ราชการ
ต ารวจ คณะกรรมการทั้งสองจึงเปรียบเสมือนหัวใจของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เป็นตวัก าหนด
ทิศทางในการขบัเคล่ือนส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีมาตรฐานสากลทดัเทียมอารยประเทศและ
อ านวยความสงบสุขแก่สังคมและประชาชนอย่างแท้จ ริง การก าหนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ องคก์รคณะกรรมการระดบัสูงของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
จึงมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายระดบัชาติ และก าหนดกฎเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลใช้
บงัคบัแก่ขา้ราชการต ารวจทัว่ประเทศประมาณสองแสนกวา่คน ขา้ราชการต ารวจจะท างานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมเพื่อคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้
เพยีงใดนั้น จึงขึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบของคณะกรรมการทั้งสองน้ีวา่จะมีความเหมาะสมเพยีงไร 
 สภาพปัญหาที่น ามาสู่การเสนอแก้ไขโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
นโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ มาจากความไม่เป็นอิสระในการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการ อันเน่ืองมาจากอ านาจครอบง าจากฝ่ายการเมือง และผูมี้อิทธิพลใน
ทอ้งถ่ิน ที่ส่งผลกระทบต่อการใชอ้  านาจไม่เป็นธรรมในการก าหนดนโยบาย การแต่งตั้งโยกยา้ย
ขา้ราชการต ารวจตั้งแต่ระดบัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ลงมาจนถึงชั้นประทวน และการก าหนด
กฎเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลที่ไม่เป็นไปตามหลกันิติรัฐและหลกันิติธรรม 
 การก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ขา้ราชการต ารวจใหมี้ความเช่ือมโยงกบัฝ่ายบริหารไดเ้ป็นเร่ืองที่ดี แต่ก็อาจเป็นปัญหาในทางปฏิบติั
ไดห้ากฝ่ายการเมืองนั้นใชอ้  านาจครอบง าในทางที่ไม่ถูกไม่ควร เพือ่แลกกบัผลประโยชน์ตอบแทน
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ซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น การก าหนดใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมาจาก
ฝ่ายการเมืองทั้ งทางตรงและทางอ้อมดังที่ได้น า เสนอไว้ในบทก่อนหน้า น้ี อาจส่งผลให้
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง อนัเป็น
หลกัการส าคญัของการก าหนดกลไกการมีส่วนร่วม และท าให้ผูท้รงคุณวุฒิที่ไดรั้บเลือกมาท างาน
ไดอ้ยา่งอิสระและเที่ยงธรรม จากโครงสร้างที่ก  าหนดในพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
อาจดูเหมือนการท างานจะมีความเป็นอิสระเพราะมีกรรมการมาจากสามฝ่ายตามหลกัการแบ่งแยก
อ านาจ คือ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร และผูแ้ทนภายนอกจากภาคประชาชน แต่โดยสภาพของการ
ลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งต  าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ผูถู้กเสนอช่ือตอ้งออกจากที่
ประชุม (กรณีขณะนั้นเป็นรักษาราชการผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ) ท  าใหเ้หลือคณะกรรมการเพียง
สองฝ่าย ฝ่ายการเมืองซ่ึงมีทั้งจากทางตรงและทางออ้ม จ านวน 6 คน กบัผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 4 คน 
ท าให้ฝ่ายการเมืองพร้อมที่จะลงคะแนนให้คนใดคนหน่ึงในลกัษณะของการบล็อกโหวต (Block 
Vote) ซ่ึงมีแนวโนม้จะไดบุ้คคลที่ไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในลกัษณะที่ไม่มีความ
สมดุล (ไม่มีดุลยภาพ) และผูท้รงคุณวุฒิที่เช่ือว่าเป็นกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนที่มี
คะแนนเสียงนอ้ยกวา่ก็ยอ่มเล็งเห็นว่าแมจ้ะลงคะแนนไปในทางเดียวกนัหมดก็ไม่สามารถทดัทาน
คะแนนจากฝ่ายการเมืองได้ ท  าให้เกิดการครอบง าทางการเมืองอยา่งเห็นได้ชดั เม่ือผลของการ
โหวตเป็นไปดงัที่กล่าวมาแลว้จึงส่งผลต่อความเป็นอิสระและการท าหน้าที่อยา่งตรงไปตรงมาของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงการวิ่งเตน้ใชเ้ส้นสายใน
การแต่งตั้ งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจระดับรองลงมาจนถึงชั้นประทวน และการท าหน้าที่ของ
ขา้ราชการต ารวจในการอ านวยความยตุิธรรมและสร้างความสงบสุขให้สังคม การเปล่ียนแปลง
องคป์ระกอบของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติอาจไม่จ าเป็นตอ้งเพิม่เติมดว้ยคนภายนอกก็ได ้แต่
ควรเพิ่มสัดส่วนให้มีขา้ราชการต ารวจเป็นกรรมการในสัดส่วนที่สมดุลกัน โดยอาจลดจ านวน
กรรมการจากฝ่ายการเมืองที่ไม่มีความจ าเป็นต่อการก าหนดภารกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติให้
มีความเหมาะสม จากการศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ ผูศึ้กษามีแนวทางแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1  ปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมาจากฝ่ายการเมือ
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติซ่ึงก าหนดให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น แมจ้ะ
เป็นฝ่ายการเมืองโดยแท ้แต่การบริหารส านกังานต ารวจแห่งชาติยงัคงตอ้งเช่ือมโยงนโยบายกบัฝ่าย
บริหารจึงสมควรให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และเพื่อความเป็นกลางในการแต่งตั้งผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ จึงห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีออกเสียงในการคดัเลือกผูบ้ญัชาการต ารวจ
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แห่งชาติ  ส าหรับกรรมการโดยต าแหน่ง 5 คน ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการการเมืองและขา้ราชการ
ประจ าและมีส่วนเก่ียวขอ้งกับฝ่ายการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง
ยติุธรรม และเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ ให้ตดัออก และเปล่ียนเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
แทน เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติจะไม่ถูกครอบง าดว้ยอ านาจการเมือง และ
ส่งผลใหก้ารบริหารงานส านักงานต ารวจแห่งชาติมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ส่วนองคป์ระกอบสุดทา้ย 
คือ ผูท้รงคุณวุฒินั้ น จากการศึกษาเห็นควรแก้ไขที่มาให้มีความเหมาะสมและปราศจากการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระและเป็นกลางในสัดส่วนที่สมดุลกัน ได้แก่ ผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐ 
นกัวชิาการ และผูแ้ทนจากภาคประชาชน 
 5.2.2  ปัญหาการใชอ้  านาจนายกรัฐมนตรีเสนอช่ือผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และกระบวนการ
คดัเลือกผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
  ปัญหาการไม่สามารถแต่งตั้งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติในวาระแต่งตั้งประจ าปี 2552 
นั้น เกิดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองท าให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติไม่มีอิสระบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เกิดปัญหาการลงมติขดัแยง้กันระหว่างฝ่าย
การเมืองดว้ยกนั เป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีใชอ้  านาจในฐานะผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งรักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ โดยไม่เสนอช่ือขา้ราชการ
ต ารวจให้คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติพิจารณาคดัเลือก แนวทางในการแก้ปัญหาน้ี ผู ้
ศึกษาเห็นสมควรด าเนินการดงัน้ี 
  1)  ก าหนดรายละเอียดกระบวนการคดัเลือกผูบ้ญัชาการแห่งชาติไวใ้หช้ดัเจน ดงัน้ี 
   ใหค้ณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมีอ านาจพจิารณาคดัเลือกขา้ราชการต ารวจ
เพื่อด าเนินการแต่งตั้ งผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ  โดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาคดัเลือกรายช่ือขา้ราชการต ารวจโดยค านึงถึงระบบ
อาวโุส และผลการปฏิบติังานที่ผา่นมา เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเพื่อพิจารณา
คดัเลือก 
   (2)  การพิจารณาคดัเลือกให้ใช้มติเสียงขา้งมาก โดยที่ห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะประธานใชสิ้ทธิออกเสียงคดัเลือก 
  2)  ก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการคดัเลือกหรือสรรหาไวใ้ห้ชดัเจนในกฎหมายโดย
เทียบเคียงกับการได้มาซ่ึงต าแหน่งปลัดกระทรวงตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ
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แผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยอาจก าหนดให้ด าเนินการสรรหาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูส้มควรด ารงต าแหน่งผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ ก่อนวนัที่ผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติครบวาระ ซ่ึงหากไม่
สามารถด า เ นินการได้ภายในระยะ เวลาที่ ก  าหนดให้นายกรัฐมนตรีน า เสนอเหตุผลต่อ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเพื่อใช้ดุลพินิจในการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และ
แกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบัระยะเวลาในการรักษาราชการแทนไวใ้หช้ดัเจน 
 5.2.3  ปัญหาการใชดุ้ลพนิิจของนายกรัฐมนตรีในการออกค าสัง่รักษาราชการแทนหรือการช่วย
ราชการของผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
  ปัญหาในการแต่งตั้ งผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติที่ผ่านมาภายหลังจากประกาศใช้
พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 คือ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติได้รับค าสั่งให้ไปช่วย
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี และมีค  าสั่งนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งรักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติหลายคร้ัง โดยคร้ังที่มีปัญหามากที่สุดคือการแต่งตั้งรักษาราชการแทนผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติเป็นเวลาเกือบหน่ึงปี โดยเพิกเฉยต่อการด าเนินกระบวนการสรรหาผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ โดยที่คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติผูมี้อ  านาจคดัเลือกก็ไม่มีอ านาจโตแ้ยง้
แต่อย่างใด ดังนั้ น แนวทางแก้ไขในเร่ืองน้ีผู ้ศึกษาเห็นสมควรก าหนดเวลาว่าเม่ือต าแหน่งผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติใกลจ้ะครบวาระ ใหน้ายกรัฐมนตรีด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติคนใหม่ก่อนครบวาระ ซ่ึงหากนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดไม่ท าการ
เสนอช่ือ ใหน้ าบทบญัญตัิมาตรา 23 ของพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547เก่ียวกบัการนับ
องค์ประชุมของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติมาใช้ โดยให้กรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ขอใหมี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเพื่อมี
มติใหน้ายกรัฐมนตรีด าเนินการสรรหาขา้ราชการต ารวจที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมแลว้น ารายช่ือเสนอ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติพิจารณาคดัเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
ตามอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ที่ก  าหนดไวต้ามมาตรา 18(3) รวมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จดว้ย และในกรณีที่คณะกรรมการ นโยบายต ารวจแห่งชาติ
ไม่ยอมรับรายช่ือขา้ราชการต ารวจที่นายกรัฐมนตรีน าเสนอพจิารณาคดัเลือกในการเสนอช่ือคร้ังที่ 1 
หากนายกรัฐมนตรีย ังเ ห็นสมควรยืนย ันราย ช่ือดังกล่ าวให้นายกรัฐมนตรี เรียกประชุม
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติเพือ่พจิารณาทบทวนรายช่ือเดิมเป็นคร้ังที่สอง หากที่ประชุม
ยงัไม่เห็นชอบอีก ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาคดัเลือกรายช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติมาแทน ทั้งน้ี หากรายช่ือที่นายกรัฐมนตรีเสนอช่ือมาแทนนั้นคณะ กรรการนโยบาย
ต ารวจแห่งชาติพจิารณาไม่เห็นชอบ ก็ใหน้ายกรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งผูห้น่ึงผูใ้ดที่นายกรัฐมนตรี

DPU



134 
 

ได้เสนอช่ือมาแล้วเป็นผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติใหก้ารยอมรับผูน้ั้นเป็นผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
 5.2.4  ปัญหาต าแหน่งประธานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจมาจากฝ่ายการเมืองส าหรับกรณี
องคป์ระกอบของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจที่ก  าหนดใหน้ายกรัฐมนตรี ซ่ึงมาจากฝ่ายการเมือง
โดยแท ้เป็นประธานกรรมการนั้น ผูศึ้กษาเห็นวา่ภารกิจอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขา้ราชการ
ต ารวจเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย ตลอดจนออกกฎเกณฑเ์ก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขา้ราชการต ารวจทุกระดับชั้น ซ่ึงการก าหนดองค์ประกอบให้ขา้ราชการ
ต ารวจดว้ยกนัเป็นผูพ้จิารณามีขอ้ดีคือ จะลดระยะเวลาการท างาน เน่ืองจากไดผู้มี้ประสบการณ์การ
บริหารงานต ารวจซ่ึงรู้สภาพปัญหาอุปสรรคและการจดัโครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เป็นอยา่งดี แต่ก็มีขอ้เสียบางประการหากก าหนดให้ขา้ราชการบ านาญเป็นกรรมการนาน ๆ หรือ
หลายวาระติดต่อกนัอาจเกิดปัญหาการผกูขาดอ านาจ และหากก าหนดใหข้า้ราชการบ านาญที่อายตุวั
ใกลเ้คียงกบัต ารวจในราชการ ก็อาจเกิดปัญหาระบบอุปถมัภแ์ละการเช่ือมต่ออ านาจได ้ดงันั้น การ
ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจจึงควรตดันายกรัฐมนตรีออกจากต าแหน่ง
ประธานกรรมการ เปล่ียนเป็นขา้ราชการบ านาญที่อดีตเคยเป็นขา้ราชการต ารวจและพน้จากราชการ
มาแลว้มีระยะห่างพอสมควรที่จะป้องกนัปัญหาการสืบทอดอ านาจ และที่ส าคญัใหม้าจากระบบการ
เลือกตั้งที่เป็นธรรมโดยจากผูแ้ทนต ารวจที่ทุกระดบัชั้น 
 5.2.5  ปัญหากรรมการขา้ราชการต ารวจโดยต าแหน่ง ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการประจ ากรรมการ
โดยต าแหน่งที่มาจากส านักงาน ก.พ.ให้ตดัออก เน่ืองจากไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัภารกิจ
หน้าที่การบริหารงานบุคคลขา้ราชการต ารวจ และเพื่อความคล่องตวัในการบริหารราชการของ
คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ 
 5.2.6  ปัญหาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการต ารวจ (ก.ตร.) ที่มีผลกระทบต่อการแต่งตั้ ง
โยกยา้ยขา้ราชการต ารวจ 
  โครงสร้างของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจในปัจจุบนัส่งผลให้การแต่งตั้งโยกยา้ย
ขา้ราชการต ารวจไม่ไดใ้ชร้ะบบยติุธรรม คุณธรรม ระบบโควตา และการวิง่เตน้ซ้ือขายต าแหน่งเป็น
สาเหตุหลกัที่ท  าใหก้ารแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจมีปัญหามาโดยตลอด พระราชบญัญติัต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจมีอ านาจในการแต่งตั้งโยกยา้ย
ขา้ราชการต ารวจระดบัรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจแห่งชาติลงมาจนถึงระดบัผู ้
บงัคบัการ ทั้งที่คณะกรรมการขา้ราชการต ารวจมีองคป์ระกอบในส่วนที่เป็นรองผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติอยู่ด้วย จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะให้รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติและจเรต ารวจ
แห่งชาติพจิารณาเห็นชอบใหก้ารแต่งตั้งตนเองให้ด ารงต าแหน่ง ซ่ึงถือว่าเป็นบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย
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โดยตรง และการท าหน้าที่ของคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจอาจไม่มีความเป็นกลาง ดงันั้น จึง
สมควรแกไ้ขพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายต ารวจ
แห่งชาติมีอ านาจหนา้ที่ในการแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการต ารวจระดบัรองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
และจเรต ารวจแห่งชาติ  
  เม่ือโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการ
ต ารวจมีความเหมาะสม เป็นอิสระจากอ านาจการเมือง และอ านาจของผูมี้อิทธิพลในธุรกิจผิด
กฎหมายแลว้ การท างานของคณะกรรมการทั้งสองจะสามารถอ านวยความยตุิธรรมให้สังคมและ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ซ่ึงจะสร้างศรัทธาและความเช่ือมั่นของประชาชนในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาในชั้นตน้ซ่ึงอยูใ่นอ านาจของเจา้หน้าที่ต  ารวจต่อไป นอกจากการแกไ้ขปัญหา
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติดว้ยการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ใน
ส่วนที่เก่ียวกบัคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจตามที่ได้
น าเสนอในวิทยานิพนธ์เล่มน้ีแล้ว การพฒันาส านักงานต ารวจแห่งชาติในอนาคตตอ้งพฒันาทั้ง
ระบบบริหารไปพร้อมกนั ดว้ยการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายต ารวจ คือ กฎคณะขา้ราชการต ารวจให้
สอดคลอ้งกบัระบบคุณธรรม ใหป้ระเมินการท างานอยา่งเคร่งครัดตามหลกัเกณฑ ์โดยพิจารณาจาก
ขา้ราชการต ารวจที่มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงถือเป็นมาตรการส าคญัต่อการบริหารงานบุคคลของ
ต ารวจ 
  โครงสร้างองค์กรของต ารวจไทยนับได้ว่ามีการวางโครงสร้างที่ทนัสมัยและก้าวล ้ า
น าหน้ากว่าองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ เร่ิมตน้จากการมีพระราชบญัญติัการบริหารงานต ารวจเป็นการ
เฉพาะ และมีโครงสร้างที่สั้นไม่ตอ้งผ่านระบบการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีในเร่ืองการแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารระดบัสูง มีการจดัโครงสร้างการบริหารที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในทุกระดบั
ที่เช่ือมประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการท างานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได้
อยา่งน่าที่จะมีประสิทธิภาพ แมใ้นทางปฏิบตัิจะมีการหลีกเล่ียงการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ยการหา
ช่องวา่งของกฎหมายเพือ่ช่วยเหลือบุคคลใกลชิ้ด แต่การก าหนดโครงสร้างมีความเป็นอิสระก็จะมี
ส่วนช่วยลดปัญหาความ ไม่เป็นธรรมไดร้ะดบัหน่ึง และหากท าควบคู่กบัการสร้างระบบจริยธรรม
ที่เขม้แข็งจะท าให้คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ
ปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ยา่งเที่ยงธรรม สมศกัด์ิศรีและมีความสง่างาม 
  การปรับเปล่ียนโครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติในอนาคตที่ตอ้งท าร่วมกบัการ
ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการระดับต่างๆ คือ ตอ้งปฏิรูปให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมี
ขนาดเล็กลง ยกเลิกระบบรวมศูนยอ์  านาจและกระจายอ านาจการบริหารรวมถึงการแต่งตั้งโยกยา้ย
ไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ดว้ยการเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชน เอกชนในทอ้งถิ่นนั้น ๆ เขา้มามีส่วนร่วม

DPU



136 
 

ในการก าหนดนโยบาย ที่ส าคญัควรสร้างความเขา้ใจให้ต  ารวจยอมรับการเปล่ียนแปลง เปิดใจยอม
ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมปฏิบติั ปรับโครงสร้างต ารวจ ให้ทอ้งถิ่นร่วมการท างานกบัต ารวจ 
การปฏิรูปต ารวจไทย คือ ภาคการเมือง ภาคประชาชน และภาคเจา้หน้าที่ต  ารวจร่วมกัน โดยภาค
การเมืองตอ้งก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิรูปส่วนต ารวจตอ้งเปิดใจกวา้งในการยอมปฏิรูป
ตนเอง และภาคประชาชนตอ้งเขา้ใจและร่วมในการผลกัดนัการปฏิรูปทั้งสามส่วนตอ้งด าเนินการ
พร้อมกนั การปฏิรูปท าไมตอ้งให้คนภายนอกมาด าเนินการ ไม่ให้ต  ารวจปฏิรูปกนัเอง เกิดปัญหา
ระหวา่งต ารวจกบัฝ่ายการเมือง เป็นปัญหาอ านาจการใชดุ้ลยพนิิจ  ดงันั้นตอ้งท าใหต้  ารวจปลอดจาก
ฝ่ายการเมือง แต่ยงั  ไม่สามารถหลุดจากกรอบฝ่ายบริหารได้ ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเช่ือมัน่ในเร่ือง
ความปลอดภยัในชีวติ ทรัพยสิ์น ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง โดยมีต ารวจที่เป็นกลไกส าคญั
ในการปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อนัจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการบริหารราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติต่อไป 
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