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1.2.2 ให้ ตร. โดย สกพ. นำการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ทำหน้ าที่
ส่วนสนับสนุนงานสอบสวนให้กับสถานีตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 จำนวน 8,569 ตำแหน่ง กลับไป
ทบทวน โดยพิจารณาดำเนินการทดลองปฏิบัติจริงในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง แล้วให้นำผลการทดลอง
มาเป็นข้อมูลประกอบการเสนอ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณากำหนดตำแหน่งต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง
2. ข้อเท็จจริง
2.1 ตร. มีบันทึก ลง 9 ธ.ค.64 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 0009.13/8021 ลง 3 ธ.ค.64
อนุมัติโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง เพื่อให้ได้
ผลการทดลองที่เที่ยงตรง แม่น ยำ เชื่อถือได้ สำหรับเป็นข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของ
อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล กรณีการอนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ท ำหน้าที่ส่วนสนับสนุน
งานสอบสวนให้กับสถานีตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ในครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข 3)
2.2 ตร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0009.13/4206 ลง 29 ธ.ค.64 แจ้ง บช.น. และ ภ.1 – 9
เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
ในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง และให้เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมและเข้าร่วมประชุมทางไกล (Online)
เพื่อทราบรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 4)
2.3 บช.น. และ ภ.1 – 9 ได้คัดเลือกสถานีตำรวจทดลอง จำนวน 21 สถานี และสถานี
ตำรวจควบคุม จำนวน 21 สถานี เพื่อเข้าร่วมโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
ในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง โดยเริ่มดำเนินการทดลองตั้งแต่ 20 ม.ค.65 ถึง 20 เม.ย.65 รวมระยะเวลา
การทดลอง จำนวน 3 เดือน มีสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
สถานีตำรวจทดลอง
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
บช.น. สน.บางเขน บก.น.2
–
สน.บางนา บก.น.5
–
สน.บางมด บก.น.8
–
ภ.1 สภ.เมืองปทุมธานี
สภ.สวนพริกไทย
จว.ปทุมธานี
จว.ปทุมธานี
ภ.2 สภ.เมืองพัทยา
สภ.คลองกิ่ว
จว.ชลบุรี
จว.ชลบุรี
ภ.3 สภ.สีคิ้ว
สภ.ขามทะเลสอ
จว.นครราชสีมา
จว.นครราชสีมา
ภ.4 สภ.สุวรรณภูมิ
สภ.จตุรพักตรพิมาน
จว.ร้อยเอ็ด
จว.ร้อยเอ็ด
ภ.5 สภ.เมืองเชียงใหม่
สภ.แม่แฝก
จว.เชียงใหม่
จว.เชียงใหม่
ภ.6 สภ.วัดโบสถ์
สภ.บางกระทุ่ม
จว.พิษณุโลก
จว.พิษณุโลก
หน่วย

สถานีตำรวจควบคุม
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
สน.พญาไท บก.น.1
–
สน.พระโขนง บก.น.5
–
สน.ท่าข้าม บก.น.9
–
สภ.เมืองลพบุรี
สภ.ลำสนธิ
จว.ลพบุรี
จว.ลพบุรี
สภ.เมืองชลบุรี
สภ.พลูตาหลวง
จว.ชลบุรี
จว.ชลบุรี
สภ.โชคชัย
สภ.มะเริง
จว.นครราชสีมา
จว.นครราชสีมา
สภ.โพนทอง
สภ.เกษตรวิสัย
จว.ร้อยเอ็ด
จว.ร้อยเอ็ด
สภ.แม่ปิง
สภ.แม่วาง
จว.เชียงใหม่
จว.เชียงใหม่
สภ.วังทอง
สภ.บ้านแยง
จว.พิษณุโลก
จว.พิษณุโลก

หน่วย...
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หน่วย
ภ.7
ภ.8
ภ.9

สถานีตำรวจทดลอง
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
สภ.บ้านโป่ง
สภ.กระตีบ
จว.ราชบุรี
จว.นครปฐม
สภ.ถลาง
สภ.ตะกั่วทุ่ง
จว.ภูเก็ต
จว.พังงา
สภ.จะนะ
สภ.คลองหอยโข่ง
จว.สงขลา
จว.สงขลา

สถานีตำรวจควบคุม
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
สภ.โพธาราม
สภ.บางหลวง
จว.ราชบุรี
จว.นครปฐม
สภ.ฉลอง
สภ.บางสวรรค์
จว.ภูเก็ต
จว.สุราษฎร์ธานี
สภ.รัตภูมิ
สภ.บางกล่ำ
จว.สงขลา
จว.สงขลา

ทั้งนี้ การกำหนดให้มีสถานีตำรวจควบคุม ซึ่งมีคุณลักษณะที่เทียบเท่ากับ สถานี
ตำรวจทดลอง เพื่อใช้เป็นสถานีตำรวจเปรียบเทียบผลการประเมินโดยไม่มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่
2.4 การดำเนินโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในลักษณะ
สถานีตำรวจทดลอง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง
และหลังการทดลองที่กำหนดไว้เสร็จ สิ้นแล้ ว ปรากฏผลตามรายงานผลโครงการทดลองปฏิบัติจริ ง ของ
ส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง โดยสรุปได้ ดังนี้
2.4.1 การประเมินผลก่อนการทดลอง (Pre–Test) ด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่าง 17 – 19 ม.ค.65 กลุ่มตัวอย่างในสถานีตำรวจทดลอง มีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุน
งานสอบสวน ก่อนการทดลองปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.72 (ร้อยละ 74.44) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.31 มีระดับความคิดเห็นในระดับดี และกลุ่มตัวอย่างในสถานีตำรวจควบคุม มีความเห็น
ต่อการปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน ก่อนการทดลองปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88 (ร้อยละ
77.65) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.75 มีระดับความคิดเห็นในระดับดี
2.4.2 การประเมินผลหลังการทดลอง (Post–Test) ด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่ าง 25 – 29 เม.ย.65 โดยกลุ ่ มตั วอย่ างในสถานี ตำรวจทดลอง มี ความเห็ นต่ อการปฏิ บ ั ต ิ งานของ
ส่วนสนับสนุนงานสอบสวน หลังการทดลองปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 (ร้อยละ 89.67) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.19 มีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก และกลุ่มตัวอย่างในสถานีตำรวจ
ควบคุม มีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน หลังการทดลองปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
3.96 (ร้อยละ 79.24) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.22 มีระดับความคิดเห็นในระดับดี
2.4.3 เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ก่ อ นและหลั ง การทดลอง ผลการประเมิ น
หลังการทดลองของสถานีตำรวจทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 (ร้อยละ 89.67) สูงกว่าผลการประเมิน
ก่อนการทดลองของสถานีตำรวจทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.72 (ร้อยละ 74.44) ร้อยละ 15.23 และ
สูงกว่าผลการประเมินหลังการทดลองของสถานีตำรวจควบคุม มี ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 (ร้อยละ 79.24)
ร้อยละ 10.43
2.4.4 การประเมิ น สิ ่ ง ป้ อ นเข้ า (input) ระหว่ า งการทดลอง จากการสั ง เกต
สัมภาษณ์ และเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระหว่าง 14 – 31 มี.ค.65 พบว่า สถานีตำรวจทดลอง
ได้จัดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน เป็น 6 กลุ่มตามแบบที่กำหนดในโครงการฯ
มีบางสถานีตำรวจมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบ (admin) ช่ว ยประสานงานเกี่ย วกับการรับคำร้องทุกข์ออนไลน์และรายงานผลให้ผู้เสียหายทราบ
โดยข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานีตำรวจ
ส่วนใหญ่เป็น...
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ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจทดลอง มีบางส่วนที่เป็นข้าราชการตำรวจนอกสังกัด
ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสบการณ์ในการทำงานตามหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมาย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก ตร. ได้นำไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงานสอบสวนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด แม้วัสดุอุปกรณ์บางส่วนจะมีไม่เพียงพอ โดยบางสถานีตำรวจได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องด้วยการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งผู้บังคับบัญชาทุกระดับทั้ง ตร.
บช. และ บก. ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในการดำเนินการตามโครงการฯ เป็นอย่างดี และปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่ คือ ขาดแคลนกำลังพล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการฯ
2.4.5 การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ จากการ
ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ระหว่าง 25 – 29 เม.ย.65 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ และหัวหน้างานสอบสวน สรุปได้ ดังนี้
2.4.5.1 การกำหนดคุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ ง ของหั ว หน้ า
ส่วนสนับสนุนงานสอบสวน ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) ซึ่งกำหนดให้ตำแหน่งระดับ สว. ต้องเป็น
ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง สว. ทำหน้าที่สอบสวน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ หรือตำแหน่งระดับ รอง สว. ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
รอง สว. ทำหน้าที่สอบสวน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้
เป็นการกำหนดที่มีความเหมาะสมแล้ว
2.4.5.2 การกำหนดกรอบจำนวนตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. แต่ละกลุ่มงาน
ในส่วนสนับสนุนงานสอบสวนตามที่กำหนดในโครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว บางส่วน
ในสถานีตำรวจขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาณคดีจำนวนมาก กรอบจำนวนตำแหน่งจึงยังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ที่สถานีตำรวจต้องรับผิดชอบ เช่น กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานการบริหารทางคดีและการสอบสวน และสถานีตำรวจขนาดเล็กบางส่วนเห็นว่า
ควรเพิ ่ ม จำนวนตำแหน่ ง ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบในกลุ ่ ม งานการบริ ห ารทางคดี แ ละการสอบสวน และกลุ ่ ม งาน
การประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
2.4.5.3 การบริ ห ารจั ด การส่ ว นสนั บ สนุ น งานสอบสวนในช่ ว งทดลอง
สถานีตำรวจได้ดำเนินการออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มตามแบบที่กำหนดในโครงการ
บางสถานีตำรวจได้มอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล
ระบบ (admin) ช่วยประสานงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทุกข์ออนไลน์และรายงานผลให้ผู้เสียหายทราบ
2.4.5.4 หลั งจากการทดลองครบ 3 เดื อน พบข้ อดี ห รื อ จุ ด แข็ ง จาก
การทดลองตามโครงการ ที่ควรนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อไป คือ การแบ่งกลุ่มงานทำให้งานคดี
ในสถานีตำรวจเป็น ระบบมากขึ้น มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานพนักงานสอบสวนซึ่งช่วยลดภาระงานให้แก่
พนักงานสอบสวน มีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติ มีเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่จะกำหนดขึ้นใหม่
ส่วนปัญหาอุปสรรคหรือจุดอ่อนจากการทดลอง คือ พนั กงานสอบสวนบางส่วนมีความรู้หรือความชำนาญ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
จึงควรกำหนดคุณสมบัติให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม นอกจากนี้จำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนสนับสนุนงานสอบสวนมีไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
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2.4.5.5 จากผลการประเมินผลก่อนการทดลอง (Pre-Test) ในงานสารบบ
คดีอาญาในสถานีตำรวจ การประสานงานทางคดี และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
มีห ลายหัว ข้อซึ่งแปลผลได้ว่าดี แต่อยู่ในกลุ่มดีน้อยที่ส ุดในภาพรวม เช่ น การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง
ในคดีอาญา การควบคุมการแจ้งความคืบหน้าการสอบสวน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยาน การแจ้งผลคดี
ให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม (ทว.) ทราบ การช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การจัดเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ การช่ว ยเหลือจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุคดีจราจร เป็นต้น
สถานีตำรวจได้มีการปรับ ปรุงหรือแก้ไข โดยได้มีการมอบหมายหน้าที่แก่ผ ู้ปฏิบัติงานในส่ว นสนับสนุน
งานสอบสวนให้มีความชัดเจน มีการติดตาม ตรวจสอบ รายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ในหน้าที่
ให้เป็นระบบและถูกต้อง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
2.4.5.6 ข้อเสนอะแนะเพิ่มเติมในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนในส่วนสนับสนุนงานสอบสวน ให้เพิ่มเติม ตัดทอน หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ดังนี้
(1) กลุ่ม 1 การบริหารทางคดีและการสอบสวน
- เพิ่มลักษณะงาน 1 ข้อ เป็น “...) ควบคุมระบบการรับ–ส่ง
ประเด็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนต่างพื้นที่”
(2) กลุ่ม 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพิ่มลักษณะงาน 1 ข้อ เป็น “...) ช่วยประสานงานเกี่ยวกับ
การรับคำร้องทุกข์ออนไลน์และรายงานผลให้ผู้เสียหายทราบ
(3) กลุ่ม 4 การรับ–ส่งตัวผู้ต้องหา
- เพิ่มคำว่า “หรือจำเลย” ต่อท้ายคำว่า “ผู้ต้องหา”
- ยกเลิ ก ลั ก ษณะงาน 1 ข้ อ คื อ “7) นำตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาไป
รักษาพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บ” เนื่องจากเป็นลักษณะงานในความรับผิดชอบของตำแหน่ ง ผบ.หมู่ – รอง สว.
ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
2.4.6 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานสอบสวน ระหว่าง
15 มี.ค. 65 – 20 เม.ย.65 โดยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินประชาชนผู้มารับบริการแจ้งความ
บนสถานีตำรวจระหว่างการทดลองของสถานีตำรวจทดลองและสถานีตำรวจควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชน
ที่รับบริการแจ้งความบนสถานีตำรวจ ผลการประเมินจากประชาชนที่มารับบริการบนสถานีตำรวจทดลอง
กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.54 (ร้อยละ 90.87) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.30 มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีตำรวจควบคุม กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 (ร้อยละ 88.53)
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.88 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
2.4.7 ผลการทดลองสรุปได้ว ่า โครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่ว นสนับ สนุ น
งานสอบสวนในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่กำหนดไว้ ดังนี้
(1) งานสารบบคดีอาญาในสถานีตำรวจมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้อง เห็นได้จากการประเมินผลโครงการโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประเด็นคำถาม
ในส่วนงาน...
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ในส่วนงานสารบบคดีอาญาในสถานีตำรวจ กลุ่มตัวอย่างในสถานีตำรวจทดลองมีความพึงพอใจในงานสารบบ
คดีอาญาในสถานีตำรวจ เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 74.71 เป็น 89.44 คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น
14.73
(2) การประสานงานทางคดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตร.
มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการประเมินผลโครงการโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative
research) ประเด็นคำถามในส่วนการประสานงานทางคดี กลุ่มตัวอย่างในสถานีตำรวจทดลองมีความพึงพอใจ
ในการประสานงานทางคดี เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 74.30 เป็น 89.64 คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น
15.34
(3) การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนได้รับการสนับสนุน ลดภาระงานลง
เห็นได้จากการประเมินผลโครงการโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประเด็นคำถามในส่วน
การสนับ สนุน การปฏิบ ัติงานของพนักงานสอบสวน กลุ่มตัวอย่างในสถานีตำรวจทดลองมีความพึงพอใจ
ในการสนับสนุน การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง ร้อยละ 74.31 เป็น
89.92 คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 15.61
(4) หัวหน้าสถานีตำรวจและหัวหน้างานสอบสวน กำกับดูแล บริหารงานสอบสวน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการประเมินผลโครงการโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ซึ่งหัวหน้าสถานีตำรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
(5) ประชาชนผู้รับบริการจากงานสอบสวนมีความพึงพอใจจากการปฏิบัติ
หน้าที่ เห็นได้จากการประเมินผลโครงการโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชาชน
ผู้รับบริการงานสอบสวนในสถานีตำรวจทดลองมีความพึงพอใจในบริการ ร้อยละ 90.87 มากกว่าประชาชน
ผู้รับบริการงานสอบสวนในสถานีตำรวจควบคุม ร้อยละ 88.53
2.4.8 ข้อเสนอแนะจากการทดลองปฏิบัติจริง
2.4.8.1 ควรกำหนดขอบเขตและแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือหัวหน้างานสอบสวน
หรือหัวหน้าส่วนสนับสนุนงานสอบสวน ปรับเกลี่ยงานแต่ละกลุ่ม และการแบ่งมอบงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ละนายรับผิดชอบเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของปริมาณงานในแต่ละสถานีตำรวจที่มีความแตกต่างกัน
2.4.8.2 ควรปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์ แ ละกำหนดตำแหน่ ง ของ
ส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานีตำรวจ เพื่อกำหนดจำนวนและระดับผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานที่ต้อง
ปฏิบัติในโอกาสต่อไป
2.4.8.3 ควรบรรจุแต่งตั้งหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ ดำรงตำแหน่ง
ทีป่ ฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงานสอบสวนของสถานีตำรวจ ให้เต็มตามกรอบจำนวนตำแหน่งที่กำหนดไว้
2.4.8.4 ควรกำหนดความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการ
สำหรับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ในส่วนสนับสนุนงานสอบสวนของสถานีตำรวจอย่างเหมาะสม
2.4.8.5 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่จะต้องดำรงตำแหน่ง
หรืออยู่ในตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงานสอบสวนของสถานีตำรวจ ให้มีความรู้ ความสามารถ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
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2.4.8.6 ควรกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของข้าราชการตำรวจ
2.4.8.7 ควรจัดสรรงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความจำเป็น
ในการปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานีตำรวจ
2.5 ตามข้อ 2.4 สกพ. พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
2.5.1 ให้เพิ่มเติม ตัดทอน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานสอบสวน
ดังนี้
2.5.1.1 กลุ่ม 1 การบริหารทางคดีและการสอบสวน
(1) เพิ่มลักษณะงาน 1 ข้อ เป็น “...) ควบคุมระบบการรับ –ส่ง
ประเด็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนต่างพื้นที่”
2.5.1.2 กลุ่ม 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เพิ่มลักษณะงาน 1 ข้อ เป็น “...) ช่วยประสานงานเกี่ยวกับ
การรับคำร้องทุกข์ออนไลน์และรายงานผลให้ผู้เสียหายทราบ”
2.5.1.3 กลุ่ม 4 การรับ–ส่งตัวผู้ต้องหา
(1) เพิ่มคำว่า “หรือจำเลย” ต่อท้ายคำว่า “ผู้ต้องหา”
(2) ยกเลิกลักษณะงาน 1 ข้อ คือ “7) นำตัวผู้ต้องหาไปรักษาพยาบาล
กรณีได้รับบาดเจ็บ” เนื่องจากเป็นลักษณะงานในความรับผิดชอบของตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่
ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
2.5.2 กรณีการกำหนดจำนวนและระดับผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ
ในเบื้องต้นต้องยืนยันกรอบจำนวนตำแหน่งตามเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ได้พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ
ของงานในความรับผิดชอบของแต่ละสถานีตำรวจ ประกอบกับ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อ 15 ก.ค.64 มีมติอนุมัติแล้ว การกำหนดจำนวนตำแหน่งจึงต้องกำหนดตามกลุ่มปริมาณงาน
ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ
ซึ่งหากในอนาคตปริมาณงานในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น สกพ. จะได้
ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมต่อไป
2.5.3 กรณีการบรรจุ แ ต่ งตั้ งหรื อ แต่ง ตั ้ง ข้ าราชการตำรวจให้ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ ใ น
ส่วนสนับสนุนงานสอบสวน ให้ครบหรือเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ การกำหนดความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการ สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในส่วนสนับสนุนของสถานีตำรวจ อย่างเหมาะสม
และการกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ควรมอบหมายให้ สกพ.
พิจารณาดำเนินการ
2.5.4 กรณี ก ารฝึ ก อบรมข้ า ราชการตำรวจที ่ จ ะต้ อ งดำรงตำแหน่ ง หรื อ อยู ่ ใ น
ตำแหน่งที่ต้องปฏิบ ัติห น้าที่ในส่ว นสนับสนุนงานสอบสวนของสถานีตำรวจ ให้มีความรู้ ความสามารถ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควรมอบหมายให้ บช.ศ. พิจารณาดำเนินการ
2.5.5 กรณีการจัดสรรงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความจำเป็ น
ในการปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานีตำรวจ ควรมอบหมายให้ สงป. และ สกบ. พิจารณา
ดำเนินการ
2.6 สกพ. ...
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2.6 สกพ. ได้นำผลการการทดลอง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามข้อ 2.4 และ 2.5 มาปรับปรุง
เพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข รายละเอีย ด ขั้นตอน และวิธ ีการต่าง ๆ ที่ส ่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิ ภ าพ
ในการปฏิ บ ั ต ิ งานของส่ วนสนั บสนุ นงานสอบสวนในสถานี ตำรวจให้ ครอบคลุ ม สอดรั บกั บอำนาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ตร. และประชาชนแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
2.6.1 กำหนดให้ “ส่วนสนับสนุนงานสอบสวน” เป็นกลุ่มตำแหน่งในโครงสร้างของ
สถานีตำรวจ โดยมีหัวหน้างานสอบสวนเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติ และให้ส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทางคดี และการสอบสวน การประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรับ –ส่งตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลย การสนับสนุนเวรสอบสวน และการสนับสนุนการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
สถานีตำรวจ

งานอำนวยการ

งานป้องกันปราบปราม

งานจราจร

งานสืบสวน

งานสอบสวน
หัวหน้างานสอบสวน

รอง ผกก.(สอบสวน)
สว.(สอบสวน)
รอง สว.(สอบสวน)

ส่วนสนับสนุน
งานสอบสวน

2.6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
ตำแหน่ง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) หรือ รอง สว. ทำหน้าที่
สอบสวน (หัวหน้างานคดี) กำหนดให้มีหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนงานสอบสวน รับผิดชอบ
วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ด้ า นการบริ ห ารทางคดี แ ละการสอบสวน ประสานเพื ่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการสืบสวนสอบสวน การรับ –ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย การสนับสนุนเวรสอบสวน และการสนับสนุน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งรับผิดชอบการสอบสวนคดีในบางลักษณะ โดยจำแนกออกเป็นงาน
ดังนี้
2.6.2.1 วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมิน ผล ให้คำปรึกษา แนะนำ มอบหมายงานให้ผ ู้ปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนงานสอบสวนปฏิบัติ
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลักษณะงานข้างต้น
2.6.2.2 การสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งพนักงานอัยการ การสอบสวน
เพิ่มเติมในคดีที่ออกหมายจับไว้ต่อมาจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ภายหลัง ทั้งนี้ ตามที่หัวหน้างานสอบสวนหรือหัวหน้า
สถานีตำรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรที่จะต้องมอบหมายให้เป็นผู้ทำการ
สอบสวน
2.6.2.3 การสอบสวน...
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2.6.2.3 การสอบสวนคดีที่หัวหน้างานสอบสวนหรือหัวหน้าสถานีตำรวจ
มอบหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาสำนวนค้างหรือช่วยสนับสนุนงานสอบสวนในภาพรวมของสถานีตำรวจ
2.6.2.4 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้มีอำนาจมอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่การงานประจำ และ
ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานสอบสวนทราบในทันที
2.6.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.6.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานสอบสวน (ตำแหน่ง ผบ.หมู่ –
รอง สว.) แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 การบริ ห ารทางคดี แ ละการสอบสวน เป็นการปฏิบัติงานเพื่ อ
สนับสนุน การกำกับดูแล และควบคุมการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ให้กับหัวหน้างานสอบสวนและหัวหน้า
สถานีตำรวจ ตรวจสอบ เร่งรัดให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ
สอบสวนให้เสร็จสิ้น การจัดเก็บสารบบคดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบสวนเพิ่มเติมตาม คำสั่งของ
พนักงานอัยการหรือการสอบสวนกรณีมีการจับกุมผู้ต้องหาได้ภายหลัง งานดังกล่าว ได้แก่
1) งานอำนวยการงานสอบสวน
2) จัดทำและควบคุมสารบบคดีอาญา–คดีจราจร ของสถานีตำรวจ (สมุดคุมคดี)/
สมุดสารบบคดีอาญา
3) ควบคุมสารบบเอกสารการขยายเวลาการสอบสวน
4) จัดทำและควบคุมสารบบสำนวนคดีชันสูตรพลิกศพ
5) การตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวน จัดทำบัญชีสำนวนค้าง รายงานสรุป
สำนวนคดีค้าง
6) งานของกลางคดีอาญา ได้แก่ การควบคุม เก็บรักษา ทำบัญชี และจำหน่าย
ของกลางและวัตถุพยานในคดี หรือวัตถุพยานที่ส่งไปตรวจพิสูจน์ ควบคุมการอายัดและการรักษาทรัพย์ของกลาง
แจ้งผลเกี่ยวกับทรัพย์ของกลางที่พนักงานอัยการสั่งคืน นำอาวุธปืนของกลางส่งกองสรรพาวุธ การยึดทรัพย์
หรือของกลางตามคำสั่งศาล
7) ควบคุมสารบบหมายจับ การถอนหมายจับ
8) ควบคุมสารบบการอายัดตัวผู้ต้องหา การถอนอายัดตัวผู้ต้องหาต่อเรือนจำ
9) การจัดเวรพนักงานสอบสวน
10) งานประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานสอบสวน
11) การรายงานคดีต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานคดีอุกฉกรรจ์และคดีที่น่าสนใจ
12) รายงานสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
13) รายงานผลคดีอาญาตามนโยบายหรื อ ที่ผ ู้ บัง คับบัญชาสั่ งการ เช่น
อบายมุข คดีเมาแล้วขับ คดียาเสพติด เป็นต้น
14) ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอั ยการ ตามประเภทคดีต่าง ๆ
เช่น คดีในอำนาจศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นต้น รวมทั้งประสานงาน
ควบคุมสำนวนการสอบสวนที่พนักงานอัยการรับและไม่รับไว้พิจารณา
15) ควบคุมสารบบคำสั่งของพนักงานอัยการ ให้สอบสวนเพิ่มเติม รวมทั้ง
การสอบสวนกรณีการจับกุมผู้ต้องหาได้ภายหลังที่ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการแล้ว
16) งานประกัน...
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16) งานประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ ควบคุมสัญญาประกัน ควบคุมหลักทรัพย์
คืนเงินหรือหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งกรณีผิดสัญญาประกัน
17) จัดเก็บและควบคุมสำเนาสำนวนการสอบสวน
18) ควบคุมและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพนักงานสอบสวน
19) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยาน
20) การเบิกจ่ายเงินค่าชันสูตรพลิกศพ
21) ควบคุมการแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
22) ควบคุมการตรวจเยี่ยมพยานหรือผู้เสียหายในคดีอาญา
23) ควบคุมการสอบสวนเด็กและเยาวชนของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
24) ควบคุมการแจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา
25) ควบคุมระบบการรับ –ส่งประเด็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ต่างพื้นที่
กลุ่ม 2 การประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย เป็นการปฏิบัติงานเพื่ อ
บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม โดยประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น เช่น
อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ สถานีตำรวจอื่น หน่วยงานด้านนิติว ิทยาศาสตร์ หน่วยงานตรวจพิสูจน์หลั กฐาน
ส่วนราชการอื่น ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางคดี แจ้งผลการตรวจสอบ
ดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุ พยาน พยานเอกสาร ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการประสานงานกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก ตร. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค์
งานดังกล่าว ได้แก่
1) ตรวจสอบผลคดีและแจ้งหน่วยงานที่ร้องขอ
2) พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา ส่งลายพิมพ์นิ้วมือตรวจสอบและประสานงานกับ
ทว.
3) การส่งหมาย ได้แก่ หมายเรียกพยานของศาล หมายเรียกพยานและ
ผู้ต้องหาจากสถานีตำรวจอื่นที่ประสานให้ส่งหมาย
4) การแจ้งผลคดีให้ ทว. ทราบ
5) การแจ้งให้ดำเนินคดีจากส่วนราชการอื่น
6) ควบคุมหนังสือร้องเรียน
7) ขอตรวจสอบผลคดีกับหน่วยงานอื่น ประสานติดตามและขอรั บผล
การตรวจสอบ
8) ส่งของกลางตรวจพิสูจน์ไปยังหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (พฐ.จว./
ศพฐ./สพฐ.ตร.) หน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจพิสูจน์
9) ประสานขอรับผลการตรวจชันสูตรบาดแผล/ศพ จากแพทย์ในสถานพยาบาล
10) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับศาล อัยการ หรือหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมอื่น ๆ
กลุ่ม 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น การปฏิบัติ งานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบเทคโนโลยี...
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ตร. การสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งการประสานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง งานดังกล่าว ได้แก่
1) งานระบบสารสนเทศอาชญากรรมของสถานีตำรวจ (Criminal Record
Information Management Enterprise System – CRIMES)
2) งานสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนยานพาหนะ ทะเบียนอาวุธปืน เป็นต้น
3) การขอหมายจับทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาล
4) งานตรวจสอบข้ อ มู ล สื บ ค้ น ข้ อ มู ล อื ่ น ๆ ที ่ ส นั บ สนุ น การสื บ สวน
สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน หรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5) ช่วยประสานงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทุกข์ออนไลน์และรายงานผลให้
ผู้เสียหายทราบ
กลุ่ม 4 การรับ–ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นลักษณะงานที่ต้องควบคุม
ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา เดินทางไปส่งตัวที่ ศาล เรือนจำ หรือสถานที่ควบคุมอื่น ๆ หรือสถานที่อื่น
ซึ่งพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี เช่น การนำตัว
ผู้ต้องหาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ เป็นต้น งานดังกล่าว ได้แก่
1) ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปศาล หรือสถานที่ควบคุมอื่น เพื่อนำตัวไป
ผัดฟ้อง หรือฝากขัง
2) นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปฟ้องศาลแขวง กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ
3) รับ–ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยอายัดตัว จากเรือนจำ
4) ส่งตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นเด็ก เยาวชน ไปยังสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
5) ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดไปยังสำนักงานคุมประพฤติ
6) นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
7) นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
กลุ่ม 5 การสนับสนุนเวรสอบสวน เป็นลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือ
พนักงานสอบสวนขณะเข้าเวรสอบสวน ทั้งในสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจ งานดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่
– ส่วนที่ 1 เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนเวรโดยตรง
ได้แก่
1) ปฏิ บ ั ต ิ งานตามที ่ พนั ก งานสอบสวนเวรมอบหมายให้ ทำแทนได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2) เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนเวร สนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน
3) ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา–จราจร ถ่ายภาพ ทำแผนที่ จัดเก็บ
พยานหลักฐานต่าง ๆ ทางคดี ตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน
4) ควบคุมตารางการนัดหมายพยาน การผัดฟ้อง และฝากขัง
5) การช่วยเหลือ...
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5) การช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยคดีที่ดำเนินการได้
ตามกฎหมาย
6) ส่งตัวผู้เสียหาย ผู้บาดเจ็บในคดี ไปยังสถานพยาบาล
7) นำรถอุบัติเหตุคดีจราจร ของกลางคดีอาญา มาเก็บรักษา ส่งตรวจสภาพ
8) บันทึกภาพวีดิทัศน์ในการสอบสวน (กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการ)
9) ทำสัญญาประกัน คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ออกใบเสร็จรับเงินประกัน
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานธุรการเพื่อเก็บรักษาเงินประกัน ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานสอบสวน
– ส่วนที่ 2 เป็ น งานที ่ส นั บสนุ นการสอบสวนของพนั ก งานสอบสวนเวร
บนสถานีตำรวจ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาแจ้งความ ได้แก่
10) งานควบคุม ลงบันทึกประจำวัน (ปจว.) เกี่ยวกับคดี
11) การคัดสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
12) ออกใบรับแจ้งความให้ผู้เสียหาย
13) การลงบันทึกประจำวันระบบอิเล็กทรอนิกส์
14) ปฏิบัติหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับคดีอาญาทุกประเภท
15) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินเปรียบเทียบปรับคดีอาญาทุกประเภท
กลุ่ม 6 การสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติร่วมกับข้าราชการตำรวจงานต่าง ๆ ในสถานีตำรวจ เพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และรักษาความสงบเรียบร้อย งานดังกล่าว ได้แก่
1) การถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรม–
วงศานุวงศ์ ในการเสด็จ พระราชดำเนิน ทั้งกรณีการเสด็จฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบและได้รับคำสั่งให้ ไป
สนับสนุนการปฏิบัติของสถานีตำรวจหรือหน่วยงานอื่น
2) ร่วมกับงานป้องกันปราบปราม รักษาความสงบเรียบร้อยในเหตุการณ์ต่าง ๆ
เช่น การชุมนุมสาธารณะ การแข่งขันกีฬา การแสดงมหรสพ งานประเพณี เทศกาลสำคัญ เป็นต้น
3) ปฏิบัติงานร่วมในการระดมป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตั้ง
จุดตรวจค้น ทั้งในแผนการปฏิบัติประจำของสถานีตำรวจ และการปฏิบัติตามนโยบายพิเศษ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น การตั้งจุดตรวจด้านความมั่นคง เป็นต้น
4) ปฏิบัติงานสนับสนุนงานป้องกันปราบปราม กรณีต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ร่วมทีมออกตรวจเยี่ยมชุมชน งานบรรเทาสาธารณภัย งานจิตอาสา เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุน
ส่วนราชการอื่นในพื้นที่รับผิดชอบ
5) การระงับ แก้ไข การกระทำความผิดในเหตุร้าย หรือเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.7 ตร. มีคำสั่งที่ 537/2555 ลง 27 ก.ย.55 กำหนดโครงสร้างสถานีตำรวจและ
อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ โดยแบ่งโครงสร้างสถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นระดับ
ตำแหน่ง ผกก. สวญ. และ สว. และกำหนดลักษณะงานในสถานีตำรวจแบ่งเป็น 5 งาน กับ 1 หน่วยปฏิบัติการ
คือ งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ปัจจุบัน ตร. มีสถานีตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 จำนวน 1,484 สถานี แยกเป็น สถานีตำรวจ
ที่มี ผกก...
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ที่มี ผกก. เป็นหัวหน้าสถานี จำนวน 1,269 สถานี สวญ. เป็นหัวหน้าสถานี จำนวน 87 สถานี และ สว.
เป็นหัวหน้าสถานี จำนวน 128 สถานี รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 5)
ตารางแสดงจำนวนสถานีตำรวจทั่วประเทศในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9
ระดับตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล/สถานีตำรวจภูธร
ผกก.
สวญ.
สว.
88
–
–
113
4
17
107
3
7
193
18
25
203
24
25
135
9
15
124
8
15
96
6
2
108
7
6
102
8
16
1,269
87
128

สังกัด
บช.น.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
รวม

รวม
88
134
117
236
252
159
147
104
121
126
1,484

2.8 ตร. มีคำสั่งที่ 538/2555 ลง 27 ก.ย.55 กำหนดการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน โดยในส่วนของผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ได้ระบุถึง
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน คุมผู้ต้องหาไปศาล ธุรการทางคดี เสมียนเปรียบเทียบ
เสมียนคดี บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน สืบสวน ธุรการสอบสวน และ เสมียนประจำวันคดี
(เอกสารหมายเลข 6) สถานภาพกำลังพลข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ – รอง สว. ผู้ปฏิบัติงานสอบสวน
ในสถานีตำรวจ ปรากฏรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

หน่วยงำน

ผู้ช่วยพนักงำน
สอบสวน

ธุรกำรทำงคดี

ตำแหน่ง คนครอง ตำแหน่ง
บช.น.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
รวม

600
467
443
643
644
465
371
372
391
429
4,825

270
40
47
154
250
46
89
51
216
286
1,449

106
97
104
28
43
20
26
13
55
163
655

เสมียน
เปรียบเทียบ

คน
ตำแหน่ง
ครอง
13 93
15 19
11 17
1
36
24
2
13
1
8
2
24
23
36 26
123 241

เสมียนคดี

เสมียน
ประจำวันคดี

คน
คน
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ครอง
ครอง
11
125
25
34
67
1
1
1
7
52
48
3
27
15
0
0 387

บันทึกข้อมูล
เกีย่ วกับกำร ธุรกำรสอบสวน
สื บสวนสอบสวน

คน
คน
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ครอง
ครอง
18
152
1
1
85
6
26
0
0
237

คน
ครอง
20
18
38

คุมผู้ต้องหำ
ไปศำล
ตำแหน่ง
6
146
158
415
397
195
279
191
194
231
2,212

คน
ครอง
1
46
48
160
208
84
62
47
138
143
937

หมายเหตุ : ไม่รวมตำแหน่งที่ทำหน้าที่สืบสวน ในงานสอบสวน

2.9 เกณฑ์การ...
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2.9 เกณฑ์การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งส่วนสนับสนุนงานสอบสวนให้กับสถานี
ตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ที่ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อ
15 ก.ค.64 มีมติอนุมัติ ตามข้อ 1.2.1.1 ใช้ปริมาณคดีที่รับแจ้งของสถานีตำรวจ โดยคำนวณคดีอาญา – จราจร
ที่ทำสำนวนการสอบสวนเป็น 1 คดี คดีที่ฟ้องวาจา 4 คดี คิดเป็น 1 คดี เฉลี่ย 3 ปีแยกเป็น
2.9.1 เกณฑ์การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่หัวหน้า
ส่วนสนับสนุนงานสอบสวน กำหนดไว้ ดังนี้
2.9.1.1 สถานีตำรวจที่มีคดี 0 – 300 คดี และมี ผกก. หรือ สวญ. เป็น
หัวหน้าสถานี กำหนดตำแหน่งระดับ รอง สว. จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นหัวหน้าส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
2.9.1.2 สถานีตำรวจที่มีคดี 301 คดีขึ้นไป และมี ผกก. เป็นหัว หน้า
สถานี กำหนดตำแหน่งระดับ สว. จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นหัวหน้าส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
2.9.1.3 สถานีตำรวจที่มี สว. เป็นหัวหน้าสถานี ไม่กำหนดตำแหน่งหัวหน้า
ส่วนสนับสนุนงานสอบสวน โดยให้หัวหน้าสถานีตำรวจมอบหมายข้าราชการตำรวจที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่
หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
2.9.2 เกณฑ์การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ –
รอง สว. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงานสอบสวน กำหนดไว้ ดังนี้
2.9.2.1 สถานีตำรวจ ที่มีคดี 0 – 500 คดี กำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่การบริหารทางคดี และประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง การรับส่งผู้ต้องหา จำนวน 2 ตำแหน่ง และงานสนับสนุนเวรสอบสวน
เฉพาะส่วนที่ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 6 ตำแหน่ง
2.9.2.2 สถานีตำรวจ ที่มีคดี 501 – 1,000 คดี กำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่
ที่ปฏิบัติหน้าที่การบริหารทางคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง การรับส่งผู้ต้องหา จำนวน 2 ตำแหน่ง และงานสนับสนุน
เวรสอบสวน เฉพาะส่วนที่ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 7 ตำแหน่ง
2.9.2.3 สถานี ต ำรวจ ที ่ ม ี ค ดี 1,001 – 1,500 คดี กำหนดตำแหน่ ง
ผบ.หมู่ ที่ปฏิบัติหน้าที่การบริหารทางคดี จำนวน 2 ตำแหน่ง ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย จำนวน
1 ตำแหน่ง งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง การรับส่งผู้ต้องหา จำนวน 2 ตำแหน่ง และ
งานสนับสนุนเวรสอบสวน เฉพาะส่วนที่ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 10 ตำแหน่ง
2.9.2.4 สถานีตำรวจ ที่มีค ดี 1,501 คดีขึ้นไป กำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่
ที่ปฏิบัติหน้าที่การบริหารทางคดี จำนวน 3 ตำแหน่ง ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง
งานเทคโนโลยี สารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ ง การรั บส่ งผู ้ ต ้ องหา จำนวน 2 ตำแหน่ ง และงานสนั บสนุ น
เวรสอบสวน เฉพาะส่วนที่ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 11 ตำแหน่ง
2.9.2.5 สำหรั บ หน้ า ที ่ ในส่ ว นการสนับ สนุน เวรสอบสวน ในส่ ว นที่ 1
(ลำดับที่ 1) ถึง 9)) ตามข้อ 2.6.3 ซึ่งเป็นหน้าที่เดิมของ ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเดิม และ
อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อ 21 พ.ค.62 มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่ง
ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งให้พนักงาน
สอบสวน 2 นาย มีตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 1 นาย
เกณฑ์การวิเคราะห์...
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เกณฑ์การวิเคราะห์ตำแหน่ง จำแนกตามปริมาณคดีและลักษณะงาน ปรากฏ
ตามตาราง ดังนี้
กลุ่มงาน
รวม*
ปริมาณคดี
สนับสนุนเวรสอบสวน
การบริหาร
รับ–ส่ง
(ตำแหน่ง)
ประสานงาน เทคโนโลยี
ทางคดี
ผู้ต้องหา
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ตามจำนวน รอง สว.
0–500
1
1
2
2
6
(สอบสวน)
2
นาย
มี
1
1
1
2
2
7
501–1,000
ผู้ปฏิบัติงาน 1 นาย
2
1
1
2
4
10
1,001–1,500
3
1
1
2
4
11
1,501 ขึ้นไป
หมายเหตุ : – ปริมาณคดี คำนวณจากคดีที่ทำสำนวนคิดเป็น 1 คดี คดีฟ้องวาจา 4 คดี คิดเป็น 1 คดี โดยเป็นสถิติคดีเฉลี่ย 3 ปี
– *ไม่รวมตำแหน่งที่ทำหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนเวรสอบสวน ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นงานของตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เดิม ที่ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อ 21 พ.ค.62
มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งไว้แล้วตามเกณฑ์ที่ ตร. เสนอ

2.10 สกพ. ได้ร่วมกับ บช.น. และ ภ.1 – 9 วิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งตามเกณฑ์
ที่กำหนดตามข้อ 2.9 ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นอื่นของหน่วยดังกล่าวแล้ ว
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
2.10.1 ผลการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. เพื่อทำหน้าที่
ผู ้ ช ่ ว ยพนั ก งานสอบสวน และคุ ม ผู ้ ต ้ อ งหาไปศาล ซึ ่ ง เป็ น ตำแหน่ งในส่ ว นสนับ สนุ น งานสอบสวนให้กับ
สถานีตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,422 ตำแหน่ง แต่เนื่องจากปัจจุบันมีตำแหน่ง
ผู้ป ฏิบ ัติงานสอบสวน ได้แก่ ตำแหน่งที่ทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล จำนวน 2,212 ตำแหน่ง อยู่แล้ ว
จึงจะต้องกำหนดตำแหน่งเพิ่มอีกจำนวน 7,210 ตำแหน่ง (แต่เนื่องจากเดิมตำแหน่งที่ทำหน้าที่คุมผู้ต้องหา
ไปศาลในสถานีตำรวจในสังกัด ภ.8 เกินกรอบการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง จึงต้อง
ปรับเกลี่ยตัดโอนตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สถานีตำรวจอื่นตามผลการวิเคราะห์ฯ จึงส่งผลให้มีตำแหน่งที่ต้อง
ดำเนินการในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,211 ตำแหน่ง) รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงผลการวิเคราะห์
กำหนดตำแหน่ง ดังนี้

ตารางแสดงผล...

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน และคุมผู้ต้องหาไปศาล
กรอบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสอบสวน (เดิม)
หน่วยงาน

เสมียน
เปรียบเทียบ
(ข)

เสมียนคดี
(ค)

เสมียน
ประจำวันคดี
(ง)

บันทึกข้อมูล
เกีย่ วกับ
สืบสวน
สอบสวน (จ)

ธุรการ
สอบสวน
(ฉ)

106
97
104
28
43
20
26
13
55
163
655

93
19
17
36
2
1
–
24
23
26
241

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

125
25
34
67
1
1
7
52
48
27
387

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
152
–
–
–
85
–
–
237

รวม
(ก) – (ฉ) คุมผู้ต้องหา
ไปศาล
324
141
155
283
46
22
33
174
126
216
1,520

6
146
158
415
397
195
279
191
194
231
2,212
3,732

สรุปต้องกำหนดตำแหน่ง
ผู้ช่วย
พนักงาน
สอบสวน

คุมผู้ต้องหา
ไปศาล

474
646
558
1,029
832
686
622
496
548
562
6,453

170
122
76
57
107
123
15
17
49
21
757***
7,210

หมายเหตุ : – *ไม่รวมตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเดิม ตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อ 21 พ.ค.62 ซึ่งรับผิดชอบงาน
การสนับสนุนเวรสอบสวน (ส่วนที่ 1 ข้อ 1) ถึง 9)) จำนวน 4,080 ตำแหน่ง
– **ผลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งส่วนสนับสนุนงานสอบสวนตามเกณฑ์การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง (ใหม่) ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน (ช) – (ฎ) จำนวน 6,453 ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวน
ดังกล่าวเป็นผลรวมตำแหน่งจากกรอบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสอบสวน (เดิม) ตาม (ก) – (ฉ) ซึ่งเป็นตำแหน่งอยู่ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนที่ต้องเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง จำนวน
1,520 ตำแหน่ง
– ***ตำแหน่งทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล ที่ต้องกำหนดเพิ่ม จำนวน 757 ตำแหน่ง ไม่รวมตำแหน่งทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล เดิม ในสังกัด ภ.8 จำนวน 1 ตำแหน่ง ที่ต้องปรับเกลี่ยตัดโอน
ให้กับสถานีตำรวจอื่นตามผลการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งใหม่ จึงส่งผลให้มีตำแหน่งทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาลในการดำเนินการครั้งนี้รวมจำนวน 758 ตำแหน่ง

2.10.2 ผลการ...
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บช.น.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
รวม
รวมทั้งสิ้น

ธุรการ
ทางคดี
(ก)

การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง (ใหม่)
กลุ่มงาน 4 กลุ่ม (ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน)*
รวม
0–500
501–1,000
1,001–
1,501
ผู้ช่วย
คุม
คดี
คดี กำหนดให้ 1,500 คดี
คดีขึ้นไป
พนักงาน ผู้ต้องหา
กำหนดให้
5 ตำแหน่ง
กำหนดให้ 8 กำหนดให้ 9
สอบสวน ไปศาล
4 ตำแหน่ง
(ฌ)
ตำแหน่ง (ญ) ตำแหน่ง (ฎ)
(ช) – (ฎ)
(ช)
164
125
104
81
474
176
356
130
88
72
646
268
294
126
21
117
558
234
800
115
24
90
1,029
472
702
68
17
45
832
504
520
115
24
27
686
318
528
50
8
36
622
294
276
110
56
54
496
208
364
105
16
63
548
243
396
90
40
36
562
252
4,400
1,034
398
621
6,453** 2,969
9,422

- 17 2.10.2 ผลการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง สว. และ รอง สว. เพื่อ ทำหน้าที่
หัว หน้าส่ว นสนับ สนุน งานสอบสวน ปรากฏว่าจะต้องกำหนดตำแหน่ง สว. จำนวน 625 ตำแหน่ง และ
รอง สว. จำนวน 731 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,356 ตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงผล
การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง ดังนี้
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
หน่วยงาน
บช.น.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
รวม

ผลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
สว.
รอง สว.
69
65
63
85
67
62
31
55
71
57
625

19
52
47
126
160
82
101
47
44
53
731

รวม
88
117
110
211
227
144
132
102
115
110
1,356

2.11 การกำหนดตำแหน่งในส่ว นสนับสนุนงานสอบสวน ใช้วิธีการตัดโอนและ/หรื อ
เปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ระดับ ผบ.หมู่ – รอง สว. ในสถานีตำรวจ ที่มีอยู่แล้ว
จำนวน 1,520 ตำแหน่ง (ยกเว้นตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ซึ่งวิเคราะห์
และกำหนดตำแหน่งไว้แล้วตามมติ อ.ก.ตร.บริห ารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อ
21 พ.ค.62 และตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่มีอยู่เดิม) และตัดโอนและ/
หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง จากตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
และสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ที่เป็นตำแหน่งว่างและมีความจำเป็นน้อย และหากมีความจำเป็น
ให้ตัดโอนและเปลี่ยนแปลงโดยปรับหรือไม่ปรับระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ในกลุ่มงานอำนวยการและ
สนับสนุน และสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามที่มีคนครอง
2.12 กำหนดให้ตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนในส่วนสนับสนุน
งานสอบสวน เป็น ตำแหน่งทำหน้าที่ผ ู้ช ่วยพนักงานสอบสวน และตำแหน่งทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล
สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่มีลักษณะงาน 6 กลุ่มงานตามข้อ 2.6.3
เป็นลักษณะงานของการบังคับ ใช้กฎหมาย ต้องร่วมปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ
สถานีตำรวจ และมีความเสี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจะต้องสามารถสับเปลี่ยนการทำหน้าที่
กันได้ตลอดเวลา
2.13 สกพ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0009.13/1409 ลง 10 มี.ค.65 ประสาน บช.น.
และ ภ.1 – 9 ขอให้ตรวจสอบสถานภาพตำแหน่งที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่
ส่วนสนับสนุน...
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ส่วนสนับสนุนงานสอบสวนให้กับสถานีตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 เพื่อจัดทำบัญชีกำหนดตำแหน่ง
ให้กับส่วนสนับสนุนงานสอบสวน ระดับ สว. ระดับ รอง สว. และระดับ ผบ.หมู่ – รอง สว. โดยใช้วิธีการตัดโอน
และ/หรือเปลี่ยนแปลงโดยปรับหรือไม่ปรับระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนระดับ
ผบ.หมู่ – รอง สว. ที่มีอยู่เดิม และตำแหน่งอื่นในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ที่เป็นตำแหน่งว่างและ
มีความจำเป็นน้อยเป็นลำดับแรก หากมีความจำเป็นให้ดำเนินการตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงโดยปรับหรือ
ไม่ปรับระดับ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามที่ว่างและมีความจำเป็นน้อย
หรือที่มีคนครองตามลำดับ
3. ข้อกฎหมายหรือระเบียบ
3.1 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ ดังนี้ (เอกสารผนวก 1)
“มาตรา 45 ในส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะให้มีตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างใด และจะให้มียศหรือไม่
และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการตัดโอนตำแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไปเพิ่มให้อีกส่วนราชการหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กำหนด โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน
รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและการประหยัด
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับการหรือตำแหน่ง
เทียบเท่าขึ้นไปในส่วนราชการต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. ก่อน”
3.2 ระเบี ย บ ก.ตร. ว่ า ด้ ว ยเงิ นเพิ ่ ม เป็ นกรณี พ ิ เศษสำหรั บตำแหน่ ง ผู ้ป ฏิ บ ัต ิ ห น้าที่
ด้านสอบสวน พ.ศ. 2559 กำหนดไว้ ดังนี้ (เอกสารผนวก 2)
“ข้อ 5 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. เมื่อครบองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน
(3) สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม
(4) มีประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน
ข้อ 6 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ให้ได้รับ ต.ด.ส. ในอัตรา ดังนี้
(1) รอง ผกก. หรือเทียบเท่า
เดือนละ 17,300 บาท
(2) สว. หรือเทียบเท่า
เดือนละ 14,400 บาท
(3) รอง สว. หรือเทียบเท่า
เดือนละ 12,000 บาท”
3.3 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ ดังนี้ (เอกสารผนวก 3)
“ข้อ 6 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ให้ได้รับ ต.ป.ป. นับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้งและเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ในอัตรา ดังนี้
รอง ผกก. หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเดือนละ 4,700 บาท
สว. หรือเทียบเท่า
ให้ได้รับเดือนละ 4,000 บาท
รอง สว. หรือเทียบเท่า
ให้ได้รับเดือนละ 3,500 บาท
ผบ.หมู่ หรือเทียบเท่า
ให้ได้รับเดือนละ 3,000 บาท”

4. ข้อพิจารณา...
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4. ข้อพิจารณา
4.1 อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อ 15 ก.ค.64
มีมติให้ ตร. โดย สกพ. พิจารณาดำเนินการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน เพื่อให้ได้ผล
การทดลองมาเป็นข้อมูลประกอบการเสนอ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณากำหนดตำแหน่งต่าง ๆ
อีกครั้งหนึ่ง ตามข้อ 1.2.2 ต่อมา ตร. ได้อนุมัติโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
ในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง โดยนำมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากที่ประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรั พยากร
บุคคล มาพิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่เที่ยงตรง แม่นยำ เชื่อถือได้ สำหรับเป็นข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของ
อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล และได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดผลการดำเนินโครงการฯ
ปรากฏตามข้อ 2.4
การกำหนดให้มีส่วนสนับสนุนงานสอบสวนเป็นกลุ่มตำแหน่งในสถานีตำรวจทดลอง
โดยกำหนดให้มีหัวหน้าส่วนสนับสนุนงานสอบสวน ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล และสั่งการ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสอบสวน รวมทั้งมี หน้าที่ดำเนินการสอบสวนในคดีบางลักษณะ และกำหนด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนตามเกณฑ์การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง ที่ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากร
บุคคลได้อนุมัติ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจ
ทดลองในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ส่งผลให้โครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานในลักษณะ
สถานีตำรวจทดลอง บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่กำหนดไว้ กล่าวคือ งานสารบบคดีอาญาในสถานี
ตำรวจมีประสิทธิภาพ ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง การประสานงานทางคดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก ตร. มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานสอบสวนได้รับการสนับสนุน
ลดภาระงานลง หัวหน้าสถานีตำรวจและหัวหน้างานสอบสวน กำกับ ดูแล บริหารงานสอบสวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประชาชนผู้รับบริการงานสอบสวนในสถานีตำรวจมีความพึงพอใจ
จากผลการทดลองปฏิบัติของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในลักษณะสถานีตำรวจ
ทดลอง ทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้นย่อมสะท้อนถึง ประสิทธิภาพของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
ในสถานีตำรวจทดลอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัดรูปแบบ โครงสร้าง การบริหารจัดการ การกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนการบูรณาการการปฏิบัติ ที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการทดลองปฏิบัติจริง
ทำให้ทราบข้อดีและปัญหาข้อขัดข้องที่ควรได้รับการพัฒนาหรือ ปรับปรุงแก้ไข โดย สกพ. ได้นำผลการทดลอง
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานี
ตำรวจมาปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ
สกพ. จึงเห็นควรกำหนดให้มีส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานีตำรวจ รวมทั้ง
กำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนสนับสนุนงานสอบสวน และผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดตามข้อ 2.6.2 และ 2.6.3 ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และแนวทางการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อน
ให้งานสอบสวนของ ตร. พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภ าพ เกิดความคุ้มค่า ภายใต้
ข้อจำกัดด้านอัตรากำลังพลและงบประมาณ อันเป็นบ่อเกิดแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อ ตร. ในการอำนวย
ความยุติธรรมให้เกิดแก่ประชาชน สอดคล้องกับผลการดำเนิน โครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุน
งานสอบสวนในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง
4.2 บชน. ...
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4.2 บช.น. และ ภ.1 – 9 ได้จัดส่งข้อมูลบัญชีเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและบัญชี
ตัดโอนและ/หรื อ เปลี ่ย นแปลงการกำหนดตำแหน่ ง โดยปรับระดั บตำแหน่ งหรื อ ไม่ ปรับ ระดั บตำแหน่ ง
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนสนับสนุนงานสอบสวน ได้แก่ ตำแหน่ง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) จำนวน
625 ตำแหน่ง ตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) จำนวน 731 ตำแหน่ง รวมจำนวน
1,356 ตำแหน่ง ตามผลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง ตามข้อ 2.10.2 และ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว.
ทำหน้าที่ ผ ู ้ ช ่ ว ยพนั ก งานสอบสวน จำนวน 6,453 ตำแหน่ ง และทำหน้ า ที ่ค ุ ม ผู ้ต ้อ งหาไปศาล จำนวน
758 ตำแหน่ง รวมจำนวน 7,211 ตำแหน่ง ตามผลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง ตามข้อ 2.10.1 ซึ่งจาก
ผลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง ต้องกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
ในสถานีตำรวจ รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,567 ตำแหน่ง
วิธีการกำหนดตำแหน่ง
4.3 การกำหนดตำแหน่ง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) จำนวน 625 ตำแหน่ง
และตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่ส อบสวน (หัว หน้างานคดี ) จำนวน 731 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน
1,356 ตำแหน่ง ให้กับ สถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ใช้ว ิธ ีการตัดโอนและ/หรื อ
เปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งโดยปรับระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
หรือสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ซึ่งเป็น
ตำแหน่งว่างและมีความจำเป็นน้อย รวมจำนวน 1,356 ตำแหน่ง
4.4 การกำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน
6,453 ตำแหน่ง ให้กับ สถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ใช้ว ิธ ีการตัดโอนและ/หรื อ
เปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง โดยไม่ปรับระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและ
สนับสนุนหรือสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9
โดยแยกเป็น
4.4.1 ตำแหน่งว่างและมีความจำเป็นน้อย จำนวน 6,218 ตำแหน่ง
4.4.2 ตำแหน่งที่มีคนครอง จำนวน 235 ตำแหน่ง โดยเป็น
4.4.2.1 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสอบสวนของสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น.
และ ภ.1 – 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 202 ตำแหน่ง
4.4.2.2 ตำแหน่งในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสถานีตำรวจต่าง ๆ
ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 จำนวน 33 ตำแหน่ง
4.5 การกำหนดตำแหน่ ง ผบ.หมู ่ – รอง สว. ทำหน้ า ที ่ ค ุ ม ผู ้ ต ้ อ งหาไปศาล จำนวน
758 ตำแหน่ง ให้กับสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ใช้วิธีการตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลง
การกำหนดตำแหน่ง โดยไม่ปรับระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนหรือ
สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 โดยแยกเป็น
4.5.1 ตำแหน่งว่างและมีความจำเป็นน้อย จำนวน 746 ตำแหน่ง
4.5.2 ตำแหน่งที่มีคนครอง ในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสถานี
ตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 จำนวน 11 ตำแหน่ง
4.5.3 ตัดโอนโดยไม่ปรับระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่คุมผู้ต้องหา
ไปศาล ในสังกัด ภ.8 จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.6 เนื่องจาก...
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4.6 เนื่องจากตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ที่ใช้รองรับการตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลง
การกำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ตามข้อ 4.4.2.1 เป็นตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนของสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ซึ่งเป็น ตำแหน่งในกลุ่ มงาน
อำนวยการและสนับสนุนและปัจจุบันมีคนครองตำแหน่งอยู่จำนวน 202 ตำแหน่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็น
ที ่ จ ะต้ อ งเสนอ อ.ก.ตร.บริห ารทรัพ ยากรบุค คล เพื ่ อ ขอยกเว้ น คุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ง ให้กับ
ผู้ครองตำแหน่งดังกล่าว
4.7 เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการบริหารงานบุคคลของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สกพ. จึงขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ใช้ในการตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง
โดยไม่ ป รั บ ระดั บตำแหน่ งเพื ่ อกำหนดเป็ นตำแหน่ งใหม่ ตามข้ อ 4.4 และข้ อ 4.5 โดยหากเป็ น ตำแหน่ ง
ที่มีข้าราชการตำรวจครองอยู่ มอบหมายให้ สกพ.(ทพ.) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้ง
ข้าราชการตำรวจที่ครองตำแหน่งดังกล่าวต่อไป
สิทธิประโยชน์
4.8 ตำแหน่ง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) จำนวน 625 ตำแหน่ง และตำแหน่ง
รอง สว. ทำหน้ า ที ่ ส อบสวน (หั ว หน้ า งานคดี ) จำนวน 731 ตำแหน่ ง ที ่ ก ำหนดขึ ้ น ตามข้ อ 4.3 นั้ น
เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้ร ับ เงิน เพิ่มเป็น กรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน (ต.ด.ส.)
ตามข้อ 3.2 จึงส่งผลให้จะต้องใช้งบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านสอบสวน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 14,412,000 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ต่อเดือน หรือเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 172,944,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ต่อปี ซึ่งสามารถถัวจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีที่งบประมาณฯ ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
จะขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางต่อไป รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้
ตารางแสดงจำนวนเงินเพิ่มฯ (ต.ด.ส.) ที่จะต้องใช้ในการกำหนดตำแหน่ง
ใช้ตำแหน่ง
ใช้ตำแหน่ง
อัตรำเงินเพิม่ ฯ ผบ.หมู่ - รอง สว.
ผบ.หมู่ - รอง สว.
จำนวน
ระดับตำแหน่ง
(ต.ด.ส.) กลุม่ งำนอำนวยกำรฯ สำยงำนปฏิบตั กิ ำรป้องกันฯ
ตำแหน่ง
(บำท/เดือน)
มำตัดโอน
มำตัดโอน
(จำนวนตำแหน่ง)
(จำนวนตำแหน่ง)
สว.(สอบสวน)
625
14,400
124
501
รอง สว.(สอบสวน) 731
12,000
112
619
รวม
1,356
236
1,120

จำนวนเงิน
(บำท/เดือน)

จำนวนเงิน
(บำท/ปี)

7,497,000 89,964,000
6,915,000 82,980,000
14,412,000 172,944,000

4.9 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน 6,453 ตำแหน่ง
ที่กำหนดขึ้นตามข้อ 4.4 และตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล จำนวน 758 ตำแหน่ง
ที่กำหนดขึ้นตามข้อ 4.5 นั้น เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม (ต.ป.ป.) ตามข้อ 3.3 ซึ่งการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ได้มีการปลี่ยนแปลง
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ – รอง สว. ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน
1,735 ตำแหน่ง จึงส่งผลให้จะต้องใช้งบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติ...
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ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปรามฯ เป็น เงินจำนวนทั้งสิ้น 5,205,000 บาท (ห้าล้านสองแสน
ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน หรือเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 62,460,000 บาท (หกสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ต่อปี ซึ่งสามารถถัวจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีที่งบประมาณฯ ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
จะขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางต่อไป รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้
ตารางแสดงจำนวนเงินเพิ่มฯ (ต.ป.ป.) ที่จะต้องใช้ในการกำหนดตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง

จำนวน
ตำแหน่ง

ผบ.หมู่ – รอง สว.

1,735

อัตราเงินเพิ่มฯ
(ต.ป.ป.)
(บาท/เดือน)
3,000

จำนวนเงิน
(บาท/เดือน)

จำนวนเงิน
(บาท/ปี)

หมายเหตุ

5,205,000

62,460,000

ใช้ตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว.
กลุ่มงานอำนวยการฯ มาตัดโอน

โดย ตร. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเป็น เงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านสอบสวน (ต.ด.ส.) ตามข้อ 4.8 และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติห น้าที่
ด้านป้องกันปราบปราม (ต.ป.ป.) ตามข้อ 4.9 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 7
4.10 การกำหนดตำแหน่ง สว. และ รอง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) เพิ่มเติม
ให้กับสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 นั้น เป็นการกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ โดยมีสายการบังคับ
บัญชาอยู่ในความควบคุม กำกับ ดูแล และสั่งการของหัวหน้างานสอบสวนในแต่ล ะสถานีตำรวจ รวมทั้ง
การกำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนสนับสนุนงานสอบสวน จึงเห็นควรกำหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.10.1 ตำแหน่ง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) หรือ รอง สว. ทำหน้าที่
สอบสวน (หัวหน้างานคดี) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ 2.6.2
4.10.2 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ที่ทำหน้าที่ผู้ช ่วยพนักงานสอบสวน และ
ที่ทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานีตำรวจ โดยให้ตำแหน่ง
ผบ.หมู่ – รอง สว. ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามข้อ 2.6.3
กลุ่ม 1 – 3 และกลุ่ม 5 – 6 และตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ที่ทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามข้อ 2.6.3 กลุ่ม 4 และกลุ่ม 6 และตามที่หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
มอบหมายให้ปฏิบัติ
5. ข้อเสนอ
สกพ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
5.1 การดำเนินการภายในอำนาจ ตร.
5.1.1 เพื่อโปรดทราบรายงานผลโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนั บสนุน
งานสอบสวน ตามข้อ 2.4
5.1.2 ยกเลิก การอนุมัติ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ กับ ตำแหน่ง สว.
ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) ตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) ตำแหน่ง ผบ.หมู่ –
รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน และตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล
ตามบันทึก ตร. ลง 11 พ.ค.64 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 0009.13/3000 ลง 29 เม.ย.64 ตามข้อ 1.1.2
5.1.3 อนุมัติให้...
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5.1.3 อนุมัติให้ตำแหน่ง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) และตำแหน่ง รอง สว.
ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) ตามข้อ 4.3 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ 4.10.1 ส่วนตำแหน่ง
ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ตามข้อ 4.4 และตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่
คุมผู้ต้องหาไปศาล ตามข้อ 4.5 รวมทั้งตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน และตำแหน่ง
ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล ที่มีอยู่เดิมในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ 4.10.2
5.1.4 อนุมัติหลักการตามข้อ 4.7
5.1.5 มอบหมายให้ สกพ. ดำเนินการ หรือประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ
แก้ไขคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งและโครงสร้าง
สถานีตำรวจ
5.1.6 มอบหมายให้ สกพ. พิจารณาดำเนินการกรณีการบรรจุแต่งตั้งหรือ แต่งตั้ง
ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งที่ ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงานสอบสวนของสถานีตำรวจ ให้ครบหรือ
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการ
รวมทั้ง ค่าตอบแทน ให้ มีความเหมาะสมต่ อ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต่าง ๆ ในส่ว นสนับสนุนงานสอบสวนของ
สถานีตำรวจ ตามข้อ 2.5.3
5.1.7 มอบหมายให้ บช.ศ. พิจารณาดำเนินการกรณีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
ที่จะต้องดำรงตำแหน่งหรืออยู่ในตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงานสอบสวนของสถานีตำรวจ
ให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ 2.5.4
5.1.8 มอบหมายให้ สงป. และ สกบ. พิ จ ารณาดำเนิ น การกรณี ก ารจั ด สรร
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุนงานสอบสวน
ในสถานีตำรวจ ตามข้อ 2.5.5
5.2 เสนอ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
5.2.1 กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ดังนี้
5.2.1.1 ตำแหน่ ง สว. ทำหน้ า ที ่ ส อบสวน (หั ว หน้ า งานคดี ) จำนวน
625 ตำแหน่ง ให้กับสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 โดยใช้วิธีการตัดโอนและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งโดยปรับระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
หรือสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
และมีความจำเป็นน้อย แยกเป็น
– บช.น.
จำนวน 69 ตำแหน่ง
– ภ.1
จำนวน 65 ตำแหน่ง
– ภ.2
จำนวน 63 ตำแหน่ง
– ภ.3
จำนวน 85 ตำแหน่ง
– ภ.4
จำนวน 67 ตำแหน่ง
– ภ.5
จำนวน 62 ตำแหน่ง
– ภ.6
จำนวน 31 ตำแหน่ง
– ภ.7 จำนวน...
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– ภ.7
จำนวน 55 ตำแหน่ง
– ภ.8
จำนวน 71 ตำแหน่ง
– ภ.9
จำนวน 57 ตำแหน่ง
5.2.1.2 ตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่สอบสวน (หัวหน้างานคดี) จำนวน
731 ตำแหน่ง ให้กับสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 โดยใช้วิธีการตัดโอนและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งโดยปรับระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
หรือสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
และมีความจำเป็นน้อย แยกเป็น
– บช.น.
จำนวน 19 ตำแหน่ง
– ภ.1
จำนวน 52 ตำแหน่ง
– ภ.2
จำนวน 47 ตำแหน่ง
– ภ.3
จำนวน 126 ตำแหน่ง
– ภ.4
จำนวน 160 ตำแหน่ง
– ภ.5
จำนวน 82 ตำแหน่ง
– ภ.6
จำนวน 101 ตำแหน่ง
– ภ.7
จำนวน 47 ตำแหน่ง
– ภ.8
จำนวน 44 ตำแหน่ง
– ภ.9
จำนวน 53 ตำแหน่ง
5.2.1.3 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผ ู้ช่วยพนักงานสอบสวน
จำนวน 6,453 ตำแหน่ง ให้กับสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
(1) ตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งโดยไม่ปรับ
ระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนหรือสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
ในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างและมีความจำเป็นน้อย จำนวน
6,218 ตำแหน่ง แยกเป็น
– บช.น.
จำนวน 407 ตำแหน่ง
– ภ.1
จำนวน 631 ตำแหน่ง
– ภ.2
จำนวน 546 ตำแหน่ง
– ภ.3
จำนวน 1,008 ตำแหน่ง
– ภ.4
จำนวน 801 ตำแหน่ง
– ภ.5
จำนวน 673 ตำแหน่ง
– ภ.6
จำนวน 613 ตำแหน่ง
– ภ.7
จำนวน 475 ตำแหน่ง
– ภ.8
จำนวน 547 ตำแหน่ง
– ภ.9
จำนวน 517 ตำแหน่ง
(2) ตัดโอนและ...
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(2) ตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งโดยไม่ปรับ
ระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนหรือสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
ในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีคนครอง จำนวน 235 ตำแหน่ง
แยกเป็น
– บช.น.
จำนวน 67 ตำแหน่ง
– ภ.1
จำนวน 15 ตำแหน่ง
– ภ.2
จำนวน 12 ตำแหน่ง
– ภ.3
จำนวน 21 ตำแหน่ง
– ภ.4
จำนวน 31 ตำแหน่ง
– ภ.5
จำนวน 13 ตำแหน่ง
– ภ.6
จำนวน
9 ตำแหน่ง
– ภ.7
จำนวน 21 ตำแหน่ง
– ภ.8
จำนวน
1 ตำแหน่ง
– ภ.9
จำนวน 45 ตำแหน่ง
5.2.1.4 ตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล จำนวน
758 ตำแหน่ง ให้กับสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
(1) ตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งโดยไม่ปรับ
ระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนหรือสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
ในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างและมีความจำเป็นน้อย จำนวน
746 ตำแหน่ง แยกเป็น
– บช.น. จำนวน 159 ตำแหน่ง
– ภ.1 จำนวน 122 ตำแหน่ง
– ภ.2 จำนวน 76 ตำแหน่ง
– ภ.3 จำนวน 57 ตำแหน่ง
– ภ.4 จำนวน 107 ตำแหน่ง
– ภ.5 จำนวน 123 ตำแหน่ง
– ภ.6 จำนวน 15 ตำแหน่ง
– ภ.7 จำนวน 17 ตำแหน่ง
– ภ.8 จำนวน 49 ตำแหน่ง
– ภ.9 จำนวน 21 ตำแหน่ง
(2) ตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งโดยไม่ปรับ
ระดับตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสถานีตำรวจต่าง ๆ ในสังกัด บช.น.
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีคนครอง จำนวน 11 ตำแหน่ง
(3) ปรับเกลี่ยโดย...

– 26 –
(3) ปรับเกลี่ยโดยตัดโอนตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่
คุมผู้ต้องหาไปศาล จากสถานีตำรวจที่มีจำนวนตำแหน่งเกินกรอบผลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งในสังกัด
ภ.8 จำนวน 1 ตำแหน่ง ไปให้กับสถานีตำรวจที่จะกำหนดตำแหน่งเพิ่มให้ ตามข้อ 4.5
ทั้งนี้ ให้การกำหนดตำแหน่ง ตามข้อ 5.2.1.1 มีผลใช้บังคับเมื่อ อ.ก.ตร.
บริหารทรัพยากรบุคคล มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่ง ส่วนการกำหนดตำแหน่งตามข้อ 5.2.1.2 – 5.2.1.4
ให้มีผลใช้บังคับเมื่อ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและผู้มีอำนาจแต่ งตั้ ง
สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งดังกล่าว
5.2.2 ให้ตำแหน่งที่กำหนดขึ้นตามข้อ 5.2.1.1 และข้อ 5.2.1.2 ซึ่งทำหน้าที่
สอบสวน (หั ว หน้ า งานคดี ) มี ค ุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง
สายงานสอบสวน กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม และตำแหน่งที่กำหนดขึ้นตามข้อ 5.2.1.3 ซึ่งทำหน้า ที่
ผู ้ ช ่ ว ยพนั ก งานสอบสวน และตำแหน่ ง ที ่ ก ำหนดขึ ้ น ตามข้ อ 5.2.1.4 ซึ ่ ง ทำหน้ า ที ่ ค ุ ม ผู ้ ต ้ อ งหาไปศาล
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ตามที่ ก.ตร. กำหนด
ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ผู้ปฏิบัติงาน
สอบสวนในสถานีตำรวจ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ตร. ที่ 538/2555 ลง 27 ก.ย.55 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใช้
ในการตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งในครั้งนี้ อยู่ก่อนวันที่การกำหนดตำแหน่งตามข้ อ
5.2.1.3 และ 5.2.1.4 มีผลใช้บังคับ แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสายงาน
ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สายงาน
ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และให้สามารถแต่งตั้งโยกย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วย
พนักงานสอบสวน หรือทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล ในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในคราวแรกนี้ได้
แต่หากจะแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มสายงานป้องกัน ปราบปราม หรือการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่ง
ผบ.หมู่ – รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือทำหน้าที่คุมผู้ต้องหาไปศาล ในสายงานปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามในคราวต่อไป จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.ตร.
กำหนด
5.2.3 ให้ ต ำแหน่ ง ที ่ ก ำหนดขึ้ น ตามข้ อ 5.2.1 มี ช ั ้ น ยศเป็ นไปตามมาตรา 51
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.2.4 ให้ตำแหน่งที่กำหนดขึ้นตามข้อ 5.2.1.1 และข้อ 5.2.1.2 มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน (ต.ด.ส.) ตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน พ.ศ. 2559 ตามข้อ 3.2
5.2.5 ให้ตำแหน่งที่กำหนดขึ้นตามข้อ 5.2.1.3 และข้อ 5.2.1.4 มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม (ต.ป.ป.) ตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วย
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร
พ.ศ. 2563 ตามข้อ 3.3
(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งฯ) (เอกสารหมายเลข 8)
5.2.6 ให้ยกเลิกเลขที่ตำแหน่งเดิมที่นำมาใช้ในการตัดโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลง
การกำหนดตำแหน่งตามข้อ 5.2.1 และให้ สง.ก.ตร. กำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่ให้กับตำแหน่งที่กำหนดขึ้น
ดังกล่าว โดยให้มีผลในวันที่ตำแหน่งนั้นมีผลใช้บังคับ
5.2.7 ให้ ตร...

