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ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ
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ง�นธุรก�รและส�รบรรณทั่วไป	 		๓

ง�นก�รขออนุญ�ต		 	 ๑๗

ง�นทะเบียนคนต่�งด้�ว	 	 ๒๔

ง�นพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจและครอบครัว	 ๒๗

ง�นประช�สัมพันธ์ของสถ�นีตำ�รวจ	 ๓๔

ภาคผนวก

เอกส�รประกอบคู่มือก�รบรรย�ย	(แผ่น	CD)



- 1 -

เนื้อหาวิชา 

หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตาํรวจผูปฏบิัติหนาที่งานอาํนวยการในสถานตีาํรวจ 

หัวขอวิชา “งานธุรการและการพฒันากาํลังพล” 

ขอบเขตวิชา 

 ๑. ธุรการและสารบรรณทั่วไป 

 ๒. งานการขออนุญาต 

 ๓. งานทะเบียนคนตางดาว 

 ๔. งานพัฒนาขาราชการตํารวจและครอบครัว 

 ๕. งานประชาสัมพันธของสถานีตํารวจ  

 

 

รายละเอียดเน้ือหา 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย 

พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราช

อาคันตุกะ ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซึง่ปฏบิตักิารตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอย 

ความปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร และภารกิจอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนวยงานระดับกองบัญชาการ 

กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตํารวจ และแผนกหรืองาน ในทุกหนวยงานในแตละระดับ จะมีทั้ง

หนวยงานที่รับผิดชอบเปนฝายปฏิบัติการและฝายอํานวยการ  

 ความหมายของงานอํานวยการ  

 งานอํานวยการ (staffing) หมายถึง ภารกิจในการใหการสนับสนุนชวยเหลือ ใหขอเสนอแนะ 

รวมทั้งใหขอมูลขาวสาร ประสานงาน กํากับดูแล ติดตาม โดยใชทรัพยากรทางการบริหาร อันไดแก คน 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณและการจัดการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใหการปฏิบัติงานของฝายปฏิบัติงานหลัก 

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอวัตถุประสงคของหนวยงานได  

 งานอํานวยการถือเปนงานที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงของทุกองคกร เพราะจะเปนกลุมงาน

ที่คอยชวยเหลือผูบริหารในการดําเนินการดานธุรการของหนวย เปนผูรวบรวมขอมูล สรุปวิเคราะหขอมลู
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และนําเสนอเพ่ือใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตกลงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนผูชวยเหลือผูบริหารใน

การจัดทําแผน แผนงานโครงการ และติดตามประเมินผลเพ่ือแบงเบาภารกิจของผูบริหารอีกสวนหน่ึงดวย  

 โครงสรางของสถานีตํารวจ 

 สถานีตํารวจ เปนหนวยงานที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนหนวยปฏิบัติการดาน

การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและใหบริการประชาชนโดยตรง การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ตํารวจฝายปฏิบัติการจําเปนตองมีเจาหนาที่ฝายอํานวยสนับสนุนการปฏิบัติ  

 ตามคําสั่งสํานัก งานตํารวจแหงช าติ ที่  ๕๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕  

เรื่อง การกําหนดอํานาจหนาที่ของตําแหนงในสถานีตํารวจ ไดแบงงานในสถานีตํารวจออกเปน ๕ งาน 

กับ ๑ หนวยปฏิบัติการ คือ งานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน 

และหนวยปฏิบัตกิารพิเศษ สําหรับงานอํานวยการ มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของหัวหนางานอํานวยการไว ดังน้ี 

  ๑) งานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท แผนปฏิบัติการ แผนประจําป และแผนปฏิบัติ

การประจําของสถานีตํารวจ 

  ๒) งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ  

  ๓) งานกําลังพล รวมทั้งงานพัฒนาขาราชการตํารวจและครอบครัวใหมีความพรอมทั้ง

ดานกําลัง ความคิด และจิตใจ เพื่อปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๔) งานการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนงานเผยแพรความรู 

  ๕) งานสวัสดิการ  

  ๖) งานพัฒนาองคกร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการตางๆ  

  ๗) งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ  

  ๘) งานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๙) งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาตอบแทน 

  ๑๐) งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผูตองหา 

  ๑๑) งานทะเบียนคนตางดาวและงานการขออนุญาตตางๆ  

  ๑๒) งานการประชาสัมพันธ 

  ๑๓) งานตรวจสอบติดตามประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย

ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตางๆ  

  ๑๔) งานดูแลหองประชุมและจัดการประชุม  
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  ๑๕) งานควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทั้งในดานการปฏิบัติงาน   

ความประพฤติและระเบียบวินัย 

  ๑๖ )  การปฏิบั ติหน าที่ห ากมี เห ตุจํ า เปน เร งด วน ให มีอํา นาจมอบหมายให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อ่ืนไดตามความเหมาะสม แตทั้งน้ีตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา 

  ๑๗) งานอ่ืนที่ไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของงานใดในสถานีตํารวจใหเปนหนาที่ของ

งานอํานวยการ 

  ๑๘) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ 

  ๑๙) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย  

 

 ในหัวขอวิชา “งานธุรการและการพัฒนากําลังพล” มีจุดประสงคเพ่ือใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับงานดานธุรการและสารบรรณท่ัวไป งานการขออนุญาต งานทะเบียนคนตางดาว งานพัฒนา

ขาราชการตํารวจและครอบครัว งานประชาสัมพันธของสถานีตํารวจ โดยมีเน้ือหาในแตละหัวขอดังนี้ 

 

๑. งานธุรการและสารบรรณท่ัวไป 

 งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ ถือเปนกลไกสําคัญในการบริหารงานของสถานี

ตํารวจ เพ่ือขับเคลื่อนใหเจาหนาที่ตํารวจทุกฝายปฏิบัติงานไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรของหนวยงาน

ระดับตางๆ สําหรับเน้ือหาของงานธุรการและสารบรรณทั่วไป จะแบงออกเปน ๓ หมวด ดังน้ี 

 ๑.๑ หมวดธรุการทั่วไป 

 ๑.๒ หมวดงานสารบรรณ 

 ๑.๓ หมวดงานอ่ืนๆ  

 

 ๑.๑ หมวดงานธุรการท่ัวไป 

  ๑.๑.๑ การบริหารงานอํานวยการของสถานีตํารวจ ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่

งานอํานวยการในสถานีตํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานอํานวยการ เม่ือเริ่มตน

การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจจําเปนตองวางระบบการบริหารงานอํานวยการของสถานีตํารวจ และเปน

ฝายอํานวยการของหัวหนาสถานีตํารวจ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ไดแก  
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   ๑.๑.๑.๑ จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ และจัดแบงกลุมการปกครองบังคับบัญชา 

กํากับดูแลความประพฤติ กวดขันระเบียบวินัยขาราชการตํารวจ  

   ๑.๑.๑.๒ วางระบบการมอบหมายงานใหฝายตางๆ ภายในสถานีตํารวจ และ

ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน  

  ๑.๑.๑.๓ การจัดเก็บสถิติงานอํานวยการ ในความรับผิดชอบ 

  ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕, 

โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน, คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 

ใหปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗, คําสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ 

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗  

๑.๑.๒ การจัดพิธีการของสถานีตํารวจและการรวมงานกับสวนราชการตางๆ ไดแก งานพิธี 

ศาสนพิธี พระราชพิธี รัฐพิธี เปนตน  

   ๑.๑.๒.๑ จัดทําปฏิทินงานพิธีการตางๆ ในรอบปที่สถานีตํารวจตองดําเนินการ 

เชน การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในทองถิ่น ศาสนพิธีเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา

หนวยงาน พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ พิธีประดับเครื่องหมายยศ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณในวาระ

ขาราชการตํารวจเกษียณอายุ ขาราชการตํารวจดีเดน พิธีสงมอบหนาที่ราชการ พิธีพระราชทานเพลิงศพ 

เปนตน 

   ๑.๑.๒.๒ การจัดพธิีการ 

๑) พิธีการทีส่ถานีตํารวจจัดเอง  

 (๑) กําหนดวันเวลา สถานที่ รูปแบบของพิธีการ การแตงกาย 

ผูเขารวมพิธี จัดทํารายละเอียดกําหนดการในพิธี  

 (๒) แบงภารกิจในการจัดงาน และมอบหมายเจาหนาที ่ฝายตางๆ 

รวมรับผิดชอบ ดําเนินการ 

 (๓) จัดให หัวหนาสถานีตํารวจ ประชุมมอบหมายภารกิจ 

ติดตามการเตรียมการ ซักซอมการปฏิบัติ  

  (๔) ประสานหนวยงานภายนอก ขอรับการสนับสนุน และ

ประสานเก่ียวกับขั้นตอนพิธีการ 

  (๕) เชิญผูเก่ียวของเขารวมพิธีการ สั่งการขาราชการตํารวจ

เขารวมพิธี 

  (๖) มอบหมายเจาหนาที่ตอนรับ และประสานงาน 
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 (๗) สรุปผลการดําเนินการ ปญหาขอขัดของ 

    ๒) พิธีการที่ไปรวมกับสวนราชการอ่ืน  

  (๑)  ประสานรายละเอียดเก่ียวกับหมายกําหนดการ หรือ

กําหนดการ การแตงกาย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สถานที่จอดรถ สถานที่จัดงาน ฯลฯ กับ

หนวยงานที่จัดงาน 

  (๒) จัดขาราชการตํารวจเขารวมพิธี และมีหนังสือสั่งการ 

โดยกําชับการแตงกาย การตรงตอเวลา ระเบียบวินัย จัดยานพาหนะ และพลขับ  

  (๓) ตรวจสอบความพรอมขาราชการตํารวจที่เขารวมพิธี 

 ระเบียบ คําสั่งที่เก่ียวของ ไดแก ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ ๕๒ งานพิธี, 

หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/ว ๒๓๓๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

  ๑.๑.๓ การรับการตรวจเยี่ยมจากผูบังคับบัญชา  

   ๑.๑.๓.๑ สถานที่ เตรียมสถานที่รับการตรวจเย่ียม ไดแก ลานสําหรับแถว

ตํารวจตอนรับ หรือกองเกียรติยศ แลวแตกรณี และหองประชุมสําหรับขาราชการตํารวจที่รอรับการตรวจเย่ียม 

 

 
 

   ๑.๑.๓.๒ ดานกําลังพล เตรียมความพรอมดานกําลังพล เจาหนาที่ที่ปฏิบัติ

หนาที่บนสถานีตํารวจหรืออยูระหวางเขาเวรยาม ตามคําสั่งมอบหมายหนาที่ของสถานีตํารวจ  
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 ๑.๑.๓.๓ การใหบริการประชาชน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย กําชับการ

ปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือใหบริการดวยความเต็มใจ มีกระบวนการที่สะดวกและรวดเร็ว  

 ๑.๑.๓.๔ ขอมูล ไดแก ขอมูลทองถิ่น ขอมูลสถานภาพอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

แผนที่/นาฬิกาอาชญากรรม แผนที่สถานการณ โครงสรางหนวย กําลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ ขอมูล

หมายจับ เปนตน 

 ๑.๑.๓.๕ ระบบควบคุมสั่งการและการติดตอสื่อสาร ไดแก ศปก.สถานีตํารวจ 

ซึ่งจะตองประกอบดวยเครื่องมือสื่อสาร การประชุมทางไกล ฐานขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ เปนตน  

 ๑.๑.๓.๖ การเตรียมการดานอื่นๆ ไดแก  

    ๑) ประสานงานกับสํานักงานผูบังคับบัญชา หรือฝายอํานวยการของ

หนวยที่จะเดินทางมาตรวจเย่ียม เพ่ือทราบรายละเอียดเก่ียวกับกําหนดการ จํานวนคณะผูตรวจเย่ียม 

ระดับตําแหนง ฯลฯ 

    ๒) เตรียมการบรรยายสรุป พรอมเอกสารและอุปกรณการฉายภาพ 

    ๓) เตรียมการตอนรับดานอ่ืนๆ เชน เครื่องด่ืม อาหารวาง อาหาร

กลางวัน พ้ืนที่จอดรถ จัดระเบียบพ้ืนที่ขณะการตรวจเย่ียม การแตงกาย เครื่องเสียง ฯลฯ  

 

 
 

  ระเบียบ คาํสัง่ที่เก่ียวของ ไดแก ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี เลม ๒ ตอน ๑ 

ประเภทบริหาร ลักษณะที่ ๑๗ บทที่ ๑๒ และหนังสอื ตร. ที่ ๐๐๐๑(ศปก๑)/๐๐๖๙ ลง ๙ ม.ค.๕๖ 
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  ๑.๑.๔ การรับและการสงมอบหนาที่ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี เลม ๑ 

ตอน ๒ ประเภทบุคคลลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ วาดวยการรับและการสงมอบหนาที่ และระเบียบ ตร. 

วาดวยการรับและสงมอบหนาที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ .๒๕๔๘ ลง ๒๖ ส.ค.๔๘ ทั้งน้ีเพ่ือวัตถุประสงคเปน

หลักฐานในการรับผิดชอบทรัพยสิน ครุภัณฑ วัสดุ เงิน ตลอดจนอาคารสถานที่ กําลังพล รวมทั้งแผนงาน

สําคัญ ราชการที่ยังไมแลวเสร็จ ซึ่งหากภายหลังมีความเสียหายเกิดขึ้น จะไดหาผูรับผิดชอบตอไป 

ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีดังกลาว ไดกําหนดเน้ือหาที่เก่ียวของกับหัวหนาสถานีตํารวจ 

โดยสรุปดังน้ี 

   ๑.๑.๔.๑ ตําแหนงที่ตองมีการรับและสงมอบงานหัวหนาหนวยงาน ชั้นหัวหนา

สถานีตํารวจทุกระดับ สารวัตร ผูกํากับการ ผูบังคับการ และผูบัญชาการ 

   ๑.๑.๔.๒ เหตุที่จะตองมีการรับและสงมอบงานเมื่อมีการพนจากหนาที่ราชการ

โดยแจงชัด ไมวาออกจากราชการทุกกรณี ยกเวนตาย ไดรับแตงต้ังยายสังกัด ถูกพักราชการ หรือโดย

ประการอ่ืนซึ่งหมดอํานาจหนาที่ในสถานที่นั้น 

   ๑.๑.๔.๓ สิ่งที่ตองรับและมอบอํานาจ 

    ๑) ของหลวง 

    ๒) ของกลาง 

    ๓) การเงิน 

   โดยอาจจะเพิ่มเติมแผน แผนงาน โครงการ หรือภารกิจสําคัญที่ยังคาง

การปฏิบัติอยูตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ 

   ๑.๑.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาการรับและสงมอบ 

    ๑) การรับและสงมอบดังกลาว ใหทําเปนรายงานกับบัญชีสงและรับ

มอบหนาที่ตอกันเปน ๓ ฉบับ ลงนามผูรับ ผูมอบ และพยานเปนหลักฐาน แลวแยกใหผูมอบเก็บไว ๑ ฉบับ 

ผูรับมอบเก็บไวที่ประจําการ ๑ ฉบับ สงเสนอ ผูบังคับบัญชา ๑ ฉบับ 

    ๒) ผูรับมอบ ตองสงรายงานและบัญชีดังกลาวไปยังผูบังคับบัญชาตาม

ละดับชั้น ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันรับมอบเสร็จ โดยการรายงานใหเปนไปตามระเบียบ ตร. วาดวย

การรับและสงมอบหนาที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ลง ๒๖ ส.ค.๔๘   

    ๓) หากมีการพนตําแหนง ไมวากรณีใดของผูดํารงตําแหนงเดิม แตยัง

ไมมีผูมาดํารงตําแหนงแทน ใหสงมอบหนาที่ดังกลาวใหกับผูมีอาวุโสที่สุดของสวนราชการในขณะนั้นเปน
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ผูรับมอบหนาที่แทนไปพลางกอน เม่ือมีผูมาดํารงตําแหนงแทนแลวก็ใหสงมอบหนาที่น้ันแกผูมาดํารง

ตําแหนงใหมตอไป 

   ดังนั้น เมื่อมีกรณีที่หัวหนาสถานีตํารวจ ไดรับการแตงตั้งหรือมีผูมาดํารง

ตําแหนงใหม ผูที่ทําหนาที่หัวหนางานอํานวยการ จึงตองจัดเตรียมและประสานผูเก่ียวของภายในหนวย

เพื่อดําเนินการสงมอบหนาที่หัวหนาสถานีตํารวจใหถูกตองตามระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี เลม ๑ 

ตอน ๒ ประเภทบุคคล ลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ , ระเบียบ ตร. วาดวยการรับและสงมอบหนาที่ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๘ ลง ๒๖ ส.ค.๔๘   

  หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เก่ียวของขึ้นใหม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบฯ         

ที่กําหนดขึ้นใหม 

 

 ๑.๒ หมวดงานสารบรรณ 

 หมวดงานสารบรรณ เปนการจัดระบบงานเอกสาร การบริหารงานธุรการและสารบรรณของ

สถานีตํารวจ จะตองวางระบบงานเอกสารต้ังแตการรับเอกสาร แจกจาย จัดเก็บ จําหนาย เพ่ือใหการปฏิบัติ

เปนไปอยางมีระบบ สามารถติดตามตรวจสอบงานไดอยางรวดเร็ว มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
 

 
  ๑.๒.๑ การรับสง การจัดเก็บ การทําลายหนังสือ 

   ๑.๒.๑.๑ การรับหนังสือ  

    ๑) เจาหนาที่งานสารบรรณลงรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตาม

ระเบียบ, ตรวจสอบเรื่องเดิมหรือขอมูลเบื้องตน นําเสนอหัวหนางานอํานวยการตามลําดับความสําคัญ 

และเรงดวน 



- 9 -
- ๙ - 

 

    ๒) หัวหนางานอํานวยการ พิจารณาและเสนอความเห็น (ทางหน่ึงทางใด) 

ประกอบ เพ่ือใหหัวหนาสถานีตํารวจสั่งการฝายที่เก่ียวของ  

    ๓) เจาหนาทีง่านสารบรรณ นําเสนอหวัหนาสถานีตํารวจพิจารณาสัง่การ 

    ๔) หัวหนาหนวยพิจารณาสั่งการ 

    ๕) เจาหนาที่สารบรรณนําหนังสือสั่งการแจกจายใหหนวยงานหรือ

เจาหนาที่ฝายตางๆ ดําเนินการ พรอมใหผูรับหนังสือลงชื่อรับในทะเบียนหนังสือรับ  

    ๖) ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติ และรายงานผล 

 
 

   ๑.๒.๑.๒ การสงหนังสือทางราชการ  

    ๑) นําหนังสือที่ผูบังคับบัญชาไดลงนามและตรวจสอบความถูกตอง

แลวนํามาลงทะเบียนหนังสือสงที่งานสารบรรณ เจาของเรื่องสําเนาหนังสือสงเก็บไว ๑ ชุด 

    ๒) สงหนังสือ โดยทางพลนําสาร จดหมายและทางอิเล็กทรอนิกส 

แลวแตกรณี 
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   ๑.๒.๑.๓ การจัดเก็บเอกสาร จัดแบงประเภทเอกสารและจัดพ้ืนที่เก็บ คือ  

    ๑) เอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติ ตองเก็บไวกับผูปฏิบัติ จัดเก็บ

ในแฟม ชั้นเอกสาร ที่สะดวกในการนํามาใช 

    ๒) เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว แตมีความสําคัญ จําเปนตองเก็บ เก็บ

ในพ้ืนที่อื่นได เชน หองเก็บเอกสารที่แยกออกไป โดยจัดทําบัญชี สารบรรณเอกสารใหงายตอการคนหา 

    ๓) เอกสารที่ควรทําลาย ดําเนินการทําลายตามระเบียบ 
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   ๑.๒.๑.๔ การทําลายเอกสาร ดําเนินการตามระเบียบฯ โดยใหมีการสํารวจและ

ดําเนินการอยางตอเน่ืองทุกป เพ่ือลดพ้ืนที่การจัดเก็บเอกสาร 

 
 

  ๑.๒.๒ ประเภทและการเขียนหนังสือทางราชการ 

  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

   ๑) หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
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   ๒) หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 

   ๓) หนังสือที่หนวยงานอ่ืนใด ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง

สวนราชการ 

   ๔) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 

   ๕) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

   ๖) ขอมูลขาวสารหรือหนงัสือที่ไดรบัจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

   อิเล็กทรอนิกส หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คลื่น

แมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง 

วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น 

   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือ

หนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

   รายละเอียดเรื่องหนังสือราชการมีดังตอไปน้ี 

   ๑.๒.๒.๑ ชนิดและประเภทหนังสือราชการ 

    ๑) หนังสือภายใน 

    ๒) หนังสือภายนอก 

    ๓) หนังสือประทับตรา 

    ๔) หนังสือสั่งการ ไดแก คําสั่ง, ระเบียบ, ขอบังคับ 

    ๕) หนังสือประชาสัมพันธ ไดแก ประกาศ, แถลงการณ, ขาว 

    ๖) หนังสืออ่ืนๆ ไดแก หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, 

หนังสืออ่ืน 

   ๑.๒.๒.๒ การเขียนหนังสือราชการ ในการเขียนหนังสือราชการ จะตองมีความ

ถูกตองในดานตางๆ คือ ๑) ถูกแบบ ๒) ถูกเน้ือหา ๓) ถูกหลักภาษา ๔) ถูกความนิยม ๕) ถูกใจผูลงนาม  

   ถูกแบบ คือ กอนจะเขียนหนังสือติดตอราชการจะตองพิจารณากอนวาจะใช

หนังสือแบบใดสําหรับติดตอราชการ เชน รูปแบบและโครงสรางหนังสือภายนอก รูปแบบและโครงสราง

หนังสือภายใน รูปแบบและโครงสรางของหนังสือชนิดตางๆ 

   ถูกเนื้อหา คือ การเขียนหนังสือใหถูกเน้ือหา เน้ือหาหรือขอความของหนังสือ

ราชการทั่วไป ควรประกอบดวย ๓ สวน คือ ๑) สวนที่เปนเหตุที่ทําใหมีหนังสือไป ๒) สวนความประสงคท่ี

ทําใหมีหนังสือไป และ ๓) สวนสรุปความ 
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    สวนที่เปนเหต ุจะมีรูปแบบของการใชคําเริ่มตนของการเขียนสวนที่เปน

เหตุทีจ่ําเปนตองมีหนังสือไป นิยมใชคําเริ่มตนหนังสือ คือ  

     ดวย ... (ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป)  

     เน่ืองจาก ... (ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป) 

     ตาม... (ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป)... น้ัน 

     ตามที่ ... (ตามดวยเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนที่รับรูโดยทั่วไป)... นัน้ 

     อนุสนธ.ิ.. (ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป)... นั้น  

    สวนความประสงค ที่ทําใหตองทําหนังสือไป ใหระบุความประสงคทีแ่จง

ตอหนวยงานหรือบุคคลดังกลาว ความตองการเพ่ือใหดําเนินการอยางไร หรือตองการใหทราบประเด็นใด เปนตน 

    สวนสรุปความ ที่นิยมใชโดยจะตองสอดคลองกับสวนความประสงค ไดแก 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดวย 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหทราบดวย 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย    

   ถูกหลักภาษา หลักภาษาไทยท่ีควรระวัง มี ๒ เรื่อง คือ รูปประโยค และ

ความสัมพันธระหวางขอความ สําหรับรูปประโยคโดยปกติจะประกอบดวย ประธาน กริยา กรรม ในแตละ

ประโยคจะตองมีกริยาเสมอ แตสําหรับประธานและกรรมของประโยค ในบางครั้งอาจละไวในฐานทีเ่ขาใจ

ได ขอความอาจจะประกอบดวยประโยคหลายประโยค โดยเชื่อมดวยคําสันธาน เชน และ กับ รวมทั้ง ตลอดจน  

   ถูกความนิยม ไดแก การใชสรรพนาม ถอยคํา สํานวน วรรคตอน ใหถูกตอง 

ตัวอยาง เชน ความนิยมในการใชสรรพนามแทนผูมีหนังสือไป เนื่องจากผูลงนามในหนังสือราชการ 

เปนการลงนามในฐานะเปนตัวแทนของสวนราชการ จึงนิยมใชชื่อสวนราชการเปนสรรพนามแทนผูลงนาม 

ในหนังสือไป จะไมนิยมใชขาพเจา กระผม สวนความนิยมในการใชถอยคํา สํานวน ใหใชภาษาราชการ ไมใช

ภาษาพูด เชน “พรอมน้ีไดแจงไปทางจังหวัดแลวเหมือนกัน” ควรใชเปน “ทั้งน้ีไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลว” 

หรือ “ไมมีขอเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม” ควรใชเปน “ไมมีขอเท็จจริงอันใดเพ่ิมเติม” หรือ “ประชาชนไดรับ

ความเดือดรอนแสนสาหัส” ควรใชเปน “ประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนอยางยิ่ง”  

    การเขียนหนังสือราชการจะตองมีหลักนิยมคือ การเขียนใหถูกตอง ชัดเจน  

รัดกุม กะทัดรัด และเขียนใหบรรลุวัตถุประสงค  
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   ๑.๒.๒.๓ การพิมพหนังสือราชการดวยคอมพิวเตอร ปจจุบันสามารถโปรแกรม

พิมพหนังสือราชการไดอยางรวดเร็ว เจาหนาที่พิมพจะตองศึกษาวิธีการใชโปรแกรมการพิมพใหชํานาญ

และรวดเร็ว เพื่อการพิมพหนังสือราชการเปนไปอยางถูกตอง สวยงาม และควรจัดระบบการเก็บเอกสารทีพ่ิมพ

อยางเปนระบบ จัดแบงแฟม จัดหมวดหมูเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถคนหาไดอยางสะดวก

และรวดเร็ว 

  ๑.๒.๓ อ่ืนๆ 

   ๑.๒.๓.๑ ชั้นความเร็ว 

   ๑.๒.๓.๒ ชั้นความลับ 

   ๑.๒.๓.๓ อ่ืนๆ เชน มาตรฐานตรา กระดาษ ซอง และพิมพ, การสําเนาเอกสาร, 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๓ หมวดงานอื่นๆ 

  ๑.๓.๑ งานการประชมุ ในสถานีตํารวจจะมีการจัดการประชุมในเรื่องตางๆ ไดแก การประชุม

บริหารของสถานีตํารวจ การประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน ของสถานีตํารวจ การประชุมเพ่ือ

พิจารณาหรือหารือเพ่ือดําเนินการในเรื่องตางๆ เปนตน การประชุมหมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการ

รวมกันของกลุมคน เพ่ือเปาหมายในการดําเนินงาน การประชุมที่ดีจะชวยในการตัดสินใจของคณะ 

การวางแผนและติดตามผล การมอบหมายความรับผิดชอบ การประชุมแบงออกเปน ๕ ประเภท ดังน้ี 

   (๑) การประชุมเพ่ือแจงขอมูลขาวสาร (information meeting) 

   (๒) การประชุมเพื่อเรงเราจูงใจและประกาศเกียรติคุณ (motivational 

meeting)  

   (๓) การประชุมเพ่ือรวมกันคิดสรางสรรค (creative meeting)  

   (๔) การประชุมเพ่ือรวมกันตัดสินใจ (decisional meeting) 

   (๕) การประชุมเพ่ือสอนงานและฝกอบรม (educational meeting)  

  องคประกอบการประชุม คือการที่บุคคลต้ังแตสองคนขึ้นไป มาอยูรวมกัน ณ สถานที่ 

วัน เวลา ที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงครวมกันในการพิจารณาหรือดําเนินการ โดยมีระเบียบ กติกา 

การประชุมจะตองมีผูที่ทําหนาที่ประธานการประชุม และมีเลขานุการ เพ่ือชวยดําเนินการประชุมให

เปนไปตามวัตถุประสงคของการประชุม การจัดใหมีการประชุมมีสิ่งที่จะตองดําเนินการดังน้ี 
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   ๑.๓.๑.๑ การจัดการประชุม 

    ๑) กําหนดวันประชุมตามระเบียบขอบังคับ หรือตามนโยบายของ

หัวหนาสถานีตํารวจ ที่ไดกําหนดไว  

    ๒) จัดทําระเบียบวาระการประชุม เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ

ประชุมและกําหนดประเด็นและสาระในการประชุม 

    ๓) จัดหาหองประชุม เตรียมสถานที่ โตะ เกาอ้ี ผูเขารวมประชุม 

เครื่องเสียง ไมโครโฟน โตะเจาหนาที่ ที่จอดรถ อุปกรณประชุมทางไกล (VDO Conference) เครื่องฉายภาพ 

(projector) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสําหรับชี้ (laser pointer) กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องเขียนฯลฯ 

    ๔) จัดทําหนังสือ เชิญประชุม และแจ งผู เขารวมประชุม และ

ประสานงานเพ่ือยืนยันการเขารวมประชุม  

    ๕) จัดเตรียมแฟมเอกสารประกอบการประชุม ควรจัดสงใหผูเขารวม

ประชุมกอนวันประชุม 

    ๖) จัดทําภาพการนําเสนอประกอบการประชุม (Power Point)  

    ๗) จัดเตรียมเครื่องด่ืม อาหารวาง หรืออาหารกลางวัน 

    ๘) มอบหมายเจาหนาที่ลงทะเบียน ตอนรับ บริการ  
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    การจัดหองประชุม ควรใหมีขนาดพอเหมาะกับจํานวนผู เขารวม
ประชุม จัดใหผูเขารวมประชุมน่ังสบาย มองเห็นหนากันไดถนัด ไมเบียดเสียดยัดเหยียด หองประชุมมี
อุณหภูมิพอเหมาะ ไมรอนหรือเย็นเกินไป มีแสงสวางเพียงพอ มีอุปกรณประกอบการประชุมตามสมควร 
เชน มีเคร่ืองขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง กระดาษ ดินสอ กระดานหนาหอง การจัดที่น่ัง นิยมจัดเปน
รูปครึ่งวงกลม หรือรูปเกือกมา และจัดใหมีไมโครโฟน สําหรับผูเขารวมประชุมไดใชพูด 
   ๑.๓.๑.๒ การจัดทํารายงานการประชุม รายงานการประชุมถือเปนเอกสาร
ราชการในประเภทหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ การจัดทํารายงานการประชุม
อาจทําได ๓ วิธี คือ  
    ๑) จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการหรือผูเขารวมประชุมทุกคน 
พรอมดวยมติ 
    ๒) จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผู เขารวม
ประชุม อันเปนเหตุผลไปสูมติของที่ประชุม 
    ๓) จดแตเหตุผลกับมติของที่ประชุม 
   ๑.๓.๑.๓ การแจงผลการประชุมและสงรายงานการประชุมใหผูเก่ียวของทราบ
และดําเนินการตามมติที่ประชุม การแจงผลการประชุมหากเปนกรณีเรงดวนควรมีหนังสอืแจงสาระสาํคญั
ของการประชุมเพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินการ โดยไมตองรอรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ  
   ๑.๓.๑.๔ ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือประกอบในการประชุมครั้งตอไป  
  ระเบียบ คําสั่งที่เก่ียวของ ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม, คูมือบทบาทหนาที่ในการบริหารงานของหัวหนาสถานีตํารวจ 
  ๑.๓.๒ โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน ในหนาที่ของงานอํานวยการสถานี
ตํารวจ จะมีหนาที่เกี่ยวของตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน ในสวนที่เก่ียวของ ไดแก  
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   ๑.๓.๒.๑ การจัดระเบียบสถานท่ีทําการ โดยใชกิจกรรม ๕ ส มีขั้นตอนการ

ดําเนินการ ไดแก  

    ๑) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อทํากิจกรรม ๕ ส 

    ๒) สรางความรูความเขาใจ กระตุนใหเกิดความรวมมือของขาราชการ

ตํารวจในสถานีตํารวจ 

    ๓) แบงมอบพื้นที่รับผิดชอบใหผูรับผิดชอบ 

    ๔) ดําเนินกิจกรรม ๕ ส อยางตอเน่ือง โดยมีการระดมทํากิจกรรมพรอมกัน

เปนระยะๆ  

    ๕) จัดประกวดพ้ืนที่ในกิจกรรม ๕ ส 

   ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๒๕๕๖ 

ใหปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ตร.ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗, หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๑ (ศปก๑)/

๐๐๖๙ ลง ๙ ม.ค.๒๕๕๖ 

   ๑.๓.๒.๒ การคัดเลือกขาราชการตํารวจดีเดน เปนมาตรการเพ่ือสงเสริมให

ขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจไดต้ังใจในการปฏิบัติหนาที่ เกิดความภาคภูมิใจ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

    ๑) แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

    ๒) แจงใหฝายตางๆ พิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจดีเดนในแตละ

สายงานพรอมขอมูลประกอบการพิจารณา 

    ๓) นําเขาที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

    ๔) จัดพิธีมอบรางวัล และประชาสัมพันธเผยแพรผลการคัดเลือกให

ขาราชการตํารวจและประชาชนโดยทั่วไปทราบ 

  ระเบียบ คาํสัง่ที่เกี่ยวของ คือ โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน 

 

๒. งานการขออนุญาต 

 ๒.๑ การขออนุญาตสถานบริการในกรุงเทพมหานคร  

 งานขออนุญาตของสถานบริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีความแตกตางจากในจังหวัดตางๆ 

เน่ืองจากการอํานาจอนุญาตเปนของฝายตํารวจ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แกไข 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓ กําหนดคําจํากัดความของ “สถานบริการ” หมายความวาสถานที่ที่

ต้ังขึ้นเพ่ือใหบริการโดยหวังผลประโยชนทางการคา ดังตอไปนี้ 
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  (๑) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระประเภทที่มีและไมมีคูบริการ 

  (๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ้าชา หรือเครื่องด่ืมอยางอ่ืนจําหนายและบริการ โดยมี

ผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 

  (๓) สถานที่อาบนํ้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต 

   (ก) สถานที่ซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะ

สาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตาม กม.วาดวยการประกอบโรคศิลปะหรือไดรับการยกเวน

ไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะฯ 

   (ข) สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยฯ 

   (ค) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  (๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องด่ืมอยางอ่ืนจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบ 

อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

   (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและยินยอมหรอื

ปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานน่ังกับลูกคา 

   (ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคาโดยจัดใหมีผูบริการ

ขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกคา 

  ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบับที่๔) 

พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง กําหนดใหใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต วรรคสอง  ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่น

คําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุจะประกอบกิจการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต โดยขั้นตอนในการขออนุญาตของสถานบริการเรื่องตางๆ มีดังน้ี 

  ๒.๑.๑ ขั้นตอนการขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 

   ๒.๑.๑.๑ สถานีตํารวจประชาสัมพันธใหผูรับใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการใน

เขตรับผิดชอบทราบเกี่ยวกับการขอตอใบอนุญาต หากประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ใหย่ืนคํารองตาม

แบบ สบ.๓ พรอมเอกสารที่เก่ียวของตอ ผกก.สน.ทองที่ ที่สถานบริการนั้นๆ ต้ังอยู 

   ๒.๑.๑.๒ ตาม ขอ ๒.๑.๑.๑ ใหสถานีตํารวจจัดทําบัญชีรายชื่อสถานบริการแลว

ใหผูรับใบอนุญาตลงนามรับทราบ รายงานใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล ทราบ 

   ๒.๑.๑.๓ สถานีตํารวจเสนอเร่ืองขอตออายุใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ 

ตามลําดับชั้นพรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เรียงลําดับดังน้ี 
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    ๑) บันทึกการตรวจสถานบริการของ สน.ทองที่และการตรวจเรื่อง

ความปลอดภัยในสถานบริการ เพ่ือประกอบการพิจารณาตออายุใบอนุญาต 

    ๒) คําใหการของผูขอตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตให

ปรากฏชื่อภาษาไทยภาษาตางประเทศ (ถามี) ของสถานบริการ, ต้ังอยูเลขที่, ผูขอตออายุใบอนุญาต

เก่ียวของอยางไรกับสถานบริการ, จํานวนพนักงาน, ปจจุบันเปดดําเนินการหรือไม, สถานบริการเคย

กระทําผิดและถูกพักใชใบอนุญาตหรือไม  

    กรณีผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหระบุวา คําใหการของบริษัท/

หจก.โดย...(ผูใด)...ใหสอบปากคํายืนยันวานิติบุคคลน้ันยังดําเนินการอยูหรือยกเลิกการจดทะเบียนบริษัท

หรือไม อยางไร และตรวจสอบวาการลงชื่อในการใหการตองประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคลน้ัน หรือไม 

    กรณีผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาซึ่งมีภูมิลําเนาตามทะเบยีนบาน

อยูตางจังหวัดใหสอบปากคําผูรับใบอนุญาตเพ่ิมเติมวา การดูแลควบคุมกิจการเพ่ือมิใหมีการกระทําผิด

กฎหมายจะดําเนินการอยางไร หรือมีที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดปริมณฑลใด ใหระบุชัดเจน

เก่ียวกับเลขทีต้ั่ง ถนน แขวง เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 

    ๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

    ๔) คําขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (แบบ สบ.๓) 

    ๕) สําเนาประจําวันที่รับแจงการขอตออายุใบอนุญาต 

    ๖) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย  นิติบุคคล 

ใชหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล บุคคลธรรมดา ใชสําเนาใบทะเบียนพาณิชย   

    ๗) หนังสือแตงต้ังผูแทนนิติบุคคล 

    ๘) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ต้ังสถานบริการ   

    ๙) แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นท่ีการใหบริการของสถานบริการ 

ใชมาตราสวน ๑ ใน ๕๐๐ 

    ๑๐) สําเนาทะเบียนบานที่ต้ังสถานบริการ 

    ๑๑) หลักฐานแสดงอาคารท่ีใชต้ังสถานบริการไดรับอนุญาตใหใช

อาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร 

    ๑๒) การยินยอมใหใชอาคาร เปนที่ต้ังสถานบริการ ม.๘ 

     - ผูรับอนุญาตฯ เปนเจาของเอง แนบหลักฐานการเปน

เจาของ 
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     - ผูรับอนุญาตฯ ไมไดเปนเจาของ แนบหนังสือแสดงความยินยอม

ใหใชอาคาร และเอกสารเก่ียวของฯ 

    ๑๓) ภาพถายลักษณะภายนอกและภายในสถานบริการ โดยมีคาํบรรยาย

ใตภาพ และให สว.ธร.ลงลายมือชื่อกํากับภาพถายทุกภาพ ซึ่งแบงตามประเภทของสถานบริการ สถานบริการ

ตามมาตรา ๓ (๑) ใหแนบภาพถายตัวอาคาร ภาพถายภายใน ภาพถายเฉพาะบริเวณฟลอรเตนรํา 

ภาพถายพนักงาน ลูกจาง ติดหมายเลขประจําตัว 

    ๑๔) ภาพถายลักษณะภายนอกและภายในสถานบริการ โดยมีคาํบรรยาย

ใตภาพ และให สว.ธร.ลงลายมือชื่อกํากับภาพถายทุกภาพ ซึ่งแบงตามประเภทของสถานบริการ  ดังน้ี 

  -  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) ใหแนบภาพถาย ดังนี้ 

     (๑) ภาพถายตัวอาคารที่ต้ังสถานบริการ 

     (๒) ภาพถายลักษณะภายในสถานบริการ 

     (๓) ภาพถายเฉพาะบริเวณฟลอรเตนรํา 

     (๔) ภาพถายพนักงาน ลูกจาง ติดหมายเลขประจําตัว 

     (๕) ภาพถายดานหนาหองนํ้าชายและหองนํ้าหญิง 

     (๖) ภาพถายถังดับเพลิง ไฟสองสวาง ทางหนีไฟ 

 -  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๒) ใหแนบภาพถาย ดังนี้ 

     (๑) ภาพถายตัวอาคารที่ต้ังสถานบริการ 

     (๒) ภาพถายลักษณะภายในสถานบริการทั่วไป 

     (๓) ภาพถายลักษณะภายใน บริเวณที่น่ังพนักงานบริการ 

     (๔) ภาพถายลักษณะภายใน บริเวณที่จําหนายสุรา, อาหาร และ

เครื่องด่ืม 

     (๕) ภาพถายดานหนาหองบริการเฉพาะ มีปายหมายเลขอารบคิ

สีขาวติดที่ประตูเรียงกันตามลําดับ 

     (๖) ภาพถายลักษณะภายในหองบริเวณเฉพาะ  

     (๗) ภาพถายพนักงาน ลูกจาง ผูบําเรอ และคนรับใชของ

สถานบริการ ติดหมายเลขประจําตัวที่อกเสื้อดานขวา 

     (๘) ภาพถายดานหนาหองนํ้าชายและหองนํ้าหญิง มีปายบอก

ชัดเจน 
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     (๙) ภาพถายถังดับเพลิง ไฟสองสวางฉุกเฉิน ปายบอกทางหนีไฟ 

และทางหนีไฟ 

 -  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๓) ใหแนบภาพถาย ดังนี ้

     (๑) ภาพถายตัวอาคารที่ต้ังสถานบริการ 

     (๒) ภาพถายลักษณะภายในสถานบริการทั่วไป 

     (๓) ภาพถายลักษณะภายใน บริเวณที่นั่งพนักงานบริการ

อาบ นวด อบตัว 

     (๔) ภาพถายลักษณะหองบริการเฉพาะ ใหเห็นปายหมายเลข

หองเรียงเปนลําดับ 

     (๕) ภาพถายดานหนาหองบริการเฉพาะ  มีปายหมายเลขอารบคิ

สีขาวติดที่ประตูเรียงกันตามลําดับ 

 -  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) ใหแนบภาพถาย ดังนี ้

     (๑) ภาพถายตัวอาคารที่ต้ังสถานบริการ 

     (๒) ภาพถายลักษณะภายในสถานบริการ 

     (๓) ภาพถายบริการจําหนายสุรา อาหาร และเครื่องด่ืม 

     (๔) ภาพถายพนักงาน ลูกจาง ของสถานบริการติดหมายเลข

ประจําตัวที่อกเสื้อดานขวามือ 

     (๕) ภาพถายหองนํ้าชายและหองนํ้าหญิง 

     (๖) ภาพถายถังดับเพลิง ไฟสองสวางฉุกเฉิน ปายบอกทางหนีไฟ 

และทางหนีไฟ 

     (๗) ประวัติการกระทําผิดของสถานบริการในรอบปที่ผานมา 

     (๘) ในรอบปที่ผานสถานบริการเคยถูกรองเรียนหรือไมให

สอบสวนปากคําผูพักอาศัยหรือผูประกอบการใกลเคียง 

     (๙) ประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานบริการ การยาย แกไข 

เปลี่ยนแปลงหรือตอเติม 

     (๑๐) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน 

     (๑๑) ผลการตรวจสอบพิมพลายน้ิวมือ 

     (๑๒) สําเนาใบอนุญาตเดิม 

     (๑๓) สําเนาเอกสารอ่ืนๆ 
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     (๑๔) รูปถายผูรับใบอนุญาตฯ ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวน 

๓ รูป ถายไมเกิน ๖ เดือน 

     (๑๕) ใหเรียงเอกสารประกอบการพิจารณาตามลําดับ 

     (๑๖) จัดทําปายแสดงเอกสาร (ดัชนีเอกสาร) 

     (๑๗) ใหออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ ๑ ชุด ทําการตรวจ

สถานบริการและจัดทําบันทึกการตรวจ 

     (๑๘) สน.ที่สถานบริการต้ังอยูทําการพิจารณากลั่นกรอง

พรอมมีความเห็นควรอนุญาตใหตอใบอนุญาตฯ หรือไม โดยอางหลักเกณฑตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๙ 

     (๑๙) ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยและรายงานตามที่

กําหนด    

     (๒๐) สน.ที่สถานบริการต้ังอยูทําการพิจารณากลั่นกรอง

พรอมมีความเห็นควรอนุญาตใหตอใบอนุญาตฯ หรือไม โดยอางหลักเกณฑตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๙ 

     (๒๑) ตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยและรายงานตามที่

กําหนด  

  คําสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ และที่แกไข

เพ่ิมเติม, หนังสือ บช.น.ที่ ๐๐๑๕.๑๕๒/๒๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ

เก่ียวกับการขอตอใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ ประจําป ๒๕๕๖  

 

 ๒.๒ ขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง มีขั้นตอนในการดาํเนินการดังน้ี 

  ๒.๒.๑ ผูขอไปขอคํารองขอใชเครื่องขยายเสียงจากนายอําเภอทองที่   แลวนําคํารองมา

ย่ืนตอสถานีตํารวจทองที่เพ่ือพิจารณามีความเห็นกอนแลวนํากลับไปยังเขตหรืออําเภอเพ่ือพิจารณา

อนุญาตตอไป 

  ๒.๒.๒ อัตราคาธรรมเนียม ดังนี ้ 

   - เพ่ือการกุศล ไมเกิน ๑๕ วัน ครั้งละ ๑๐ บาท  

   - เพ่ือกิจการทัว่ไป (ประจําที่) ไมเกิน ๑๕ วัน ครั้งละ ๗๕ บาท  

   - เพ่ือกิจการทัว่ไป (เคลื่อนที่) ไมเกิน ๕ วัน ครั้งละ ๖๐ บาท 

 คําสั่ง ระเบียบที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓  
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 ๒.๓ การขออนุญาตจาํหนายสุราในเวลาหามจาํหนาย  

 ตามประกาศขอคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๒ หามมิใหผูใด

รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๖ ตามความหมายในกฎหมายวาดวยสุรา หรือบุคคลใดซึ่ง

กระทําการเพ่ือประโยชนของผูใดรับใบอนุญาตขายสุราดังกลาว จําหนายสุราทุกชนิดในเวลาอ่ืน นอกจาก

ต้ังแตเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา และต้ังแตเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ 

นาฬิกา เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมตํารวจสําหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูวาราชการ

สําหรับจังหวัดอื่น สําหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตหรือขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสุราในเวลาหาม

จําหนาย จะตองรวบรวมเอกสารและดําเนินการดังน้ี 

   ๑) สําเนาประจาํวันรับแจงการขออนุญาตหรอืการขอตออายุใบอนุญาตฯ  

   ๒) บันทึกการตรวจสถานที่ ระบุวาไมมีสถานบริการตาม ม .๓ (๑) และ (๔) 

ต้ังอยูในบริเวณเดียวกัน 

   ๓) ภาพถายบริเวณดานหนาโรงแรม, ปายชื่อโรงแรม, หองอาหารที่ขออนุญาต, 

ภาพถายเคาเตอรบาร, ภาพถายบริเวณโตะนั่ง, ภาพถายปายชื่อหองอาหาร, ภาพถายบริเวณทางเขา

หองนํ้าชาย-หญิง ใหปรากฏสัญลักษณ, ภาพถายที่น่ังชาย-ที่ปสสาวะชาย, ภาพถายที่น่ังหญิง 

   ๔) บันทึกสืบสวนทางลับ แบงเปน ๒ สวน 

    ๔.๑) รายงานผลการตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายในรอบปที่ผานมา 

    ๔.๒) รายงานในทางลับยืนยันวา เปนแหลงม่ัวสุมของเด็กวัยรุน 

มิจฉาชีพ การพนัน และยาเสพติด หรือเปนที่มั่งสุมของหญิงโสเภณี หรือการกระทําใดที่ขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศิลธรรมอันดีหรือไม ทั้งนี้โดยให ผกก.สน.ทองที่ หรือ สวญ.สน.ทองที่ แลวแตกรณีเปนผูลงนาม

รายงานดวยตนเอง   

   ๕) คําใหการของผูย่ืนคํารองขออนุญาตหรือขอตออายุใบอนุญาตฯ พรอม

สําเนาบัตรประจําตัว 

   ๖) หนังสือมอบอํานาจ ระบุใหย่ืนคําอนุญาตจําหนายสุราในเวลาหาม ณ หอง

อาหาร..กรณีผูขออนุญาตมิไดย่ืนคํารองดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบาน (ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท) 

   ๗) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล คัดสําเนาไมเกิน ๓ เดือน 

   ๘) แบบคําขออนุญาตหรือแบบคําขอตอใบอนุญาตใหจําหนายสุราในเวลาหาม 

(แบบ สร.๑, แบบ สร.๓) 

   ๙) สําเนาใบอนุญาตใหจําหนายสุราในเวลาหามประจําปที่ผานมา 
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   ๑๐) สําเนาใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๓ จากกรมสรรพามิต ปปจจุบัน 

   ๑๑) ระบุสถานที่ที่ขออนุญาตหรือขอตอใบอนุญาต ต้ังอยูชั้นใด สวนใด หรือ

บริเวณใดของอาคาร 

   ๑๒) แนบแบบแปลนของพื้นที่ที่ขออนุญาต หรือขอตอใบอนุญาตฯ พอสังเขป 

แสดงที่ต้ังใหขัดเจนวาอยูชั้นใด ใชพื้นที่ประกอบการจํานวนก่ีตารางเมตร โดยใหสถานีตํารวจนครบาล

ทองที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง 

   ๑๓) แบบทะเบียนผูเขาพักในโรงแรม (ลาสุด ๑ เดือน) 

  คําสั่ง ระเบียบที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.๒๔๙๓, ประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓, กฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๕  

 

 ๒.๔ งานตรวจสอบประวัติผูสมัครงาน เปนกรณีหนวยงานราชการหรือภาคเอกชน ขอความ

รวมมือเพื่อตรวจสอบประวัติของบุคคลในพ้ืนที่ จะมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้  

  ๒.๔.๑ รับเรื่องตรวจสอบจากหนวยงาน องคกรที่สงผูสมัครงานมาตรวจสอบประวัติ 

  ๒.๔.๒ พิมพลายพิมพน้ิวมือของผูตรวจสอบประวัติ 

  ๒.๔.๓ ทําหนังสือสงพิมพมือไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

  ๒.๔.๔ ติดตามผลการตรวจสอบ แจงใหหนวยที่เก่ียวของทราบ 

 

๓. งานทะเบยีนคนตางดาว 

 ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะ

ที่ ๕๕  การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับคนตางดาวไว ดังนี้  

 

 ๓.๑ การออกใบสําคัญประจําตัว 

  ๓.๑.๑ ตรวจสอบหลกัฐาน 

๑) ใบสาํคัญถานที่อยู (ตม ๑๖) 

๒) หนังสือเดินทาง 

๓) เอกสารการไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจกัร 

๔) รูปถายครึ่งตัว ๔ รูป ถายไวเกิน ๓๐ วัน 
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๕) ทะเบียนบานพรอมสาํเนา ๑ ฉบับ 

๖) ใบอนุญาตทาํงาน (ถามี) 

๗) คาํรอง ทต.๑ หรือ ทต.๓ 

  ๓.๑.๒ สอบปากคาํ 

  ๓.๑.๓ พิมพลายนิ้วมือ นิ้วหัวแมมือขวาไวในคาํรอง ทต.๑ หรือ ทต.๓  

  ๓.๑.๔ กรอกขอความในเอกสาร 

  ๓.๑.๕ ปดรปูถายในคาํรองตนขัว้ และใบสาํคัญ ๔ รูป 

 คําสั ่ง ระเบียบที ่เกี ่ยวของ ไดแก พรบ.การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ .๒๔๙๓ (ม.๗, ๙), 

ระเบียบ ตร.ไมเก่ียวกับคดีลักษณะที่ ๕๕ บทที่ ๒, กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๙๓ ขอ ๑, ๔, กฎกระทรวง ฉบับที ่๕ 

พ.ศ.๒๕๒๙ ขอ ๔ 

 

 ๓.๒ การออกใบทดแทนใบสาํคัญ กรณีชาํรุด สูญหาย 

  ๓.๒.๑ ตรวจสอบหลกัฐานเทียบรูปถายมรเอกสารเดิม 

๑) เอกสารตนเรื่อง 

๒) รูปถายครึ่งตัว ๔ รูป ถายไวเกิน ๓๐ วัน 

๓) คาํรอง ทต.๗  

๔) ตรวจรายการตออายคุรั้งสุดทาย 

  ๓.๒.๒ คัดลอกขอความจากตนขัว้สาํเนาลงในใบสาํคญั 

  ๓.๒.๓ ติดรูปถายในคํารองตนขั้ว , ใบสําคัญ , อยางละ ๑ รูป รูปที่เหลือสงไปยัง

งาน ๔ กก.๑ ตม.๑ เพ่ือปดปลายขั้ว 

  ๓.๒.๔ บันทึกในหนาวาง ขางหนา ๑ ดวยหมึกสีแดงวา "ออกใบสําคัญประจําตัวแทน

ฉบับเดิมที่ชํารุดหรือสูญหายและไดเก็บคาธรรมเนียมไวตมใบเสร็จรับเงิน เลมที่ เลขที่ ลง...." แลวนายทะเบียน

ลงนาม 

 คําสั่ง ระเบียบที่เก่ียวของ ไดแก พรบ.การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ.๒๔๙๓ (ม.๑๓), ระเบียบ

การตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๕ บทที่ ๔, กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๙๓ ขอ ๗, กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 

พ.ศ ๒๕๒๙ ขอ ๓ 

 

 ๓.๓ การตออายุใบสําคัญ มี ๒ ชนิด คือ ๑) ปตอป (คาธรรมเนียม ๒๐๐ บาท) ๒) แบบ ๕ ป ตอครั้ง 

(คาธรรมเนียม ๘๐๐ บาท) 
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  ๓.๓.๑ ตรวจสอบหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมในปที่ลวงมาแลว 

๑) ใบสาํคัญประจาํตัวคนตางดาว 

๒) เอกสารตนเรื่อง 

๓) ใบเสร็จรับเงิน แบบ ทต.๙ 

๔) คาํรอง ทต.๘ 

  ๓.๓.๒ บันทึกการรับเงินในคาํรอง, ตนขั้ว, และใบสาํคญั ตามแบบท่ีทางราชการกําหนด 

  ๓.๓.๓ ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมตามแบบ ทต.๙ ฉบับสีฟาออนสงมอบใหคนตางดาว

เก็บรักษาไว 

  ๓.๓.๔ นําเงินคาธรรมเนียมสงหนวยงานการเงินตามระเบียบ 

 คําสั่ง ระเบียบที่เก่ียวของ ไดแก พรบ.การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ.๒๔๙๓ ม.๑๐, ๑๑, ๑๓, 

พรบ.การทะเบียนคนตางดาว ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๙๕ ม.๔, ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ ๕๕ 

บทที่ ๑๓ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๔๙๘) ขอ ๑, กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๙) ขอ ๑-๔ 

 

 ๓.๔ การแจงยายภูมิลําเนา 

  ๓.๔.๑ ย่ืนคํารอง ตรวจสอบหลักฐาน ทะเบียนบาน และหลักฐานตนเรื่อง 

๑) ใบสาํคัญประจาํตัวคนตางดาว 

๒) เอกสารตนเรื่อง 

๓) แบบคาํรองทัว่ไป 

  ๓.๔.๒ หมายเหตุในใบสําคัญและตนขั้วหรือเอกสารตนเรื่องแลวแตกรณี 

  ๓.๔.๓ สงเอกสารตนเรื่องเดิมทั้งหมดไปยังนายทะเบียนคนตางดาวทองที่คนตางดาว

จะยายเขาไปอยู ภายใน กําหนด ๑๕ วัน 

  ๓.๔.๔ แจงให งาน ๔ กก.๑ ตม.๑ ทราบ เพ่ือหมายเหตุในปลายขั้วใหตรงกัน 

 คําสั่ง ระเบียบที่ เกี่ยวของ  ไดแก พรบ .  การทะเบียนคนตางดาว  พ .ศ .๒๔๙๓ ม .๑๒ , 

พรบ .การทะเบียนคนตางดาว ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๗) ม.๓, ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๕ 

บทที่ ๕, กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๗) 
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 ๓.๕ การตายของคนตางดาว 

  ๓.๕.๑ ตรวจสอบหลักฐาน 

๑) ใบสาํคัญประจาํตัวคนตางดาว 

๒) ใบมรณะบัตร 

๓) สาํเนา ปจว.แจงความกรณีใบสําคญัสญูหาย 

 ๓.๕.๒ บันทึกการถึงแกกรรมในเอกสารตนเรื่อง 

 ๓.๕.๓ บันทึกการถึงแกกรรมในใบสาํคัญประจาํตัว 

 ๓.๕.๔ แจงงาน ๔ กก.๑ ตม.๑ ทราบ พรอมสงใบสําคัญประจาํตัว และสาํเนามรณะบัตร 

 ๓.๕.๕ กรณีใบสําคัญประจําตัวสูญหาย ใหสงสําเนา ปจว. ที่แจงความหาย พรอมสอบสวน

บันทึกสอบปากคําญาติสนิทของผูถึงแกกรรมโดยเครงครัด แลววาสํานวนการสอบสวนไปยังงาน ๔ กก.๑ ตม.๑ 

เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 คําสั่ง ระเบียบที่เก่ียวของ ไดแก พรบ.การทะเบียนคนตางดาว (พ.ศ.๒๔๙๓) ม.๑๒, ๑๘, ๒๖, 

ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดีลักษณะ ๕๕ บทที่ ๗ 

 อนึ่ง ก.ต.ช.มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม

สีเขียวตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร) เปนประธาน รับทราบ

รายงานผลการดําเนินการถายโอนงานทะเบียนคนตางดาวของ สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง และ

งานทะเบียนคนตางดาวของสถานีตํารวจไปใหกรมการปกครองเปนผูรับผิดชอบ สาํนักงานตํารวจแหงชาติ 

จึงมีหนังสือที่ ๐๐๒๙.๒๒๓/๐๐๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ สั่งการให บช.น., ภ.๑-๙ และ ศชต. 

เตรียมศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของในการถายโอนงานทะเบียนคนตางดาวของสถานีตํารวจไปให

กรมการปกครอง และจัดเตรียมเอกสารพรอมสํารวจขอมูลคนตางดาวในพ้ืนที่รับผดิชอบสงใหคณะทํางาน

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการตอไป  

 

๔. งานพัฒนาขาราชการตาํรวจและครอบครวั 

 ๔.๑ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพขาราชการตํารวจ มีขั้นตอน

การดําเนินการดังน้ี  

  ๔.๑.๑ จัดทําโครงการ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือ

นโยบายการปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
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  ๔.๑.๒ จัดหางบประมาณจากแหลงตางๆ ไดแก งบประมาณของหนวยหรือขอรับ     

การสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน  เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (โครงการที่เก่ียวของกับงานปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรม และงานยาเสพติด), สวนราชการอ่ืนๆ, องคกร  มูลนิธิ ภาคเอกชน (กรณี

ขอรับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน อาจขอรับการสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบของ

สังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร หรือที่เรียกวา Corporate Social Responsibility-CSR, กต.ตร.สถานีตํารวจ 

หรือกองทุนสถานีตํารวจ 

  ๔.๑.๓ กําหนดวันเวลา สถานที่ กรณีใชสถานที่ภายนอก ขอรับการสนับสนุนเจาของ

สถานที่ 

  ๔.๑.๔ ดําเนินการฝกอบรม จัดกิจกรรม 

  ๔.๑.๕ ประเมินผล  

 

        
 

 ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรของ ตร., ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕, โครงการพัฒนาสถานีตํารวจ

เพ่ือประชาชน 

 

 ๔.๒ มาตรการปองกันขาราชการตํารวจฆาตัวตาย  

 ๔.๒.๑ ออกคําสั่งมอบหมายใหผูบังคับบัญชาดูแลผูใตบังคับบัญชา และดําเนินการตาม

มาตรการที่ ตร.กําหนด โดยนําแนวทางตามคําสั่ง ตร. ที่  ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ เกี่ยวกับการแบง

การกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา มาใชโดยอนุโลม 

 ๔.๒.๒ มาตรการปองกัน ไดแก สํารวจ ดูแล ใหความรูและคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา 
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 ๔.๒.๓ มาตรการเฝาระวัง ไดแก การสังเกตพฤติกรรม สัญญาณเตือนกอนการฆาตัวตาย 

การปฏิบัติเม่ือพบสัญญาณเตือน ประสานครอบครัว เพื่อนรวมงานในการใหความชวยเหลือ 

 ๔.๒.๔ มาตรการเม่ือเกิดเหตุและฟนฟูหลังเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือดาน

รักษาพยาบาล จัดการศพ ฟนฟูจิตใจครอบครัว เพ่ือนรวมงาน  

 ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๐๒/ว ๙๐ ลง ๓ ต.ค.๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาขาราชการตํารวจฆาตัวตาย 

  

 ๔.๓ การทดสอบสมรรถภาพรางกายตามมาตรฐานวิทยาศาสตรการกฬีา  

  ๔.๓.๑ จัดทาํโครงการ กําหนดวันเวลา สถานที่ทดสอบ ผูเขารบัการทดสอบ  

  ๔.๓.๒ ประสานหนวยเก่ียวของ เก่ียวกับรปูแบบในการทดสอบ 

  ๔.๓.๓ ออกคาํสัง่แตงตั้งกรรมการ หรือผูควบคมุการทดสอบ มอบหมายผูควบคมุให

เหมาะสม 

  ๔.๓.๔ ดําเนินการทดสอบ  

  ๔.๓.๕ รวบรวมผลการทดสอบ แจงผลการทดสอบใหผูเขารับการทดสอบทราบ เพ่ือ

นําไปปรับปรุงตนเอง 

  ๔.๓.๖ รายงานผลการทดสอบใหหนวยเก่ียวของ 
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 ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖  เรื่อง ใหปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ขอ ๓.๑.๑๒ การบริหารจัดการ ขอ ๔ ดานสวัสดิการ)  
 

 ๔.๔  การตรวจสุขภาพประจาํป 
  ๔.๔.๑ จัดทาํโครงการ 
  ๔.๔.๒ ประสาน รพ.ตร. กําหนดวันเวลา สถานที่ ในการตรวจ 
  ๔.๔.๓ สงรายละเอียดขาราชการตํารวจผูเขารับการตรวจ ให รพ.ตร. 
  ๔.๔.๔ อํานวยความสะดวก เจาหนาที่ในการดําเนินการ 
  ๔.๔.๕ รอรับผลการตรวจ และแจงใหขาราชการตํารวจทราบ 
  ๔.๔.๖ สงสรปุผลการตรวจและคาใชจายไปยงั ภ.จว. 
 

 
 ระเบียบ คาํสัง่ที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ใหปฏิบัติตาม
นโยบายการบรหิารราชการสาํนักงานตํารวจแหงชาติ (ขอ ๓.๑.๑๒ การบรหิารจัดการ ขอ ๔ ดานสวสัดิการ)  
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 ๔.๕ การแขงขันกีฬาภายในสถานีตํารวจ หรือระหวางหนวยอ่ืน  

  ๔.๕.๑ จัดทาํโครงการ  

  ๔.๕.๒ กําหนดชนิดกีฬา ตารางการแขงขัน กาํหนดกลุมผูรวมแขงขัน สถานที่แขงขัน  

  ๔.๕.๓ จัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน จัดทํากําหนดการ เชิญผูเกี่ยวของเขารวม 

  ๔.๕.๔ ประเมินผลการดําเนินการ รายงานหนวยเก่ียวของ 

 

 ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ใหปฏิบัติตาม

นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ขอ ๓.๑.๑๒ การบริหารจัดการ ขอ ๔ ดานสวัสดิการ)  
 

 ๔.๖ งานการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ดูงานตลอดจนงานเผยแพรความรู 

 ๔.๖.๑ การฝกอบรมพัฒนาขาราชการตํารวจเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหเหมาะสมกับ

สถานการณ หนวยงานตางๆ จําเปนตองมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู เสริมสรางสมรรถนะใหแก

ขาราชการตํารวจในดานตางๆ โดยพิจารณาตามสภาพปญหาของหนวยงาน ความตองการการฝกอบรมที่

แตกตางกัน ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา ไดแก การพัฒนาการใหบริการดวยความเต็มใจ (service 

mind), ความรูภาษาอังกฤษ, ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน, การพัฒนาความรูความสามารถให

เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานใน จชต.ฯลฯ การฝกอบรมดังกลาวมีขั้นตอนการดําเนินการ ไดแก  

   ๔.๖.๑.๑ โครงการที่หนวยเหนือ หรือสวนราชการอ่ืนจัดฝกอบรม 

    ๑)  สํ า รวจ สรรหา  หลัก สูตรกา รฝ กอบรมจากหน วยต า ง ๆ 

สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน ที่จัดการฝกอบรมและสามารถสงขาราชการตํารวจเขารบัการฝกอบรมได 

โดยหนวยงานดังกลาวอาจสนับสนุนงบประมาณการฝกอบรมให หรือสามารถใชงบประมาณของหนวยได  

    ๒) พิจารณาลายละเอียดของหลักสูตร และประกาศใหผูที่สนใจสมัคร 
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    ๓) พิจารณาคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร 

    ๔) คัดเลือกผูที่จะเขารับการอบรมตามกรณีหนวยตนสังกัดเปน

ผูคัดเลือกเองหรือสงรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบใหเจาของหลักสูตรเปนผูคัดเลือก 

    ๕) แจงผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมทราบ 

    ๖) ทําหนังสือสงตัว 

    ๗) มอบหมายงานของผูเขารับการฝกอบรมใหมีผูรับผิดชอบแทน

ระหวางไปฝกอบรม 

   ๔.๖.๑.๒ โครงการฝกอบรมที่สถานีตํารวจดําเนินการเอง สถานีตํารวจจะตอง

พิจารณาจากองคความรูของหนวย หรือความจําเปนแตละพ้ืนที่ และดําเนินการตามขั้นตอน ไดแก  

    ๑) วิเคราะหเหตุผลความจําเปน เสนอขออนุมัติหลักการกับหัวหนา

สถานีตํารวจ  

    ๒) ศึกษาหาแนวทางและความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ ตร. หรือ

นโยบายของหนวยเหนือ  

    ๓) สํารวจยุทธศาสตรหรือนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือหนวยราชการอื่นๆ ที่มีภารกิจเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

งานความม่ันคง งานดานยาเสพติด หรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับงานตํารวจ เพ่ือจัดทําโครงการรวมและ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

    ๔) จัดทําโครงการ แผนงานโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 

ตร. หรือนโยบายของหนวยเหนือ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการอ่ืน แลวแตกรณี  

    ๕) ประสานหาแหลงงบประมาณ 

    ๖) ดําเนินงานตามแผนโครงการ 

    ๗) ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ 

   ๔.๖.๑.๓ กรณีการฝกอบรมยุทธวิธีตํารวจแตละสายงาน ใหมีความรู ทักษะ 

และความชํานาญเฉพาะดานอยางเปนมาตรฐาน  

    ๑) กําหนดความตองการการฝกอบรม (training need) ที่ขาราชการ

ตํารวจในแตละสถานีตํารวจ ตองการพัฒนา ทบทวน 

    ๒) นําเสนอหัวหนาสถานีตํารวจ มอบหมายแตละฝายดําเนินการ 

ไดแก ฝายปองกันปราบปราม ฝายสืบสวน ฝายสอบสวน ฝายจราจร และฝายอํานวยการ เปนตน เพ่ือ

จัดทําโครงการและดําเนินการ  
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    ๓) ประสานการปฏิบัติและสนับสนุนในสวนที่เก่ียวของ 

    ๔) สรุปบทเรียน ประเมินผลการดําเนินการ  

 ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรของ ตร., ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕, โครงการพัฒนาสถานีตํารวจ

เพ่ือประชาชน (ดานที่ ๑ การพัฒนาบุคลากร)  คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ให

ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ขอ ๓.๑.๑๑ การเตรยีมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน) 

  ๔.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการอ่ืนๆ 

   ๔.๖.๒.๑ การศึกษาดูงานหนวยราชการอ่ืน จัดใหขาราชการตํารวจไปศึกษาดูงาน 

หนวยราชการอื่น องคกรธุรกิจเอกชน เพ่ือเปดโลกทัศน แนวคิดในการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติงาน 

ตามความเหมาะสม 

   ๔.๖.๒.๒ กําหนดใหมีการประชุมชี้แจง /ปลอยแถวขาราชการตํารวจ 

โดยมอบหมายผูบังคับบัญชาอบรมปลอยแถวอยางสมํ่าเสมอ 

   ๔.๖.๒.๓ การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส  (E-Learning) ทาง Application 

ตรวจสอบและจัดหาโปรแกรมเพ่ือใหขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจไดพัฒนาตนเอง 

   ๔.๖.๒.๔ การฝกหัดปฏิบัติงาน จัดใหขาราชการตํารวจที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม 

หรือขาราชการตํารวจที่เปลี่ยนแปลงหนาที่ ไดฝกหัดปฏิบัติงานคูกับขาราชการตํารวจท่ีมีความรู

ความสามารถ มีภาวะผูนํา โดยดําเนินการในลักษณะการสอนงาน (Coaching)  

 ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ใหปฏิบัติตาม

นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  ๔.๖.๓ การเผยแพรความรูใหแกขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจ  

   ๔.๖.๓.๑ จัดทําบอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับการปฏิบัติ

หนาที่ ติดตั้งภายในสถานีตํารวจ  

   ๔.๖.๓.๒ แจงเวียนหนังสือใหฝายตางๆ ทราบ  

   ๔.๖.๓.๓ เผยแพรความรูในเวบ็ไซตของสถานีตาํรวจ  

   ๔.๖.๓.๔ รวบรวมผลการดําเนินการใหหนวยเกี่ยวของทราบ 

 ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ใหปฏิบัติตาม

นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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๕. งานประชาสัมพันธของสถานีตํารวจ  

 

๕.๑ หลักการและแนวคิดในการประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธ (Public Relation) หมายถึง การสื่อสารความคิดเห็น ขาวสาร ขอเท็จจริง

ตางๆ ไปสูกลุมเปาหมาย ประชาชน เปนการเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง

หนวยงาน องคการ และสถาบันกับกลุม ประชาชนกลุมเปาหมายและประชาชนที่เกี่ยวของ เพ่ือหวังผลใน

ความรวมมือ การสนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งมีสวนชวยเสริมสรางภาพลักษณ ท่ีดีใหแกหนวยงาน 

องคการ สถาบันดวย ทําใหประชาชนเกิดความนิยม เลื่อมใส ศรัทธา ตลอดจนคนหาและจํากัดแหลง

เขาใจผิด ชวยลบลางปญหาเพ่ือสรางความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงานน้ัน  

 จากความหมายดังกลาว สรุปเปนหลักการของการประชาสัมพันธ เปนหลัก ๓ ก. ดังนี้  

 ๑) กอ หมายถึง กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกหนวยงาน องคการ หรือสถาบัน เพ่ือให

ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธาตอหนวยงาน องคการ หรือสถาบัน 

 ๒) กัน หมายถึง ปองกันรักษาไมใหภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน องคการ หรือสถาบัน

ตองเสื่อมเสียไปโดยการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยเผยแพรผลงาน การดําเนินการหรือกิจกรรมตางๆ ทั้งกอน 

ระหวางและหลังการดําเนินการหรือกิจกรรม 

 ๓) แก หมายถึง แกภาพลักษณที่เสื่อมเสียหรือสงผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นตอหนวยงาน 

องคการ หรือสถาบันใหภาพลักษณกลับคืนมาโดยเร็ว 

การประชาสัมพันธที่จะประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคน้ัน ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบงาน

การประชาสัมพันธตองเขาใจกระบวนการสื่อสารเปนพื้นฐานในเบื้องตนเปนลําดับแรกกอน  
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งานหลักของสถานีตํารวจ ประกอบดวย ๕ งาน คือ งานปองกันปราบปราม, งานสืบสวน, 

งานสอบสวน, งานจราจร และงานอํานวยการ และหนวยปฏิบัติการพิเศษ งานทั้งหมด แมเจาหนาที่

ตํารวจจะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ แตหากประชาชนไมเคยรับรูขอมูลผลการปฏิบัติงาน

ดังกลาวเลย แลวภาพลักษณที่ ดีของสถานีตํารวจจะเกิดขึ้นไดอยางไร อีกทั้งการปฏิบัติงานของ

ตัวเจาหนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจประพฤติตนไปในทางที่เสื่อมเสียก็ย่ิงตอกย้ําถึงภาพลักษณของสถานี

ตํารวจน้ันๆ รวมถึงภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ อีกดวย  

การประชาสัมพันธ ถึงแมจะไมใชงานหลักของเจาหนาที่ตํารวจ แตเปนงานที่จะสนับสนุน

การปฏิบัติงานหลักของสถานีตํารวจ เสริมสรางความเขาใจสรางการรับรูทําใหประชาชนไดรับรูการปฏิบัติงาน 

เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกสถานีตํารวจและประชาชนเกิดความเชื่อม่ันตอเจาหนาที่ตํารวจอีกดวย  

และในดานการบริหารสถานีตํารวจภายใน เจาหนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจน้ันๆ ยังไดรับรูถึง

การปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงานวาไดทําปฏิบัติงานอยางไรอันสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแก

สถานีตํารวจ อันจะเปนตัวอยางที่ดีของเพ่ือนรวมงานตอไป 

งานการประชาสัมพันธระดับสถานีตํารวจน้ันจึงตองแบงออกเปน ๒ มิติ คือ  

 ๑) มิติการรับรูขอมูลขาวสารของเจาหนาที่ตํารวจในสงักดั (การประชาสมัพันธสรางการรบัรู

ภายในสถานีตํารวจ) กลาวคือ เม่ือสถานีตํารวจไดรับคําสั่งกฎระเบียบ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นและเปน
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 ๑) มิติการรับรูขอมูลขาวสารของเจาหนาที่ตํารวจในสงักดั (การประชาสมัพันธสรางการรบัรู

ภายในสถานีตํารวจ) กลาวคือ เม่ือสถานีตํารวจไดรับคําสั่งกฎระเบียบ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นและเปน
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เรื่องทีเ่จาหนาที่ตํารวจในสังกัดตองรู ควรรู หรือนารู เพ่ือใหเจาหนาที่ตํารวจทุกนายไดรับทราบขอมูล

ขาวสารตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒) มิติการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนหรือกลุมเปาหมาย (การประชาสัมพนัธสราง

การรับรูกับบุคคลภายนอกสถานีตํารวจ) กลาวคือ ขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่ตํารวจตองปฏิบติัตามอํานาจ

หนาที่ ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจตองเผยแพรขอมูลดังกลาวใหประชาชนหรือกลุมเปาหมายไดรับทราบถึง

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือใหประชาชนเกิดความเขาใจเชื่อม่ันและศรัทธาตอการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ตํารวจและเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอสถานีตํารวจอีกดวย 

 

๕.๒ แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ เม่ือเห็นถึงความสําคัญของงานการประชาสัมพันธ

แลว ทุกสถานีตํารวจจึงตองมีกลไกในการการดําเนินการประชาสัมพันธที่ดี โดยจะตองเกิดผลในเชิงบวก

ตอสถานีตํารวจ ผูปฏิบัติจึงตองเนนการสรางภาพลักษณที่ดี ออกสูสายตาของกลุมประชาชนเปาหมาย 

ใชความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติ ทั้งการปรากฏกาย ที่สมารทสมเปนตํารวจมืออาชีพ การภูมิใจใน

การแตงเครื่องแบบที่ถูกระเบียบสรางความนาเชื่อถือ สถานที่ เอกสาร และทําตามระเบียบที่เกีย่วของโดย

เครงครัดตามขั้นตอนดังน้ี 

 ๕.๒.๑ การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ไดแก การต้ังคณะทํางาน หรือทีมโฆษกประจํา

สถานีตํารวจ ควรมีเจาหนาที่ทุกแผนกงานเขารวมเปนคณะทํางาน เพ่ือใหดําเนินการโดยเปนสวนหน่ึงของ

งานประจํา 

 ๕.๒.๒ การประชุม เพ่ือกําหนดกรอบ แผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

หัวหนาหนวยงานเพ่ือขอรับความเห็นชอบ 

 ๕.๒.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติการประชาสัมพันธ และรวมถึงการตัดขาว และเฝาฟงขอมูลจากสือ่ 

 ๕.๒.๔ ขั้นสรุปผลการปฏิบัติ รวบรวมผลการปฏิบัติงาน สรุปประเด็นปญหา และ

ปรับปรุงแกไขใหเขากับสถานการณใหดีย่ิงขึ้นตอไป  

 

 ๕.๓ การประชาสัมพันธเผยแพรผลการปฏิบัติงาน 

  ๕ .๓ .๑ กําหนดขอบขายขอ มูลขาวสาร คือการกําหนดประเด็น เ น้ือหาที่จ ะ

ประชาสัมพันธ เชน ผลการจับกุม ผลการปองกันปราบปราม งานตํารวจชุมชน งานกิจกรรมของสถานี

ตํารวจ โครงการที่นาสนใจ เปนตน ซึ่งมีความจําเปนตองใชการประสานงานเพ่ือใหไดขอขอมูลที่ถูกตอง

เพ่ือนําไปจดัทําขอมูลหรือสื่อเพื่อปฏิบัติการประชาสัมพันธ 

  ๕.๓.๒ จัดทําขอมูล รายละเอียดในการประชาสัมพันธ  
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 ๕.๓.๓ เลือกชองทางประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ ที่เหมาะสม ไดแก จัดบอรด แผนพับ 

วิทยุสื่อสาร วิทยุชุมชน เสียงตามสาย การเดินรณรงค การออกพบปะประชาชน หนังสือพิมพ วารสาร 

โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน เว็บไชต สื่อสังคมออนไลน (Face Book, LINE) เปนตน 

 ๕.๓.๔ ดําเนินการตามปฏิทินและแนวทางที่กําหนดไว ซึ่งอาจจะตองประสานงาน

สื่อมวลชนขอความรวมมือประชาสัมพันธ สื่อในทองถิ่น หรือใหเจาหนาที่บุคคลเขาดําเนินการเอง 

 ๕.๓.๕ การรายงานผลการปฏิบัติ รวมถึงการเก็บสถิติการดําเนินการ 

 ๕.๓.๖ การตัดขาว เฝาฟง และการแกขาว 

 

 ๕.๔ การแถลงขาว 

จะตองพิจารณาพิจารณาความเหมาะสมในการแถลงขาว เพื่อกําหนดวากรณีใดควรจะ

แถลงขาวที่สถานีตํารวจ กรณีใดควรจะแถลงขาวโดยผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปจากสถานีตํารวจ 

โดยประสานผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบ หากเปนกรณีแถลงขาวที่สถานีตํารวจ มีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

  ๕.๔.๑ คําสั่งมอบหมายหนาที่ผูปฏิบัติ 

  ๕.๔.๒ ประสานหัวหนาสถานีตํารวจหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และผูเก่ียวของ เพ่ือกําหนด

วัน เวลา สถานที่แถลงขาว 

  ๕.๔.๓ ประสานสื่อมวลชน เพ่ือแจงวันเวลา สถานที่แถลงขาว 

  ๕.๔.๔ จัดเตรียมสถานท่ีแถลงขาว โตะ เกาอี้ เครื่องเสียง โพลเดียม ปายหัวขอ

การแถลงขาว ปายแสดงฐานะบุคคล 

  ๕.๔.๕ จัดทําเอกสารแถลงขาว พรอมภาพถาย (press conference) เพื่อมอบใหนักขาว

และผูเก่ียวของเพ่ือความเขาใจถูกตองตรงกัน 

  ๕.๔.๖ จัดเตรียมของกลาง ผูตองหา กรณีแถลงขาวการจับกุมผูตองหา  

  ๕.๔.๗ บักทึกภาพเคลื่อนไหว เสียง ระหวางการแถลงขาว 

  ๕.๔.๘ การรายงานผลการปฏิบัติ หากเปนกรณีแถลงขาวที่หนวยเหนือ ใหประสาน

ผูบังคับบัญชาที่แถลงขาวเก่ียวกับวันเวลา สถานที่แถลงขาว ประสานงานอํานวยการของ บก./ภ.จว.หรือ 

บช./ภ. แลวแต และใหผูมีหนาที่ตามที่มีคําสั่งมอบหมายไวแลวเขาดําเนินการตามที่มอบหมายไว กรณี

เพ่ือประสานการปฏิบัติรายละเอียด ขั้นตอนการแถลงขาว และจัดเตรียมเอกสารแถลงขาว เตรียมของกลาง 

ผูตองหา  

  อนึ่ง ผบ.ตร. ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๑ (ศปก.ตร.)/๒๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

เก่ียวกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน และการจัดทําสื่อ
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ประชาสัมพันธ  ดวยการนําผูตองหามาแถลงขาว โดยใหผูตองหาสวมเสื้อก๊ักตํารวจ โดยมีคําวา  

“POLICE” ชัดเจน ซึ่งเมือ่มีการเผยแพรภาพทางสื่อตางๆ ทั้งในและตางประเทศ อาจทําใหผูพบเห็นภาพ

ดังกลาวเกิดความเขาใจผิด วาเปนการจับกุมเจาหนาที่ตํารวจที่กระทําผิด เพื่อไมใหประชาชนเกิดความ

เขาใจผิด และสงผลกระทบตอภาพลักษณของตํารวจ ดังน้ัน จึงกําชับใหทุกหนวยถือปฏิบัติตามระเบียบ 

และคําสั่งเก่ียวกับการใหขาว ดังกลาวอยางเครงครัด และหามใชเสื้อก๊ักตํารวจในลักษณะดงักลาว  รวมถงึ

หามนําสัญญาลักษณใดๆของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไปไวบนตัวผูตองหาเด็ดขาด โดยใหผูบังคับบัญชา

ของทุกหนวยจะตองใชดุลยพินิจใหรอบครอบยิ่งขึ้นในการใหขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชน โดยไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอทางราชการ หรือขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 
 

 
 

 ๕.๕ การใหสัมภาษณ 

 ๕.๕.๑ การสัมภาษณที่เปนเหตุเฉพาะหนา เชน ขณะออกปฏิบัติหนาท่ีนอกหนวย

สามารถใหสัมภาษณไดในประเด็นทั่วๆ ไป หากเปนเรื่องเก่ียวกับคดี จะตองไมทําใหรูปคดีเสียหาย 
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  ๕.๕.๒ การใหสัมภาษณ หรือรวมเปนวิทยากร ในกรณีที่ไดรับเชิญจากรายการตาง ๆ 

รวมทั้งการนําเจาหนาที่ตํารวจ เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ตาง ๆ  เพ่ือเขารวมประกอบฉาก การบันทึกภาพนิ่ง 

เพ่ือเผยแพรตามสื่อตาง ๆ จะตองขออนุญาตจาก ตร. เปนลายลักษณอักษร และเปนกรณี ๆ ไป โดย

หัวหนาหนวยงานตั้งแต บก. ขึ้นไป พิจารณาขอดีขอเสีย ของการใหสมัภาษณ เสนอ ตร. ผาน สท. กอนกําหนด 

อยางนอย ๑๕ วัน  

 ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๐ 

เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับการใหขาว แถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน และการจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๕๖, หนังสือดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๑ (ศปก.ตร.)/๒๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖, 

หนังสือ ตร . ที่ ๐๐๒๕.๔๓/๒๐๒ ลง ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ กําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการให

สัมภาษณหรือเผยแพรภาพ 

 

 ๕.๖. การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation-IO)  

 เปนแนวคิดที่เริ่มมีการกลาวถึงมากขึ้นและถูกนํามาใชกับงานตํารวจมากขึ้นในหวงระยะเวลา

ที่ผานมา การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation) หรือเรียกโดยยอวา “IO” เปนคําที่เริ่มใชใน

การปฏิบัติการทางทหาร ในชวงหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงของ

การปฏิบัติแลว ฝายทหารในประเทศตางๆ รวมทั้งไทย อาจจะเคยนํามาใชแตไมไดเรียกชื่อเฉพาะวาเปน

การปฏิบัติการขาวสารโดยตรง อาจมีผูตีความอยางงายวาการปฏิบตัิการขาวสาร (IO) หมายถงึการปฏบิตักิาร

จิตวิทยา การโฆษณาชวนเชื่อ การวิเทศสัมพันธทางสื่อมวลชน การลวงทางทหาร หรืออ่ืนๆ อยางไรก็ตาม 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติการขาวสาร (IO) ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังเหตุการณผูกอการรายโจมตีอาคารเวิลดเทรดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ค.ศ.๒๐๐๑ 

(เหตุการณ ๙/๑๑) ในป ค.ศ.๒๐๐๓ นายโดนัล รมัเฟล (Donald Rumsfeld) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

สหรัฐ ไดลงนามในแผนขั้นตอนการปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation Roadmap) เปนหลักการ

ที่ออกเปนเอกสารอยางเปนทางการครั้งแรกโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา และเปนเอกสารท่ีเปดเผย 

(Declassified) ในเดือนมกราคม ๒๐๐๖ เปนการขยายผลจากหลักการที่เก่ียวของกับสงครามขอมูล

ขาวสาร (Information Warfare) ในมุมมองของกองทัพสหรัฐฯ  

มีการใหนิยามของการปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations) ไววา เปนหลักการเพ่ือใช

ในการบูรณาการสารสนเทศในทุกๆ ดาน เพื่อปกปอง สนับสนุนและเพ่ือการเพ่ิมอํานาจกําลังรบ โดยมี

เปาหมายเพื่อใหมีอํานาจในการควบคุมสนามรบในเวลาและสถานที่ที ่ตองการ ดวยอาวุธรวมทั ้ง



- 40 -
- ๔๐ - 

 

ทรัพยากรที่เหมาะสม ดวยการปฏิบัติการอยางตอเนื่องในการรวบรวม นําเขากระบวนการแยกแยะและ

วิเคราะห และนําไปสูภาคการปฏิบัติขอมูลขาวสาร เพื่อนําไปสูการไดเปรียบในการปฏิบัติการทางทหาร 

การปฏิบัติการขาวสาร เปนการดําเนินการเพ่ือสรางผลกระทบ หรือสรางอิทธิพลตอกระบวนการ

ตกลงใจ ขาวสาร และระบบสารสนเทศของฝายตรงขาม โดยขณะเดียวกันก็ดําเนินการปองกันขาวสาร 

และระบบสารสนเทศของฝายเรา  

 
รูปแสดงถึงความหมายของ IO คือการกระทาํตอความคิดของผูมีอํานาจ 

 

 หากเราพิจารณาความหมายของการปฏิบัติการขาวสารจากศัพทภาษาอังกฤษ คือ Information 

Operation แลว จะพบวา operation ก็คือการปฏิบัติการ หรือศัพททางทหารอาจใชคําวา “ยุทธการ” 

หมายถึงการปฏิบัติทางทหาร ใชกําลังปฏิบัติการ หรือการดําเนินการตางๆ สวน information คือ ขอมูล

ขาวสาร หรือสารสนเทศ ขาวสารเปนขอมูล (data) ที่มีความหมาย หรือผานการประมวลผล แตยังมิได

ผานกรรมวิธีเพ่ือผลิตเปนขาวกรอง ดังน้ัน หากแปลความหมายตามตัวอักษร การปฏิบัติขาวสาร ยอม

หมายถึง การปฏิบัติหรือยุทธการ ที่อาศัยขอมูลขาวสาร หรือ การปฏิบัติหรือยุทธการ ในดานขอมูล

ขาวสาร น่ันเอง  

 การดําเนินการของการปฏิบัติการขาวสาร อาจแบงออกเปน ๒ ดานคือ 

 ๑) การปฏิบัติการเชิงรุก เปนการเขาไปใชประโยชน (ลวงรูความลับ) จากขอมูลขาวสารของฝาย

ตรงขาม ควบคูไปกับการทําลายหรือลดศักยภาพขอมูลขาวสารหรือระบบขอมูลขาวสารของฝายตรงขาม 

ไมใหเปนภัยอันตรายตอฝายเรา 

 ๒) การปฏิบัติการเชิงรับ มุงเนนไปที่การปกปองคุมครองความปลอดภัยของขอมูลขาวสารและ

ระบบขอมูลขาวสารของฝายตน ใหพนจากการท่ีฝายตรงขามจะเขาใจใชประโยชน ทําลาย หรือลด

ศักยภาพ  
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 การปฏิบัติการขาวสารเริ่มตนจากการพิจารณาขอมูลหลายมิติ เชน การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร

ชาติ สื่อสารเชิงยุทธศาสตรทางทหาร เจตนารมณผูบังคับบัญชา กฎหมายสากลที่เกี่ยวของ การขาวและ

ขาวสารที่เก่ียวกับขาศึก และทรัพยากรของฝายเรา โดยมีกระบวนการเปนขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตรและยุทธการดานการปฏิบัติการขาวสารทาง

ทหาร โดยตองมีการกําหนดผลลัพธสุดทาย (End) วิธีการดําเนินการและปฏิบัติการ (Way) และทรพัยากร

ที่ตองใช (Mean) เพื่อเปนแนวทางใหแกหนวยในระดับยุทธวิธีในการดําเนินกลยุทธตอไป 

 ขั้นตอนที่ ๒ มอบแนวทางในการปฏิบัติตอหนวยที่เกี่ยวของ และทําการประสานการปฏิบัติ

อยางตอเน่ือง 

 ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยตรวจสอบผลลัพธที่ไดตรง

ตามเปาหมายที่วางไวหรือไม 

 ขั้นตอนที่ ๔ นําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือปรับแผนใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน 

 ในทางการทหารเอง แมวาแนวคิดเรื่องการปฏิบัติการขาวสาร จะเปนเรื่องใหม แตหากพิจารณา

องคประกอบและกิจกรรมของการปฏิบัติการขาวสารแลว จะพบวาสิ่งน้ีไมใชเรื่องใหม แตเปนการปฏิบัติการ

ทางทหารที่คุนเคยอยูแลว สิ่งที่เกิดใหมเปนเพียงนําองคประกอบและกิจกรรมทั้งหลายมาบูรณาการอยาง

เปนระบบ และนําไปสูการปฏิบัติที่มีความสอดคลองกันเทาน้ัน 

(อางอิงจาก “การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations)”  โดย พ.อ.รศ. ดร.เศรษฐพงค       

มะลิสุวรรณ สืบคนจาก http://www.vcharkarn.com/varticle/42857#chapter1 เม่ือ ๑๘ ธันวาคม 

๒๕๕๑ และ ปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation) ในจุลสารความม่ันคงศึกษา ฉบับที่ ๗๘ โดย 

สุรชาติ บํารุงสุข, บรรณาธิการ, ๒๕๕๓)  

 

 การปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ อาจเปนเรื่องใหม แตก็เชนเดียวกับการทหาร เราจะ

พบวามีองคประกอบหลายประการของการปฏิบัติการขาวสารที่อยูในงานตํารวจอยูแลว แตจําเปนตอง

นํามาจัดระบบ เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติใน

งานตํารวจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 เน่ืองจากเราไดประยุกตแนวคิดการปฏิบัติการขาวสารจากงานของทหารมาใชกับงานตํารวจ 

ดังน้ัน สําหรับการปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ มิไดมีขาศึกภายนอกเปนเปาหมาย แตฝายตรง

ขามของตํารวจก็คือ อาชญากรรม ผูกระทําผิดกฎหมาย การปฏิบัติขาวสารสําหรับงานตํารวจ จึงเปน

การบูรณาการสารสนเทศในทุกๆ ดาน เพื่อปกปอง สนับสนุนการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจในการควบคุม

อาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบรอยตามอํานาจหนาที่ รวมทั้งดําเนินการดวยวิธีการทั้งปวง 
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เพ่ือสรางผลกระทบหรือสรางอิทธิพลตอกระบวนการตกลงใจของผูที่จะกระทําผิดกฎหมาย หรือทําให

เกิดผลกระทบตอระบบสารสนเทศของอาชญากร ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคล องคกรอาชญากรรม 

และการปองกันขาวสารและปกปองระบบสารสนเทศของตํารวจ 

 การปฏิบัติการขาวสารเชิงรุก สําหรับงานตํารวจ ไดแก การลดศักยภาพหรอืขดีความสามารถของ

ผูกระทําผิด ยับย้ังการกระทําผิดกฎหมายและแผนการกระทําผิด ยับย้ังความสามารถในการตอตอสื่อสาร

ของอาชญากรรมที่มีลักษณะองคกรหรือการรวมกันกระทําผิด ลดศักยภาพในกระบวนการตัดสินใจ 

ลดความชอบธรรมของผูกระทําผิดหรือผูกอความไมสงบ เปนตน  

 การปฏิบัติการขาวสารเชิงรับ สําหรับงานตํารวจ ไดแก เสริมสรางมาตรการปองกันระบบ

สารสนเทศ ระบบการควบคุมสั่งการ ปองกันการถูกทําลายหรือเสียหายจากผูกระทําผิด เสริมสราง

ความชอบธรรมในการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจ เปนตน 

 สําหรับการปฏิบัติการทางทหารน้ัน องคประกอบของการปฏิบัติการขาวสาร ไดแก สงคราม

อิเลก็ทรอนิกสการปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร การปฏิบัติการจิตวิทยา การลวงและการรักษาความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เปนตน จะเห็นไดวา

การดําเนินการเพ่ือปฏิบัติการขาวสาร มิไดจํากัดวิธีการประชาสัมพันธใหขาวสารเพียงเทานั้น แตเปน

การบูรณาการเพ่ือดําเนินการดวยวิธีการตางๆ เขาดวยกัน โดยกําหนดเปาหมายและกรอบแนวทาง 

ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  เม่ือนําประยุกตใชกับงานตํารวจ การปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ 

จึงอาจมีวิธีการดําเนินการไดหลายวิธีการ เชน  

  - การใหขาวสารแกสาธารณะ ผานสื่อมวลชน ตามประเด็นที่กําหนด  

  - การเผยแพรขาวสารผานสื่อออนไลน เชน Face Book, LINE, Twitter, Youtube เปนตน 

  - การใชชุดปฏิบัติการตํารวจชุมชนมวลชนสัมพันธ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่  

  - การดําเนินการกับเครือขายสารสนเทศของผูกระทําผิดกฎหมาย ทั้งของบุคคลหรือ

องคกรอาชญากรรม 

 สวนประเด็นที่มีการปฏิบัติการขาวสาร ไดแก  

  - การเผยแพรการปฏิบัติงาน ความพรอมหรือศักยภาพของหนวยงาน 

  - การเผยแพรวิธีการปองกันอาชญากรรมใหแกประชาชน สังคมไดรับทราบ 

  - การเผยแพรขั้นตอนการปฏิบัติงาน การซักซอมการปฏิบัติทางยุทธวิธีตํารวจ  

  - การเผยแพรหมายจับและภาพผูตองหา  

  - การชี้แจงขอกฎหมายเก่ียวกับการกระทําผิดในขอหาตางๆ ตามสถานการณ  



- 43 -
- ๔๓ - 

 

 ตัวอยางการดําเนินการที่อาจเรียกไดวาเปนการปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ เชน การแถลง

ขาวการจับกุมผูตองหารายสําคัญได การปลอยแถวระดมกวาดลางอาชญากรรม ถือเปนการปฏิบัติการ

ขาวสาร ในลักษณะที่เปนการดําเนินการเผยแพรขาวสารถึงประสิทธิภาพในการจับกุมผูกระทําผิด ความพรอม

ของเจาหนาที่ตํารวจในการออกปฏิบัติหนาที่ เพ่ือมุงหมายใหผูที่คิดจะกระทําผิดเกรงกลัวและไมกลา

กระทําผิด เปนการดําเนินการที่กระทบตอการตัดสินใจของฝายตรงขามหรืออาชญากรนั่นเอง การเผยแพร

ภาพผูตองสงสัยทางสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน นอกจากจะมีจุดมุงหมายโดยตรงที่ตองการใหผูที่พบเห็น

ไดมีสวนรวมในการแจงเบาะแสแลว ในดานการปฏิบัติการขาวสาร จะทําใหผูที่คิดจะกระทําผิดเกรงกลัวและ

ละเวนการกระทํา ผูที่กระทําผิดไปแลว ก็มีความกดดันจนอาจเขามอบตัวกับเจาหนาที่ตํารวจ เปนตน 

 การปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ จึงสามารถนํามาใชไดในทุกมิติของงานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งงานที่ตองเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง ไดแก  

 

ลักษณะงาน จุดมุงหมาย (end) การ IO วิธีการ (mean) ท่ีใช IO 

งานปองกันและ 

ปราบปรามอาชญากรรม 

- ประชาชนไมกลากระทาํผิดกฎหมาย 

- ประชาชนใหความรวมมือในการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรม 

ฯลฯ 

- การแสดงกาํลัง ความพรอมของ

เจาหนาที่ตํารวจ  

- การประชาสมัพันธเผยแพรผลการปฏบิัติ 

ขอกฎหมาย 

- การเผยแพรหมายจับ ภาพผูกระทาํผิด  

- ประชาสัมพันธวิธีการปองกัน

อาชญากรรม  

- ปฏบิัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ 

- ปฏบิัติการลวง 

ฯลฯ 

งานสอบสวน - ผูตองหาใหความรวมมือในการสอบสวน 

- ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการ

ยุติธรรม 

ฯลฯ 

- การชี้แจงขอมูลกฎหมาย โทษตาม

กฎหมาย ขั้นตอนการดําเนินคดี 

- เผยแพรผลการดําเนินคดีและคําพิพากษา

ลงโทษ 

ฯลฯ 
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 ตัวอยางการดําเนินการที่อาจเรียกไดวาเปนการปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ เชน การแถลง

ขาวการจับกุมผูตองหารายสําคัญได การปลอยแถวระดมกวาดลางอาชญากรรม ถือเปนการปฏิบัติการ

ขาวสาร ในลักษณะที่เปนการดําเนินการเผยแพรขาวสารถึงประสิทธิภาพในการจับกุมผูกระทําผิด ความพรอม

ของเจาหนาที่ตํารวจในการออกปฏิบัติหนาที่ เพ่ือมุงหมายใหผูที่คิดจะกระทําผิดเกรงกลัวและไมกลา

กระทําผิด เปนการดําเนินการที่กระทบตอการตัดสินใจของฝายตรงขามหรืออาชญากรนั่นเอง การเผยแพร

ภาพผูตองสงสัยทางสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน นอกจากจะมีจุดมุงหมายโดยตรงที่ตองการใหผูที่พบเห็น

ไดมีสวนรวมในการแจงเบาะแสแลว ในดานการปฏิบัติการขาวสาร จะทําใหผูที่คิดจะกระทําผิดเกรงกลัวและ

ละเวนการกระทํา ผูที่กระทําผิดไปแลว ก็มีความกดดันจนอาจเขามอบตัวกับเจาหนาที่ตํารวจ เปนตน 

 การปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ จึงสามารถนํามาใชไดในทุกมิติของงานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งงานที่ตองเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง ไดแก  

 

ลักษณะงาน จุดมุงหมาย (end) การ IO วิธีการ (mean) ท่ีใช IO 

งานปองกันและ 

ปราบปรามอาชญากรรม 

- ประชาชนไมกลากระทาํผิดกฎหมาย 

- ประชาชนใหความรวมมือในการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรม 

ฯลฯ 

- การแสดงกาํลัง ความพรอมของ

เจาหนาที่ตํารวจ  

- การประชาสมัพันธเผยแพรผลการปฏบิัติ 

ขอกฎหมาย 

- การเผยแพรหมายจับ ภาพผูกระทาํผิด  

- ประชาสัมพันธวิธีการปองกัน

อาชญากรรม  

- ปฏบิัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ 

- ปฏบิัติการลวง 

ฯลฯ 

งานสอบสวน - ผูตองหาใหความรวมมือในการสอบสวน 

- ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการ

ยุติธรรม 

ฯลฯ 

- การชี้แจงขอมูลกฎหมาย โทษตาม

กฎหมาย ขั้นตอนการดําเนินคดี 

- เผยแพรผลการดําเนินคดีและคําพิพากษา

ลงโทษ 

ฯลฯ 
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ลักษณะงาน จุดมุงหมาย (end) การ IO วิธีการ (mean) ท่ีใช IO 

งานจราจร - ประชาชนไมกระทําผิดกฎจราจร 

- ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการ 

ฯลฯ 

- ประชาสัมพันธดานการจราจร เสนทาง 

การบงัคบัใชกฎหมาย 

- ปายแจงเตือน 

- ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร

ขอมูลใหประชาชนทราบ  

ฯลฯ 

งานความม่ันคง - เจาหนาที่ตาํรวจมคีวามชอบธรรมใน

การปฏิบัตหินาที ่

- ผูกอความไมสงบไมปฏิบัติการ 

- ประชาชนใหความรวมมือแจงขอมูล

เบาะแส 

- ผูชมุนุมไมกระทาํผิดกฎหมายหรือ

สรางความวุนวาย 

- สังคมไมยอมรับผูกอความวุนวาย 

ฯลฯ 

- ประชาสัมพันธความพรอมในการปฏิบัติ 

กําลังพล อุปกรณ  

- ขั้นตอนการปฏบิัติตามกฎหมายและ

แผนการปฏบิัต ิ

- เผยแพรขอกฎหมายและโทษ 

- ประสิทธภิาพและผลการปฏิบัต ิ

- การแสดงกาํลัง อุปกรณ 

ฯลฯ 

  

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติการขาวสาร ประการหน่ึง คือ ผูบังคับบัญชาชัน้สงูตอง

มีความเชื่อและศรัทธาอยางแทจริงกอนวาการ ปฏิบัติการขาวสารตองเปนหน่ึงในขีดความสามารถหลัก 

(Core competency) ของหนวยงาน  อีกทั้งตองมีบทบาทโดยตรงที่จะทําใหกําลังพลทุกนายมีความเขาใจ IO 

ไปในทิศทางเดียวกัน จะเห็นไดวาการปฏิบัติการขาวสารจําเปนตองบูรณาการการดําเนินการทกุดาน และ

ทุกฝายเขาดวยกัน โดยมิใชหนาที่ของฝายใดฝายหน่ึงเทาน้ัน การปฏิบัติการขาวสารของตํารวจ สามารถ

ปฏิบัติการไดต้ังแตระดับผูปฏิบัติ จนถึงผูบังคับบัญชาสูงสุด ความสําคัญของการปฏบิตักิารขาวสารจงึอยูท่ี

ความเขาใจในหลักการและดําเนินการไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน โดยมุงหวังใหบรรลุเปาหมาย

ของงานตํารวจ คือ การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและความสงบเรียบรอยของสังคม 

 

--------------------------------------- 
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ลักษณะงาน จุดมุงหมาย (end) การ IO วิธีการ (mean) ท่ีใช IO 

งานจราจร - ประชาชนไมกระทําผิดกฎจราจร 

- ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการ 

ฯลฯ 

- ประชาสัมพันธดานการจราจร เสนทาง 

การบงัคบัใชกฎหมาย 

- ปายแจงเตือน 

- ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร

ขอมูลใหประชาชนทราบ  

ฯลฯ 

งานความม่ันคง - เจาหนาที่ตาํรวจมคีวามชอบธรรมใน

การปฏิบัตหินาที ่

- ผูกอความไมสงบไมปฏิบัติการ 

- ประชาชนใหความรวมมือแจงขอมูล

เบาะแส 

- ผูชมุนุมไมกระทาํผิดกฎหมายหรือ

สรางความวุนวาย 

- สังคมไมยอมรับผูกอความวุนวาย 

ฯลฯ 

- ประชาสัมพันธความพรอมในการปฏิบัติ 

กําลังพล อุปกรณ  

- ขั้นตอนการปฏบิัติตามกฎหมายและ

แผนการปฏบิัต ิ

- เผยแพรขอกฎหมายและโทษ 

- ประสิทธภิาพและผลการปฏิบัต ิ

- การแสดงกาํลัง อุปกรณ 

ฯลฯ 

  

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติการขาวสาร ประการหน่ึง คือ ผูบังคับบัญชาชัน้สงูตอง

มีความเชื่อและศรัทธาอยางแทจริงกอนวาการ ปฏิบัติการขาวสารตองเปนหน่ึงในขีดความสามารถหลัก 

(Core competency) ของหนวยงาน  อีกทั้งตองมีบทบาทโดยตรงที่จะทําใหกําลังพลทุกนายมีความเขาใจ IO 

ไปในทิศทางเดียวกัน จะเห็นไดวาการปฏิบัติการขาวสารจําเปนตองบูรณาการการดําเนินการทกุดาน และ

ทุกฝายเขาดวยกัน โดยมิใชหนาที่ของฝายใดฝายหน่ึงเทาน้ัน การปฏิบัติการขาวสารของตํารวจ สามารถ

ปฏิบัติการไดต้ังแตระดับผูปฏิบัติ จนถึงผูบังคับบัญชาสูงสุด ความสําคัญของการปฏบิตักิารขาวสารจงึอยูท่ี

ความเขาใจในหลักการและดําเนินการไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน โดยมุงหวังใหบรรลุเปาหมาย

ของงานตํารวจ คือ การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและความสงบเรียบรอยของสังคม 

 

--------------------------------------- 
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานธุรการและพัฒนากำาลังพล
วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

2. พ.ต.อ.ปรีดา   สถาวร ผกก.พท.สกพ.     

3. พ.ต.อ.อดิศักดิ์ บุญทัน             ผกก.ฝอ.บก.อก.ภ.7 

4. พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ วรรณโกษิตย์      รอง ผกก.ฝอ.สลก.ตร.

5. พ.ต.ท.หญิง ธนารัศ อินทรพรหม       สว.อก.สน.พลับพลาไชย 2

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.ท.หญิง อภันตรี  วรการพงศ์

2. พ.ต.ท.ประพันธ์  ทุ่งปรือ

สว.อก.สน.ลุมพีนี

สว.อก.สน.บางนา

2 ภ.1
1.  พ.ต.ท.หญิง สุนทรี  สรรเสริญ

2.  พ.ต.ท.เสกสิทธิ์  ต้นงาม

สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี

สว.ฝอ.รรท.สว.อก.สภ.หนา้พระลาน จว.สระบรุี

3 ภ.2
1.  พ.ต.อ.ณัฐศักดิ์  เชาวนาศัย

2.  พ.ต.ท.กสินธุ์     ธำารงศรีสุข

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.เสวก  จั่นแก้ว

2.  พ.ต.ท.นพพร  เกตุทัสสา

สว.อก.สภ.มหาชนะชัย 

สว.อก.สภ.เลิงนกทา 

5 ภ.4
1.  พ.ต.ท.สุรชัย  ศรีวงศ์งาม

2.  พ.ต.ต.ยงยุทธ  กิ่งแก้ว

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.ดร.ดำารงวิทค์  รัตนฟูวงศ์

2.  พ.ต.ท.หญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์

รอง ผกก.ป.สภ.สันกำาแพง 

สว.ฝอ.สภ.สารภี

7 ภ.6
1.  พ.ต.ท.ธีรพงษ์  ยศหลวงฝั้น

2.  ร.ต.ท.สมศักดิ์ศรี  โมลาสุข

สว.อก.สภ.วังเจ้า จว.ตาก

รอง สว.ธร.สภ.แม่สอด จว.ตาก

8 ภ.7
1.  พ.ต.ท.ฉัตรชัย  วีรวงศ์

2.  พ.ต.ท.หญิง พุทธพร  โกศิยะกุล

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1.  พ.ต.ท.หญิง บุญณิสา  ส่งแสง

2.  พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ  ช่วยบุญชู

อาจารย์ (สบ 2) กอจ. ศฝร.ภ.8

สว.ธร.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี

10 ภ.9
1. พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส  ชูเมือง

2.  พ.ต.ท.หญิง กัญธนา  อุบลไพศาล

สว.อก.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา

สว.อก.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

11 ศชต.
1.  ร.ต.อ.หญิง จุฑาพิมพ์  บุนนาค

2.  ร.ต.ต.หญิง ณัฐรินทร์  ชุติพัฒน์ปัญญากร

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.

รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ บก.อก.สกบ.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำารวจ

เล่ม ๒



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ความหมายและประวัติความเปนมา 

ศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) คือ ศูนยปฏิบัติการเพ่ือการบริหารราชการแผนดินใน
ระดับตางๆ ท้ังระดับกระทรวง กรม กอง และจังหวัด โดยมีศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี(PMOC: 
Prime Ministerial Operation Center) เปน จุดเริ่มตนของกระบวนการนี้ ซ่ึงหากพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงของกระบวนการ และลําดับข้ันของขอมูล จะเริ่มท่ีการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการกระทรวง 
(MOC: Ministerial Operation Center) ซ่ึงมีหนาท่ีเก็บและเชื่อมโยงขอมูลของกระทรวงใหทันสมัย
และรวดเร็วอยางตอเนื่อง เพ่ือสรุปและเสนอตอผูบริหารกระทรวงใหสามารถนําไปใชในการบริหารงาน
ตอไป นอกจากนั้น ศูนยปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ยังมี บทบาทในการสนับสนุนและเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศตางๆ ใหแกศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) โดยการ สงขอมูลผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตมายังทําเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงท่ีเปนเจาของขอมูลจะตองนําเสนอขอมูลใหมีความ
เปนปจจุบันอยูเสมอ รวมท้ังจัดทําเปนรายงานเพ่ือเสนอแกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพ่ือนําไปสู
การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

สําหรับศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC: Department Operation Center), ระดับกอง 
และศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด (POC: Provincial Operation Center ) ก็จะมีบทบาทและหนาท่ี
เหมือนกับ MOC เพียงแตเปนการนําเสนอขอมูลท่ีหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ เชน ขอมูลในระดับพ้ืนท่ี 
และขอมูลตามภารกิจ อันจะเปนการกระจายเครือขายความรับผิดชอบขอมูล และเพ่ือนําเสนอ
รายงานตามลําดับข้ันท่ีสูงกวาตอไป ดังรูป 
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องคประกอบของ Operation Center 
องคประกอบท่ีสําคัญของศูนยปฏิบัติการ ในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง

ศูนยปฏิบัติการในระดับตางๆ และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี อยางมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบไปดวย 
๒ สวนใหญๆ คือ  

๑. ระบบขอมูลของหนวยงาน  เปนสวนท่ีสําคัญและมีความจําเปนมากท่ีสุดตอการดําเนินการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ เนื่องจากการจัดการขอมูลอยางเปนระบบ คุณภาพของขอมูลท่ีดี มีดัชนีขอมูล
ความเปนปจจุบันของขอมูล และความมีมาตรฐานของขอมูลท่ีตรงกันนั้น จะชวยใหการจัดทํารายงาน
และการนําเสนอขอมูลตอผูบริหารหนวยงาน และกับศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เพ่ือใชในการตัดสินใจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒. ระบบเครือขาย ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยี จะประกอบไปดวยระบบตางๆ ดังนี้ 
•  ระบบ เครือขายความเร็วสูง เพ่ือใชในการรับสงขอมูล 
•  ระบบการนําเสนอภายในศูนยปฏิบัติการ ประกอบดวย อุปกรณแสดงผล, จอฉาย 

และคอมพิวเตอร รวมท้ังการเดินสาย LAN เปนตน 
•  ระบบคอมพิวเตอร Server เพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล 
•  ระบบการรักษาความปลอดภัย เปนระบบท่ีใช Technology PKI 
•  ระบบประมวลผลขอมูล ประกอบดวยระบบฐานขอมูล และระบบนําขอมูลเขาโดยใช

เทคโนโลยี Web Based รวมท้ังระบบเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูล (XML) 
เห็นไดวา ศูนยปฏิบัติการมิไดมีเฉพาะในหนวยงาน ตํารวจ ทหาร เทานั้น แตมีการจัดต้ังข้ึน

ทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงภายในและความม่ันคงของชาติ ท่ีจะตองมีการเฝา
ติดตามสถานการณ ขาวสารขอมูล ท่ีเกิดข้ึนท้ังในและนอกประเทศ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลประกอบ 
การตัดสินใจของผูนํารัฐบาล ผูนําหนวยงาน เพ่ือแกไขภัยคุกคามหรือภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึน หนวงรั้ง 
ตอบโต ฟนฟู สรางความเชื่อม่ัน ตลอดจนการเอาชนะ ภัยคุกคามหรือภาวะวิกฤตินั้น (การชุมนุม
เรียกรองของกลุมผลประโยชน (มัน, ออย, ยางพารา, ชาวนา, ผลไม พืชผลทางการเกษตรตางๆ 
สหภาพแรงงาน ฯลฯ) ความขัดแยงทางการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยสงคราม การแบงแยกดินแดน 
ความขัดแยงทางชาติพันธุ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุรุนแรง สิ่งแวดลอมเปนพิษ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดต้ังศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑ 
สมัย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เปน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ โดยจัดต้ังข้ึน ณ หองประชุม ชั้น ๒ 
อาคาร ๓๓ ตึกสื่อสาร สํานักงานสงกําลังบํารุง ทําหนาท่ีเฝาฟง ติดตามขอมูลขาวสาร คดีอาชญากรรมสําคัญ 
ภัยธรรมชาติ ท่ีมีสวนเก่ียวของในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แลวรวบรวมรายงานให 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน และในเวลา ๐๙.๐๐ น. จัดใหมีการประชุม
ติดตามสถานการณ จากผูแทนหนวยงานระดับกองบัญชาการ ท่ีถูกสงมาปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการ
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมี หัวหนาเจาหนาที่เปนผูตัดสินใจ สั่งการใหหาขอมูลเพ่ิมเติมหรือ
ติดตามสถานการณอยางใกลชิด แลวนําเสนอ ผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบในงานดานนั้นๆ สั่งการ ไปยัง
หนวยปฏิบัติ ในนามศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พรอมท้ังขับเคลื่อนแผนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เชน แผนกรกฏ แผนบรรเทา เปนตน   

ในป ๒๕๕๕ พล.ต.อ.อดุลย  แสงสิงแกว ผบ.ตร. ไดนํารูปแบบการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการในสมัย
ดํารงตําแหนงเลขาธิการ ปปส. มาใชกับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อเปนกลไกการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานใหเปนศูนยสั่งการเพ่ือความรวดเร็วทันตอเหตุการณสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
และจึงไดมี คําสั่ง ตร. ท่ี ๕๖๘/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหมีการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการในระดับ
สถานีตํารวจในปจจุบันนี้ 

ซ่ึงการ “พัฒนาศูนยปฏิบัติการ (ศปก.)ทุกระดับ ใหมีความพรอมสําหรับขับเคลื่อนการบริหาร 
และจัดการเหตุวิกฤติใหมีประสิทธิภาพ” ถูกกําหนดอยูใน นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หัวขอท่ัวไปและนโยบายเนนหนัก 

ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีท่ีตั้งอยูท่ีชั้น ๒๐ อาคาร ๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๒๒๕๕-๕๓๑๑, 
๐-๒๒๐๕-๔๙๕๑, ๐-๒๒๐๕-๓๐๕๒-๕๖ โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๕๓๑๐, ๐-๒๒๐๕-๓๐๕๐-๕๑ ความถ่ี
วิทยุ ๑๖๒.๓๐๐ เมกะเฮิรทซ E-mail : police.mail@police.go.th 
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บทที่ ๒ 
บทบาทภารกิจและโครงสรางของ ศปก. ระดับตางๆ 

 
บทบาทภารกิจ 
 การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๑. เปนศูนยอํานวยการและสั่งการในการดําเนินการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ติดตาม
สถานการณ และประสานการปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับทุกภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังใน
สถานการณปกติ และในสถานการณท่ีมีการประกาศใชกฎหมายพิเศษ  
 ๒. จัดเตรียมขอมูลขาวสารเบื้องตน เพ่ือรองรับระบบปฏิบัติการในทุกภารกิจของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยจัดระบบการรวบรวม การจัดเก็บขอมูล 
 ๓. รายงานการประมาณการและใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการ และ
ดําเนินการตามคําสั่งผูบังคับบัญชาสั่งการในสถานการณฉุกเฉิน เรงดวน สําคัญ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
และทันตอเหตุการณ 
 ๔. เปนศูนยอํานวยการเฝาฟงติดตามสถานการณในทุกเหตุการณ 
 ๕. เปนศูนยอํานวยการในการแกไขสถานการณฉุกเฉินเรงดวนสําคัญของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
 ๖. เปนศูนยอํานวยการติดตามสถานการณและสั่งการในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต  
 ๗. เปนศูนยประชุมทางไกลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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โครงสรางศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปก.ตร.) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศูนยอํานวยการและสั่งการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ภารกิจในการรักษาความม่ันคงภายใน ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ตลอดจนเพ่ือติดตามสถานการณการชุมนุมเรียกรอง 

มีภารกิจเปนศูนยอํานวยการและสั่งการ (OperationCenter) ในการชวยเหลือผูบังคับบัญชา
ติดตามสถานการณและการปฏิบัติในทุกภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการรักษาความม่ันคง
ภายใน สวนท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม กิจการตระเวนชายแดน การรักษา
ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน งานกิจการพิเศษ การรายงาน การประมาณการ
และใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการ และชวยเหลือผูบังคับบัญชา เพ่ือสั่งการใน
สถานการณฉุกเฉิน เรงดวนสําคัญท่ีเกิดข้ึน ไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 การปฏิบัติงานของ ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปก.ตร.) จะมีภาวะการณ
ท่ีแตกตางกันไป ตามระดับตางๆ ดังนี้  
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๑. สถานการณระดับ ๑ 
  ๑.๑ ในภาวะปกติ สวนอํานวยการและสนับสนุน ศปก.ตร. มีหนาท่ีชวยเหลือ ผูบังคับบัญชา
ติดตามเฝาฟงสถานการณ เหตุฉุกเฉิน เรงดวน สําคัญ หรือท่ีนาสนใจเปนพิเศษ และประสานงาน
หนวยงาน ในสังกัด สื่อมวลชนทุกแขนง แหลงขาวสารตางๆ แลวรายงานหรือนําเสนอ เพ่ือผูบังคับบัญชา
ทราบและวินิจฉัยสั่งการไดอยางถูกตอง ทันตอเหตุการณ  
 ๑.๒ จัดเตรียมความพรอมดานขอมูล ขอเท็จจริงสําคัญๆ แผนการปฏิบัติตางๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพ่ือชวยเหลือผูบังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนมาตรการ 
แนวทางเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณโดย ศปก.ตร. จะตองมี
ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบงการปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัด โดยการปฏิบัติ
หนาท่ีเวรแตละผลัดจะเริ่มต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. และสิ้นสุดหนาท่ีเวร ๐๙.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน 
 ๑.๓ การรวบรวมขอมูลขาวสารตอผูบังคับบัญชา ความสมบูรณของขาวสาร เปนเรื่องสําคัญ 
หากแตความรวดเร็วในการรวบรวมขาวสาร เปนเรื่องสําคัญท่ีตองคํานึงถึงยิ่งกวา ซ่ึงขาวสารใดท่ีรวบรวม
มาแลววิเคราะห วินิจฉัยโดยเรงดวน หากสมควรรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ก็ใหดําเนินการโดยทันที
 ๑.๔ ขาวสารใดท่ีไดรายงานผูบังคับบัญชาไปแลว แตยังขาดความสมบูรณ ใหประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมแลวรวบรวมรายงาน
ผูบังคับบัญชาตอไป  
 ๑.๕ ผูรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติไดแก หน.ฝอ.ศปก.ตร.และผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๑.๖ เพ่ือใหการดําเนินงานของ ศปก. เกิดความตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ควรจัดใหมี
การประชุมติดตามสถานการณของฝายอํานวยการเปนประจําอยางตอเนื่อง    
๒. สถานการณระดับ ๒          
 ๒.๑ กรณีท่ีเริ่มมีการเคลื่อนไหว ท่ีมีแนวโนมวาจะเกิดสถานการณท่ีผิดปกติ หรือ สถานการณ
ทวีความรุนแรงข้ึน มีความจําเปนท่ีจะตองเพิ่มขีดความสามารถของสวนอํานวยการและสนับสนุน
ของ ศปก.ตร. เพ่ือรองรับสถานการณ ใหนายตํารวจเวรอํานวยการพิจารณามีความเห็นเสนอ หน.ฝอ.ศปก.ตร. 
เพ่ือเสนอหรือโดยการสั่งการของ รอง ผบ.ศปก.ตร. หรือ ผูชวย ผบ.ศปก.ตร. ซ่ึงไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับสถานการณที่ผิดปกติ หรือทวีความรุนแรงขึ้นตามที่กําหนดในคําสั่ง
แบงมอบหมายหนาท่ีการงาน พิจารณาและเขาดําเนินการควบคุมสั่งการ หรือปฏิบัติตามท่ี ผบ.ศปก.ตร. 
สั่งการหรือมอบหมาย   
 ๒.๒ เตรียมความพรอมดานขอมูลกําลังพล งบประมาณ ตามแผนตางๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพ่ือเสนอแนะผูบังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการ และ/หรือแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ ศปก.ตร. จะตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน
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อยางตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบงการปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัด โดยการปฏิบัติหนาท่ีเวรแตละผลัด
จะเริ่มต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. และสิ้นสุดหนาท่ีเวร ๐๙.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน 
           ๒.๓ ให หน.ฝอ.ศปก.ตร. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดกําลังเจาหนาท่ีจากสังกัด 
สํานักงานกําลังพล กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานสงกําลังบํารุง 
สํานักกฎหมายและสอบสวน สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหนวยอ่ืนๆ  รวมท้ังรองหัวหนาหนวย
ที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ มาเสริมจากการจัดกําลังในภาวะปกติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ไดตาม
ความเหมาะสม แลวรายงาน ผบ.ศปก.ตร.ทราบ    
๓. สถานการณระดับท่ี ๓          
 ๓.๑ กรณีสถานการณรนุแรง ไมปกติหรือสถานการณพิเศษ หนวยปฏิบัติในฐานะ ผบ.เหตุการณ 
อาจรองขอรับการสนับสนุนจาก ตร. ทั้งในเรื่องของการแนะนําการปฏิบัติ การเพิ่มเติมกําลังพล 
สิ่งอุปกรณและงบประมาณ หรือเรื่องอ่ืนๆ ศปก.ตร. จะทําหนาท่ีเปน ศปก.หลัก ติดตามสถานการณ
โดยใกลชิด มีความพรอมและสามารถใหการสนับสนุนไดโดยทันที 
 ๓.๒ ผบ.ตร. ในฐานะ ผบ.ศปก.ตร. หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย จะสั่งการเพ่ิมกําลังเจาหนาท่ี 
ประจําสวนอํานวยการและสนับสนุน และสวนปฏิบัติการของ ศปก.ตร.รวมท้ังสั่งการ รอง ผบ.ตร. 
หรือ ผูชวย ผบ.ตร. และหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสถานการณนั้นๆ แลวแตกรณี ใหมาปฏิบัติ
หนาท่ีท่ี ศปก.ตร. ตามความจําเปนเพ่ือติดตามสถานการณโดยใกลชิดจนกวาสถานการณจะลดระดับ
หรือ เขาสูภาวะปกติ      
 ๓.๓ เม่ือสถานการณลดระดับหรือเขาสูภาวะปกติแลว ใหสวนอํานวยการและสนับสนุน 
ศปก.ตร. ดําเนินการตามสถานการณ ระดับท่ี ๑ ตอไป 
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บทที่ ๓ 

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสถานีตํารวจ (ศปก.สน./สภ.) 
 

มีการจัดต้ัง ศปก.สน./สภ. เปนศูนยสั่งการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวางแผน อํานวยการสั่งการ 
ควบคุม กําชับ ดูแล ขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติ และบูรณาการการทํางานในสถานีตํารวจ ดวยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนมาใชรวมเปนศูนยเดียว เชื่อมโยงขอมูลของงานตาง ๆ ในสถานีตํารวจ
เพ่ือใชในการสั่งการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน เชื่อมการติดตอไปยัง บก./ภ.จว. บช./ภ. และ ตร. 
เพ่ือใหสามารถเปนสวนสมองของสถานีตํารวจ ท่ีทุกสายงานในสถานีตํารวจมาใชขอมูลรวมกัน รวมท้ัง
การจัดกําลังประจําศูนย   

  
๑. โครงสราง ศปก.สน./สภ. 
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๒. ภารกิจหนาท่ี 
 ๒.๑  ใหหัวหนาสถานีตํารวจเปนหัวหนา ศปก.สน./สภ. โดยบูรณาการงานตาง ๆ ประกอบดวย 
หัวหนางานปองกันปราบปราม จราจร สืบสวน สอบสวน และอํานวยการท้ังนี้ใหมีการเชื่อมโยงขอมูล
ของงานฝายตางๆ ในสถานีตํารวจ เชน ขอมูลทองถ่ิน ขอมูลอาชญากรรม นาฬิกาอาชญากรรม 
หมายจับ ประวัติและพฤติการณของบุคคลตางๆ ขอมูลพื้นที่วิกฤติ สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญ
ในพ้ืนท่ี สถานท่ีลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม ขอมูลตํารวจอาสา เปนตน 
 ๒.๒ สวนอํานวยการแบงยอยเปน ๖ ฝาย ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ฝายขาว 
 ๒.๒.๒ ฝายแผน 
 ๒.๒.๓ ฝายสงกําลังบํารุง 
 ๒.๒.๔ ฝายประชาสัมพันธ 
 ๒.๒.๕ ฝายสื่อสารและเทคโนโลยี 
 ๒.๒.๖ ฝายประสานขอมูล 
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หนาท่ีของฝายตาง ๆ 
ฝายขาว (ฝขว.)  
 - รวบรวมขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ มีผลกระทบในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

- ขอมูลความเคลื่อนไหวเก่ียวกับความม่ันคง 
- ขอมูลความเคลื่อนไหวกลุมมวลชนตางๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 
- การจัดทําแผนท่ีสถานการณ 
- บันทึกขอมูลเหตุการณ 
- การตรวจสอบสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อ Social Network ฯลฯ 
- ขอมูลดานการขาวอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเชน บุคคลสําคัญในพ้ืนท่ี  
- การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอ 

ฝายแผน (นผ.) 
 - แผนปฏิบัติการตางๆ 
 - การอํานวยการปฏิบัติตามแผน 
 - แผนท่ีสถานการณ 
 - งบประมาณ เบี้ยเลี้ยง 
 - การรายงานขอมูลแผนงานโครงการ เชน (ASEAN) 
 - การปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ฝายสงกําลังบํารุง (กบ.) 
 - ยานพาหนะ 
 - อาวุธ/ยุทธภัณฑ 
 - การสงกําลังบํารุง 
 - การแสวงหาการสนับสนุนจากหนวยตางๆ (โดยเฉพาะเม่ือมีเหตุการณ) 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ฝายประชาสัมพันธ 
 - งานเฝาฟงขอมูล โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อ Social Network ฯลฯ 
 - การประสานงานนักขาว/สื่อมวลชน 
 - การปฏิบัติโตตอบขาวสาร IO 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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ฝายส่ือสารและสารสนเทศ 
 - ระบบคอมพิวเตอร 
 - ฐานขอมูล (Polis) 
 - 1599,E-mail Jaray.com 
 - VDO Conference 
 - Internet 
 - วิทยุสื่อสาร  
 - ระบบการสื่อสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ฝายประสานขอมูล  เปนฝายซ่ึงรวบรวมขอมูลของ สวนปฏิบัติท้ัง ๔ งาน (งานปองกันปราบปราม,
งานสืบสวน, งานสอบสวน และงานจราจร) รวมถึงขอมูลของสวนสนับสนุนท้ังหมดของ ศปก.  
 ๒.๓ สวนปฏิบัติแบงยอยเปน ๔ งาน ไดแก 
  ๒.๓.๑ งานสืบสวน 
  ๒.๓.๒ งานสอบสวน 
  ๒.๓.๓ งานปองกันปราบปราม 
  ๒.๓.๔ งานจราจร 
 ๒.๔ สวนสนับสนุน ไดแกหนวยงานท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจพิเศษ หรือเปนภารกิจเฉพาะ ซ่ึงในระดับสถานีตํารวจไมสามารถดําเนินการได เชน หนวยงาน
ของตํารวจขางเคียงอ่ืนๆ, หนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิด (EOD), หนวยงานพิสูจนหลักฐาน, หนวยงาน
สาธารณสุข, หนวยงานฝายปกครอง เปนตน 
๓. ระเบียบปฏิบัติ 
 ๓.๑ การจัดหนาท่ีเวรประจํา ศปก.สน./สภ.ใหมีการจัดเวร ๒๔ ชั่วโมงโดยจัดขาราชการ
ตํารวจอยางนอยชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย และชั้นประทวน ๑ นาย รับผิดชอบ และควรเปนผูมีความรู
ดานคอมพิวเตอรพอสมควร เพ่ือสามารถรองรับตอการใชระบบงานของ POLIS, CRIMES รวมถึงการใช
เครือขายสื่อสารอ่ืน และอุปกรณตาง ๆ ไดโดยมีการปฏิบัติในวงรอบประจําวันดังนี้ 

 ๓.๑.๑ เฝาฟง ติดตามสถานการณตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๓.๑.๒ มีการประชุมสรปุสถานการณ โดยนําหัวขอการประชุมของ ศปก.ตร.ไปเทียบเคียง 

  ๓.๑.๓ ในการขับเคลื่อนฝายอํานวยการของ ศปก. ใหจัดเจาหนาที่จาก ฝาย อก. 
หรือผูเหมาะสมมาปฏิบัติหนาท่ีในเวลาทําการ หรือเม่ือมีสถานการณพิเศษ ตามความเหมาะสม 
 ๓.๒ การประชุม และระเบียบวาระการประชุมจัดใหมีการประชุม เพ่ือติดตามสถานการณ
ในพ้ืนท่ีทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. พรอมท้ังใหลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน โดยมีหัวขอสําคัญ 
ประกอบดวย 
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  ๓.๒.๑ สรุปสถานการณ สถานภาพอาชญากรรมในพ้ืนท่ี คดีสําคัญ อุกฉกรรจ หรือคดี
ท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชน  
  ๓.๒.๒ สรุปสภาพปญหาในพ้ืนที่ ดานยาเสพติด จราจร เรื่องที่ประชาชนรองเรียน
การปฏิบัติงานของตํารวจ ปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
  ๓.๒.๓ สรุปคดีคางเกา การติดตามคดี การทําสํานวนคดีของพนักงานสอบสวน 
  ๓.๒.๔ สรุปปญหางานอํานวยการดานกําลังพล งบประมาณ การเงินตาง ๆ ของสถานีตํารวจ 
  ๓.๒.๕ การวินิจฉัย วิเคราะห สั่งการ เรงรัดติดตามงานในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม จราจร การสืบสวนสอบสวนคดี 
  ๓.๒.๖ การจัดกิจกรรม หรืองานมหรสพสําคัญในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนการมีบุคคล
สําคัญเขามาในพ้ืนท่ี เพ่ือดูแลดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

  ๓.๒.๗ เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญเรงดวน 
 ๓.๓ การรายงานผลการปฏิบัติของ ศปก.สน./สภ. ใหสวนอํานวยการจัดทํารายงานการประชุม
พรอมขอสั่งการสรุปโดยยอเปนหลักฐานพรอมรับการตรวจสอบได อนึ่งหากมีเหตุพิเศษใหดําเนินการ
รายงานตามท่ี ตร. กําหนดไว ตาม ผนวก ช ของคําสั่ง ตร. ท่ี ๕๖๘/๒๕๕๕ ลง ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕ 
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การรายงานเหตุการณฉุกเฉิน เรงดวน สําคัญ ของศูนยปฏิบัติการสถานีตํารวจ 
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ลําดับหัวขอการประชุมสรุปสถานการณ ประจําวัน ศปก.ตร. 

 

ศปก.ตร. ศปก.บช. ศปก.บก. ศปก. (สถานีตํารวจ) 
๑.๑ ภารกิจเดโชชัย 
 
 
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตร ี
 
๑.๓ ภารกิจ 
รองนายกรัฐมนตรี (กํากับ
ดูแล สตช.) 
 
๑.๔ ภารกิจ ผบ.ตร./ 
รอง ผบ.ตร. 
ผูชวย ผบ.ตร.  

๑.๑ ภารกิจเดโชชัย 
ท่ีประทับหรือปฏิบัติ
ภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตร ี
ท่ีปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๓ ภารกิจของ
ผูบังคับบัญชา ระดับ ตร.
ท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
 
๑.๔ ภารกิจ ผบช./ 
รอง ผบช. 
 
๑.๕ ภารกิจ ผบก.ในสังกัด 

๑.๑ ภารกิจเดโชชัย 
ท่ีประทับหรือ 
ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตร ี
ท่ีปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๓ ภารกิจของ
ผูบังคับบัญชา ระดับ ตร.  
ท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
 
๑.๔ ภารกิจ ผบช./ 
รอง ผบช.  
 
๑.๕ ภารกิจ รอง ผบช.
ท่ีมาปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
๑.๖ ภารกิจ ผบก./ 
รอง ผบก. 
๑.๗ ภารกิจ ผกก.ในสังกัด 
 
๑.๘ ภารกิจ ผวจ. 
 
๑.๙ ภารกิจ สส./ 
สว. ในพ้ืนท่ี 

๑.๑ ภารกิจเดโชชัย 
ท่ีประทับหรือปฏิบัติ
ภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรี 
ท่ีปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี 
 
๑.๓ ภารกิจของ
ผูบังคับบัญชาระดับ ตร. 
ท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
๑.๔ ภารกิจ ผบช./ 
รอง ผบช.  
ท่ีมาปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
๑.๕ ภารกิจ ผบก./ 
รอง ผบก.  
๑.๖ ภารกิจ ผกก./ 
รอง ผกก.ทุกคน 
๑.๗ ภารกิจของหัวหนา 
สวนราชการท่ีเก่ียวของ 
๑.๘ ภารกิจ สส./ 
สว.ในพ้ืนท่ี 

๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม 
(ในรอบวันท่ีผานมาจาก 
POLIS) 

๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม 
(ในรอบวันท่ีผานมาจาก  
POLIS ) 

๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม 
(ในรอบวันท่ีผานมาจาก 
POLIS ) 

๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม 
(ในรอบวันท่ีผานมาจาก  
POLIS ) 

๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคด ี
ท่ีนาสนใจ 

๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคด ี
ท่ีนาสนใจ 

๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคด ี
ท่ีนาสนใจ 

๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคด ี
ท่ีนาสนใจ 

๔. สรปุคดียาเสพติด  
(การจับกุม) 

* คดียาเสพติดรวมอยูใน
คดีท่ีนาสนใจ 

* คดียาเสพติดรวมอยูใน
คดีท่ีนาสนใจ 

* คดียาเสพติดรวมอยูใน
คดีท่ีนาสนใจ 
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ลําดับหัวขอการประชุมสรุปสถานการณ ประจําวัน ศปก.ตร. (ตอ) 

 
 
 
 
 

  

ศปก.ตร. ศปก.บช. ศปก.บก. ศปก. (สถานีตํารวจ) 
๕. คดีในพ้ืนท่ี ศชต. - - - 
๖. สถานการณ 
ดานความมั่นคง 
และความเคลื่อนไหว 
ของกลุมพลังมวลชน 

๕. สถานการณ 
ดานความมั่นคง 
และความเคลื่อนไหว 
ของกลุมพลังมวลชน 
ในพ้ืนท่ี 

๕. สถานการณ 
ดานความมั่นคง 
และความเคลื่อนไหว 
ของกลุมพลังมวลชน 
ในพ้ืนท่ี 

๕. สถานการณ 
ดานความมั่นคง 
และความเคลื่อนไหว 
ของกลุมพลังมวลชน 
ในพ้ืนท่ี 

๗. การนําเสนอขอมูล 
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร 
- TV 
- นสพ. 
- ขาวตางประเทศ 
- social media 

๖. การนําเสนอขอมูล 
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร 
- TV  
- นสพ. 
- ขาวตางประเทศ บช. 
- social media 
- ขาวตางประเทศ  
(โดยเฉพาะท่ีมีพรมแดน
ติดประเทศเพ่ือนบาน) 

๖. การนําเสนอขอมูล 
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร 
- TV  
- นสพ. 
- ขาวตางประเทศ บช. 
- social media 
- ขาวตางประเทศ  
(โดยเฉพาะท่ีมีพรมแดน
ติดประเทศเพ่ือนบาน) 

๖. การนําเสนอขอมูล 
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร 
- TV  
- นสพ. 
- ขาวตางประเทศ บช. 
- social media 
- ขาวตางประเทศ  
(โดยเฉพาะท่ีมีพรมแดน
ติดประเทศเพ่ือนบาน) 

๘. รับเรื่องราวรองทุกขจาก 
- 1599/SMS 

๗. เรื่องราวรองทุกขจาก 
- 1599  
- นสพ. 
- แหลงอ่ืนๆ 

๗. เรื่องราวรองทุกขจาก 
- 1599  
- นสพ. 
- แหลงอ่ืนๆ 

๗. เรื่องราวรองทุกขจาก 
- 1599  
- นสพ. 
- แหลงอ่ืนๆ 

๙. วาระการหารือเรื่องอ่ืน ๘. การหารือเรื่องโครงการ
หรืองานกิจกรรมอ่ืน 

๘. การหารือเรื่องโครงการ
พัฒนาและโครงการพิเศษอ่ืน  ๆ

๘. การหารือเรื่องอ่ืนๆ 
เชน การปองกัน
อาชญากรรม/การจราจร
หรืองานแกไขปญหา 
ดานยาเสพติดอ่ืนๆ 

1599 1599 1599
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บทที่ ๔ 
แนวทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ 

 
๔.๑ ศูนยปฏิบัติการสถานีตํารวจ (ศปก.สน./สภ.) เพ่ือใชในการประชุมหรือบริหารสถานการณตางๆ 
ท้ังในภาวะปกติและสถานการณพิเศษ 
 ๔.๑.๑ การจัดสถานท่ี ควรจัดต้ังอยูในอาคารท่ีทําการ และใกลกับหองสื่อสารใหมากท่ีสุดโดยมี
เครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนประกอบดวย 
  -  มีระบบเครื่องเสียงในหองประชุม สําหรับจัดประชุมอยางนอยใหเพียงพอสําหรับ
ฝายอํานวยการและผูเขารวมประชุมจากหนวยรอง 
  -  มีระบบคอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนอขอมูลในระบบ Presentation 
  -  มีระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ท่ีสามารถเชื่อมโยงสัญญาณท้ังจาก บก.
หรือ บช. รวมท้ังจากสถานีตํารวจในสังกัด และจาก ศปก.ตร.ได 
  -  มีระบบการติดตอทางโทรศัพท โดยเฉพาะหมายเลขปกติ (คูสาย) หรือโทรศัพทแบบ
เคลื่อนท่ี (มีหมายเลขประจํา) 
  -  มีระบบการเฝาฟงจากโทรทัศนหรือวิทยุทองถ่ินและ Social Media (เทาท่ีจําเปน 
โดยเฉพาะสื่อทองถ่ิน) 
 ๔.๑.๒ รูปแบบการจัดและอุปกรณในหอง ศปก. 
  ๔.๑.๒.๑ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
   -  หัวหนาสถานีตํารวจ 
   -  หัวหนาแตละสายงานพรอมเจาหนาท่ีธุรการ  
   - ผูรับผิดชอบงานตางๆ ภายใน ศปก. ไดแก การขาว, นโยบายและแผน, 
สงกําลังบํารุง, ประชาสัมพันธ, ประสานงานขอมูล และสื่อสาร/เทคโนโลยี 
   -  หัวหนาชุดชุมชนสัมพันธ, ชุดปราบปรามยาเสพติด, ชุดเฉพาะกิจตางๆ 
   -  หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
  ๔.๑.๒.๒ วัสดุอุปกรณประจํา ศปก. 
   - ปายชื่อ ศปก.ของสถานีตํารวจ  
   - โตะและเกาอ้ีประชุมพรอมปายชื่อฝายท่ีรับผิดชอบใน ศปก. 
   -  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการประชุมทางไกลผานจอภาพ 
   -  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับจัดเก็บขอมูลท่ัวไปและมีการเชื่อมตอระบบ Polis 
   -  กระดานสถานการณ 
   -  แผนท่ีสังเขปภายในพ้ืนท่ี  
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- ๑๘ - 

 

   -  แผนท่ีสถานการณ 
   -  นาฬิกาอาชญากรรม 
   -  สถิติคดีอาญา ๕ กลุม  
   -  แฟมขอมูลอาชญากรรม 
   -  แฟมขอมูลทองถ่ิน  
   -  เครื่องมือสื่อสารท่ีเก่ียวของ เชน โทรศัพท, โทรสาร, ระบบสื่อสารอ่ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ฯลฯ  
 
๔.๒ ศูนยปฏิบัติการสวนหนา (ศปก.สวนหนา) 
 ๔.๒.๑ เหตุผลและความจําเปนในการจัดต้ัง  
  -  เปนสถานท่ีควบคุมสั่งการของผูบัญชาการเหตุการณ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแกไข
ปญหา หรือเหตุท่ีตองเผชิญท้ังหมดในสถานท่ีนั้น เพ่ือบริหารเหตุการณ หรือเหตุวิกฤตควรมีท่ีต้ังใกล
กับเหตุการณ สามารถเคลื่อนท่ีไดตลอดเวลา 
  - เปนท่ีทํางานของฝายอํานวยการ หรือชุดบริหารเหตุการณ ท่ีจําเปนในการชวยเหลือ 
ในการจัดการเหตุการณ การปฏิบัติงานสวนใหญจะเปนการปฏิบัติการในระดับยุทธวิธี หรือเทคนิค
หรือเปนการทํางานเพ่ือแกปญหาในสนามหรือในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเกิดเหตุ 
  -  ตัวอยางของเหตุวิกฤต อาทิ การชุมนุมเรียกรอง, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุรุนแรง 
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวมีความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจํานวนมากและตอเนื่องเปนเวลานาน หรือ
เหตุท่ีตองใชการปฏิบัติการทางยุทธวิธี เชน การไลลาคนรายคดีสําคัญ เปนตน 
  -  ท้ังนี้การจัดต้ัง ศปก.สวนหนา จะตองมีการออกคําสั่งในการจัดต้ังจากหัวหนาสถานี 
 ๔.๒.๒ ผังการจัด ศปก.สวนหนา 
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- ๑๙ - 
 

- ตําแหนงและโครงสรางสามารถยืดหยุนตามประเภท ขนาด และความซับซอนของเหตุการณ 
 ๔.๒.๓ วัสดุอุปกรณในการจัดต้ัง 
 - ใหใชแนวทางรูปแบบเดียวกับ ศปก.สน./สภ. 
 ๔.๒.๔ กรณีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โฆษก หรอื
ประชาสัมพันธ นายตํารวจติดตอ

ฝายกฎหมาย

สวนปฏิบัติการ สวนวางแผน สวนขาวและสืบสวนสอบสวนสวนธุรการและการเงิน สวนสงกําลัง

ฝ่ายความปลอดภัย

ผูบัญชาการเหตุการณ

ผังการจัดชุดบริหารเหตุการณวิกฤตตามมาตรฐานตํารวจ
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- ๒๐ - 
 

 
บรรณานุกรม 

 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ๒๕๕๖, คูมือศูนยปฏิบัติการหลัก (Emergency Operation 

Center Manual) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ---- , บทบาทหนาท่ีในการบริหารงานของหัวหนาสถานีตํารวจ, 

โรงพิมพตํารวจ กรุงเทพฯ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ๒๕๕๗ , นโยบายการบริหารราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ , โรงพิมพตํารวจ กรุงเทพฯ 
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำารวจ

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.ญาณพงส์ โสมาภา รอง ผบก.อก.บช.น.

2. ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ วงษ์แสง รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.น.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.อ.ชัยรพ  จุณณวัตต์

2. ร.ต.ท.ศราวุฒิ  พิมพ์สุภาพร

ผกก.สน.จักรวรรดิ

รอง สวป.สน.จักรวรรดิ

2 ภ.1
1. พ.ต.ท.หญิง ปิยะพันธ์  ละออง

2. ร.ต.ท.สมพร  เลิศสงคราม

สว.อก.สภ.ปากเกร็ด

รอง สว.อก.สภ.ปากเกร็ด

3 ภ.2
1. พ.ต.อ.เผ่าภากร  รามนุช

2. พ.ต.ท.วุฒิภัทร  จรลำาโกน

ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.7 ภ.จว.นครนายก

4 ภ.3
1. พ.ต.อ.ศิวัฒน์  ไมตรีแพน

2. พ.ต.ท.ธนพัน  สุพัฒนวรางกูร

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ

สว.อก.สภ.นาเยีย จว.อุบลฯ

5 ภ.4
1. พ.ต.อ.นพดล  เพ็ชรสุทธิ์  

2. พ.ต.ท.สุธีรัชต์  วรรณคำา

ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1. พ.ต.ท.ฐิติพล  อรุณสกุล

2. ร.ต.ท.พิสันต์  นันทชัย

รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5

7 ภ.6
1. ร.ต.ต.สมชาย  สิริเจริญกุล

2. ร.ต.ต.ทิชา  แม่งมา

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1. พ.ต.อ.พูนศักดิ์  ประเสริฐเมธ

2. พ.ต.ท.ธวัชชัย  สุดประเสริฐ

รอง ผบก.อก.ภ.7

รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1. พ.ต.อ.ถาวร  แสงฤทธิ์

2. พ.ต.ท.ณัฐวิทย์  โอทอง

รอง ผบก.อก.ภ.8

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

10 ภ.9
1. พ.ต.อ.ภาสกร  ภักดีวานิช

2. พ.ต.ท.เสถียร  เจียรบุตร

ผกก.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล

สวป.สภ.บางกล่ำา จว.สงขลา

11 ศชต.
1. พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์  ขวัญศรี

2. พ.ต.ท.หญิง จันทร์รัตน์  ลีลภัสทวี

รอง ผกก.สส.สภ.เบตง จว.ยะลา

สว.อก.สภ.เบตง จว.ยะลา



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



งานกำาลังพล

เล่ม ๓

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ

เรื่อง    หน้า

ก�รเลื่อนเงินเดือนข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 ๑

ยศตำ�รวจ																																																																																											 ๑๖

ก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์																																																			 ๒๖

บำ�เหน็จคว�มชอบกรณีพิเศษสำ�หรับกรณีเสียชีวิต/บ�ดเจ็บจ�กหน้�ที่/	 ๓๕

ไม่บ�ดเจ็บแต่เสี่ยงต่อชีวิต

ก�รล�สำ�หรับข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 ๙๑

ก�รสงเคร�ะห์ข้�ร�ชก�รกรณีป่วยเจ็บ/บ�ดเจ็บจ�กหน้�ที่	 ๑๐๑

ก�รบรรจุท�ย�ทเข้�รับร�ชก�รตำ�รวจ																																																																				๑๐๘

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของข้�ร�ชก�รตำ�รวจ																																																๑๑๒

ภาคผนวก

เอกส�รประกอบคู่มือก�รบรรย�ย	(แผ่น	CD)
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 

ชุดวิชา “การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ” 
 
 
หัวขอการบรรยาย 
 

หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
 
ข้ันตอนการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ 

 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 
ผูเช่ียวชาญ 
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หลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
ขอ 1  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
ขอ 2  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้ 
        (๑) ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก ใหเลื่อนต้ังแตวันท่ี ๑ เมษายนของปท่ีไดเลื่อน 
 (๒) ครั้งท่ีสองครึ่งปหลัง ใหเลื่อนต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ 3 ขาราชการตํารวจซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งข้ันในแตละครั้งตองอยูใน

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (๑) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 
 (๒) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถและดวย
ความอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามนัย
ขอ 1 แลวเห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเลื่อนเงินเดือนครึ่งข้ัน 

 (๓) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถูกปลด
ออกถูกไลออก หรือออกจากราชการดวยเหตุใด ๆ เปนระยะเวลารวมกันเกินสองเดือน 

 (๔) ในครึ่งปท่ีแลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยถึงท่ีสุดสูงกวาโทษภาคทัณฑ 
หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาถึงท่ีสุด ใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 (๕) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติหรือผูบังคับบัญชาซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกําหนดเปนหนังสือ
ไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 
 (๖) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสาม
วันแตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธี ฮัจย  ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
 (ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
 (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ  
  (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
 (จ) ลาพักผอน 
 (ฉ) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
  (ช) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไมเกินสิบหาวันทําการ  
                  (ซ) ลาไปพ้ืนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ กรณีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ีจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิการ 
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การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยท่ีไมใชวันลาปวย ตาม (ง) 
ใหนับเฉพาะวันทําการ 
   (๗) ในครึ่งปท่ีแลวมา ถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา 
ฝกอบรมหรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน 
ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาท่ีราชการในครึ่งปท่ีแลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน สําหรับผูท่ี
ศึกษาในสถานศึกษาของสาํนักงานตํารวจแหงชาติ ตองไดปฏิบัติหนาท่ีราชการครั้งแรกในครึ่งปท่ีแลว
มาเปนเวลาไมนอยกวาสองเดือน 
  (๘) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 ขอ 4 ขาราชการตํารวจซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้งตอง
เปนผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 2 และอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ
ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
  (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่ม
หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น 
  (๓) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสู
ท่ีเสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
  (๔) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
เปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
  (๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
  (๖) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่ง              
แกประเทศชาติ 
 ขอ 5  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ตามขอ 2 และขอ 3 ใหผูบังคับบัญชา
ชั้นตนหรือผูท่ีไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานท่ีได
ดําเนินการ ตามขอ 1 และพฤติกรรมการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ที่วาดวยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยพิจารณาประกอบกับขอมูล
การลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย และขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผูนั้น แลวรายงานผล
การพิจารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือน 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับท่ีไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนดวย 
 ขอ 6  ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้งใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณา
รายงานผลจากผูบังคับบัญชา ตามขอ 5 ถาเห็นวาขาราชการตํารวจผูใดอยูในหลักเกณฑตามขอ 3 
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ใหเลื่อนเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งข้ัน ถาเห็นวาขาราชการตํารวจผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
หลักเกณฑ ตามขอ 4 ใหเลื่อนเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งข้ัน 
  ในกรณีท่ีขาราชการตํารวจผูใดไดรับการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งข้ัน ถาใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งปหลัง ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งป
แรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันสําหรับ
ปนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจมีคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือนรวมท้ังปของขาราชการตํารวจผูนั้นเปน
จํานวนหนึ่งข้ันครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานท้ังปของขาราชการตํารวจผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑ
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม 
  (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
สิ่งใด   สิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการ 
  (๓) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูท่ี
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต 
  (๔) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
  (๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและ
งานนั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
  (๖) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี             
แกประเทศชาติ 

ในกรณีท่ีขาราชการตํารวจผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑท่ีควรจะไดรับการเลื่อน
เงินเดือน ครึ่งปแรกหนึ่งข้ัน แตไมอาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันใหได เพราะมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวน
เงินท่ีจะใชเลื่อนเงินเดือน ถาในการเลื่อนเงินเดือนครึ่งปหลัง ขาราชการตํารวจผูนั้นมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในเกณฑไดรับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะใชเลื่อน
เงินเดือนในคราวนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจมีคําสั่งใหเลื่อนเงินเดือนรวมท้ังปของขาราชการ
ตํารวจผูนั้นเปนจํานวนสองข้ันได 
 ขอ 7  ในกรณีท่ีไมเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้น
ทราบพรอมท้ังเหตุผลท่ีไมเลื่อนเงินเดือน 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ 
 
             1.  หนวยใดจะเปนหนวยพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจระดับใด ตร. ได
กําหนดเรื่องหนวยจัดทําบัญชีไว ดังนี้  

  1.1   กองบัญชาการ สําหรับกลุมที่ดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการ กลุมท่ีดํารง
ตําแหนง ผูบังคับการ และกลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ  
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  1.2    กองบังคับการ  ตํารวจภูธรจังหวัด หรือหนวยงานท่ีมีรองผูบังคับการเปนหัวหนาท่ี
ไมไดอยูในสังกัดกองบังคับการใด เชน ศูนย ฯ หรือกลุมงานตาง ๆ สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงผูกํากับการ  
กลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูกํากับการ กลุมท่ีดํารงตําแหนงสารวัตร และกลุมท่ีดํารงตําแหนงรองสารวัตร 
  1.3  กองกํากับการ สถานีตํารวจ ดานตรวจคนเขาเมือง หรือหนวยงานที่มีผู
กํากับการ รองผูกํากับการ สารวัตรใหญ สารวัตร หรือรองสารวัตร เปนหัวหนา ท่ีไมไดอยูในสังกัดของ
กองกํากับการใด เชน ศูนย ฯ หรือกลุมงานตาง ๆ สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแตผูบังคับหมูลงมา 
 1.4   สําหรับกองบังคับการ ท่ีไมสังกัดกองบัญชาการ ในสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ใหกําหนดหนวยจัดทําบัญชีตามขอ 1.2  และ 1.3 และใหจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการตํารวจกลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูบังคับการดวย 
           2.  นอกเหนือจาก ขอ 1 ใหกําหนดหนวยจัดทําบัญชี ดังนี้ 
                2.1  สําหรับขาราชการตํารวจท่ีข้ึนตรงตอกองบัญชาการ และขาราชการตํารวจใน
หนวยงานที่ตํ่ากวากองบังคับการในกองบัญชาการ ใหผู บัญชาการนําไปรวมพิจารณากับหนวย
จัดทําบัญชีใดหนวยจัดทําบัญชีหนึ่ง หรือจะใหกองบัญชาการเปนหนวยจัดทําบัญชีก็ไดตามท่ี
เห็นสมควร 
 2.2  สําหรับขาราชการตํารวจท่ีข้ึนตรงตอกองบังคับการ ใหผูบังคับการ พิจารณา
นําไปรวมพิจารณากับหนวยจัดทําบัญชีใดหนวยจัดทําบัญชีหนึ่ง หรือจะใหกองบังคับการ เปนหนวย
จัดทําบัญชีก็ไดตามท่ีเห็นสมควร” 
 
             2.  การแบงกลุมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  

   มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๔๗ อนุมัติการกําหนดกลุม
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจเปน ๒ กลุม คือ กลุมขาราชการตํารวจระดับ ผบก. หรือ
เทียบเทาข้ึนไป และ กลุมขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา แต ตร. กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยใหแบงกลุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  
ออกเปน 7 กลุม  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ดังนี้ 

  (1)  กลุม ผบก.ข้ึนไป  
  (2)  กลุม รอง ผบก. 
  (3)  กลุม ผกก. 
  (4)  กลุม รอง ผกก. 
  (5)  กลุม สว. 
  (6)  กลุม รอง สว. 
  (7)  กลุม ผบ.หมู 

             3.  คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตงต้ังจากขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนง         
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  1.3  กองกํากับการ สถานีตํารวจ ดานตรวจคนเขาเมือง หรือหนวยงานที่มีผู
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จัดทําบัญชีก็ไดตามท่ีเห็นสมควร” 
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   มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๔๗ อนุมัติการกําหนดกลุม
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เทียบเทาข้ึนไป และ กลุมขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา แต ตร. กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยใหแบงกลุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  
ออกเปน 7 กลุม  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ดังนี้ 

  (1)  กลุม ผบก.ข้ึนไป  
  (2)  กลุม รอง ผบก. 
  (3)  กลุม ผกก. 
  (4)  กลุม รอง ผกก. 
  (5)  กลุม สว. 
  (6)  กลุม รอง สว. 
  (7)  กลุม ผบ.หมู 

             3.  คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตงต้ังจากขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนง         

ท่ีทําหนาท่ีในฝายบริหารหรือทําหนาท่ีปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัด โดยกําหนดไว 
แตละระดับ คือ 



- 6 -

  6 

 1. กองกํากับการ สถานีตํารวจ ดานตรวจคนเขาเมือง หรือหนวยงานท่ีมีรองผูกํากับการ 
สารวัตรใหญ สารวัตร หรือรองสารวัตร เปนหัวหนา ที่ไมไดอยูในสังกัดของกองกํากับการใด 
ใหประกอบดวย 
 (1) ผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งเปนหัวหนา แลวแตกรณีเปนประธาน
กรรมการ 
 (2)  รองผูกํากับการ และสารวัตรทุกนาย เปนกรรมการ ยกเวนกรณีท่ีมีผูดํารง
ตําแหนงสารวัตร หรือรองสารวัตรเปนหัวหนา ใหรองสารวัตรทุกนายเปนกรรมการดวย 
 2. กองบังคับการ หรือหนวยงานท่ีมีรองผูบังคับการเปนหัวหนาท่ีไมไดอยูในสังกัด
กองบังคับการใด ใหประกอบดวย 
 (1) ผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งเปนหัวหนา แลวแตกรณีเปนประธาน
กรรมการ 
 (2)  รองผูบังคับการทุกนาย เปนกรรมการ ยกเวนกรณีท่ีมีผูดํารงตําแหนงรองผูบังคับ
การเปนหัวหนา ใหผูกํากับการทุกนายเปนกรรมการดวย  
 3. กองบัญชาการ ใหประกอบดวย 
 (1)  ผูบัญชาการ เปนประธานกรรมการ 
 (2)  รองผูบัญชาการทุกนาย เปนกรรมการ    
 สําหรับ สํานักงานจเรตํารวจ ใหจเรตํารวจ (หัวหนาจเรตํารวจ) เปนประธาน
กรรมการ จเรตํารวจ (สบ 8 ) และ รองจเรตํารวจ (สบ 7 ) ทุกนายเปนกรรมการ  
 4. นอกจากนี้ ใหเปนไปตามท่ีผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณา
ตามความเหมาะสม 
              การพิจารณาของคณะกรรมการขางตนใหกระทําโดยการประชุมพิจารณา
รวมกัน หากเปนวาระการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกคณะกรรมการผูใดหรือกรรมการผูใด
เปนผูมีสวนไดเสียในการพิจารณา กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขารวมประชุมและใหจัดทํารายงาน
การประชุมโดยมีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอเพ่ือประกอบการพิจารณา 
              

  4.  การนับตัวคนเพ่ือคํานวณโควตา และวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน 
               การคํานวณโควตาเลื่อน 1 ข้ัน หรือโควตาเลื่อน 2 ข้ัน และวงเงินงบประมาณใหหนวย
จัดทําบัญชีนําจํานวนขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงในสังกัดตามคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ณ 
วันท่ี 1 มีนาคม มาคํานวณโควตาเลื่อน 1 ข้ัน ณ วันท่ี 1 เมษายน สําหรับการคํานวณโควตาเลื่อน 
2 ขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม ใหนําจํานวนขาราชการตํารวจ ณ วันที่ 1 กันยายน มาคํานวณ และ
นําฐานเงินเดือน ณ วันท่ี 1 กันยายน มาคํานวณวงเงินงบประมาณเพ่ือนํามาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน     
                    สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแต ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป ใหคิดคํานวณโควตาเลื่อน
เงินเดือนไดไมเกินรอยละ 25 และกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแต รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา ใหคิด
คํานวณโควตาเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 29 และในวันท่ี 1 ต.ค. ของทุกป ใหคิดคํานวณวงเงิน
งบประมาณท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละจากฐานเงินเดือนรวมของขาราชการตํารวจ ณ 1 ก.ย. 
สําหรับกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแต ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป ใหใชวงเงินงบประมาณในการเลื่อน
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เงินเดือนไดไมเกินรอยละ 5.5 และกลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแต รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา ใหใชวงเงิน
งบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 5.9 โดยใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื ่อน
เงินเดือนครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก (1 เม.ย.) มาหักออกเพ่ือใชในการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 2 ครึ่งปหลัง 
(1 ต.ค.) ทั้งนี้ยอดเงินที่ใชในการเลื่อนเงินเดือนใหรวมถึงเงินตอบแทนพิเศษ  ท่ีใชไป ณ 1 เม.ย. 
และ 1 ต.ค. ดวย  
                  การไมนับตัวเพ่ือคํานวณโควตา  
                 ขาราชการตํารวจผูใดอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ขาดราชการ หนีราชการ หรือถูกสั่ง
ใหออกจากราชการไวกอน ในวันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ไมสามารถนํามาคํานวณโควตาเลื่อน 
1 ข้ัน หรือโควตาเลื่อน 2 ข้ัน และคํานวณวงเงินงบประมาณ แลวแตกรณีได และสําหรับผูท่ีไดรับการบรรจุ
เขารับราชการครั้งแรกหลังวันท่ี 1 มีนาคม เชน นักเรียนนายสิบตํารวจ หรือนักเรียนนายรอยตํารวจ
ชั้นปท่ี 1 ซ่ึงไดรับการบรรจเุขารบัราชการเปนพลตํารวจสํารอง ในวันท่ี 1 เมษายน ไมสามารถนํามา
คํานวณโควตาเลื่อนรวมท้ังป 2 ข้ัน ในปท่ีไดรับการบรรจุได 

        การนับตัวกรณีชวยราชการ  
        ในวนัท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 1 กันยายน ของครึ่งปท่ีจะไดเลื่อนเงินเดือน แลวแตกรณี 

ขาราชการตํารวจผูใดไดอยูปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติราชการหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เปนระยะเวลาเกินกวา 90 วัน ใหผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีท่ีขาราชการตํารวจผูนั้น
อยูปฏิบั ติหนาท่ีหรือปฏิบั ติราชการเปนผู พิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูนั้น 

         ในกรณีผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีที่ขาราชการตํารวจผูนั้นสังกัดอยู (ตาม
คําสั่งบรรจุและแตงต้ัง) หรือผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีท่ีขาราชการตํารวจผูนั้นไดอยูปฏิบัติ
หนาท่ีหรือปฏิบัติราชการ ประสงคจะเปนผูพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูนั้น ก็ให
ประสานงานทําความตกลงกัน หากไมสามารถตกลงกันได ใหผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชีท่ี
ขาราชการตํารวจผูนั้นไดอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการในครึ่งปท่ีแลวมามากกวาเปนผูพิจารณา 

 
    5.  การกําหนดโควตาและวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน 

                   มติ ค.ร.ม. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 มี.ค.54 กําหนดโควตาการเล่ือนเงินเดือน
หนึ่งขั้น หรือเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปสองขั้น สําหรับผูมีผลงาน และผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดไมเกิน
รอยละ 30 ของจํานวนขาราชการตํารวจ ณ วันท่ี 1 มี.ค. โดยใหเลื่อนไดในวงเงินไมเกินรอยละ 6 
ของอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ ณ วันท่ี 1 ก.ย.  

          ท้ังนี้ ใหนํายอดเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก (1 เม.ย.) มาหักออก
เพ่ือใชในการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 2 ครึ่งปหลัง (1 ต.ค.) 
                    ตร. กําหนดโควตาการเล่ือนเงินเดือน ดังนี้ 

 ผบก.ข้ึนไป       โควตารอยละ 25   วงเงิน   5.5 
 รอง ผบก.ลงมา  โควตารอยละ 29   วงเงิน   5.9 

6. การประชุมพิจารณา 
                 ข้ันท่ี 1  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ตามท่ีไดบรรยายเรื่อง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  โดยสรุป คือ  
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      1. กองกํากับการ   
 ผกก.                                เปนประธานกรรมการ 
 รอง ผกก. และ สว. ทุกนาย      เปนกรรมการ 

           2.  กองบังคับการ   
 ผบก.      เปนประธานกรรมการ 
 รอง ผบก. ทุกนาย   เปนกรรมการ 

         3.  กองบัญชาการ   
 ผบช.      เปนประธานกรรมการ 
 รอง ผบช. ทุกนาย   เปนกรรมการ 

                   ข้ันท่ี 2  การเตรียมขอมูลแสดงการเลื่อนเงินเดือน  
 นับตัวคํานวณโควตา และวงเงินงบประมาณ 

             ดํารงตําแหนงในสังกัด ณ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. 
             ครึ่งปท่ีแลวมาอยูชวยราชการเกิน 90 วัน  

  จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงการเลื่อนเงินเดือน 
                       ตรวจสอบหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือน 

                                          ตรวจสอบฐานเงินเดือนใหถูกตอง 
                                          ตรวจสอบขอมูลการเลื่อนเงินเดือนยอนหลัง 

                   ข้ันท่ี 3  การประชุมพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
           แผนก หรอืงาน 
   1.   พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดย สว. เปนประธาน และ รอง สว. เปนกรรมการ 
   2.   เสนอขอมูลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ระดับ ผบ.หมู 
และ รอง สว. ไปยัง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ สภ. หรือ สน. 
            สภ. หรือ สน.  
   1.   พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดย ผกก. เปนประธาน, รอง ผกก. และ สว. 
เปนกรรมการ 
   2.   พิจารณาและจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนกลุม ผบ.หมู  
   3.   เสนอขอมูลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ระดับ รอง สว., 
สว. และ รอง ผกก. ไปยัง บก. 

                   ข้ันท่ี 4  จัดทํารายงานผลการประชุม และบัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือนสงไปยัง 
บก. ตนสังกัด 

   7. การจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน 
                การจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน และการสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการ
ตํารวจ ใหดําเนินการตามรูปแบบท่ี สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด ตามแบบบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือน แจงตามหนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ.๕๕  ซ่ึงสามารถคัดลอก
แฟ้มข้อมูล ไดจาก  http://www.personnel.police.go.th/ ดังนี้ 
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                  1  ใหหนวยจัดทําบัญชี จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจแยกตาม
กลุมตําแหนงคือ     
                      (1) กลุมท่ีดํารงตําแหนงต้ังแตผูบังคับการข้ึนไป 
       (2) กลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูบังคับการ 
  (3) กลุมท่ีดํารงตําแหนงผูกํากับการ 
  (4) กลุมท่ีดํารงตําแหนงรองผูกํากับการ 
  (5) กลุมท่ีดํารงตําแหนงสารวัตร 
  (6) กลุมท่ีดํารงตําแหนงรองสารวัตร 
  (7) กลุมท่ีดํารงตําแหนงผูบังคับหมูลงมา 
                  บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และบัญชีสรุปการใชเศษโควตาและ
วงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน จํานวน  2 ชุด เก็บไวท่ีหนวยจัดทําบัญชี 1 ชุด และสงไปยัง
หนวยตรวจบัญชี 1 ชุด  
                  2.  ใหหนวยจัดทําบัญชี จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีดํารง
ตําแหนงในสังกัดทุกราย รวมถึงผูท่ีอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ขาดราชการ หนีราชการ ถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีหรือปฏิบัติราชการนอกหนวยตนสังกัด ผู ที่ ไดรับการบรรจุ
เขารับราชการครั้งแรกหลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือผู ท่ีหนวยจัดทําบัญชีนับตัวเพ่ือคํานวณโควตาเลื่อน
เงินเดือน โดยใหปรากฏผลการพิจารณาวาปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในหลักเกณฑที่สมควรจะไดรับ
การเลื่อนเงินเดือนจํานวนเทาใด  ซ่ึงเม่ือไดรับการพิจารณาไวแลวจะไดรับการเลื่อนเงินเดือน จะให
รอการเลื่อนเงินเดือนไวกอน ไมเลื่อนเงินเดือน หรือจะใหงดการเลื่อนเงินเดือนประการใดประการหนึ่ง 
ตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ก็ใหลงหมายเหตุไวใหชัดเจน 
    ท้ังนี้ ใหกันวงเงินงบประมาณและโควตาไวตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการตํารวจผูนั้นทุกกรณี 
          3.  ในแตละกลุมตําแหนงใหจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนตามผลการพิจารณา 
ตามแบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน  แจงตามหนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง 
๑๕ ก.พ.๕๕ ซ่ึงสามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูล ไดจาก http://www.personnel.police.go.th/ ดังนี้ 

             ครั้งท่ี ๑ ครึ่งปแรก (๑ เม.ย.) 

             ๑. แบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวยจัดทําบัญชี
ทุกหนวย และทุกระดับ) 
  แบบ เม.ย. ๑  
                 หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (เลื่อน ๑ ข้ัน , ๐.๕ ข้ัน) 

แบบ เม.ย. ๒   
หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูมีข้ันเงินเดือนใกลถึง         

        ข้ันสูงของระดับเงินเดือน (ใกลเต็มข้ัน) (เลื่อน + เงินตอบแทนพิเศษ) 
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  แบบ เม.ย. ๓   
  หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงข้ันสูง 
           ของระดับเงินเดือน (เต็มข้ัน) (เงินตอบแทนพิเศษ)  
  แบบ เม.ย. ๔ 
  หมายถึง   บัญชีงด หรือ ไมเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ   

             ๒. แบบบัญชีเสนอขอความเห็นชอบเล่ือนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวย
จัดทําบัญชีท่ีมีผูดํารงตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซ่ึงรับเงินเดือนระดับ ส.๖ บช. หรือ บก. ท่ีไม 
สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.) * โดยจัดทําเพ่ิมเติมนอกเหนือจากบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน 
  แบบ เม.ย. ๕  
  หมายถึง  บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง 
    ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซ่ึงรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ 
    เงินเดือน (เต็มข้ัน) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (ส.๕ เต็มข้ัน  
    ขอประเมินขามแทง ส.๖)  
  แบบ เม.ย. ๖  
  หมายถึง  บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง
    ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ท่ีรับอัตราเงินเดือนระดับ ส.๖         
    (รอง ผบก. เลื่อนเงินเดือนระดับ ส.๖) 

            ๓. แบบบัญชีสรุปการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ   
  แบบ เม.ย. ๗   
  หมายถึง  บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในภาพรวมของ 
      หนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีทุกหนวย และทุกระดับ) 
   แบบ เม.ย. ๘  
   หมายถึง   บัญชีแสดงการใชเศษโควตาท่ีเหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
     หนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีท่ีมีอํานาจใชเศษโควตาฯ  
         (บช. หรือ บก. ท่ีไม สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.)) 
            ๔. คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  (สําหรบัขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. ลงมา) 
  แบบ เม.ย. ๙  
  หมายถึง   คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ๑ ข้ัน , ๐.๕ ข้ัน  
  แบบ เม.ย. ๑๐  
  หมายถึง   คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ๐.๕ ข้ัน และใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๒  
    (เลื่อน ๐.๕ ข้ัน + เงินตอบแทนพิเศษ ๒%) 
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   แบบ เม.ย. ๑๑   
   หมายถึง  คําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๔ , รอยละ ๒  
   แบบ เม.ย. ๑๒  
   หมายถึง  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ 
     เงินเดือน (เต็มข้ัน) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (เต็มข้ันผาน  
     การประเมินขามแทงและไดรับการเลื่อน) 
              ครั้งท่ี ๒  ครึ่งปหลัง (๑ ต.ค.) 
            ๑.  แบบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีทุก
กลุม และทุกระดับ) 
  แบบ ต.ค. ๑   
  หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (เลื่อน ๑.๕ ข้ัน, ๑ ข้ัน, ๐.๕ ข้ัน) 
  แบบ ต.ค. ๒   
  หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนใกลถึงข้ันสูง 
          ของระดับเงินเดือน (เต็มข้ัน)  (เลื่อน + เงินตอบแทนพิเศษ)  
  แบบ ต.ค. ๓   
  หมายถึง   บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงข้ันสูง 
           ของระดับเงินเดือน (เต็มข้ัน) (เงินตอบแทนพิเศษ)  
  แบบ ต.ค. ๔   
  หมายถึง   บัญชีงด หรือ ไมเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  

๒. แบบบัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ (สําหรับหนวย
จัดทําบัญชีท่ีมีผูดํารงตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซ่ึงรับเงินเดือนระดับ ส.๖ 
บช. หรือ บก. ท่ีไม สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.) * โดยจัดทําเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน 

  แบบ ต.ค. ๕   
  หมายถึง  บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง 
       ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ซ่ึงรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ 
       เงินเดือน (เต็มข้ัน) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน (ส.๕ เต็มข้ัน  
       ขอประเมินขามแทง ส.๖)  
  แบบ ต.ค. ๖   
  หมายถึง   บัญชีเสนอขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจผูดํารง
    ตําแหนง รอง ผบก. หรือเทียบเทา ท่ีรับอัตราเงินเดือนระดับ ส.๖         
    (รอง ผบก. เลื่อนเงินเดือนระดับ ส.๖) 
         ๓.  แบบบัญชีสรุปการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ   
              แบบ ต.ค. ๗  
              หมายถึง  บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในภาพรวมของ 
   หนวยจัดทําบัญชี  (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีทุกหนวย และทุกระดับ) 
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   แบบ ต.ค. ๘   
   หมายถึง  บัญชีแสดงการใชเศษโควตาและวงเงินงบประมาณท่ีเหลือจากการ 
     พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของหนวยจัดทําบัญชี (สําหรับหนวยจัดทําบัญชีท่ีมี 
     อํานาจใชเศษโควตาฯ (บช. หรือ บก. ท่ีไม สังกัด บช. ใน สง. ผบ.ตร.) 

            ๔. คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ  (สําหรับขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. ลงมา) 
  แบบ ต.ค. ๙   
  หมายถึง  คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ๑.๕ ข้ัน, ๑ ข้ัน, ๐.๕ ข้ัน  
  แบบ ต.ค. ๑๐  
  หมายถึง คําสั่งเลื่อนเงินเดือนและใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (เลื่อน ๑ ข้ัน  + ๒ % ,  
          เลื่อน ๐.๕ ข้ัน + ๔%, เลื่อน ๐.๕ ข้ัน + ๒%) 
  แบบ ต.ค. ๑๑   
  หมายถึง คําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๖, รอยละ ๔, รอยละ ๒  
  แบบ ต.ค. ๑๒  
  หมายถึง  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของระดับ  
    (เต็มข้ัน) และไดรับการปรับระดับอัตราเงินเดือน  (เต็มข้ันผานการประเมิน 
    ขามแทงและไดรับการเลื่อน) 
           3.2 ตามขอ 3.1 ใหจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน ตาม แบบ เม.ย.๑  ถึงแบบ 
เม.ย. ๖ หรือ แบบ ต.ค. ๑ ถึง แบบ ต.ค. ๖ และบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน แบบ เม.ย. ๗ 
หรือ แบบ ต.ค. ๗ และบัญชีสรุปการใชเศษโควตาและวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือน  แบบ 
เม.ย. ๘ หรือ แบบ ต.ค. ๘ จํานวน ๒ ชุด เก็บไวท่ีหนวยจัดทําบัญชี ๑ ชุด และสงไปยังหนวยตรวจ
บัญชี ๑ ชุด (บช. ตรวจสอบบัญชี บก. ลงไป และ ตร. (สกพ.) ตรวจสอบบัญชี บช.)  

  8.  การพิจารณามีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ 
      ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ตาม ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

ข าราชการ ตํารวจ พ .ศ.2554  กําหนดไว  ดั งนี้  (สามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูล ไดจาก  
http://www.personnel.police.go.th/)  

       ขอ  1  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ       
ใหดําเนินการดังนี้ 
        (๑) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๓ ลงมา          
ในหนวยงานระดับกองบังคับการ ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

        (๒) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๔ ซ่ึง
เปนผูดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ในหนวยงานระดับกองบังคับ
การ ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

        (๓) การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๕ ลงมา                    
ในหนวยงานระดับกองบัญชาการ ในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ท่ีไมอยูในอํานาจของ        
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ผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ตามขอ 1 (๑) และขอ 1 (๒) ใหผูบัญชาการ หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

           (๔)  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๕ ลงมา 
ท่ีไมอยูในอํานาจของผูบังคับการ หรือผูบัญชาการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ตามขอ 1 (๑) ขอ 1 
(๒) และขอ 1 (๓)  ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบอํานาจเปนผูสั่งเลื่อน 

        ขอ  2 การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจในหนวยงานระดับกองบัญชาการให
ดําเนินการดังนี้ 
        (๑)  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๓ ลงมา          
ในหนวยงานระดับกองบังคับการ ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

        (๒)  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๔ ซ่ึงเปน
ผูดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ในหนวยงานระดับกองบังคับการ 
ใหผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 

       (๓)  การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเดือนระดับ ส.๕ ลงมา 
ที่ไมอยูในอํานาจของผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ตามขอ 1 (๑) และ ขอ 1 (๒) 
ใหผูบัญชาการ หรือ ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูสั่งเลื่อน 
                 การพิจารณามีออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ใหดําเนินการตามรูปแบบการออกคําสั่ง 
แนบทายหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ ว ๐๑๙  ลง ๑๕ ก.พ. ๕๕ (สามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูล ไดจาก  
http://www.personnel.police.go.th/) โดยในการพิจารณามีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ประจําป ครั้งท่ี ๑        
ครึ่งปแรก (๑ เมษายน) และการพิจารณามีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ประจําป ครั้งที่ ๒ ครึ่งปหลัง 
(๑ ตุลาคม) ใหหนวยตาง ๆ พิจารณาดําเนินการมีคําสั่ง  ดังนี้ 
 ๑.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือน (๑.๕ ข้ัน, ๑ ข้ัน และ ๐.๕ ข้ัน) ทุกกลุมตําแหนง เพียง
คําสั่งเดียว (ตามรูปแบบคําสั่งท่ีแนบทายหนังสือขางตน) 
    2.  คําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (รอยละ ๖, รอยละ ๔ และรอยละ ๒) ทุกกลุม
ตําแหนง เพียงคําสั่งเดียว (ตามรูปแบบคําสั่งท่ีแนบทายหนังสือขางตน) 
 3.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนและใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ (เลื่อน ๑ ข้ัน และไดรับเงินตอบแทน
ฯ รอยละ ๒, เลื่อน ๐.๕ ข้ัน และไดรับเงินตอบแทนฯ รอยละ ๔, เลื่อน ๐.๕ ข้ัน และไดรับเงินตอบแทนฯ 
รอยละ ๒ แลวแตกรณี) ทุกกลุมตําแหนง เพียงคําสั่งเดียว (ตามรูปแบบคําสั่งท่ีแนบทายหนังสือขางตน) 
 4.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือน สําหรับผูเกษียณอายุราชการ หรือพนจากราชการดวย
เหตุใดๆ (ถามี) (ตามรูปแบบคําสั่งท่ีแนบทายหนังสือขางตน) 
                   การสงบัญชี และคําสั่ง  
 1.  ให บช. และ บก. ท่ีไมสังกัด บช. ใน สง.ผบ.ตร. สงบัญชีฯ พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ
ไปยัง ตร. (ฝายความชอบ ทพ.) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ตามหวงระยะเวลาท่ี ตร. กําหนด แนบทาย
หนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ. ๕๕ (ภายในเดือน เม.ย. และ ต.ค.ของป) ดังนี้ 
      ๑.1  บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนกลุมท่ีอยูในอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือนของ ผบช.   
  1.2  บัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
  ๑.๓  บัญชีสรุปการใชเศษโควตาและวงเงินงบประมาณในภาพรวมของ บช.  
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  ๑.๔  สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน (ที่อยูในอํานาจการสั่งเลื่อนของ บช.หรือ 
และ บก. ท่ีไมสังกัด บช. ใน สง.ผบ.ตร.) 
                   2. ให บช. และ บก. ท่ีไมสังกัด บช. ใน สง.ผบ.ตร. สงบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ กลุม ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป และบัญชีเสนอขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ กลุม รอง ผบก. ท่ีผานการประเมิน ฯ ตามนัยมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (รอง ผบก. ผูรับเงินเดือนในระดับ ส.๖) ในรอบ ๑ เม.ย. กําหนดสงภายในวันท่ี 
๒๕ มี.ค. ในรอบ ๑ ต.ค. กําหนดสงภายในวันท่ี ๒๕ กันยายน (หากเปนวันหยุดราชการ ใหสงในวัน
เปดทําการแรกถัดจากวันท่ีกําหนดสง) 
                  3. สําหรับ บก. หรือ กก. ใหสงบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน ฯ ตามวัน เวลา ท่ี บช. 
หรือ บก. กําหนด 
                  4. สําหรับหนวยท่ีมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เม่ือพิจารณาดําเนินการมีคําสั่งเลื่อน
เงินเดือน หรือ แกไข ยกเลิก หรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจกรณีใด ๆ ให
แจง สกพ. (ฝายความชอบ ทพ.) ภายใน 7 วัน เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติตามระเบียบปกติ และ
หากขาราชการตํารวจไดรับการแตงต้ังไปดํารงตําแหนงอ่ืน ใหผูบังคับบัญชาของหนวยจัดทําบัญชี
หนวยใหมเปนผูรับผิดชอบรายงาน 

กฎ/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
(สามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ และ คาํสัง ทีใช้ในการพิจารณาเลือนเงินเดือน 
ไดจาก  http://www.personnel.police.go.th/) 

 พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  มาตรา 64, 47, 68 
 พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2554  ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค.53 เปนตนไป 
 พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจ พ.ศ.2554  
  มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๔ ส.ค.๔๗ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๔/๑๒๒๔๒ ลง ๒๖ ส.ค.๔๗ อนุมัติการกําหนดกลุมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการตํารวจเปน ๒ กลุม คือ กลุมขาราชการตํารวจระดับ ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป  และกลุม
ขาราชการตํารวจระดับ รอง ผบก. หรือเทียบเทาลงมา 

 มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 มี.ค. 54 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว(ล) 5685 ลง 14 มี.ค.54 กําหนดโควตาและวงเงิน
งบประมาณในการเลือ่นเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ โดยกําหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือน 1 ข้ัน 
สําหรับผูท่ีมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงานดีเดน ไดไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนขาราชการตํารวจ 
ณ วันท่ี 1 มี.ค. และใหเลื่อนเงินเดือนไดในวงเงินไมเกินรอยละ 6 ของอัตราเงินเดือนขาราชการ ณ 
วันท่ี 1 ก.ย.  โดยใหนําวงเงินใชเลื่อนและการจายคาตอบแทนพิเศษ (กรณีผูท่ีเงินเดือนถึงข้ันสูง) ท่ีได
ใชไปแลวเม่ือ 1 เม.ย. มาหักออกกอน  

 กฎ ก.ตร. วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พ.ศ.2556 (ประกาศ 21 ส.ค.56 ใชบังคับ 22 ส.ค.56) 
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 ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดี 
หรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑    

  ระเบียบ ก.ตร.วาดวยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2554 บังคับใช 
ต้ังแต 13 มิ.ย. 54 เปนตนไป 

 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการ            
และลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับท่ี ๒)     
พ.ศ.๒๕๕๑ 

 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ  แจงตาม หนังสือ ตร. 
ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๑/ว ๐๑๙ ลง ๑๕ ก.พ.๕๕   

 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๑ มี.ค.๕๔ (ขามแทง) และ มติ ก.ตร. 
ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๗ พ.ค.๕๔  (เลื่อนข้ันกรณีพิเศษ) 
ท่ีติดตอสอบถามเพิ่มเติม 

  ฝายความชอบ ทพ. อาคาร 19 ชั้น 6  กองทะเบียนพล  สํานักงานกําลังพล  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท 0 2205 1400 
0 2205 144 Web Site : http://www.personnel.police.go.th/ 

 
ผูเช่ียวชาญ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

  1.  พ.ต.อ.อรรถภณ   วิลาวรรณ    รอง ผบก.ทพ.  
       โทร.  0 2251 7967   08 5977 7174   
  2.  พ.ต.อ.วัตรธนา    มีขํา           ผกก.ฝายความชอบ ทพ. 
       โทร.  0 2251 0992   08 9499 8043   
  3.  พ.ต.ท.ถาวร       มีขํา           รอง ผกก.ฝายความชอบ ทพ. 
       โทร.  0 2251 2446   08 1820 4341   
  4.  พ.ต.ท.สันติ        ดีเมืองปก    สว.ฝายความชอบ ทพ. (งานเลื่อนเงินเดือน) 
       โทร.  0 2251 6946   08 9891 1774   
  5.  พ.ต.ท.หญิง ไพภรณ  สีวาฤทธิ์  สว.ฝายความชอบ ทพ. (งานเลื่อนเงินเดือน) 
       โทร.  0 2251 4967   08 1610 5908 
 

 จบ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 
ชุดวิชา “ยศตํารวจ” 

 
 
หัวขอการบรรยาย 
 

การแตงตั้งยศตํารวจ 
 หลักเกณฑการแตงตั้งยศสูงขึ้น  
 ขั้นตอนการขอแตงตั้งยศสูงขึ้น/เอกสารประกอบ  
 กฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

การขอพระราชทานยศสัญญาบัตร ประจําป (วาระ เม.ย. และ ต.ค.ของทุกป)  
 หลักเกณฑการขอพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร   
 ขั้นตอนการขอพระราชทานยศ/เอกสารประกอบ 
 กฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษให จ.ส.ต. และ ด.ต.ที่จะเกษียณอายุ 
 หลักเกณฑการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษ  
 ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษ/เอกสารประกอบ   
 กฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม
 
ผูเช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 

 



- 17 -
 



การแตงต้ังยศตํารวจสูงขึ้น (เลื่อนยศ) 
 
หลักเกณฑการแตงตั้งยศสูงข้ึน (เลื่อนยศ)  

 
๑.  องคประกอบในการแตงตั้งยศสูงข้ึน 

การแตงตั้งยศสูงขึ้น เปนไปตาม กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งยศ 
พ.ศ.๒๕๕๔ โดยจะตองมีคุณสมบัติ (หรือองคประกอบ) ครบถวน ๓ ประการ ไดแก ๑.) ดํารงตําแหนง
ซ่ึงมีระดับเงินเดือนของชั้นยศท่ีจะแตงต้ังได ๒.) มีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ หรือจํานวนปท่ี
รับราชการรวม ครบตามท่ีกําหนด (กรณีปประเภทใดครบกําหนดกอน ใหเลือกใชปประเภทนั้น) และ 
๓.) รับอัตราเงินเดือนเทียบไดไมนอยกวาข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนสําหรับยศท่ีจะแตงต้ัง   

สําหรับรายละเอียดในแตละองคประกอบ ปรากฏโดยสรุป ดังนี้ 
๑.๑  ดํารงตําแหนง ซ่ึงมีระดับเงินเดือนของชั้นยศท่ีจะแตงต้ังได  

ผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังยศสูงข้ึน จะตองดํารงตําแหนงซ่ึงมีระดับเงินเดือนของ   
ชั้นยศท่ีจะแตงต้ังได (กําหนดมาจากความสัมพันธระหวางตําแหนงกับเงินเดือน ตามกฎ ก.ตร.วาดวย
การเลื่อนเงินเดือนฯ ถาสงสัยขอใหไปเปดดู กฎ ก.ตร.ดังกลาวนะครับ) อาทิ  

 จะเลื่อนยศเปน ร.ต.ต. ร.ต.อ. ตองดํารงตําแหนง ระดับ รอง สว. 
 จะเลื่อนยศเปน พ.ต.ต.  ตองดํารงตําแหนงระดับ สว. 
 จะเลื่อนยศเปน พ.ต.อ.  ตองดํารงตําแหนงระดับ ผกก. 
 จะเลื่อนยศเปน พ.ต.อ.อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) ตองดํารงตําแหนงระดับ 

รอง ผบก. 
 จะเลื่อนยศเปน พล.ต.ต.  ตองดํารงตําแหนงระดับ ผบก. 
 จะเลื่อนยศเปน พล.ต.ท. ตองดํารงตําแหนงระดับ ผบช. 

๑.๒  มีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ (อาจเรียกวา ครองยศ) หรือมีจํานวนปท่ีรับ
ราชการรวม ตามเกณฑท่ีกําหนด 

๑.๒.๑  จํานวนปท่ีรับราชการท่ีกําหนดไว สําหรับการขอแตงต้ังยศสูงข้ึน 
(๑)  กรณียศตํารวจชั้นประทวน  

  ตองมีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ หรือมีจํานวนปท่ีรับ
ราชการรวมตามท่ีกําหนด ตามตารางตอไปนี้ 
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ยศ 
จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ (ป) จํานวนป 

ที่รับราชการรวม (ป) กรณีทั่วไป ปวส./อนุปริญญา ป.ตรี/นสต. 
ส.ต.ต. ๓ ๒ ๑ ๓ 
ส.ต.ท. ๓ ๓ ๒ ๖ 
ส.ต.อ. ๓ ๓ ๓ ๙ 
จ.ส.ต. ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
ด.ต.     

หมายเหตุ :  ๑.  จะเลือกใชจํานวนท่ีรับราชการแตละช้ันยศ หรือใชจํานวนปท่ีรับราชการรวม ข้ึนอยูกับกรณีใด
ครบกําหนดกอน และหากเลือกใชจํานวนปท่ีรับราชการรวม จะตองครองยศปจจุบันไมนอยกวา ๑ ป ดวย 

๒.  การจะไดรับสิทธิแตงตั้งยศสูงข้ึน ในฐานะผูมีคุณวุฒิตามท่ีปรากฏในตาราง ตองไดรับการบรรจุให
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิน้ัน หรือไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาตามระเบียบราชการเทาน้ัน  
ท้ั ง น้ี  ให นับระยะเวลาจํ านวนป ท่ี รับราชการดั งกล าวตั้ งแต วัน ท่ี ได รั บการบรรจุ ให ได รับ เ งิน เดื อน 
ตามคุณวุฒิน้ัน สําหรับกรณีท่ีไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ เชน เงินเดือนสูงกวาเงินเดือนตาม
ระดับคุณวุฒินั้นอยูแลว เปนตน ใหนับตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา แตไมกอนวันท่ีกลับมาปฏิบัติราชการ  

๓.  จํานวนปท่ีรับราชการแตละช้ันยศ หมายถึง จํานวนปท่ีตองรับราชการอยูในแตละช้ันยศตามท่ี
กําหนด ท้ังน้ีใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีไดรับยศน้ัน ๆ โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ 

๔.  จํานวนปท่ีรับราชการรวม หมายถึง จํานวนปท่ีรับราชการนับตั้งแตวันท่ีเปนขาราชการตํารวจ 
กรณีนี้ คือ ช้ันประทวนครั้งแรก โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ 

(๒)  กรณียศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
  ตองมีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ หรือมีจํานวนปท่ีรับ

ราชการรวมตามท่ีกําหนดตามตาราง ตอไปนี้ 
 

ยศ 

จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ (ป) 
จํานวนป 

ที่รับราชการรวม (ป) 

กร
ณีท

ั่วไป
 

ป.ต
รี ๔

 ป
 

ป.ต
รี ๕

 ป
 

ป.ต
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ร.ต.ต. ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ 
ร.ต.ท. ๓ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 
ร.ต.อ. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๙ 
พ.ต.ต. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
พ.ต.ท. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ 
พ.ต.อ. ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ 
พ.ต.อ.  
อัตราเงินเดือน 
พ.ต.อ. (พิเศษ) 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒๐ 

พล.ต.ต.             
พล.ต.ท.             
พล.ต.อ.             

หมายเหตุ :  ๑.  จะเลือกใชจํานวนท่ีรับราชการแตละช้ันยศหรือใชจํานวนปท่ีรับราชการรวม ข้ึนอยูกับกรณีใด
ครบกําหนดกอน และหากเลือกใชจํานวนปท่ีรับราชการรวมจะตองครองยศปจจุบันไมนอยกวา ๒ ป ดวย 
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๒.  การจะไดรับสิทธิแตงตั้งยศสูงข้ึน ในฐานะผูมีคุณวุฒิตามท่ีปรากฏในตาราง ตองเปนผูไดรับการบรรจุ

ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิน้ัน หรือเปนผูไดรับอนุญาต หรืออนุมัติ หรือไดรับทุนรัฐบาลใหไปศึกษาตามระเบียบ
ราชการเทาน้ัน  ท้ังน้ี ใหนับระยะเวลาจํานวนปท่ีรับราชการดังกลาวตั้งแตวันท่ีไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือน 
ตามคุณวุฒิน้ัน สําหรับกรณีท่ีไมไดรับการบรรจุใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ เชน เงินเดือนสูงกวาเงินเดือนตาม
ระดับคุณวุฒินั้นอยูแลว เปนตน  ใหนับตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา แตไมกอนวันท่ีกลับมาปฏิบัติราชการ 

๓.  จํานวนปท่ีรับราชการแตละช้ันยศ หมายถึง จํานวนปท่ีตองรับราชการอยูในแตละช้ันยศตามท่ี
กําหนด  ท้ังน้ีใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีไดรับยศน้ัน ๆ โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ 

๔.  จํานวนปท่ีรับราชการรวม หมายถึง จํานวนปท่ีรับราชการนับตั้งแตวันท่ีเปนขาราชการตํารวจ 
ซึ่งกรณีนี้ คือ ช้ันสัญญาบัตรครั้งแรก โดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ  

๑.๒.๒  หลักเกณฑการนับจํานวนปท่ีรับราชการ  
 ใหนับเต็มป (๑๒ เดือน) เวนแต การแตงต้ังยศสูงข้ึนเปน ร.ต.ท. หรือ 

ส.ต.ท. แลวแตกรณี เศษของปไมนอยกวา ๘ เดือนใหนับเปน ๑ ป  เศษของเดือนใหนับเปน ๑ เดือน 
 การนับจํานวนปท่ีรับราชการ ถาตองนับรวมกันหลายชวงเวลา ใหนับ 

๑๒ เดือนเปน ๑ ป และ ๓๐ วันใหนับเปน ๑ เดือน 
 ผูท่ีลาติดตามคูสมรส ซ่ึงปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศโดยไมไดรับ

เงินเดือน ไมใหนับเวลาระหวางนั้นเปนเวลารับราชการตามกฎ ก.ตร. นี้ 
 ผูท่ีถูกสั่งพักราชการ ใหออกจากราชการไวกอน ใหออกจากราชการ

หรือถูกลงโทษ ปลดออกหรือไลออก และทางราชการสั่งใหกลับเขารับราชการ ใหนับเวลารับราชการ
ระหวางนั้นตามอัตราสวนของการจายเงินเดือนตามท่ีกฎหมายวาดวยการนั้นกําหนดไว 

 ผูท่ีถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑหรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ 
เวนแตคดีความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท และคดีความผิดลหุโทษ ใหงดนับ จํานวนปท่ีรับราชการ
ในชั้ น ยศป จ จุ บั น มี กํ าหนด  ๑  ป ต อกา ร ถู กล ง โทษ  ๑  ครั้ ง  ( คื อ  ให ง ดนั บจํ าน วนป ท่ี 
รับราชการ ไมวาจะเปนกรณีจํานวนปท่ีรับราชการแตละชั้นยศ หรือจํานวนปท่ีรับราชการรวม ก็ตาม  
มีกําหนด ๑ ป ตอการถูกลงโทษ ๑ ครั้ง  เชน  ร.ต.ท.แดง บรรจุในคุณวุฒิ ป.ตรี ๔ ป ไดรับยศ ร.ต.ท. เม่ือ 
๑ ต.ค.๕๔ จะตองครองยศ ร.ต.ท. ๓ ป จึงจะสามารถขอเลื่อนยศเปน ร.ต.อ. ได แตปรากฏวา  
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ตามคําสั่ง บก.  ลง ๑๓ ก.พ.๕๔ และถูกลงโทษกักยาม ๓ วัน ตามคําสั่ง กก.  
ลง ๑๖ ต.ค.๕๔ กรณีนี้ตองถูกงดนับจํานวนปท่ีรับราชการ ๒ ป หวงแรกคือ นับแต ๑๓ ก.พ.๕๔  ๑๒ ก.พ.๕๕ 
และหวงท่ี ๒ ปกติจะเริ่มงดนับแต ๑๖ ต.ค.๕๔ ไป ๑ ป แตเนื่องจาก นับแต ๑๖ ต.ค.๕๔  ๑๒ ก.พ.๕๕ 
เปนหวงเวลาท่ีถูกงดนับจากการถูกลงโทษครั้งแรก ทําใหไมมีเวลาท่ีจะนํามางดนับในหวงนี้ไดอีก  
โดยตองไปเริ่มงดนับครั้งท่ี ๒ ต้ังแตวันท่ี ๑๓ ก.พ.๕๕  ๑๒ ก.พ.๕๖ สงผลใหสามารถขอเลื่อนยศ 
เปน ร.ต.อ. ไดต้ังแต ๑ ต.ค.๕๙ หรือถาจะคิดงายๆ คือ ใหบวกจํานวนปเพ่ิมไปอีก ป ก็ได เพราะ
จะสงผลรับเทากัน )   
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๑.๒.๓  การนับจํานวนปท่ีรับราชการ กรณีโอนมาจากขาราชการประเภทอ่ืน  
  ใหนับจํานวนปท่ีรับราชการต้ังแตวันมีผลในการรับโอน เวนแต 

(๑)  ผูซ่ึงโอนมาเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ใหนับจํานวนป 
ท่ีรับราชการรวมต้ังแตวันท่ีตนสังกัดเดิมมีคําสั่งใหเปนขาราชการพลเรือนระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไป 
หรือขาราชการอ่ืนในระดับท่ีเทียบเทา แลวแตกรณี 

(๒)  ผูซ่ึงโอนมาจากขาราชการทหาร ใหนับจํานวนปท่ีรับราชการรวม
ต้ังแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนนายทหารประทวน หรือสัญญาบัตร แลวแตกรณี  
สวนจํานวนปท่ีรับราชการ แตละชั้นยศใหนับจํานวนปแตละชั้นยศทหารเปนจํานวนปแตละชั้นยศตํารวจ
ในแตละชั้นยศท่ีเทียบเทาดวย 

ท้ังนี้ ถาการนับจํานวนปท่ีรับราชการจะทําใหผูนั้นไดรับการแตงต้ัง 
ยศสูงข้ึนในตําแหนงท่ีรับโอน ใหแตงต้ังยศนั้นในวันเริ่มตนของปงบประมาณถัดไป 

๑.๒.๔  การนับจํานวนปท่ีรับราชการ กรณีบรรจุกลับเขารับราชการตํารวจ 
(๑)  กรณีบรรจุกลับจากขาราชการตํารวจ เชน ลาออกจากตํารวจ 

แลวตอมาไดรับการบรรจุกลับเปนขาราชการตํารวจ เปนตน   
 ใหนับจํานวนปท่ีรับราชการกอนออกจากราชการเปนจํานวนป 

ท่ีรับราชการ โดยไมนับรวมระยะเวลาในชวงท่ีออกจากราชการ เวนแต ขาราชการตํารวจท่ีไดรับ
อนุมัติจาก ครม. ใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานและกลับเขารับราชการตามมาตรา ๖๓ (๒) (ก) 
แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ใหนับจํานวนปท่ีรับราชการในชวงท่ีออกจากราชการ 
ไปปฏิบัติงานตอเนื่องรวมกันได 

(๒)  กรณีบรรจุกลับจากขาราชการประเภทอ่ืน เชน ขาราชการครู 
ขาราชการทหาร พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

 การแตงต้ังยศ การนับจํานวนปท่ีรับราชการ ใหใชหลักเกณฑ
เดียวกับกรณีการรับโอน และการบรรจุกลับตามท่ีไดกลาวมาขางตน โดยอนุโลม 

๑.๓  รับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันตํ่าสุดของยศท่ีจะแตงต้ัง 
ในการแตง ต้ังยศสูง ข้ึน นอกจากจะตองดํารงตําแหนงและมีจํานวนป 

ท่ีรับราชการตามเกณฑท่ีกําหนดแลว ยังจะตองรับอัตราเงินเดือนเทียบไดไมนอยกวาข้ันตํ่าของ
เงินเดือนสําหรับชั้นยศท่ีจะเลื่อนข้ึนดํารงดวย เชน จะขอแตงต้ังยศสูงข้ึนเปน พ.ต.ต. จะตองไดรับ
อัตราเงินเดือนเทียบไดไมนอยกวาอัตราเงินเดือนใน ระดับ ส.๒ ข้ัน ๑ เนื่องจากเม่ือแตงต้ังยศเปน 
พ.ต.ต. แลวจะตองปรับเทียบเขาไปรับเงินเดือนในระดับ ส.๒ เปนตน 

๒.  วันท่ีจะใหมีผลในการดํารงยศสูงข้ึน 
เม่ือมีคุณสมบัติ (องคประกอบ) ครบถวน ๓ ประการ  ตามท่ีกลาวขางตนแลว  

ใหแตงต้ังยศสูงข้ึน (กรณียศประทวน) หรือแตงต้ังวาท่ียศในชั้นยศท่ีสูงข้ึน (กรณียศสัญญาบัตร)  
โดยมีผลนับแตวันท่ี ๑ ของเดือนถัดไป เวนแตการแตงต้ังยศเปน พ.ต.ต. ข้ึนไป ใหแตงต้ังยศ 
มีผลนับแตวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  
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กรณีดังกลาว จําแนกไดเปน  กลุม คือ การขอเลื่อนยศเปน ร.ต.อ.ลงมา กับ ขอเลื่อนยศ
เปน พ.ต.ต.ข้ึนไป โดยกรณีแรก หากครบเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนยศสูงข้ึนในวันใด จะตองเลื่อนยศ
ใหมีผลนับแตวันท่ี  ของเดือนถัดไป สวนกรณีขอเลื่อนยศเปน พ.ต.ต.ข้ึนไป ใหเลื่อนยศสูงข้ึนนับแต
วันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  

 
ข้ันตอนการแตงตั้งยศสูงข้ึน/เอกสารประกอบ  

ทุกๆ เดือน ใหตนสังกัดตรวจสอบวา มีขาราชการตํารวจในสังกัดมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะ
ไดรับการแตงต้ังยศสูงข้ึนหรือไม หากมีใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

๑.  จัดทํารายละเอียดประกอบการขอแตงต้ังยศ จําแนกเปน ๒ กรณี ไดแก 
๑.๑  กรณีมีคุณสมบัติครบถวน ตามเกณฑปท่ีรับราชการแตละช้ันยศ ใหจัดทํา

รายละเอียดตามแบบท่ีกําหนด ดังนี้ 
 “แบบ ก ๑” สําหรับการแตงต้ังยศเปน พ.ต.ต. ลงมา   
 “แบบ ก ๒” สําหรับการแตงต้ังยศครั้งแรกในชั้น พ.ต.ต. ลงมา ใหแกขาราชการ

ตํารวจท่ีรับโอนมาจากขาราชการทหาร  
 “แบบ ข”   สําหรับการแตงต้ังยศเปน พ.ต.ท. ข้ึนไป 

๑.๒  กรณีมีคุณสมบัติครบถวน ตามเกณฑปท่ีรับราชการรวม ใหใช “แบบ ค ๑” 
ยกเวน ขาราชการตํารวจท่ีรับโอนมาจากขาราชการอ่ืน ใหใช “แบบ ค ๒” 

ท้ังนี้ การบันทึกขอมูลในแบบฯ จะตองมีสําเนาคําสั่ง หลักฐาน และเอกสารท่ีใชอางอิง
ขอมูลท่ีบันทึกลงในแบบฯ ดวย เชน สําเนา ก.พ.๗ สําเนาคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนง คําสั่งเลื่อน
เงินเดือน คําสั่งบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการตํารวจ ราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ  
คําสั่งแตงต้ังยศ เปนตน 

๒.  ตรวจสอบขอมูลทางวินัยและอาญา วามีกรณีถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑหรือ
ถูกศาลพิพากษาลงโทษ หรือไม เพ่ือนํามาประกอบการงดนับจํานวนปท่ีรับราชการ  

๓.  จัดทําบัญชีขอแตงต้ังยศขาราชการตํารวจ แยกเปน ชั้นสัญญาบัตร และประทวน  
ตามแบบท่ีกําหนด 

๔.  จัดสงบัญชีขอแตงต้ังยศและแบบรายละเอียดประกอบการขอแตงต้ังยศ พรอมแนบ
เอกสารท่ีใชอางอิงขอมูลในแบบฯ ไปยัง ภ.จว. หรือ บก. เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาเสนอ
ไปยัง บช. เพ่ือพิจารณาออกคําสั่งแตงต้ังยศ  

๕.  บช. ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง หากเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะไดรับการ
แตงต้ังยศสูงข้ึน จะเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจออกคําสั่งแตงต้ังยศ (กรณียศประทวน) หรือออก
คําสั่งแตงต้ังวาท่ียศในชั้นยศท่ีสูงข้ึน (กรณียศสัญญาบัตร)  

๖. เม่ือมีคําสั่งแตงต้ังยศหรือวาท่ียศ แลวแตกรณี เปนท่ีเรียบรอยแลว  ให บช. สงสําเนา
คําสั่งไปยัง อต., สก., ฝายประวัติบุคคล ทพ., ฝายแตงต้ัง ทพ., และฝายความชอบ ทพ. หนวยละ ๑ ชุด 
ภายใน ๗ วัน นับแตมีคําสั่งฯ และสงสําเนาบัญชีขอแตงต้ังยศให ฝายความชอบ ทพ. ไปพรอมกันดวย 
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กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
๑.  พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๑๔ , ม.๒๖ วรรคสาม (๒) และ ม.๒๗ วรรคหนึ่ง 
๒.  กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังยศ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๓.  ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปน

อธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๔.  ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปน

อธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
๕.  หนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๕๔/ว ๕๑  ลง ๑๗ มิ.ย.๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดําเนินการ

เรื่องยศตํารวจ ขอ ๑ การแตงต้ังยศ 
 

การขอพระราชทานยศประจําป (วาระ เม.ย./ต.ค.) 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานยศประจําป (วาระ เม.ย./ต.ค.)   
 
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนอยูในเกณฑท่ีจะไดรับ 

การแตงต้ังยศสูงข้ึนในแตละเดือน ผูมีอํานาจแตงต้ังวาท่ียศจะออกคําสั่งแตงต้ังวาท่ียศในชั้นยศ 
ท่ีสูงข้ึนใหกอนเปนการชั่วคราว แลวจึงดําเนินการขอพระราชทานยศ (หรือกลาวอยางสามัญ คือ  
ปลดวาท่ียศ) นั้นใหในภายหลัง โดยจะดําเนินการปละ ๒ ครั้ง  คือ วาระ เม.ย. และ ต.ค.   
ของทุกป  

ผูท่ีมีวาท่ียศดังกลาว ซ่ึงสมควรไดรับการขอพระราชทานยศนั้น จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. ไมอยูระหวางต้ังกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

ตามกฎ ก.ตร. วาดวยกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง 
๒. ไมอยูระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
๓. ไมอยูระหวางตองหาคดีอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา ซ่ึงศาลประทับรับฟองแลว  

เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการ ซ่ึงพนกังานอัยการรับเปนทนายแกตางหรือความผิดท่ีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยพิจารณาแลวเห็นวาเปนความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๔. ไมอยูระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
ราชการบกพรองในหนาท่ี ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๕. ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
๖. ไมถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑหรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ เวนแตความผิด 

ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ในวงรอบท่ีจะเสนอขอพระราชทานยศ 
๗. ไมมีเหตุอ่ืนใดท่ี ตร. เห็นวาไมสมควรขอพระราชทานยศ  
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ข้ันตอนการขอพระราชทานยศประจําป/เอกสารประกอบ 
๑. สํารวจขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดท่ียังมี “วาท่ี” นําหนายศ   
๒. ตรวจสอบวาเปนผูสมควรหรือไมสมควรขอพระราชทานยศตามเกณฑท่ีกําหนดขางตน 
๓. จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ ตามแบบท่ีกําหนด 

อยางละบัญชี จัดสงไปยัง ภ.จว. /บก. พรอมสําเนาคําสั่งแตงต้ังวาท่ียศ เพ่ือสงไปยัง บช. 
๔. บช. ตรวจสอบความถูกตองแลวจัดทําบัญชีผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ 

ตามแบบท่ีกําหนด อยางละบัญชี สงไปยัง ตร. (ผาน สกพ.) ภายใน ๑๕ เม.ย. หรือ ๑๕ ต.ค.ของแต
ละป พรอมแนบสําเนาคําสั่งแตงต้ังวาท่ียศไปดวย เพ่ือดําเนินการขอพระราชทานยศตอไป 
 
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑.  พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๒๖ วรรคหนึ่ง  
๒.  ระเบียบ ตร. วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๗ ยศตํารวจ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ บทท่ี ๒ การขอพระราชทานยศ  
๓.  หนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๔๕/ว ๕๑ ลง ๑๗ มิ.ย.๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 

การดําเนินการเรื่องยศตํารวจ ขอ ๒ การเสนอขอพระราชทานยศ  
 

การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษ 
ใหแก จ.ส.ต./ ด.ต. ท่ีจะเกษียณอายุ 

 
หลักเกณฑการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. กรณีพิเศษใหแก จ.ส.ต/ ด.ต. ที่จะเกษียณอายุ  

 
ขาราชการตํารวจยศ จ.ส.ต. และ ด.ต. ท่ีจะไดรับการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณี

พิเศษ เม่ือจะครบเกษียณอายุ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑.  มีเวลารับราชการเหลือ ๑ ป กอนเกษียณอายุ  
๒.  รับราชการตํารวจมาแลวไมนอยกวา ๑๔ ปบริบูรณ นับถึงวันท่ี ๓๐ ก.ย.กอนเกษียณอายุ 

๑ ป  
๓.  มีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะเปนผลดีตอทางราชการ

และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมแกการท่ีจะขอพระราชทานยศให 
๔.  ไมเปนผูถูกลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑ หรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ เวนแต 

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ในรอบปงบประมาณกอนปงบประมาณท่ีจะ
เกษียณอายุ ๑ ป 
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๕. ไมเปนผูอยูระหวางถูกสืบสวนขอเท็จจริงกรณีละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกัน 
เปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน    

๖.  ไมเปนผูอยูระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
๗.  ไมเปนผูอยูระหวางตองหาคดีอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา ซ่ึงศาลประทับรับฟองแลว 

เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ซ่ึงพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางหรือความผิดท่ีคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยพิจารณาแลวเห็นวาเปนความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการ 

๘.  ไมเปนผูอยูระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันท่ีจะปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการ  

ท้ังนี้ ผูมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ตามขอ ๕  ๘ ใหรอการขอพระราชทาน
ยศไวกอน หากผลการสืบสวนขอเท็จจริง การสอบสวนหรือการพิจารณาทางคดีถึงท่ีสุด ไมมีความผิด
หรือมีความผิดแตถูกลงโทษไมสูงกวาภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาลงโทษ จึงขอพระราชทานยศให 
และในกรณีรูผลภายหลังจากท่ี ตร. ไดขอพระราชทานยศประจําปนั้นไปแลว ใหนําไปพิจารณาขอใน
ปถัดไปแทน 
 
ข้ันตอนการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษฯ/เอกสารประกอบ   

 
๑. ตรวจสอบขาราชการตํารวจยศ จ.ส.ต. และ ด.ต. ในสังกัดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ขางตนแลวจัดทําบัญชีผูสมควร และไมสมควรขอพระราชทานยศ ตามแบบท่ีกําหนด อยางละบัญชี 
สงไปยัง ภ.จว./บก. เพ่ือพิจารณา 

๒. ภ.จว./บก.แตงต้ังคณะกรรมการระดับ บก.เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของแตละรายแลว
จัดทําบัญชีผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ ตามแบบท่ีกําหนด อยางละบัญชี สงไปยัง บช.  

๓. บช. ตรวจสอบความถูกตองแลวจัดทําบัญชีผูสมควรและไมสมควรขอพระราชทานยศ 
ตามแบบท่ีกําหนด อยางละบัญชี เสนอไปยัง ตร. (ผาน สกพ.) ภายในวันท่ี ๓๑ พ.ค. ของทุกป  
เพ่ือดําเนินการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เปนกรณีพิเศษใหตอไป 

๔. เม่ือ บช.สงบัญชีขอพระราชทานยศไปยัง ตร. แลว หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 
หรือมีการเปลี่ ยนแปลงสถานภาพตางๆ เชน ตาย ลาออก เปลี่ ยนชื่อตัว ชื่ อสกุล เปนตน  
ใหรายงานเพ่ิมเติมไปยัง ฝายความชอบ ทพ. โดยดวนในชั้นหนึ่งกอนทางโทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๗  ภายใน ๑ วัน และใหรายงานเปนหนังสือตามลําดับชั้นไปยัง ตร.  
(ผาน สกพ.) พรอมหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับแตวันไดรับรายงานเหตุ  
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
๑. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  ม.๒๖ วรรคสอง 
๒. ระเบียบ ตร. วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๗ ยศตํารวจ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  บทท่ี ๔ การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. เปนกรณีพิเศษใหแก จ.ส.ต. และ ด.ต. 
ท่ีจะเกษียณอายุ 

๓. หนังสือ ตร. ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๐๙.๒๔๕/ว ๕๑ ลง ๑๗ มิ.ย.๕๔ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการดําเนินการเรื่องยศตํารวจ ขอ ๓ การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. เปนกรณีพิเศษ ใหแก 
จ.ส.ต. และ ด.ต. ท่ีจะเกษียณอาย ุ
 
สถานที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 

งานยศตํารวจ  ฝายความชอบ ทพ.  โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๕, ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๑ โทรสาร 
๐ ๒๒๐๕ ๒๔๗๗ 

กรณีกฎ,ระเบียบและแบบฟอรมตาง ๆ  ท่ี เ ก่ียวของ สามารถดาวน โหลดได ท่ี 
www.personnel.police.go.th (กองทะเบียนพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 
 
ผูเช่ียวชาญ 

พ.ต.อ.อรรถภณ  วิลาวรรณ รอง ผบก.ทพ. มือถือ ๐๘ ๕๙๙๗ ๗๑๗๔ 
พ.ต.อ.วัตรธนา  มีขํา ผกก.ฝายความชอบ ทพ.    มือถือ ๐๘ ๘๘๒๒ ๒๘๒๕ 
พ.ต.ท.คมสัน  ทัพเสน รอง ผกก.ฝายความชอบ ทพ.  มือถือ ๐๘ ๑๖๔๑ ๙๗๙๔ 
พ.ต.ท.หญิงรัชยาณัฏฐ พิมลพุฒตาล สว.ฝายความชอบ ทพ.   มือถือ ๐๘ ๗๖๙๕ ๑๙๙๑ 

 
 จบ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 

ชุดวชิา “การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ” 
 
 
หัวขอการบรรยาย 

 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในภาพรวม 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลชางเผือก, มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา 

และจักรพรรดิมาลา 
หลักเกณฑการขอพระราชทาน 

- ชางเผือกและมงกุฎไทย (กรณีท่ัวไป) 
- เหรียญจักรมาลา/เหรียญจักรพรรดิมาลา  
- ชางเผือก/มงกุฎไทย (เปนกรณีเศษ) สําหรับผูปฏิบัติงานใน จชต.   

เอกสารประกอบ 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลชางเผือกและมงกุฎไทยช้ัน “สายสะพาย” เปน

กรณีพิเศษ  
หลักเกณฑการขอพระราชทาน 
เอกสารประกอบ 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลดิเรกคุณาภรณ 
หลักเกณฑการขอพระราชทาน 
เอกสารประกอบ 

กฎ/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ท่ีติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
ผูเช่ียวชาญ 
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การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ใหแกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา คูสมรสขาราชการตํารวจช้ันผูใหญ  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และประชาชน 
------------------ 

  
เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศ ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ  พระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปนประโยชนแกราชการหรือ เพ่ือเปน
บําเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยางสูงแกผูไดรับพระราชทาน  
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา  
คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) และพนักงานราชการ 
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี
เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แกไข
เพ่ิมเติม สวนการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกผูท่ีกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชน
แกประเทศ ศาสนา และประชาชนหรือผูที่บริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน ถือปฏิบัติตาม 
พ.ร.ฎ. วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.
๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังมีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณี
พิเศษใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
 
ข้ันตอนการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (ในภาพรวม) 
 ๑. สกพ.มีหนังสือแจงหนวยตางๆ พิจารณาดําเนินการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป แกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจําในสังกัด คูสมรสขาราชการ
ตํารวจชั้นผูใหญ และพนักงานราชการ รวมทั้งการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกผูท่ีกระทํา
ความดีความชอบอันเปนประโยชนแก ตร.ดวย (ประมาณเดือน ธ.ค.–ม.ค) โดยหนังสือดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๒. เม่ือหนวยงานระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ไดรับหนังสือจาก สกพ. แลวให
ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
โดยแยกเปนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เช ิดชูยิ ่งชางเผือกและ
เครื ่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ ่งมงกุฎไทยใหแกขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ  การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณใหแกผูท่ี
กระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแก ตร. รวมท้ังผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีสมควรขอพระราชทาน
เหรียญจักรมาลา และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษสําหรับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต  
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 ๓. ใหหนวยงานท่ีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (ระดับ บช.หรือ บก.ใน
สังกัด สง.ผบ.ตร.) แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ
หนวยเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมและตรวจสอบรายชื่อ เอกสาร และหลักฐานตางๆ แลวพิจารณาคุณสมบัติ
และกลั่นกรองความดีความชอบของผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
แลวแจงผลการพิจารณาและเอกสารหลักฐานตางๆ สงให สกพ. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 ๔. สกพ.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ ตร. พิจารณา 
 ๕. ตร.จัดทําบัญชีและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเสนอขอพระราชทานเครื่องราช- 
อิสริยาภรณ ใหแกผูสมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ ตร. พิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตอไป 
 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ ่งชางเผือกและ อันมี
เกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย, เหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและ 
อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

๑.  ผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จะตองมีคุณสมบัติท่ัวไป 3 ประการ 
ไดแก 
  1.1 มีสัญชาติไทย 
  1.2 มีความประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอ
สาธารณชน ดวยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย และเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง 
  1.3 ไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตอง      
รับโทษ จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 ๒. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
  ๒.๑ ขาราชการตํารวจ ตองรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ 
นับต้ังแตวันท่ีเขารับราชการจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอ
พระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน สวนผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจใหนับเวลาราชการต้ังแต
วันเริ่มเขารับราชการตํารวจในระหวางท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน 
  ๒.๒ ลูกจางประจํา ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา ๘ ปบริบูรณ นับต้ังแต
วันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 
๖๐ วัน และเปนลูกจางประจําท่ีมีชื่อและลักษณะงานเปนลูกจางโดยตรงหมวดฝมือหรือลูกจางประจํา 
ท่ีมีชื่อและลักษณะเหมือนขาราชการ 
  ๒.๓ คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ  ตองเปนคูสมรสของขาราชการตํารวจ 
ท่ีมียศต้ังแต พล.ต.ท.ข้ึนไป และดํารงตําแหนงซ่ึงมีลักษณะเปนการบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
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๒.๔ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา 
๘ ปบริบูรณ หรือไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา ๖๐ วัน และตองดํารงตําแหนงหัวหนาแผนก
หรือตําแหนงเทียบเทา ซ่ึงเปนตําแหนงบังคับบัญชาหรือผูปกครองข้ึนไป 
  ๒.๕ พนักงานราชการ ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ 
หรือไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ นับต้ังแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ของปท่ีจะขอพระราชทาน ไมนอยกวา ๖๐ วัน และตองเปนพนักงานราชการตามสัญญาจางของสวน
ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๓. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอปติดกันมิได เวนแตเปนการ
ขอพระราชทานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในบัญชีทายระเบียบฯ ในบัญชีท่ีตางกัน หรือเปนการขอ
พระราชทานตามท่ีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือเปนกรณีท่ีขอพระราชทานกรณีพิเศษ 
 ๔. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะเสนอขอขามชั้นตราหรือเสนอ
เลื่อนชั้นตรากอนครบกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไมได เวนแตเปนการขอพระราชทานกรณีพิเศษ 
 ๕. เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีเสนอขอพระราชทานหรือเลื่อนชั้นตราใหถือปฏิบัติตามบัญชี
ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (๑) ขาราชการตํารวจ ปฏิบัติตามบัญชี ๙ ทายระเบียบฯ 
  (๒) ลูกจางประจํา ปฏิบัติตามบัญชี ๑๕ ทายระเบียบฯ 
  (๓) คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ ปฏิบัติตามบัญชี ๒๔.๔ ทายระเบียบฯ 
  (๔) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) ปฏิบัติตามบัญชี ๑๔ ทายระเบียบฯ 
  (๕) พนักงานราชการ ปฏิบัติตามบัญชี ๓๒ ทายระเบียบฯ 

 
หลักเกณฑการขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา/เหรียญจักรพรรดิมาลา 

 เปนขาราชการตํารวจท่ีรับราชการดวยความเรียบรอย เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ ป 
กลาวคือภายในระยะเวลา ๑๕ ปท่ีเสนอขอพระราชทาน ตองเปนผูไมเคยกระทําความผิดจนถูก
ลงโทษทางวินัยมากอน กรณีรับราชการรวมเวลาราชการไมนอยกวา ๒๕ ป หากไมเขาเกณฑท่ีจะ
ไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา ก็ใหขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได (การขอเหรียญจักร
มาลา ตองเปนตํารวจมาไมนอยกวา 15 ป แตบางนายโอนมา เชน เปนพลเรือนมา 10 ป มาเปน
ตํารวจอีก 10 ป กรณีเชนนี้จะขอเหรียญจักรมาลาไมไดเพราะเปนตํารวจไมครบ 15 ป  แตสามารถ
ขอเหรียญจักรพรรดิมาลาได และเม่ือขอเหรียญใดเหรียญหนึ่งใน 2 ชนิดนี้ไปแลว จะขออีกเหรียญ
ไมได 
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หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษสําหรับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต   

ผูท่ีจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใตติดตอกันไมนอยกวา ๑ ป หรือหากปฏิบัติงานไมติดตอกันเม่ือนับรวมแตละครั้งตองมี
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป กอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน   

 
เอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ ่ง

ชางเผือกและ อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย, เหรียญจักรมาลา/จักรพรรดมิาลา 
 

 ขาราชการตํารวจ 
- บัญชี (ขร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติขาราชการตํารวจท่ีเสนอขอพระราชทานเครื่อง

ราช- อิสริยาภรณประจําป ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, เลขบัตรประจําตัวประชาชน, วัน 
เดือน ปเกิด, วันท่ีไดรับยศท่ีใชเสนอขอพระราชทาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงปจจุบัน, ลําดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง และปท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีเสนอขอพระราชทาน
ประจําป, หากเปนผูเสนอขอพระราชทานครั้งแรก จะตองมีหมายเหตุวันเริ่มรับราชการไวดวย  
 ลูกจางประจํา 

- บัญชี (ลจ ๓/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติลูกจางประจําที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจาํป ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวยชื่อ ชื่อสกุล, ตําแหนงชั้นปจจุบัน เงินเดือน 
วันบรรจุ, วันไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอครั้งนี้เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด 
 คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ 

- บัญชี (คร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติคูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญท่ีเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย ชื่อตัว ชื่อสกุลของคูสมรส 
(ชื ่อสกุลปจจุบันและชื่อสกุลเดิม) อาชีพ/ตําแหนง/ สังกัด, ชื ่อตัว ชื ่อสกุลของผู ดํารงตําแหนง, 
เครื ่องราชอิสร ิยาภรณที ่ คู สมรสของผูขอไดรับครั้ งสุดทายในฐานะอะไร และขอครั้ งนี้ขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ (โรงพิมพตํารวจ) 

- บัญชี (รก ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวยชื่อตัว ชื่อสกุล, เลขบัตรประจําตัวประชาชน, 
วันเกิด, ตําแหนงระดับ/ชั้น เงินเดือนปจจุบัน ประวัติการดํารงตําแหนง วัน เดือน ปปจจุบัน เริ่มดํารง
ตําแหนง, สรุปผลดีเดน วัน เดือน ปท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอครั้งนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด 
 พนักงานราชการ 

- บัญชี (รก ๓/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติพนักงานราชการท่ีเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวย ชื่อ ชื่อสกุล, ตําแหนงชั้นปจจุบัน เงินเดือน วัน 
เด ือน ปที ่บรรจ ุ,  ว ัน เดือน ป ท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจากชั้นสูงไปชั้นรอง, ขอครั้งนี้
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นใด 
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 กรณีเหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา 
- บัญชีรายชื่อผูเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือจักรพรรดิมาลา ซึ่งมีขอมูล

ประกอบดวย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, รายการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน ชื่อ ชื่อสกุลหรืออ่ืนๆ   
- บัญชีรายการประวัติการรับราชการของผูเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาหรือ

เหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งมีขอมูลประกอบดวย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, ตําแหนงและสังกัดปจจุบันขณะ
เสนอขอพระราชทาน, วัน เดือน ปเกิด, รับราชการครบ ๑๕ ป หรือ ๒๕ ปบริบูรณ เม่ือใด, วัน เดือน 
ปท่ีรับราชการใหเรียงลําดับต้ังแตเขารับราชการจนถึงปจจุบัน (หากเวนหายไปอาจไมไดรับการ
พิจารณา), อายุตัว, อัตราเงินเดือนแตละป, เจาของประวัติจะตองลงลายมือชื่อดวยตนเอง จัดสงตัวจริง 
๒ ชุด 
 กรณีเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต   

- แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ซึ ่งม ีข อม ูลประกอบดวยขอมูลประว ัต ิและคุณสมบัต ิของผู ขอ
พระราชทาน งานปกติในหนาที ่โดยสร ุปผลการปฏิบัติงานดีเดนท่ีใชประกอบการเสนอขอ
พระราชทาน คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงาน  
 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “ช้ันสายสะพายเปนกรณีพิเศษ” 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานฯ 
 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายกรณีพิเศษ เปนการขอ
พระราชทานท่ียกเวนหลักเกณฑของระเบียบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
กลาวคือเปนการเสนอขอพระราชทานปติดกัน  การเสนอขอพระราชทานขามชั้นตรา และการเสนอ
ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราเร็วกวาระยะเวลาท่ีกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑการขอพระราชทาน 
ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองมีผลงานการกระทําความดีความชอบ
ดีเดน เชน ปฏิบัติหนาท่ีฝาอันตราย , ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีเพ่ิมข้ึนเปนพิเศษ ซ่ึงเปนงานสําคัญยิ่ง 
และเปนผลดีแกราชการหรือสาธารณชน หรือคิดคนสิ่ง หรือวิธีการอันเปนประโยชนอยางยิ่งแก
ประเทศชาติไดเปนผลสําเร็จ 
 ๒. ผลงานตามขอ ๑ ตองไมเคยใชเสนอขอพระราชทานจนไดร ับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมากอน  ถาเปนผลงานท่ีทํารวมกันเปนหมูคณะ
จะตองสรุปแยกผลงานของแตละบุคคลใหชัดเจน 
 ๓. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัยนับแตวันท่ี
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองจนถึงวันท่ีเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงนี้ 
 ๔. จะตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกันมาโดยตลอดนับแตวันท่ีไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรองจนถึงวันท่ีเสนอขอพระราชทานในชั้นสูงนี้   
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เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ  
 - บัญชี (ขร ๔/๓๗) บัญชีแสดงคุณสมบัติท่ีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป 
 - แบบกรณีพิเศษ / ๓๗ แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณกรณีพิเศษ ซ่ึงมีขอมูลประกอบดวย ยศ/ คํานําหนาชื่อ/ ชื่อตัว/ ชื่อสกุล/สังกัด 
ของผูขอ, ชื่อชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณท่ีขอ, ประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับครั้งสุดทาย อายุ
ตัว การรับเงินเดือน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติแยกเปนงานปกติในหนาท่ี และงานเก่ียวกับพฤติกรรมดีเดน 
และจะตองมีการลงนามรับรองในบันทึกความเห็นใหเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ของ ผบช.หรือ ผบก.หนวยข้ึนตรงตอ ตร.ดวย 
 - บันทึกความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาฯ ของหนวย 
 
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิง “ดิเรกคุณาภรณ” 
 

หลักเกณฑการขอพระราชทานฯ 
 ๑. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 
ใหแกผูท่ีกระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชนหรือผูท่ีบริจาค
ทรัพยสินเพ่ือสาธารณประโยชน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) มีความประพฤติดี 
  (๒) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต เปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๓) ไมเคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน เวนแต
เปนการตองสงคืนเนื่องจากไดรับพระราชทานในชั้นสูงข้ึน  
 ๒. การกระทําความดีความชอบท่ีถือวาเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนาและประชาชน 
จําแนกเปน ๒ ประเภท คือ 
  (๑) การกระทําความดีความชอบท่ีมีผลงานอันเปนประโยชนแกประเทศ  ศาสนา
และประชาชน ซ่ึงมีลักษณะคือมีผลงานดีเดนหรือเปนแบบอยางอันควรแกการสรรเสริญ หรือเปนการ
กระทําท่ีฝาอันตรายหรือเสี่ยงภัยเพ่ือปกปองชีวิตหรือทรัพยสินอันเปนประโยชนตอสังคมหรือประเทศ 
  (๒) การกระทําความดีความชอบท่ีเปนการบริจาคทรัพยสินเพ่ือสาธารณประโยชน 
ซึ่งมีลักษณะคือ เปนการบริจาคทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน เชน เพื่อการศาสนา การศึกษา 
การสาธารณสุข การแพทย  การพัฒนาชุมชน  การสังคมสงเคราะห หรือความม่ันคงของชาติ และ
ทรัพยสินท่ีบริจาคตองเปนของผูบริจาคหรือท่ีผูบริจาคมีสิทธิบริจาคไดในนามของตน 
 ๓. เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีเสนอขอพระราชทานหรือการเลื่อนชั้นตรา ใหถือปฏิบัติตาม 
พ.ร.ฎ.วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ        
พ.ศ.๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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เอกสารประกอบ 
 - แบบ (นร.๑) แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (กรณีกระทําความดีความชอบท่ีเปน
ผลงาน)  
 - แบบ (นร ๒) แบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพยสิน (กรณีกระทําความ
ดีความชอบท่ีเปนการบริจาคทรัพยสิน) 
 - แบบ (นร.๓) แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติผูกระทําความดีความชอบ  
 - แบบ (นร.๔) แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย 
 - แบบ (นร.๕) แบบบัญชีแสดงจํานวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นตํ่ากวา
สายสะพาย 
 - แบบ (นร.๖) แบบบัญชีรายชื่อผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป  
 หากเปนการบริจาคทรัพยสินตองจัดสงเอกสารประกอบการดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - บริจาคเงิน เอกสารแสดงการบริจาคเงิน หากเปนเงินตราตางประเทศใหคํานวณเปน
เงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา และสถานท่ีท่ีรับบริจาค 
 - บริจาควัสดุสิ่งของ เอกสารการประเมินราคาวัสดุสิ่งของ โดยสวนราชการท่ีเก่ียวของ      
ณ วันท่ีรับบริจาค เชน การบริจาควัสดุกอสรางตองแนบใบประเมินราคาวัสดุ โดยสํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด 
 - บริจาคที่ดิน สําเนาโฉนดและหนาสารบัญจดทะเบียน โฉนด หนังสือประเมินราคา
ท่ีดิน ณ วันท่ีรับบริจาค โดยสํานักงานท่ีดินจังหวัด แผนท่ีและภาพถายท่ีดินท่ีบริจาค 
 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม  
 2. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ฉบับท่ี ๓๓ ลง ๓๐ ก.ย.๒๕๔๙ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ 

3. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 4. พ.ร.ฎ.วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ   พ.ศ.๒๕๓๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 6. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม     
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ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
- ฝายประวัติบุคคล ทพ.(งานเครื่องราชอิสริยาภรณ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๘๓  

โทรสาร  ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๒๓ ) ตัวอยางและแบบฟอรม สามารถ download  ไดท่ี  
www.personnel.police.go.th 
 
ผูเช่ียวชาญ 

1. พ.ต.ท.สุรวุฒิ มงคลยศ รอง ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 089 - 1612542 
2. พ.ต.ท.วชิาญ นาคศรี สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 089 - 1593227 

 
---------- จบ ---------- 
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 

ชุดวิชา “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษสําหรับ 
กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บจากหนาท่ี/ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต” 

 
 
หัวขอการบรรยาย 

 
หลักเกณฑการใหสิทธิดานบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
 
ข้ันตอนการขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ 
 
ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
ผูเช่ียวชาญ 
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การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
คาทดแทนและการชวยเหลือตางๆ 

(กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต) 
 

สวนนํา 
 

การให “บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ รวมท้ังคาทดแทนและการชวยเหลือ” 
สําหรับขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือไมบาดเจ็บแตไดปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตราย
ตอชีวิต  หากพิจารณาตามลักษณะหนาท่ีแลว อาจจําแนกไดเปน 2 กรณี ไดแก    

 
1.  เหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายอาญาหรือท่ีมี

โทษทางอาญาโดยท่ัวไป เชน ลัก วิ่ง ชิง ปลน เปนตน หรือเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยท่ัวๆ ไป 
เชน ดานธุรการกําลังพล การเงิน พัสดุ เปนตน    

การใหสิทธิในกรณีเหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีดานนี้ เปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 โดยผูเสียชีวิต/ พิการ
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได (มีคําสั่งใหออกจากราชการ) จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษ” ในรูปของการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ แลวแต
กรณี เปนกรณีพิเศษ  สวนผูไดรับบาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตไดปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตราย
ตอชีวิตตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนด จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ในรูปของ 
“เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.)” ซ่ึงเปนเงินเพ่ิมพิเศษประเภท
ติดตัว และจะไดรับเปนรายเดือนไปจนกวาจะพนจากระบบราชการ ท้ังยังสามารถนําไปรวมกับ
เงินเดือนเดือนสุดทายเพ่ือเปนฐานคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย   

 
2.  เหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีดานการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ

เรียบรอยของประเทศ เชน การปองกันอธิปไตยตามแนวชายแดน การปองกัน ระงับ ขัดขวาง หรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

การใหสิทธิสําหรับกรณีเหตุเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีดานนี้ เปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและ
ประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา ระเบียบ บ.ท.ช.) โดยผูเสียชีวิตหรือ
พิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได (มีคําสั่งใหออกจากราชการ) จะมีสิทธิไดรับ 
“บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” ไดแก การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ 
แลวแตกรณี เปนกรณีพิเศษ ตลอดจน “คาทดแทนและการชวยเหลือ” ไดแก คาจัดการศพ         
คาทดแทน การเสียชีวิต คาทดแทนการพิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได          
เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน แลวแตกรณี สวนผูบาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาท่ีใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามท่ีระเบียบกําหนด จะมีสิทธิไดรับ “บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ” 
ในรูปของ “เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)” ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับ พ.ป.ผ.รวมท้ังยังมีสิทธิไดรับ 
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“คาทดแทนและการชวยเหลือ” ตางๆ ไดแก คาทดแทนอวัยวะท่ีสูญเสียหรือเสื่อมหรือไรสมรรถภาพ  
เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน แลวแตกรณี อีกสวนหนึ่งดวย 

สําหรับรายละเอียดแหงสิทธิ ตลอดจนหลักเกณฑการใหสิทธิ รวมท้ังข้ันตอนการ
ดําเนินการเพ่ือใหไดรับสิทธิ ปรากฏเนื้อหาตามสวนท่ี 2 และ 3 ซ่ึงจะกลาวตอไป 
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สวนท่ี 2  
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

 
2.1 สวนนํา 

เม่ือประมาณป พ.ศ.2521 คณะทํางานปรับปรุงระบบเงินเดือนขาราชการตํารวจซ่ึงมี   
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมภพ โหตระกิตย) ขณะนั้นเปนประธานกรรมการ  ไดพิจารณาเห็นวา    
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจซ่ึงถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีกําหนดไวในประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี มีความเหลื่อมล้ําแตกตางไปจาก
ขาราชการอ่ืน ประกอบกับกรณีท่ีขาราชการตํารวจไดรับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิด ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดีกําหนดให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษโดยใชวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปนอกเหนือจากข้ันเงินเดือน
ปกติ โดยไมถือวาอยูในโควตาเลื่อนเงินเดือนประจําปเกินกวา 1 ข้ัน  สงผลใหขาราชการตํารวจบาง
รายไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปรวมจํานวน 47 ข้ัน ซ่ึงกอใหเกิดความเหลื่อมล้ํากับ
ขาราชการอ่ืนอยางชัดเจน  นอกจากนี้ ในขณะนั้น คณะทํางานเห็นวาควรจะมีการรวบรวมระเบียบ   
ท่ีมีลักษณะเดียวกันไวในฉบับเดียวกันสําหรับใชกับขาราชการทุกๆฝาย เพ่ือจะไดเกิดความเปนธรรม
และไมเหลื่อมล้ํากัน   

จากหลักการและเหตุท่ีกลาวมา  คณะทํางานจึงไดเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. …….  ตอ ครม.พิจารณา  ตอมา ครม.ในคราว
ประชุมเม่ือวันท่ี 10 ต.ค.21 พิจารณารางแลวเห็นชอบ จึงมีมติใหใชปฏิบัติเรียกวา “ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521”  ประกาศใน รกจ. เลมท่ี 
95 ตอนท่ี 131 ลง 23 พ.ย.21  ใชบังคับแต 24 พ.ย.21 (แตใหสิทธิยอนหลังครอบคลุมไปถึง
กรณีเหตุเกิดนับแต 1 ต.ค.21 ดวย) หลังจากนั้นมีการแกไขหลายครั้ง  ลาสุดแกไขโดยระเบียบฯ 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2544 ใชบังคับต้ังแต 13 ต.ค.44 

การพิจารณาสิทธิตามระเบียบนี้ อยูในอํานาจของ “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ”  มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมีผูแทนสวนราชการตางๆ เปนกรรมการ  
การพิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาตางๆ ในระเบียบนี้ของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ถือเปนท่ีสุด 
 
2.2 ความหมายของถอยคําตางๆ ในระเบียบ 

2.2.1 “บําเหน็จความชอบ” หมายถึง สิทธิประโยชนตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน แลวแตกรณี คือ 

2.2.1(1) การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  
2.2.1(2) การขอพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร หรือขอแตงต้ังยศตํารวจ

ชั้นประทวนเปนกรณีพิเศษ อยางใดอยางหนึ่ง 
2.2.1(3) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ  
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2.2.1(4) การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.) 
2.2.2  “ขาราชการ” ซ่ึงจะไดรับสิทธิตามระเบียบนี้ หมายถึง ขาราชการพลเรือนตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการตํารวจ  ขาราชการทหาร  ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการ  ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครูตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร  เทานั้น ไมรวมถึงลูกจางและบุคคลหรือประชาชนท่ัวไปแตอยางใด 

2.2.3  “หนาท่ี” หมายถึง “หนาท่ี” อันเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวๆ ไป  ไมจํากัดวาจะตองเปน
หนาท่ีในดานใด เชน ดานธุรการ การเงิน การบัญชี กําลังพล ปองกันปราบปราม หรือหนาท่ีอ่ืนใดก็
ได  นอกจากนี้ คําวาหนาท่ี จะมีท่ีมาจาก “กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่ง” ก็ได  และ
กรณีเปนคําสั่งหรือการสั่งการ จะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได แตท่ีสําคัญจะตองเปนการสั่งโดย
ชอบดวยกฎหมายและระเบียบตลอดจนขอบังคับท่ีเก่ียวของ หากเปนคําสั่งหรือการสั่งการโดยมิชอบ
แลว จะไมถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบนี้       

คําวา “หนาท่ี” ดังกลาว ขอใหพึงสังเกตวา สําหรับขาราชการตํารวจแลวแมผูนั้น
จะไมมีหนาท่ีโดยตรงในดานการปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดก็ตาม เชน เจาหนาท่ีดานกําลังพล 
เจาหนาท่ีการเงินการบัญชี เจาหนาท่ีดานอํานวยการ  เจาหนาท่ีดานทะเบียนพล เปนตน แตเม่ือพบ
การกระทําความผิดซ่ึงหนา ก็จะตองเขาปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดนั้น เพราะถือเปน
หนาท่ีโดยท่ัวไปของขาราชการตํารวจตามประมวลกฎหมายอาญา ไมเชนนั้น จะมีความผิดฐาน  “ละเวน
การปฏิบัติหนาท่ี” ท้ังนี้ เนื่องจากเจาหนาท่ีตํารวจถูกกําหนดใหมีอํานาจและหนาท่ีโดยท่ัวๆ ไปใน
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน แมจะไมใชหนาท่ีเฉพาะดานตามกรอบตําแหนงหนาท่ี
ของตนก็ตาม  

2.2.4 “ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหนาท่ี” หมายถึง ปฏิบัติราชการใดๆ ตามหนาท่ี  เชน  
ออกตรวจพ้ืนท่ี ฝกตามแผนการฝกของหนวย ฝกกระโดดรม เขาจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน  
และหมายความรวมถึงหวงเวลาเดินทางไปและกลับจากการไปราชการ หรือหวงเวลาเดินทางไป
และกลับจากการไปปฏิบัติราชการพิเศษดวย (ไมหมายความรวมถึงการเดินทางไปหรือกลับจาก
การไปปฏิบัติหนาท่ีราชการประจําตามปกติ) แตท้ังนี้ จะตองไมใชเวลาระหวางทางไปในเรื่องสวนตัว
เกินความจําเปน ไมเชนนั้น คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จะลดบําเหน็จความชอบท่ีพึง
ไดรับลงตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนดไว   

2.2.5  “ปราบปรามผูกระทําความผิด” หรือ “ปราบปรามโจรผูราย” มีความหมาย
เชนเดียวกัน เปนขอความท่ีปรากฏในระเบียบฯ ขอ 7(1)7(4) และ ขอ 11 ก(1)(4)  หมายถึง 
“ปองกัน  ขัดขวาง  ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายอาญาและท่ีมี
โทษทางอาญา”   

จากความหมายของถอยคําดังกลาว จะเห็นวา เปนการใหความหมาย คําวา 
“ปราบปรามผูกระทําความผิด” ในลักษณะกวางๆ อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบซ่ึงมีอํานาจวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้และถือเปนท่ีสุดท่ีผานๆ มา  จะ
หมายความในลักษณะแคบๆ  กลาวคือ  “จะตองมีการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาหรือท่ีมี
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โทษทางอาญาข้ึนกอนแลวผูนั้นไดแสดงพฤติกรรมเขาปราบปรามหรือเขาจับกุมผูกระทําผิดนั้น
อยางใกลชิด” ไมหมายความถึงการปฏิบัติในลักษณะเปนการปองกันเหตุ โดยท่ีความผิดยังไมเกิด 
เชน การออกตรวจทองท่ี เปนตน แตอยางใด นอกจากนี้ ก็ไมหมายความรวมถึง “ขณะเดินทาง
ไปกลับจากการปฏิบัติภารกิจดังกลาว” ดวย   

2.2.6 “ไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูราย หรือหากจะ
กลาวอีกนัยก็คือ ไดรับคําส่ังใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามผูกระทําความผิด” 
หมายถึง กรณีท่ีขาราชการผูนั้นไมมีหนาท่ีโดยตรงในการปราบปรามผูกระทําความผิด แตไดรับคําสั่ง
โดยชอบใหเขาชวยเหลือปราบปรามผูกระทําความผิด เชน เจาพนักงานตํารวจซ่ึงปกติมีหนาท่ีดาน
ธุรการกําลังพล ไดรับคําสั่งใหเขาชวยเหลือปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน  

2.2.7  “ตอสู” หมายถึง ถูกผูกระทําความผิดประทุษรายแลวผูนั้นไดกระทําการโตตอบ
ไปเพ่ือปองกันพอสมควรแกเหตุ โดยจะใชมือเปลาหรืออาวุธก็ได และจะตองมิใชเปนเพียงข้ันตอน
หรือวิธีการจับกุมเทานั้น  

2.2.8 “ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเส่ียงอันตรายตอชีวิต” เปนถอยคําอันเปนองคประกอบ
รวมท่ีปรากฏในระเบียบฯ ขอ 11 ข (1) 11 ข(2) และ 11 ข(3)  โดยหลักการแลวมีความหมายโดย
สรุป คือ จะตองเปนกรณี มีภยันตรายหรืออันตรายรายแรงใดๆ ท่ีจะถึงแกชีวิตปรากฏอยูตรงหนา 
โดยจะเปนภยันตรายจากการกระทําของบุคคลหรือธรรมชาติก็ได เชน ภัยจากการถูกผูกระทํา
ความผิดยิงในระยะใกล ภัยจากเปลวเพลิงท่ีกําลังโหมไหม ภัยจากวาตภัย หรือภัยจากอุทกภัย เปน
ตน  และขาราชการนายนั้นไดทราบหรือรูถึงความรายแรงแหงภัยอันตรายหรือภยันตรายนั้นแลววา
อาจทําอันตรายแกชีวิตตนได แตก็มิไดหวั่นเกรงหรือเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงในการ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้นในลักษณะยอมเอาชีวิตเขาแลก แตท้ังนี้ จะตองไมมีวิธีการอ่ืนใดท่ีจะหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติไดดวย  และเพ่ือความเขาใจในหลักการดังกลาว จึงขอยกตัวอยางประกอบ ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 กรณีภัยจากผูกระทําความผิด เชน ขณะท่ี จ.ส.ต.แดง และ ส.ต.อ.ดํา 
ขับข่ีรถจักรยานยนตออกตรวจพ้ืนท่ีรับผิดชอบ พบนายเขียว เดินอยูริมถนนทาทางมีพิรุธ จึงขับข่ี
รถจักรยานยนตเขาไปใกลประมาณ 10 เมตร แลวแสดงตนเปนตัวเจาหนาท่ีตํารวจขอตรวจคน  
ทันใดนั้นนายเขียวไดชักอาวุธปนออกมายิงเขาใส จ.ส.ต.แดง และ ส.ต.อ.ดํา จึงรีบพากันกระโดดหลบ
เปนเหตุใหกระสุนพลาดไป พรอมกันนั้น จ.ส.ต.แดง เพียงผูเดียวไดใชอาวุธปนยิงตอบโตปองกันตัวไป  
สวน ส.ต.อ.ดํา ไมไดยิงตอบโต  โดยหลบกระสุนอยูบริเวณใกลเคียง  กรณีเชนนี้  ถือเปนการปฏิบัติ
หนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตเฉพาะราย จ.ส.ต.แดง เพราะภายหลังจากท่ีรูวามีภยันตรายจาก
กระสุนปนแลว ก็มิไดเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงดวยการยิงตอบโตกลับไป  สวน ส.ต.อ.ดํา 
แมจะเปนกรณีมีภัยตอชีวิตจะถึงตัวแลวก็ตาม แตผูนี้   ก็มิไดแสดงพฤติกรรมดวยการยอมเอาชีวิตเขา
แลกอยางเชน จ.ส.ต.แดง จึงถือไมไดวาเปนผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตาม
เกณฑขางตน  เปนตน 

ตัวอยางท่ี 2 กรณีภัยจากธรรมชาติหรือภัยอ่ืนๆ เชน เกิดเหตุเพลิงกําลังโหมไหม
รถยนต โดยมีคนขับติดอยูในรถ  จ.ส.ต.ขาว และ ร.ต.ต.เขียว ขับรถยนต สายตรวจผานมาพบเหตุ 
จึงจอดรถหางไปประมาณ 15 เมตร แลว จาสิบตํารวจขาว ไดรีบเขาไปงัดประตูรถเพ่ือชวยเหลือ
คนขับออกมา  สวน ร.ต.ต.เขียว ไดยืนอยูขางรถยนตสายตรวจพรอมท้ังวิทยุรายงานเหตุตอ
ผูบังคับบัญชาและขอกําลังสนับสนุน  กรณีเชนนี้ ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิตเฉพาะ จ.ส.ต.ขาว เพราะไดรูแลววาเพลิงท่ีกําลังโหมไหมนั้นอาจทําอันตรายตอชีวิตตนได แตก็
มิไดเกรงกลัว โดยไดยอมเอาตัวเขาไปเสี่ยงเพ่ือชวยเหลือคนขับท่ีติดอยูในรถคันดังกลาว  เปนตน 



- 41 - 41  


2.2.9   “การปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” เปนถอยคําท่ี 
ปรากฏอยูในระเบียบฯ ขอ 9(1) ในดานความหมายคงมีลักษณะเดียวกันกับคําวา “การปฏิบัติหนาท่ี
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” ตามท่ีกลาวมาขางตน 

2.2.10 “พิการ หรือทุพพลภาพ จนไมสามารถรับราชการตอไปได” เปนถอยคําใน
ระเบียบฯ ขอ 7 (1)(4) และขอ 9 (1)(5) หมายถึง การออกจากราชการดวยเหตุท่ีมีรางกายพิการ 
หรือเหตุแหงทุพพลภาพ จะเปนการถูกสั่งใหออกโดยผูมีอํานาจ หรือลาออกเองก็ได แตขอสําคัญ 
การออกจากราชการจะตองมีสาเหตุโดยตรงมาจากการไมสามารถรับราชการตอไปได            
อันเนื่องมาจากเหตุแหงความพิการ หรือทุพพลภาพดังกลาวซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ   

เรื่องการออกจากราชการเพราะไมสามารถรับราชการตอไปไดนี้ หากเปนกรณี
ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหออกโดยชอบ คงจะไมมีปญหาใดๆ จะมีปญหาก็เฉพาะการลาออกเองโดยให
เหตุผลวาตนมีรางกายทุพพลภาพไมสามารถรับราชการตอไปได กรณีนี้ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จะตองนํารายงานแพทย หรือสอบสวนแพทยท่ีทาง
ราชการรับรอง มาแสดงดวยวา ผูนั้นมีรางกายทุพพลภาพหรือพิการจนไมสามารถรับราชการใน
ตําแหนงหนาท่ีใดๆ ตอไปไดจริง โดยตองระบุใหชัดเจนดวยวาต้ังแตวันใด ไมเชนนั้นจะตองให
ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหออกเพราะเหตุทุพพลภาพเสียกอน จึงจะไดรับการพิจารณาสิทธิ 
 
2.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบที่จะไดรับ 

การให “บําเหน็จความชอบ” เปนกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 หากพิจารณาในแงตัวของขาราชการแลว สามารถ
จําแนกไดเปน 2 กลุม คือ ขาราชการท่ีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได 
กับ ขาราชการท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บ หรืออีกนัย คือ กลุมท่ียังสามารถรับ
ราชการตอไปได   

ในกลุมแรก  หากพิจารณาตามลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีแลว สามารถจําแนกไดเปน 2 
กรณี คือ ”การปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดหรือการปราบปรามโจรผูราย” กับ “การ
ปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงมิใชเปนการปราบปรามผูกระทําความผิดหรือกลาวอีกนัยก็คือการปฏิบัติหนาท่ีโดย
ท่ัวๆ ไป” นั่นเอง   การปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามโจรผูรายหรือผูกระทําความผิดถูกกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 7 มี 4 ขอยอย ต้ังแตขอ 7 (1)  ขอ 7 (4) แตละขอยอยจะมีระดับ
ความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีลดหลั่นกันลงไป ตามลําดับ  สวนการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงมิใช
ปราบปรามโจรผูรายหรือผูกระทําความผิดถูกกําหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 
9 มี 5 ขอยอย นับแตขอ 9 (1)  ขอ 9 (5) โดยแตละขอยอยก็จะมีความเขมของพฤติกรรมการ
ปฏิบัติหนาท่ีลดหลั่นลงไปตามลําดับเชนเดียวกัน  

สําหรับกลุมท่ีสอง หากจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติหนาท่ี สามารถจําแนกไดเปน 2 
กรณี แตจะมีการจําแนกแตกตางไปจากกลุมแรก กลาวคือ จะจําแนกออกเปน “การปฏิบัติหนาท่ี
ปราบปรามผูกระทําความผิด” กับ “การปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต”  โดยการปฏิบัติ
หนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดถูกกําหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 11 ก 
มี  ขอยอย ไดแก ขอ 11 ก (1) ขอ 11 ก (2) ขอ 11 ก (3) และ ขอ 11 ก (4) แตละขอยอยจะมี
ความเขมของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีลดหลั่นลงไป ตามลําดับ สวนการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิตถูกกําหนดเปนเกณฑการพิจารณาไวในระเบียบฯ ขอ 11 ข  มี 3 ขอยอย ไดแก     
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ขอ 11 ข(1) ขอ 11 ข(2) และขอ 11 ข(3) แตขอยอยท้ัง 3 ขอนี้ หากจะจัดลําดับความเขม      
ของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแลว  คงเปนเรื่องท่ีกระทําไดคอนขางลําบาก เพราะในแตละขอ แมจะ
มีลักษณะหรือองคประกอบรวมเหมือนกันคือ เปนการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต    
แตก็มีองคประกอบดานอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงไมอาจนํามาเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน  

การใหบําเหน็จความชอบตอบแทนเปนกรณีพิเศษสําหรับกลุมแรก กับกลุมท่ีสอง จะมี
ความแตกตางกัน กลาวคือ กรณีกลุมแรก เนื่องจากตองพนจากราชการไปดวยเหตุแหงความตายหรือ
เหตุแหงความพิการหรือทุพพลภาพ จึงใหบําเหน็จความชอบตอบแทนในรูปของการเลื่อนเงินเดือน
เปนกรณีพิเศษ กับการขอแตงต้ังยศชั้นประทวนหรือขอพระราชทานยศชั้นสัญญาบัตร แลวแตกรณี 
ใหเปนกรณีพิเศษ และบางกรณีซ่ึงมีพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเขมขนมากๆ จะใหสิทธิประโยชน
เพ่ิมข้ึนโดยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนกรณีพิเศษอีกดวย ท้ังนี้ การใหบําเหน็จ
ความชอบตอบแทนในลักษณะดังกลาวนับวามีความเหมาะสมและจะไมกอใหเกิดปญหาในดานการ
บริหารงานบุคคล  สวนกรณีกลุมท่ีสอง เนื่องจากเปนกลุมท่ียังสามารถรับราชการตอไปได หากจะให
บําเหน็จความชอบตอบแทนโดยการเลื่อนเงินเดือน ตลอดจนขอแตงต้ังยศหรือขอพระราชทานยศ 
และ/หรือเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ อาจสงผลใหเกิดปญหาในดานการบริหารงานบุคคล
ในภาพรวม ดังนั้น การใหบําเหน็จความชอบตอบแทน จึงถูกกําหนดใหอยูในรูปของเงินเพ่ิมพิเศษเปน
รายเดือนแทนเรียกวา “เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (คํายอ คือ        
พ.ป.ผ.)”  โดยจะไดรับเปนรายเดือนทุกๆ เดือนจนกวาจะพนจากราชการ  

สําหรับรายละเอียดการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษในแตละกรณีดังกลาวปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้ 

2.3.1 ขาราชการท่ีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได 
(ระเบียบฯ ขอ 7 และ ขอ 9) 

2.3.1(1) กรณีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได 
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม (ระเบียบฯ ขอ 7) 

ตามระเบียบฯ ขอ 7 ไดกําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติหนาท่ีใน
การปราบปรามโจรผูราย หรือไดรับคําสั่งใหชวยเหลือปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายจน
ไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บถึงเสียชีวิตหรือไมสามารถรับราชการตอไปได ถาการเสียชีวิตหรือการ
ปวยเจ็บนั้น มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  ท้ังนี้ ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

7(1) ผูท่ีตอสูจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ
จากการตอสู   ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 7 ข้ัน 

7(2) ผูปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต  ทุพพลภาพ หรือ
พิการ โดยการกระทําของผูกระทําความผิด ใหพิจารณาเลื่อนข้ันอัตราเงินเดือนไมเกิน 5 ข้ัน 

7(3) ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีจนไดรับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หรือพิการ นอกเหนือไปจากกรณีใน 7(1) และ 7(2) ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไม
เกิน 3 ข้ัน 

7(4) ผูท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีจนปวยเจ็บถึงเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ
พิการ โดยมิไดทําการตอสู หรือมิใชโดยการกระทําของผูกระทําความผิดซ่ึงไมเขาเกณฑตาม 7(1) 
7(2)หรือ 7(3) ใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนใหไมเกิน 2 ข้ัน” 
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กอนท่ีจะกลาวถึงรายละเอียดในแตละขอ ขอใหยอนกลับไป
พิจารณาและทําความเขาใจกับคําวา  “ปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม” ท่ีกลาวไวในสวนของคํานิยาม
ถอยคําตางๆ เสียกอน เพ่ือจะไดนํามาประกอบการพิจารณาระเบียบขอนี้ไดอยางถูกตอง เพราะท่ี
ผานๆ มา มักมีการเขาใจคลาดเคลื่อนถึงความหมายของถอยคํานี้อยูเสมอ  

สําหรับรายละเอียดของพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีในแตละขอนั้น 
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้  

ขอ 7(1) จะตองเปนการเขาปราบปรามหรือเขาจับกุมผูกระทํา
ความผิด โดยไดตอสูกับผูกระทําความผิดจนเปนเหตุใหตนเองถึงแกความตายหรือพิการจนไมสามารถ
รับราชการตอไปไดจากการตอสูนั้น เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวผูนั้นไดยิงตอสูกับผูกระทํา
ความผิดจนตนเองถูกกระสุนปนเสียชีวิต หรือพิการจนตองออกจากราชการ เปนตน (กรณีขอนี้    
การตอสูและถูกกระทําจะตองเกิดข้ึนในขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ีเขาปราบปรามเทานั้น) 

กรณีขอ 7(2) มีลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติโดยท่ัวไปเหมือนกับ   
ขอ 7(1) แตตางกันตรงท่ีขอ 7(2) การตายหรือพิการจนตองออกจากราชการนั้นมิไดเกิดจากการ
ตอสูกับผูกระทําความผิด หากแตเกิดจากถูกผูกระทําความผิดกระทําจากการเขาปราบปรามนั้น เชน 
เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวถูกผูกระทําความผิดประทุษรายทันที หรือภายหลังจนทําใหเสียชีวิต 
หรือพิการจนตองออกจากราชการ เปนตน และหากผูนั้นกําลังเขาปราบปรามผูกระทําผิดแลวถูก
ประทุษรายโดยไมทราบสาเหตุของการถูกประทุษราย จะถือวามีสาเหตุมาจากการปราบปรามนั้นโดย
อนุโลม (ภายใตหลักการสันนิษฐานในทางท่ีเปนคุณ)  

สําหรับขอ 7(3) มักเปนท่ีสงสัยของเจาหนาท่ีหนวยวา จะตองมี
พฤติกรรมอยางไรจึงจะอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ คําตอบประเด็นนี้ ก็คือ ตองเปนกรณีเขา
ปราบปรามผูกระทําความผิดแลวไดรับอันตรายจนถึงแกความตายหรือพิการกระท่ังตองออกจาก
ราชการ โดยมิไดเกิดจากการตอสูกับผูกระทําความผิดตามขอ 7(1) หรือเกิดจากถูกผูกระทําผิด
กระทําตามขอ 7(2) และตองไมใชกรณีปวยเจ็บจากการเขาปราบปรามตามขอ 7(4) ท่ีจะกลาวตอไป
ดวย ตัวอยางขอนี้  เชน ประสบอุบัติเหตุจนถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการขณะ
กําลังเขาปราบปรามหรือจับกุมผูกระทําความผิด เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจหมายความรวมถึงกรณี
อ่ืนๆ ดวย แตในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ท่ีผานๆ มา ยังไมปรากฏใหเห็น ดังนั้น จึงไมขอ
กลาว ณ ท่ีนี้  

การพิจารณาขอ 7(3)  บางครั้งพบวามีการเขาใจสับสนกับขอ 7(2) 
กลาวคือ ขอ 7(2) เปนกรณีถูกผูกระทําความผิดกระทําใหเกิดอันตรายนั้นโดยเจตนา ซ่ึงจะเปน
เจตนาประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลก็ได  แตขอ 7(3) อันตรายนั้นไมไดเกิดจากการกระทําโดย
เจตนาของผูกระทําความผิด  หากแตเกิดจากเหตุปจจัยอ่ืนๆ เชน อุบัติเหตุ ประมาท เปนตน เชน 
ร.ต.ต.(ก) เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวผูกระทําความผิดพยายามขัดขวางการจับกุมโดยปดประตู
บานทับศีรษะ ร.ต.ต.(ก) โดยเจตนาไมใหเขาจับกุม ผลปรากฏวา ร.ต.ต.(ก) ถูกประตูทับศีรษะถึงแก
ความตาย กรณีนี้ถือเปนการไดรับอันตรายจนถึงแกความตายจากการกระทําของผูกระทําความผิด
ตามขอ 7(2)  แตหากผูกระทําความผิดเพียงแตพยายามหลบหนีโดยไมเจตนาจะใหเกิดเหตุการณนั้น
ข้ึน เชน ขณะวิ่งหลบหนีไดเกิดการชนกันกับ ร.ต.ต.(ก) โดยบังเอิญแลว ก็จะถือเปนการประสบ
อุบัติเหตุจากการเขาปราบปรามตามขอ 7(3) เปนตน   

สําหรับขอ 7(4) ตางจากขอ 7(1)7(3) เพราะเปนเรื่อง“ปวยเจ็บ” 
โดยมีสาเหตุมาจากการเขาปราบปรามจับกุมผูกระทําผิด  มิใชไดรับอันตรายจากการเขาปราบปราม
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หรือเขาจับกุม  และการปวยเจ็บนั้นตองไมเกิดจากการตอสูหรือจากการกระทําของผูกระทําความผิด 
อีกท้ังตองไมเกิดจากปจจัยภายในรางกายของตน เชน โรคประจําตัว เปนตน ดวย  หากแตเกิดจาก
ปจจัยดานการทํางานหรือท่ีเก่ียวของกับการทํางาน เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดในพ้ืนท่ีปาท่ีมีเชื้อ
ไขมาลาเรียแลวติดเชื้อจนทําใหปวยเจ็บถึงแกความตายหรือทําใหพิการจนตองออกจากราชการ 
เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวสภาพอากาศในท่ีเกิดเหตุรอนจัดทําใหเกิดเปนลมหมดสติกระท่ังเปน
เหตุใหลมลงถึงแกความตาย  วิ่งไลจับกุมผูกระทําความผิดแลวเกิดเหนื่อยจัดทําใหหายใจไมเปนปกติ
จนทําใหหมดสติถึงแกความตาย เปนตน และในกรณีผูนั้นมีโรคประจําตัวเปนฐานเดิมอยูกอนแลว       
แตลําพังโรคประจําตัวนั้นไมเปนเหตุใหเกิดการปวยเจ็บ  เม่ือมีปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานมารวมดวย
แลวทําใหเกิดการปวยเจ็บกระท่ังเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ         
ก็จะไดรับการพิจารณาสิทธิตามขอนี้ดวย   

การพิจารณาขอ 7(4) ท่ีผานมาหนวยมักสับสนกับขอ 7(3)        
เชน ขณะวิ่งไลจับกุมผูกระทําความผิดแลวเกิดหนามืดลมลงศีรษะกระแทกพ้ืนจนเกิดเลือดคลั่งใน
สมองเปนเหตุใหเสียชีวิต  กรณีนี้มีปญหาวา เปนกรณีประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายเนื่องจาก     
การปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(3) หรือเปนกรณีปวยเจ็บจนถึงแกความตายเนื่องจาก          
การปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(4)  ประเด็นนี้ คําตอบคือ ถือเปนการปวยเจ็บถึงแกความตาย
เนื่องจากการปราบปรามตามขอ 7(4) เพราะการลมลงแลวศีรษะไปกระแทกกับพ้ืนจนทําใหเสียชีวิต
นั้นมีสาเหตุเริ่มมาจากการปวยเจ็บ คือ อาการหนามืด เปนตน  

อนึ่ง การเสนอขอรับสิทธิตามขอ 7(4) ตองสอบสวนแพทยผูรักษา
หรือชันสูตรพลิกศพผูนั้นดวยวา การปวยเจ็บจนเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม
ของผูนั้นหรือไม เชน มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศรอนจัดขณะวิ่งไลจับกุมผูกระทําผิดหรือไม อยางไร 
เปนตน 

2.3.1(2) กรณีถึงแกความตาย หรือพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีดานอ่ืนๆ (ท่ีมิใชจากการปราบปราม) (ระเบียบฯ ขอ 9) 

ตามระเบียบฯ ขอ 9 ไดกําหนดวา “ขาราชการผูใดปฏิบัติราชการใน
หนาท่ี ซ่ึงมิใชเปนการปราบปรามโจรผูราย จนไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บถึงแกความตาย หรือไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บจนไมสามารถรับราชการตอไปได ถาการไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บนั้นมิได
เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษ โดยใหพิจารณาเลื่อนข้ันและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑตอไปนี้  

9(1) ขาราชการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอ
ชีวิตและไดรับอันตรายถึงแกความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
เลื่อนไดไมเกิน 7 ข้ัน  

9(2) ขาราชการซ่ึงถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแกความตาย   
ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเลื่อนไดไมเกิน 5 ข้ัน  

9(3) ขาราชการซ่ึงประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย ทุพพลภาพ 
หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเลื่อนไดไมเกิน 3 ข้ัน  

9(4) ขาราชการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะตรากตรํา เรงรัด หรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา เปนเหตุใหถึงแกความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ เลื่อนไดไมเกิน 2 
ข้ัน  
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9(5) ขาราชการซ่ึงปวยเจ็บถึงแกความตาย  ทุพพลภาพหรือพิการ
เพราะเหตุจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เลื่อนได 1 ข้ัน” 

ในดานพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแตละขอมีลักษณะเฉพาะ คือ  
กรณีขอ 9(1) คําวา “ปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเสี่ยงอันตรายตอ

ชีวิต”  ขอใหยอนกลับไปดูรายละเอียดท่ีกลาวไวในเรื่องถอยคําตางๆ  และเพ่ือความเขาใจย่ิงข้ึน จึง
ขอยกตัวอยางเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 ขาราชการครูในชนบทขณะสอน
นักเรียนในชั้นเรียน เกิดอุทกภัยน้ําปาหลากมาอยางฉับพลัน ไดชวยพานักเรียนหลบพนไปได บังเอิญ
มีเด็กนักเรียนถูกน้ําปาพัดพาไปคนหนึ่ง ครูผูนั้นไดฝากระแสคลื่นเขาชวยเด็กรอดพนไปได แตตนเอง
ตองจมน้ําตาย หรือศีรษะไปกระแทกโขดหินบริเวณนั้นจนเปนเหตุใหพิการทางสมองจนไมสามารถรับ
ราชการตอไปได (ตองออกจากราชการ) 

ตัวอยางท่ี 2  มีเด็กเดินพลัดหลงออกไปกลางถนน
หลวง ร.ต.ต.ก  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูบริเวณใกลเคียงพบเห็น จึงรีบวิ่งเขาไปชวยเหลือนําตัวเด็กออกมา
ใหพนทาง ท้ังๆ ท่ีเห็นมีรถยนตจํานวนหลายคันกําลังแลนผานเขามาและใกลจะถึงตัวเด็กแลว โดยมี
ระยะหางเพียงประมาณ 20 เมตร  เปนเหตุใหตนเองถูกรถชนเสียชีวิต หรือพิการจนตองออกจาก
ราชการ เปนตน 

กรณีขอ 9(2) โดยหลักการแลว  การถูกประทุษรายจนถึงแกความ
ตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ ตองมีสาเหตุโดยตรงมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ัวไป    
(ท่ีมิใชจากการปราบ) ของผูนั้น มิใชเกิดจากเรื่องสวนตัวหรือจากความผิดของตนเอง และขณะถูก
ประทุษราย ขาราชการผูนั้นจะกําลังปฏิบัติหนาท่ีใดๆ หรือไมก็ได เชน พนักงานสอบสวนไดไกลเกลี่ย
คูกรณีในคดีรถเฉ่ียวชนกัน ทําใหฝายใดฝายหนึ่งของคูกรณีไมพอใจ จึงไดเขาทํารายพนักงานสอบสวน
นายนั้นในทันที หรือในเวลาตอมาจนเสียชีวิต หรือตักเตือนผูใตบังคับบัญชาท่ีประพฤติตนไม
เหมาะสมแลวถูกผูใตบังคับบัญชาประทุษรายในทันที หรือในภายหลังจนเสียชีวิต หรือพิการจนตอง
ออกจากราชการ เปนตน นอกจากนี้ หากขาราชการผูนั้นกําลังปฏิบัติหนาท่ีท่ีมิใชปราบแลวถูก
ประทุษรายจนถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ โดยไมทราบสาเหตุ คณะกรรมการ
ก็จะพิจารณาใหไดรับสิทธิโดยอนุโลม เชน กําลังออกตรวจพ้ืนท่ีแลวถูกยิงจนถึงแกความตายหรือ
พิการจนตองออกจากราชการ  ผลการสอบสวนพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรงดการสอบสวนและ
พนักงานอัยการก็ใหงดการสอบสวนดวยเนื่องจากไมรูตัวผูกระทําผิดและสาเหตุการกระทําความผิด  
เปนตน  

อนึ่ง กรณีถูกประทุษรายจนถึงแกความตายขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ีท่ี
มิใชปราบปราม โดยทราบสาเหตุ แตไมใชมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี และไมใชมีสาเหตุจากเรื่อง
สวนตัว หรือจากความผิดของตนเอง หากแตเปนเหตุอ่ืน เชน คนรายประสงคจะชิงทรัพยเจาหนาท่ี
ตํารวจนายนั้น หรือสําคัญผิดในตัวเจาหนาท่ีตํารวจนายนั้น เปนตน มีปญหาวา จะไดรับสิทธิตาม
ระเบียบฯ ขอ 9(2) หรือไม  ประเด็นนี้หากพิจารณาตามเจตนารมณของระเบียบฯ แลว จะไมอยูใน
เกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ เพราะไมไดมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี  อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ีผานๆ มา ก็จะพิจารณาใหสิทธิตามระเบียบฯ ขอ 9(2)  
โดยอนุโลม ทํานองเดียวกับกรณีถูกประทุษรายโดยไมทราบสาเหตุ   
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กรณีขอ 9(3)  การประสบอุบัติเหตุถึงแกความตายหรือพิการจน
ตองออกจากราชการเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตองเปนกรณีเกิด “อุบัติเหตุ” คือ          
เหตุสุดวิสัยและตองเกิดขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ีราชการ รวมท้ังขณะเดินทางไปกลับจากการไปปฏิบัติ
ราชการพิเศษนอกเหนือจากหนาท่ีประจํา หรือขณะเดินทางไปกลับจากการไปราชการดวย        
และหนาท่ีท่ีกลาวมานี้ตองมิใชหนาท่ีดานการปราบปรามดวย 

การเสนอขอรับสิทธิขอ 9(3)  ท่ีผานๆ คอนขางมีปญหาพอสมควร 
กลาวคือ กรณีขาราชการตํารวจขับรถเฉ่ียวชนกับรถอ่ืน จนเปนเหตุใหตนเองเสียชีวิต หรือขับรถไป
พลิกคว่ําเอง  หนวยมักจะเสนอขอรับสิทธิ โดยไมพิจารณากอนวาเหตุท่ีเกิดข้ึน  “เกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง” ของผูนั้นหรือไม  ดังนั้น กอนเสนอขอรับสิทธิ ขอใหแตละหนวย
พิจารณาประเด็นนี้ใหยุติกอนดวย  หากเกิดจาก ความประมาทเลินเลออยางรายแรง ก็ไมควรเสนอ
ขอรับสิทธิไป  

ในสวนของขอ 9(4) เปนกรณีปวยเจ็บจนถึงแกความตายหรือพิการ
จนตองออกจากราชการ โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี(ท่ีมิใชการปราบ)ตรากตรํา เรงรัดหรือ
เครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา มิใชเกิดจากโรคประจําตัว กลาวอีกนัยคือ การปวยเจ็บนั้นตองมี
สาเหตุโดยตรงมาจากงานท่ีปฏิบัติซ่ึงมีลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา 
และในการเสนอขอรับสิทธิ หนวยจะตองทําตารางสรุปพฤติกรรมการปฏิบัติงานประจําตามปกติ
และงานพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนยอนหลังไป 1 เดือน ของผูนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย โดยในตาราง
ตองระบุวาแตละวันผูนั้นทํางานอะไรบาง ในเวลาใดถึงเวลาใด  ณ ท่ีใด  ผูท่ีทํางานลักษณะ
เดียวกันนั้นมีท้ังหมดก่ีคน นอกจากนี้ ตองสอบสวนแพทยผูรักษาหรือชันสูตรพลิกศพดวยวา     
การปวยเจ็บจนเสียชีวิตของผูนั้น มีสาเหตุมาจากการทํางานดังกลาวหรือไม อยางไร  

สําหรับขอ 9(5) เปนเรื่องของการปวยเจ็บถึงแกความตายหรือ
พิการจนตองออกจากราชการโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี(ท่ีมิใชจากการปราบ)
เชนเดียวกับขอ 9(4) ตางกันตรงท่ีขอ 9(5) ไมจําเปนตองมีระดับความเขมของงานถึงข้ันตรากตรํา
อยางขอ 9(4) เชน กําลังยืนอํานวยการจราจรปรากฏวาอากาศรอนจัดทําใหเกิดเปนไขสูงจนถึงแก
ความตาย  เปนตน และกรณีผูนั้นมีโรคประจําตัวเปนฐานเดิมอยูกอนแลว แตโดยลําพังโรคประจําตัว
นั้นไมเปนสาเหตุใหเกิดการปวยเจ็บ เม่ือมีปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานมารวมดวยแลวจึงทําใหเกิดการ
ปวยเจ็บกระท่ังเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการ ก็อาจไดรับการพิจารณา
สิทธิตามระเบียบขอนี้ดวย  และท่ีสําคัญ การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบขอนี้ จะตองปฏิบัติ
เหมือนกับขอ 9(4) กลาวคือ  จะตองทําตารางสรุปพฤติกรรมการปฏิบัติงานท้ังงานประจํา
ตามปกติและงานพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนยอนหลังไป 1 เดือน ของผูนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย    
โดยในตารางตองระบุวาแตละวันผูนั้นทํางานอะไรบาง ในเวลาใดถึงเวลาใด  ณ ท่ีใด  ผูท่ีทํางาน
ลักษณะเดียวกันนั้นมีท้ังหมดก่ีคน นอกจากนี้ ตองสอบสวนแพทยผูรักษาหรือชันสูตรพลิกศพดวยวา  
การปวยเจ็บจนเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการทํางานท่ีกลาวมาหรือไม อยางไร (หากไมสอบสวน
แพทยในประเด็นนี้  คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ จะไมพิจารณาสิทธิให
เชนเดียวกัน) 

จากท่ีไดกลาวมาขางตน คงพอทําใหผูอานเขาใจหลักเกณฑตามระเบียบฯ        
ขอ 7(1)7(4) และขอ 9(1)9(5) วาการจะไดรับสิทธิในแตละขอนั้น จะตองมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
หนาท่ีอยางไร  อยางไรก็ตาม การจะไดรับสิทธิ เหตุท่ีเกิดข้ึนจะตองไมเกิดจากความผิด หรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย ท้ังนี้ คําวา เกิดจากความผิดของตนเอง คงเปนท่ี
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เขาใจไดไมยากนัก เชน ไปดูถูกประชาชนขณะออกตรวจพ้ืนท่ี เปนเหตุใหถูกประทุษรายตน
กลับมา เปนตน  สวนคําวา ประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง ขาดความระมัดระวังซ่ึงมี
ลักษณะเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานปกติท่ัวไปท่ีพึงปฏิบัติสําหรับเรื่องนั้นเปนอยางมากนั่นเอง  

นอกจากนี้ หากในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ  ผูนั้นไดกระทําการ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ แลว คณะกรรมการฯ อาจลด หรืองดการเลื่อน
เงินเดือนลงได ตามควรแกกรณี (ระเบียบฯ ขอ 15) 

หมายเหตุ  ขาราชการ “ผูถึงแกความตาย” จากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบฯ 
ขอ 7 หรือ 9 (ไมรวมถึงผูพิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได) หากปฏิบัติหนาท่ีราชการมาไม
นอยกวา 6 เดือนในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิต จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพ่ิมข้ึน
อีก 1 ข้ัน ตามระเบียบฯ ขอ 10 ทวิ  เชน พฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ปกติมีสิทธิ
ไดเลื่อนเงินเดือนไมเกิน 7 ข้ัน หากในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิตไดปฏิบัติหนาท่ีมาไมนอยกวา 6 
เดือน จะไดเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมข้ึนอีก 1 ข้ัน รวมเปนไมเกิน 8 ข้ัน เปนตน      

 
ขาราชการตํารวจท่ีถึงแกความตายหรือพิการจนตองออกจากราชการซ่ึงมี

พฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7 หรือ 9  นอกจากจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแลว  ยังจะ
ไดรับการเลื่อนยศสูงข้ึนดวย  โดยมีเกณฑการพิจารณาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน สรุปได ดังนี้ 

เดิม การขอแตงต้ังยศหรือการขอพระราชทานยศตามนัยขอ 7 และขอ 9 มี
เกณฑการพิจารณาโดยผูกพันกับเงินเดือน กลาวคือ หากผูขอรับสิทธิไดเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแลว 
สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของชั้นยศใด (นําเม็ดเงินไปปรับเทียบ  มิใชใชบัญชีแสดงการ
ปรับเทียบมาปรับเทียบอยางเชนการปรับเทียบระดับเงินเดือนตามปกติท่ัวไป) คณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ จะอนุมัติใหขอแตงต้ังยศ หรือขอพระราชทานยศตามเงินเดือนนั้นให 
และหากสามารถปรับเขาไดหลายชั้นยศก็จะขอยศสูงสุดให  เชน ไดเลื่อนเงินเดือนข้ึนรับอัตรา 
16,800 บาท ซ่ึงสามารถเทียบไดถึงเงินเดือนระดับ ส.4 กรณีนี้จะขอยศใหเปน พ.ต.อ. เปนตน  
ตอมาคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวา เกณฑการขอยศดังกลาวกอใหเกิดปญหาหลายประการ เชน 
เกิดการลักลั่นในการไดรับยศสูงข้ึนสําหรับการมีพฤติกรรมเหมือนกัน เกิดการไดรับยศไมเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน  ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงไดปรับปรุงเกณฑการขอยศข้ึนใหม
โดยไมผูกพันกับเงินเดือน แตจะคํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของผูขอรับสิทธิเปนสําคัญ โดยย่ิงมี
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 7 หรือ 9 เขมมากก็จะย่ิงไดรับการเลื่อนยศในสัดสวนท่ีมากดวย  
และเกณฑท่ีกลาวมานี้ตอมาไดรับความเห็นชอบจาก ครม. ในคราวประชุมปรึกษาเม่ือ 2 ก.ค.39    
ใหใชบังคับสําหรับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนต้ังแต 1 ต.ค.37 โดยมีรายละเอียดสรุปได    
คือ (หนังสือท่ี นร 0215/8947 ลง 5 ก.ค.39  เรื่อง การพิจารณาใหชั้นยศแกขาราชการท่ีเสียชีวิต
จากปฏิบัติหนาท่ีราชการ) 

 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(1) / 9(1)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 5 ชั้นยศ  
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(2) / 9(2)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 4 ชั้นยศ 
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(3) / 9(3)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 3 ชั้นยศ  
 พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(4) / 9(4)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 2 ชั้นยศ  
  พฤติกรรมเขาเกณฑขอ 9(5)  มีสิทธิไดเลื่อนยศ 1 ชั้นยศ  
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การนับยศสูงข้ึน ใหนับตอจากยศปจจุบัน  และหากผูนั้นไมมียศ คือ เปนชั้นพลตํารวจ 
ใหถือวาผูนั้นมียศปจจุบัน เปน ส.ต.ต. สวนกรณีขาราชการทหาร หากเปนพลทหาร ก็ใหถือวา มียศ
ประทวนในลําดับแรก เชน ส.ต. เปนตน เพ่ือจะไดใชเปนฐานในการนับชั้นยศท่ีจะเลื่อนตอไป 

นอกจากนี้  หากมีพฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ซ่ึงนับวาเปนขอท่ี
กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเขมขนมากท่ีสุดในกลุมขอ 7 หรือ 9 แลว ก็จะไดรับสิทธิ         
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนพิเศษตามเงินเดือนและช้ันยศท่ีไดรับ ตอมาเม่ือ        
27 ก.ค.50 ไดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑข้ึนใหมโดยใหขอไดสูงข้ึนไมเกิน 2 ช้ันตรา นับจาก     
ช้ันตราปจจุบัน แตหากไมเคยไดรับช้ันตราใดมากอน ก็ใหขอในช้ัน บ.ม. (มติคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2530 เม่ือ 18 พ.ค.30 ประกอบกับหนังสือ
สํานักเลขาธิการ ครม. ท่ี นร 0508/48344835 ลง 27 ก.ค.50)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 
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สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและบําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 (กรณีผูเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) 
 

 
ขอ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 

บําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 
เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

พ.ป.ผ. 
(ไมเกิน) 

ยศ เครื่องราชฯ 
(ไมเกิน) 

เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ เ น่ืองจากการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด 

    

7(1) ปราบ+ตอสู+เสียชีวิต/พิการตองออกจากราชการ 7 ข้ัน  5 ยศ  2 ช้ันตรา 
7(2) ปราบ+ถูกกระทํา+เสียชีวิต/พิการจนตองออกจาก

ราชการ 
5 ข้ัน  4 ยศ  

7(3) ปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ 

3 ข้ัน  3 ยศ  

7(4) ปราบ+ปวยเจ็บ+เสียชีวิต/พิการจนตองออกจาก
ราชการ 

2 ข้ัน  2 ยศ  

เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ เน่ืองจากการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีอ่ืนๆ (ท่ีมิใชการปราบปรามฯ) 

    

9(1) มิใชปราบ+แตเสี่ยงอันตรายตอชีวิต+เสียชีวิต/
พิการจนตองออกจากราชการ 

7 ข้ัน  5 ยศ 2 ช้ันตรา 

9(2) มิใชปราบ+ถูกกระทํา+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ 

5 ข้ัน  4 ยศ  

9(3) มิใชปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+เสียชีวิต/พิการจนตอง
ออกจากราชการ 

3 ข้ัน  3 ยศ  

9(4) มิใชปราบ+แตตรากตรําเรงรัด/เครงเครียดกวา
ปกติ+เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ 

2 ข้ัน  2 ยศ  

9(5) มิใชปราบ+ปวยเจ็บ+เสียชีวิต/พิการจนตองออก
จากราชการ 

1 ข้ัน  1 ยศ  

 
หมายเหต ุ   1.  กรณผีูเสยีชีวิต ถาในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิต ไดปฏิบตัิหนาท่ีมาไมนอยกวา 6 เดือน จะ 
    ไดรับการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมอีก 1 ข้ัน (ตามขอ 10 ทวิ) 
  2.   กรณีเครื่องราชฯ หากไมเคยไดรับช้ันตราใดมากอน  ก็ใหขอช้ัน บ.ม.  
 
ท่ีมา :   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 7 และ 9  
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การนับยศสูงข้ึน ใหนับตอจากยศปจจุบัน  และหากผูนั้นไมมียศ คือ เปนชั้นพลตํารวจ 
ใหถือวาผูนั้นมียศปจจุบัน เปน ส.ต.ต. สวนกรณีขาราชการทหาร หากเปนพลทหาร ก็ใหถือวา มียศ
ประทวนในลําดับแรก เชน ส.ต. เปนตน เพ่ือจะไดใชเปนฐานในการนับชั้นยศท่ีจะเลื่อนตอไป 

นอกจากนี้  หากมีพฤติกรรมเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1) ซ่ึงนับวาเปนขอท่ี
กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเขมขนมากท่ีสุดในกลุมขอ 7 หรือ 9 แลว ก็จะไดรับสิทธิ         
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนพิเศษตามเงินเดือนและช้ันยศท่ีไดรับ ตอมาเม่ือ        
27 ก.ค.50 ไดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑข้ึนใหมโดยใหขอไดสูงข้ึนไมเกิน 2 ช้ันตรา นับจาก     
ช้ันตราปจจุบัน แตหากไมเคยไดรับช้ันตราใดมากอน ก็ใหขอในช้ัน บ.ม. (มติคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2530 เม่ือ 18 พ.ค.30 ประกอบกับหนังสือ
สํานักเลขาธิการ ครม. ท่ี นร 0508/48344835 ลง 27 ก.ค.50)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 



- 50 - 50  


2.3.2  ขาราชการท่ีบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิตตามเกณฑท่ีกําหนด หรืออีกนัยคือ ขาราชการท่ียังสามารถรับราชการตอไปได 
(ระเบียบฯ ขอ 11) 

2.3.2(1) กรณีบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม(ระเบียบฯ ขอ 
11 ก) 

ระเบียบฯ ขอ 11 ก  ได กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนา ท่ี
ปราบปรามผูกระทําความผิด และ พ.ป.ผ. ท่ีจะไดรับไว สรุปได 4 กรณี คือ 

ขอ 11 ก(1) ไดตอสูดวยความกลาหาญจนเปนผลดีตอทางราชการ
และไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 4 ข้ัน 

ขอ 11 ก(2) ไดทําการตอสูจนไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการตอสู    
ใหไดรับ  พ.ป.ผ. ไมเกิน 3 ข้ัน 

ขอ 11 ก(3) ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทําของผูกระทํา
ความผิดเนื่องจากการปราบปรามผูกระทําความผิดนั้น  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 

ขอ 11 ก(4) ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ เนื่องจาก    
การปราบปรามผูกระทําความผิด  โดยอุบัติเหตุนั้นมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของตนเอง ใหไดรับ พ.ป.ผ. 1 ข้ัน 

2.3.2(2) กรณีบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บ เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีใน
สภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 11 ข) 

ระเบียบฯ ขอ 11 ข  ไดกําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพ
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต และ พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับไวสรุปได 3 กรณี คือ 

ขอ 11 ข(1) ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับ
บาดเจ็บจากการกระทําของผูกระทําความผิด  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 

ขอ 11 ข(2) ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับ
บาดเจ็บสาหัส  ใหไดรับ พ.ป.ผ. ไมเกิน 2 ข้ัน 

ขอ 11 ข(3) ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด  ใหไดรับ พ.ป.ผ. จํานวน 1 ข้ัน 

จากหลักเกณฑในระเบียบฯ ขอ 11 คําวา “ปราบปรามผูกระทําความผิด”  ซ่ึง
เปนองคประกอบรวมในระเบียบฯ ขอ 11 ก(1) – 11 ก(4) และคําวา “ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยง
อันตรายตอชีวิต..” ซ่ึงเปนองคประกอบรวมขอ 11 ข(1)–11 ข(3)  โดยขอเท็จจริงท่ีผานๆ มา     
แตละหนวยยังเขาใจความหมายคลาดเคลื่อน  ดังนั้น จึงขอใหยอนกลับไปดูความหมายของถอยคํา
เหลานี้ท่ีกลาวไวในสวนคํานิยามถอยคําตางๆ ท่ีไดกลาวมาแตตนเสียกอน  จากนั้นจึงนํามาพิจารณา
รวมกับถอยคําหรือองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเหลือในแตละขอ  แลวก็จะเขาใจไดวาแตละขอหมายความถึง
การมีพฤติกรรมอยางไรจึงจะอยูในเกณฑท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ.   

สําหรับคําวา “.....ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด” ในขอ 11 ข(3)  คือ 
ตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการนั่นเอง โดยมีหลักการทํานองเดียวกับการพิจารณาคําวา 
“ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต” ท่ีเปนองคประกอบรวมในขอ 11 ข  และเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจยิ่งข้ึน จึงขอยกตัวอยาง ดังนี้  

กรณีขอ 11 ก(1) เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวไดยิงตอสูโตตอบกันไปมา
หลายครั้งในลักษณะกลาหาญ  ไมหวั่นเกรงอันตรายตอชีวิตดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลก จนผูกระทํา
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ความผิดถูกกระสุนปนถึงแกความตาย และตนเองก็ถูกกระสุนปนของผูกระทําความผิดไดรับบาดเจ็บ
สาหัส เปนตน 

กรณีขอ 11 ก(2)  มีพฤติกรรมโดยรวมเหมือนขอ 11 ก(1)  ตางกันตรงท่ีขอ 11 
ก(2) มิไดตอสูในลักษณะกลาหาญและไมจําเปนตองเกิดผลดีตอราชการดวย  เชน เขาจับกุมผูกระทํา
ความผิดแลวไดยิงตอสูเปนเหตุใหตนเองถูกกระสุนปนของผูกระทําความผิดไดรับบาดเจ็บสาหัส เปนตน  

กรณีขอ 11 ก(3)  มีพฤติกรรมโดยรวมเหมือนขอ 11 ก(2) ตางกันตรงท่ีขอ 11 
ก(3) มิไดตอสูกับผูกระทําความผิดจนเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บสาหัส เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิด
แลวถูกผูกระทําความผิดยิงบาดเจ็บสาหัสในขณะนั้นหรือตอมาในภายหลัง ก็ได เปนตน 

กรณีขอ 11 ก(4) เปนการเขาปราบปรามผูกระทําความผิดและขณะเขา
ปราบปรามนั้นไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ  เชน เขาจับกุมผูกระทําความผิดแลวขณะวิ่งไล
จับกุมเกิดลื่นลมลงจนบาดเจ็บสาหัส เปนตน  แตท้ังนี้ การหกลมดังกลาว จะตองไมเกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย   

กรณีขอ 11 ข(1) เชน ตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิดในลักษณะท่ีจะเปน
อันตรายตอชีวิต และถูกผูกระทําความผิดประทุษรายจนไดรับบาดเจ็บ เปนตน          

กรณีขอ 11 ข(2) เชน เขาชวยเหลือคนท่ีติดอยูในเพลิงท่ีกําลังโหมไหมรุนแรง 
เปนเหตุใหตนเองถูกไฟคลอกจนไดรับบาดเจ็บสาหัสขณะเขาปฏิบัติ เปนตน  

สวนขอ 11 ข(3) เชน ยิงตอสูกับผูกระทําความผิดอยางใกลชิดในลักษณะจะเปน
อันตรายตอชีวิต จนถูกผูกระทําความผิดถึงแกความตาย โดยท่ีตนเองมิไดรับบาดเจ็บ  อยางเชน     
คดีวิสามัญฆาตกรรม  เขาชวยเหลือเด็กท่ีติดอยูในซากตึกท่ีมีเหตุเพลิงไหมอยางรุนแรง โดยไมมี
วิธีการอ่ืนท่ีจะหลีกเลี่ยงได เปนตน  ท้ังนี้ จะตองพิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคล และในกรณี
ผูกระทําความผิดถูกยิงถึงแกความตายในคดีวิสามัญฆาตกรรม จะตองรอผลคดีใหถึงท่ีสุดเสียกอน 
กลาวคือ พนักงานอัยการตองมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาวาเปนการตอสู
ปองกันโดยชอบดวยกฎหมายพอสมควรแกเหตุหรือไม  

หมายเหต ุ 1. ผู มีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ.หลายครั้งในรอบงบประมาณหนึ่งๆ     
ตองนําเอาพฤติกรรมทุกๆ ครั้งในรอบงบนั้น มารวมพิจารณาและนับเขาดวยกัน หรืออาจกลาวไดวา 
ใหนําผลงานในรอบงบฯ นั้นมารวมพิจารณาทํานองเดียวกับหลักการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําป  
แลวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ วาสมควรจะอนุมัติใหสุทธิจํานวนก่ีข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 14)  
จากระเบียบฯ ขอนี้  สงผลใหการเสนอขอ พ.ป.ผ.สามารถกระทําไดเม่ือสิ้นปงบประมาณนั้นไปแลว
เสียกอน 

2. ผู ท่ีไดรับ พ.ป.ผ. เกิน 1 ข้ัน มาแลว ถาตอมามีสิทธิไดรับ     
พ.ป.ผ.เกิน 1 ข้ัน อีก ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาลด พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับลงคราวละ 1 ข้ัน ทุกรอบ
ปงบประมาณ (ระเบียบฯ ขอ 12) 

3. การรับ พ.ป.ผ. จะมีสิทธิรับไดไม เกิน 4 ครั้ ง  “ในเรื่อง
เดียวกัน” (ระเบียบฯ ขอ 12) ท้ังนี้ คําวา “ในเรื่องเดียวกัน” ตามแนวทางการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ จะหมายถึง คนรายหรือผูกระทําความผิดในกก แกงหรือกลุมเดียวกัน 

4. ถาผูมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ. เกิดเสียชีวิตหรือออกจากราชการไป
กอนวันท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ. ก็ใหผูนั้นไดรับ พ.ป.ผ. ต้ังแตวันเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการนั้น 
และหากผูนั้นมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษดวย  ก็ใหไดรับการเลื่อนเงินเปนกรณี
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พิเศษหรือ พ.ป.ผ. เพียงอยางเดียว ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ ท่ีจะพิจารณาวาเห็นสมควรจะให
สิทธิใด (ระเบียบฯ ขอ 14) 

5. ในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบซ่ึงเปนเหตุใหมีสิทธิ         
ท่ีจะไดรับ พ.ป.ผ. หากผูนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ            
คณะกรรมการฯ อาจลด หรืองดการให พ.ป.ผ. ลงไดตามท่ีเห็นสมควร (ระเบียบฯ ขอ 15) 

 
ตารางท่ี 2 

สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและบําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  

พ.ศ.2521 (กรณีบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต) 
 

 
ขอ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 

บําเหน็จความชอบท่ีจะไดรับ 
เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

พ.ป.ผ. 
(ไมเกิน) 

ยศ เครื่องราชฯ 

กรณีบาดเจ็บสาหัสเน่ืองจากการปราบปราม 
 

    

11 ก(1) ปราบ+ตอสู+กลาหาญ+เกิดผลดี+สาหัส  4 ข้ัน   
11 ก(2) ปราบ+ตอสู+สาหัส  3 ข้ัน   
11 ก(3) ปราบ+ถูกกระทํา+สาหัส  2 ข้ัน   
11 ก(4) ปราบ+เกิดอุบัติเหตุ+สาหัส  1 ข้ัน   
กรณีปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตจนไดรับ
บาดเจ็บสาหัส/ บาดเจ็บ/ ไมบาดเจ็บแตเสี่ยงตอชีวิต 

    

11 ข(1) เสี่ยงอันตรายตอชีวิต+จนบาดเจ็บ+จากการ
กระทําของผูกระทําผิด 

 2 ข้ัน   

11 ข(2) เสี่ยงอันตรายตอชีวิต+สาหัส  2 ข้ัน   
11 ข(3) เสี่ยงอันตรายตอชี วิต+ตามหลักเกณฑ ท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
 1 ข้ัน   

 
ท่ีมา :   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11 

 
ขอสังเกต : จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน (ท้ังขอ 7, 9 และ 11) จะเห็นวา กรณีถูก

ประทุษราย  หรือประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ัวไป (ท่ีมิใชจากการปราบปรามหรือจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต) หากผลรายท่ีไดรับไมถึงเสียชีวิตหรือพิการจนตองออก
จากราชการ แลวจะไมไดรับสิทธิตามระเบียบนี้  ตางจากกรณีปราบปรามหรือปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะ
เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ซ่ึงจะไดรับสิทธิทุกรณี ท้ังผูเสียชีวิต สาหัส บาดเจ็บ หรือไมบาดเจ็บ  เหตุท่ีเปน
เชนนี้ ก็เพราะ ระเบียบมุงใหบําเหน็จความชอบตอบแทนเปนกรณีพิเศษเฉพาะกรณีมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอชีวิตหรือปราบปรามเปนสําคัญ สวนกรณีมิใชเนื่องจากการเสี่ยงตอชีวิต หรือปราบปราม จะใหสิทธิ
ตอเม่ือผลรายท่ีไดรับรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการซ่ึงเปนการใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษภายใตหลักการท่ีแทจริง คือ การสงเคราะหชวยเหลือ   
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2.4 ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ  
2.4.1 การเสนอขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ  

2.4.1.1 การเสนอขอรับสิทธิ 
2.4.1.1(1)  เม่ือผูใดมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จความชอบตามระเบียบนี้ 

ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.1 เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตน เวนแตผูมีสิทธิไมอยูในวิสัยท่ีจะ
จัดทําแบบคําขอรับสิทธิได เชน เสียชีวิต พิการโดยแขนขาดท้ัง 2 ขาง หายสาบสูญไปดวยเหตุตางๆ  
ไมสามารถติดตามตัวได เปนตน ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนจัดทําแทน  

หากผูมีสิทธิในเหตุการณเดียวกันมีจํานวนหลายราย 
ใหจัดทําแบบ บ.1 แยกเปนรายบุคคล 

กรณีขาราชการตํารวจท่ีไดกระทําความชอบตาม
ระเบียบนี้อยูกอนแลว ตอมาถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ โดยท่ียังมิไดรับการ
พิจารณาสิทธิ สามารถขอรับสิทธินั้นได  เพราะระเบียบมิไดหามไว  

2.4.1.1(2) ผู บังคับบัญชาช้ันตน  จะตองดําเนินการแตง ต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึน (ไมตองอางฐานอํานาจใดๆ ในการออกคําสั่งแตงต้ังฯ เพราะ
ระเบียบมิไดกําหนดไว ขอเพียงแตใหมีการพิจารณาในรูปคณะกรรมการเทานั้น) เพ่ือสอบสวน
รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานใหครบถวน (ไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ หากสํานวนคดี
ท่ีเก่ียวของมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิ หรือเหตุเกิดในจังหวัดชายแดน
ภาคใตซ่ึงขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิโดยปราศจากขอนาสงสัย
ใดๆ) และพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้ 

(1) หากพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ      
ใหเสนอเรื่องตามลําดับช้ันไปยัง “ผูรับผิดชอบ” ในการเสนอเรื่องขอรับสิทธิ คือ ผบ.ตร. (สําหรับ 
บก.ซ่ึงไมสังกัด บช.ใด)  หรือ ผบช. (สําหรับหนวยระดับ บช.) 

(2) หากไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ เชน เหตุเกิด
จากเรื่องสวนตัว เกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือพฤติกรรม
การปฏิบัติหนาท่ีไมอยูในเกณฑตามระเบียบฯ  ผูบังคับบัญชา ไมวาจะเปนระดับใดควรสั่งระงับ
เรื่องโดยไมตองเสนอตอ แลวแจงใหผูขอรับสิทธิหรือทายาททราบ (ควรทําหลักฐานไวดวย)   

(3) หากยังสงสัยวาเขาเกณฑหรือไม  ไมควรไปตัด
สิทธิกอน ควรเสนอตามลําดับชั้นไปยัง ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาตัดสินใจวาจะ
เสนอหรือไม  

2.4.1.1(3)  เม่ือ ผบ.ตร.หรือ ผบช. แลวแตกรณี รับเรื่องไวแลว    
ใหดําเนินการ ดังนี้  

(1) หากพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ     
ขอ 7 หรือขอ 9 (กรณีเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ  บ.2 
แยกเปนรายบุคคล เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ (กรณีหนังสือภายนอกนําสง
คณะกรรมการฯ และหลักฐานประกอบ หากเปนเหตุเดียวกัน ควรใชปะหนารวมกัน และใชหลักฐาน
ประกอบชุดเดียว แต แบบ บ.2 ใหแยกเปนรายบุคคล เพ่ือจะไดไมสิ้นเปลือง) 

กรณีผู มีสิทธิจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนใน
เหตุการณเดียวกันมีหลายราย ใหเสนอขอรับสิทธิไปคราวเดียวกัน เวนแตผูมีสิทธิอยูนอกเหนือความ
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รับผิดชอบ ก็ใหรวบรวมเสนอเฉพาะผูอยูในความรับผิดชอบ แตใหแจงตนสังกัดของผูอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบทราบเพ่ือขอรับสิทธิตอไปดวย  

สําหรับการขอแตงตั้งยศช้ันประทวน หรือขอ
พระราชทานยศ ช้ันสัญญาบัตรเปนกรณีพิเศษใหแกผูมีพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ    
ขอ 7 หรือ 9 และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษในกรณีพฤติกรรมเขา
หลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7(1) หรือ ขอ 9(1) คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบจะหยิบยก  
ข้ึนมาพิจารณาใหเอง ตนสังกัดไมตองเสนอขอไป 

(2) หากพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ     
ขอ 11 (กรณีบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเส่ียงอันตรายตอ
ชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือ กลุมท่ียังรับราชการตอไปได) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.3 เสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ (สําหรับหนังสือภายนอกปะหนานําสงคณะกรรมการฯ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบเรื่องซ่ึงจะกลาวตอไป หากเปนกรณีเหตุการณเดียวกัน ควรใช
หนังสือปะหนารวมเปนฉบับเดียว และใชเอกสารประกอบชุดเดียว แต แบบ บ.3 ใหแยกเปน
รายบุคคล) 

การเสนอขอ พ.ป.ผ. จะกระทําไดตอเม่ือพนจาก
ปงบประมาณท่ีกระทําความชอบไปแลว เชน เหตุเกิดในปงบประมาณ 2544 จะเสนอขอ พ.ป.ผ.   
ไดตองพนงบประมาณ 2544 กอน หรืออีกนัยคือ เริ่มเสนอไดต้ังแต 1 ต.ค.44 เปนตน เพราะโดย
ระเบียบแลว หากมีกรณีจะไดรับ พ.ป.ผ.หลายครั้งในรอบปงบประมาณเดียวกัน จะตองนําทุกครั้งมา
รวมพิจารณาเขาดวยกันแลวอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบท่ีจะอนุมัติ
ใหสุทธิก่ีข้ัน  

กรณีผู มีสิทธิจะไดรับ พ.ป.ผ. ในเหตุการณ
เดียวกันมีหลายราย  ใหเสนอขอรับสิทธิในคราวเดียวกัน เวนแตผูมีสิทธิอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ 
ก็ใหเสนอเฉพาะผู ท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน แตใหแจงตนสังกัดของผูอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบทราบเพ่ือเสนอขอรับสิทธิตอไปดวย 

กรณีมีการยายสังกัดไปบางราย และยังมีบางราย
อยูในสังกัดเดิมท่ีกระทําความชอบ ใหตนสังกัดเดิมรับผิดชอบเสนอขอรับสิทธิใหทุกราย (กรณีนี้เปน
เกณฑท่ีคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบกําหนดใหม ตามหนังสือ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0102/ว 17708 ลง 18 ส.ค.47 ประกอบหนังสือ ทพ.ท่ี 0006.343/      
ว 5944 ลง 9 ก.ย.47) 

(3) หากไมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ไมจําตอง
เสนอเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบพิจารณา โดยควรสั่งระงับเรื่องไป  

2.4.1.1(4)  การดําเนินการขอรับสิทธิรวมทุกข้ันตอนขางตน จะตอง
แลวเสร็จสามารถสงเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความขอบไดภายใน 60 วัน นับแต 

(1) วันถึงแกความตาย (กรณีถึงแกความตาย)  
(2) วันออกจากราชการ (กรณีทุพพลภาพหรือพิการจน

ตองออกจากราชการ)  
(3) วันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีกระทํา

ความชอบ (กรณีขอ พ.ป.ผ.)  
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ท้ังนี้  หากจําเปนตองรอฟงผลคดีท่ีเ ก่ียวของ เชน 
กระทําวิสามัญฆาตกรรม ซ่ึงตองรอใหพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองเสียกอน หรือกรณี
เคลือบแคลงสงสัยวามีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัวหรือไม เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไม  ก็ใหนับแตวันท่ีทราบผลคดีถึงท่ีสุด 

2.4.1.1(5) การรายงานขอมูลผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ ใหดําเนินการ ดังนี้ 

(1) หากผูท่ีจะไดรับการพิจารณาสิทธิ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ี หรือมีกรณีอ่ืนใดในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้น  เชน ถูกศาล
พิพากษาลงโทษ  ถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย ถูกฟองคดีอาญา ตองหาวากระทําความผิดอาญา 
ถูกสอบสวนหรือถูกกลาวหาวาทําผิดวินัย เปนตน ใหผูรับผิดชอบแจงคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบทราบ พรอมกับการสงเรื่องขอรับสิทธิ 

(2) หาก ผบ.ตร.หรือ ผบช. แลวแตกรณี  สงเรื่อง
ขอรับสิทธิไปยงัคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบแลว เพ่ิงมาปรากฏภายหลังวาผูท่ีจะไดรับ
การพิจารณาสิทธิประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้น ให 
ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี รายงานเพ่ิมเติมไปยังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีทราบเหตุ 

(3) เม่ือ ผบ.ตร. หรือ ผบช. แลวแตกรณี รายงานตาม
(1) หรือ(2) แลว ตอมาปรากฏผลเปนประการใด ใหรายงานไปเพ่ิมเติมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ทราบผลนั้น 

2.4.1.2 เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ 
2.4.1.2(1) กรณีถึงแกความตาย/พิการจนตองออกจากราชการ 

เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีปราบปราม (ระเบียบฯ ขอ 7)  
(1) แบบคําขอรับสิทธิ(แบบ บ.1 และ แบบ บ.2)  
(2) หนังสือรับรองของผูบั งคับบัญชาวาไม เปนผู

ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในรอบปงบฯท่ีกระทําความชอบ (เหตุท่ีตองมีเพราะหากมี
กรณีนี้ คณะกรรมการจะลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือนท่ีจะไดรับลงไดตามระเบียบฯ ขอ 15 และแบบ
หนังสือรับรองก็ใหใชตามระเบียบงานสารบรรณ) 

(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนกอนเสียชีวิต หรือกอน
ออกจากราชการ แลวแตกรณี (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระดับและหรือข้ันเงินเดือน ไมวาจะดวย
เหตุใดๆ เชน ไดรับการปรับระดับเงินเดือนใหเขากับชั้นยศ มีการแกไขคําสั่งเงินเดือน มีการออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนยอนหลังมาในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ เปนตน ก็ใหระบุขอเท็จจริงเหลานี้ให
ชัดเจนพรอมแนบคําสั่งและหรือหลักฐานประกอบดวย ไมเชนนั้น อาจสงผลใหการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ซ่ึงตองใชเงินเดือน ณ วันเสียชีวิต หรือ ณ วันสุดทายกอนออกจากราชการ แลวแตกรณี คลาดเคลื่อน
ไปจากขอเท็จจริงท่ีถูกตอง) 

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) สําเนามรณบัตรและสําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ  
(6) หลักฐานการแพทย ท่ียืนยันวาไมสามารถรับ

ราชการตอไปได 
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(7) สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการกรณีไมสามารถรับ
ราชการตอไปได หรือคําสั่งอนุญาตลาออกเพราะทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปไดกรณี
ลาออกเอง 

(8) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา  คําสั่งเด็ดขาดไมฟองของพนักงานอัยการ เปนตน กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนเรื่องท่ีมีสาเหตุ
มาจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง 

(9 )  กร ณีป วย เ จ็ บ ถึ งแก ค วามตาย เนื่ อ งจาก          
การปราบปราม ให สอบสวนแพทยยืนยันดวยวา ปวยเจ็บถึงแกความตายโดยมีสาเหตุมาจาก
เรื่องใด กลาวคือ เกิดจากโรคประจําตัว หรือวาเกิดจากหนาท่ี  และกรณีเกิดจากหนาท่ีแลวเปน
หนาท่ีดานการปราบปรามตามระเบียบฯ ขอ 7(4) หรือไม อยางไร หรือวาเปนกรณีเกิดจากหนาท่ี
ท่ัวไปตามขอ 9(4) หรือ 9(5)  

(10) หลักฐานการสั่งปฏิบัติหนาท่ี   
ก.คําสั่ ง ใหปฏิบั ติหนา ท่ีตามปกติหรือคําสั่ ง

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนกรณีพิเศษท่ีเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือพิการทุพพลภาพจนตอง
ออกจากราชการ  พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําสั่ง 

ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการท่ี
เก่ียวของ 

ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดีท่ีเก่ียวของ 
ง. กรณีสั่งดวยวาจาใหยืนยันเปนลายลักษณ

อักษร 
(11) สําเนาสํานวนคดีอาญา หรือจราจร (ท้ังสํานวน) 

และ/หรือสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการท่ีหนวยแตงต้ังข้ึน (แลวแตกรณีตาม
ความจําเปนดังท่ีกลาวในขอ 2.4.1.1(2))  โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

ก. รายละเอียดพฤติการณในการปฏิบัติหนาท่ี
ของ    ผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะและหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางไร เสียชีวิต
เพราะเหตุใด และเกิดจากการปราบปรามหรือไม กรณีมีผูกระทําความชอบหลายคน ใหแยกพิจารณา
พฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ หรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขป  โดยใหปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้ 

 เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
 ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลท้ังฝาย

ปราบปราม และฝายผูกระทําความผิดขณะยิงตอสูกัน 
 วิถีกระสุนของฝายปราบปราม และผูกระทํา

ความผิดในขณะยิงตอสูกัน 
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและจํานวนกระสุนท่ีใชยิงตอสูกับ
ผูกระทําความผิด  โดยใหระบุชนิด ขนาด ย่ีหอ กระสุนท่ียิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุน
ปนหรือลูกโม ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวย  หากใชอาวุธ
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ปนราชการ ใหจัดสงสําเนาหลักฐานการเบิกจายอาวุธปน และเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการ
จําหนายกระสุนปนประกอบการพิจารณาดวย   

2.4.1.2(2) กรณีถึงแกความตาย/พิการจนตองออกจากราชการ  
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ัวไป (มิใชจากการปราบปราม) (ตามระเบียบฯ ขอ 9)  

(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.1 และ แบบ บ.2) 
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาวา

ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนกอนเสียชีวิตหรือกอน

ออกจากราชการ แลวแตกรณี  
(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) สําเนาใบมรณบัตรและสําเนารายงานการชันสูตร

พลิกศพ  
(6) หลักฐานการแพทยท่ียืนยันวาไมสามารถรับ

ราชการตอไปได 
(7) สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการกรณีไมสามารถรับ

ราชการตอไปได หรือคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการกรณีลาออกเองเพราะเหตุทุพพลภาพ      
จนไมสามารถรับราชการตอได 

(8) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา  คําสั่งเด็ดขาดไมฟองของพนักงานอัยการ เปนตน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนเรื่องท่ีมี
สาเหตุมาจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง 

(9) กรณีปวยเจ็บจนถึงแกความตายตามระเบียบฯ    
ขอ 9(4) หรือขอ 9(5)  ใหแนบหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ก. รายงานของแพทยท่ีทางราชการรับรอง  ซ่ึงได
ตรวจอาการปวยเจ็บของผูนั้นวาเกิดจากสาเหตุใด  และเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไม 
อยางไร (ประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากการปวยเจ็บนี้ ท่ีผานมา แพทยมักระบุสาเหตุไวใน
รายงานชันสูตรพลิกศพ หรือ หลักฐานแสดงสาเหตุการเสียชีวิตเพียงคราวๆ เชน “เสียชีวิตดวย
โรคหัวใจลมเหลว”  “เสียชีวิตดวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”  “เสียชีวิตดวยโรคหัวใจเตน
ผิดจังหวะ” “เสียชีวิตเนื่องจากกลามเนื้อหัวใจตายฉลับพลัน” เปนตน  โดยไมระบุวา อาการ
เหลานี้เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม อยางไร  กรณีเชนนี้ จะตองสอบสวนแพทยใหชัดเจนวา 
ภาวะหรืออาการดังกลาว มีสาเหตุมาจากปฏิบัติราชการหรือเกิดจากการปฏิบัติราชการรวมดวย
หรือไม  อยางไร)   

ข. ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานยอนหลังกอนเกิด
เหตุ  1 เดือน โดยใหระบุรายละเอียดแตละวันวา ผูขอรับสิทธิปฏิบัติงานในหนาท่ีปกติและงานท่ี
ไดรับมอบหมายพิเศษอะไรบาง มีปริมาณเทาใด เริ่มปฏิบัติหนาท่ีในแตละวันต้ังแตเวลาใดถึงเวลาใด  
และลักษณะงานมีความยากงาย เรงรัดหรือไม อยางไร ผูปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันมีก่ีคน ท้ังนี้    
ใหแนบเอกสารท่ียืนยันการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวดวย   

(10) หลักฐานการสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี  ไดแก 
ก.คําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และคําสั่งท่ี

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนพิเศษทุกๆ คําสั่ง  พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําสั่ง 
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ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการ 
ค. รายงานประจําวันธุรการ และคดี 
ง. ถาสั่งดวยวาจา ใหยืนยันเปนลายลักษณอักษร 

(11) สําเนาสํานวนคดีอาญา หรือจราจร (ท้ังสํานวน) 
และ/หรือสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการท่ีหนวยแตงต้ังข้ึน (แลวแตกรณีตาม
ความจําเปนดังท่ีกลาวในขอ 2.4.1.1(2))  โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน คือ 

ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะและหลังเกิดเหตุตามความจริงวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางไร ถึงแก
ความตายหรือทุพพลภาพจนตองออกจากราชการเพราะเหตุใด และมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ี
จริงหรือไม กรณีมีผูกระทําความชอบหลายนาย ใหแยกพิจารณาเปนรายบุคคลวาผูใดสมควรไดรับ
บําเหน็จความชอบหรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ โดยให
ปรากฏรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

 เสนทางและทิศทางการเดินทางต้ังแตเริ่ม
ปฏิบัติหนาท่ีจนกระท่ังเกิดเหตุ 

 จุด (หรือสถานท่ีตางๆ) ท่ี เ ก่ียวของกับ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทุกจุด เชน จุดเริ่มตน จุดท่ีไดแวะระหวางทาง จุดเกิดเหตุ จุดเปาหมายปลายทาง
ท่ีจะไปปฏิบัติภารกิจ เปนตน พรอมระยะหางระหวางจุดทุกจุด และใหระบุวันเวลากํากับไวในแตละ
จุดดวย กรณีแวะระหวางทางใหระบุใหชัดเจนวาแวะดวยเรื่องใด ใชเวลานานเทาใด ท้ังนี้ เพ่ือจะได
ทราบความเคลื่อนไหวของผูขอรับสิทธิตั้งแตกอนเกิดเหตุจนกระท่ังเกิดเหตุ 

 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 
ตัวอยาง จ.ส.ต.ดํา เดินทางออกจากสถานี

ตํารวจไปสงเอกสารท่ี ภ.จว. ระหวางทางไดแวะไปนําเอาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีบานพัก แลวจึง
ออกเดินทางตอไป ตอมาระหวางทางไดประสบอุบัติเหตุข้ึนจนเสียชีวิต  กรณีนี้ จะตองระบุจุดท่ี
เก่ียวของ ไดแก สถานี(จุดเริ่มออกเดินทาง) บานพัก(จุดแวะระหวางทาง) จุดเกิดเหตุ และ ภ.จว.
(จุดเปาหมาย) โดยระบุวันเวลากํากับไวในแตละจุด หรือทําเปนหมายเหตุแสดงเวลาแตละจุดไวทาย
แผนท่ีฯ ดวย 

2.4.1.2(3) กรณีบาดเจ็บสาหัสจากการปราบปราม, บาดเจ็บ
สาหัส  หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต หรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติ
หนาท่ีในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิตตามเกณฑท่ีคณะกรรมการตามระเบียบฯ กําหนด (ระเบียบฯ 
ขอ 11) 

(1)  แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.1 และ แบบ บ.3) 
(2) หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาวา ผูนั้นไมเปน         

ผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในหนาท่ีในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณท่ี

กระทําความชอบ (ขอใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเชนเดียวกับกรณีเงินเดือนผูเสียชีวิต
ขางตนดวย)  

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) หลักฐานกรณีบาดเจ็บ/บาดเจ็บสาหัส  
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 กรณีบาดเจ็บ  ใหแนบหลักฐาน คือ แบบประวัติ
การปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.4) โดยใหปรากฏตําแหนง  ลักษณะบาดแผล  อาการ
บาดเจ็บ  วิธีการรักษา  จํานวนวันท่ีรักษาท้ังในและนอกสถานพยาบาลพรอมหลักฐานการลาปวย 

 กรณีสาหัส  ใหแนบหลักฐานเชนเดียวกับกรณี
บาดเจ็บ และหากรักษาตัวอยูใน รพ.นอยกวาหรือมากกวา 20 วัน ไมมาก ใหสอบสวนแพทย
ผูรักษาดวยวา อาการบาดเจ็บดังกลาว มีลักษณะตองปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวา 20 วัน 
หรือไมสามารถประกอบกรณียกิจตามปกติไดเกินกวา 20 วัน หรือไม เนื่องจากจําเปนสําหรับการ
พิจารณาคําวา “สาหัส” พรอมแนบหลักฐานการลาปวยดวย 

(6) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาเหตุเกิดจากเรื่องสวนตัว หรือจากความผิดหรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือสําเนาคําสั่งเด็ดขาดไมฟองของอัยการ กรณีกระทําวิสามัญ
ฆาตกรรม เปนตน 

(7)  หลักฐานการสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี  ดังนี้ 
ก.คําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และคําสั่งท่ี

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีพิเศษ พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําสั่ง 
ข. หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการ 
ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดี 
ง. กรณีสั่งดวยวาจาใหยืนยันเปนลายลักษณอักษร 

(8)  สําเนาสํานวนคดีอาญาหรือจราจร (ท้ังสํานวน) 
และ/หรือสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงต้ัง (ตามความ
จําเปนดังท่ีกลาวในขอ 2.4.1.1(2)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีอยางไร บาดเจ็บเพราะเหตุ
ใดและมีสาเหตุมาจากปฏิบัติหนาท่ีหรือไม อยางไร  กรณีมีผูกระทําความชอบหลายคน ใหแยก
พิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับบําเหน็จความชอบหรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขป โดยใหปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
 ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลท้ังฝาย

ปราบปรามและฝายผูกระทําผิดขณะยิงตอสูกัน 
 วิถีกระสุนของฝายปราบปราม และผูกระทํา

ความผิดในขณะยิงตอสูกัน 
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและกระสุนท่ีใชยิงตอสูกับผูกระทํา
ความผิด  โดยใหระบุชนิด ขนาด ยี่หอ กระสุนปนท่ีใชยิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุนปน
หรือลูกโม ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปน
ของราชการ ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการ
จําหนายกระสุนปนดวย  

หมายเหตุ : สําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีใชประกอบการขอรับสิทธิ ใหขาราชการ
ตํารวจต้ังแตยศ “ร.ต.อ. ข้ึนไป” เปนผูรับรองสําเนา 
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2.4.2 การปฏิบัติหลังจากคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบมีมติ 
2.4.2.1  กรณีคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติเลื่อนเงินเดือน และใหขอแตงตั้งยศ

ประทวน หรือขอพระราชทานยศสัญญาบัตร และ/หรือใหขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนกรณีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ขอ 7 หรือ ขอ 9)  

ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป จะตองออกคําสั่งเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษใหผูนั้นตามมติ  โดยใหมีผลต้ังแตวันถึงแกความตาย หรือวันกอนวันออกจาก
ราชการ (กรณีพิการตองออกจากราชการ) และใหใชแบบคําสั่งตามท่ี ตร.กําหนดไวเปนการเฉพาะ 
(กรุณาไปดูแบบในภาคผนวก) 

สําหรับการขอแตงต้ังยศ การขอพระราชทานยศ และ/หรือการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษตามมติ  ตร. จะเสนอขอให เม่ือเสร็จสิ้น จะแจงให
ทราบ ตนสังกัดไมตองเสนอขอไป 

2.4.2.2  กรณีคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติ พ.ป.ผ. (ตามระเบียบฯ ขอ 11)  
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป (ตร.กําหนดใหผูออกคําสั่ง

เลื่อนเงินเดือนประจําป เปนผูออกคําสั่ง พ.ป.ผ.โดยอนุโลม) จะตองออกคําสั่งใหไดรับ พ.ป.ผ. ตามมติ 
โดยใหมีผลต้ังแต 1 ต.ค.ของปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ เชน ปฏิบัติหนาท่ี
เขาหลักเกณฑเปนบําเหน็จความชอบตามระเบียบฯ ในปงบประมาณ พ.ศ.2545 ผูมีอํานาจออก
คําสั่งเลื่อนเงินเดือนจะตองออกคําสั่งใหไดรับ พ.ป.ผ. โดยใหมีผลต้ังแต 1 ต.ค.45 (งบประมาณ 
2546) เปนตนไป  สวนแบบคําสั่ง ก็ใหใชตามแบบท่ี ตร.ไดกําหนดไวเปนการเฉพาะเชนเดียวกัน 
(กรุณาไปดูแบบในภาคผนวก) 

การคํานวณ พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับ จะใชเงินเดือนในปงบประมาณท่ีกระทํา
ความชอบเปนฐานคํานวณ  เชน กระทําความชอบในปงบประมาณ พ.ศ.2547 คณะกรรมการฯ 
อนุมัติ พ.ป.ผ.ใหจํานวน 1 ข้ัน และผูนั้นรับเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ.2547 (1 ต.ค.46  30 ก.ย.47) 
ในระดับ ป.1 ข้ัน 5  กรณีนี้ ก็จะตองนําผลตางระหวาง ป.1 ข้ัน 6 กับ ป.1 ข้ัน 5 มาเปนเงิน        
พ.ป.ผ.ท่ีจะไดรับเปนรายเดือน เปนตน 

การคํานวณ พ.ป.ผ. กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน ใหนําเงินเดือนในระดับ
ถัดไปมาคิดเพ่ิมให และถาเพ่ิมจนหมดแลว  ก็ใหคิดเปนเงินเพ่ิมอีกรอยละ 5 ของแตละข้ันท่ีเหลือ 
(เปนแนวทางปฏิบัติท่ีคณะกรรมการตามระเบียบนําเรื่องการเลื่อนเงินเดือนเต็มข้ันตามระเบียบฯ 
ขอ 10 มาใชโดยอนุโลม)  

การออกคําสั่ง พ.ป.ผ. ของตนสังกัดท่ีผานๆ มา มักมี  ความคลาด
เคลื่อนอยูเสมอ  สาเหตุสวนใหญเกิดจากข้ันและอัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบซ่ึง
นํามาใชเปนฐานคํานวณไมถูกตองตามความเปนจริง ดังนั้น กอนออกคําสั่ง พ.ป.ผ. ควรตรวจสอบ
ฐานข้ันและอัตราเงินเดือนใหถูกตองกอนดวย 

ท้ังนี้ เม่ือออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ป.ผ. แลวแตกรณี แลว ให
สงสําเนาคําสั่งไปยังคณะกรรมการฯ, กรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี,งานความชอบ
กรณีพิเศษ  ฝายความชอบ ทพ.  ตลอดจนหนวยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2.4.2.3 กรณีคณะกรรมการฯ มีมติเปนอยางอ่ืน   
กรณีคณะกรรมการฯ ไมอนุมัติตามคําขอ หรือมีมติเปนอยางอ่ืน เชน 

ใหรอผลคดี เปนตน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะแจงใหตนสังกัดทราบเชนเดียวกัน และ
ตนสังกัดจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น พรอมท้ังแจงใหผูขอรับสิทธิหรือทายาท แลวแตกรณี ไดทราบ 

 
ตารางท่ี 1.3 

ข้ันตอนการดําเนินการใหสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 (ทุกกรณี) 

 
ลําดับ ผูปฏิบัติ การปฏิบัติ 

1 ผูมีสิทธิ    จัดทําและยื่นคําขอตามแบบ  บ 1 เสนอตามลาํดับช้ัน  
(หากผูมสีิทธิไมอาจทําได ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนทําแทน) 

2 ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
 

ตรวจสอบและพิจารณา   
  หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ  ใหเสนอเรื่องพรอมหลักฐานท่ี

กําหนดไปตามลําดับช้ันถึง ผบ.ตร. (สําหรับ บก.ท่ีไมสังกัด 
บช.ใด) หรือ ผบช. (กรณีหนวยระดับ บช.)  

   หากไมเขาหลักเกณฑ  ควรสั่งระงับเรื่อง 
3 ผบ.ตร. (สําหรับ บก.ท่ีไมสังกัด 

บช.ใด) หรือ  ผบช. (กรณีหนวย
ระดับ บช.) 
 

ตรวจสอบและพิจารณา 
   หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ ใหเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยใช 

แบบ บ 2 (เสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการตามขอ 7 
หรือ 9) หรือแบบ บ 3 (สาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บตามขอ 
11) พรอมหลักฐานท่ีกําหนดไปยังคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จความชอบ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ 
หมายเหตุ : กรณีการเลื่อนยศสําหรับผูเสียชีวิตหรือพิการจน
ตองออกจากราชการตามขอ 7 หรือ 9 และเครื่องราชฯ 
เฉพาะผูเขาเกณฑตามขอ 7(1) หรือ 9(1)  ไมตองเสนอขอ
ไป คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุมัติใหเอง  

  หากไมเขาหลักเกณฑ  ควรสั่งระงับเรื่อง 
4 คณะอนุกรรมการประจํ าส วน

ราชการคณะท่ี 1 (มี ผบช.สกพ.
เปนประธาน และมีผู แทนสวน
ราชการอ่ืนๆ เปนอนุกรมการ) 

ตรวจสอบและพิจารณา 
  หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอคณะกรรมการฯ วา 

“ควรอนุมัติ” 
   หากเห็นวาไมเขาหลักเกณฑจะมีมติเสนอคณะกรรมการฯ วา 

“ควรไมอนุมัติ”  
5 คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  มีมติอนุมัติ  ไมอนุมัติ หรือมีมติเปนอยางอ่ืนแลวแจงตนสังกัด

ทราบ 
6 ตนสังกัด   ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

ประจําป (กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน) สําหรับยศและหรือ
เครื่องราชฯ แลวแตกรณี ตร.จะดําเนินการให 

  ออกคําสั่ง พ.ป.ผ. โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป
(กรณีไดรับอนุมัติ พ.ป.ผ.)   

  สงสําเนาคําสั่งไปยัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,  ฝาย
ความชอบ ทพ.,กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี 
ตลอดจนหนวยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2.5 สาระนารูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ.2521 

2.5.1 กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี (ท่ีมิใชการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศซ่ึงจะกลาวในสวนตอไป) กอนระเบียบนี้ใชบังคับ          
การพิจารณาสิทธิจะเปนไปตาม ป.ไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 57 บทท่ี 39 (เดิมเปนลักษณะท่ี 70 
บทท่ี 44) วาดวยระเบียบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการซ่ึงถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี พ.ศ.2506 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (เปนการนําระเบียบกลางท่ี ครม.วางไวใชบังคับ
กับขาราชการทุกประเภทมารวมไวใน ป.ไมเก่ียวฯ แตปจจุบันระเบียบกลางดังกลาวไดยกเลิกแลว 
ดังนั้น ระเบียบไมเก่ียวในขอนี้จึงถูกยกเลิกโดยปริยาย) มีเกณฑการพิจารณาสรุปได ดังนี้ 

(1) ถึงแกความตายเพราะถูกทํารายเนื่องจากการปราบปราม เลื่อนไดไมเกิน 6 ข้ัน 
(2) ถึงแกความตายเพราะปฏิบัติราชการในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวิต เลื่อนได

ไมเกิน 5 ข้ัน 
(3) ถึงแกความตายโดยถูกประทุษราย เลื่อนไดไมเกิน 3 ข้ัน 
(4) ถึงแกความตายโดยอุบัติเหตุ เลื่อนไดไมเกิน 2 ข้ัน 
(5) ถึงแกความตายเพราะปฏิบัติหนาท่ีตรากตรําหรือเรงรัดกวาการปฏิบัติ

ธรรมดา เลื่อนได 1 ข้ัน 
2.5.2 ผูท่ีเคยไดรับ พ.ป.ผ. และออกจากราชการไปแลว ตอมาบรรจุกลับเขารับราชการ  

ผูนั้นมีสิทธิไดรับ พ.ป.ผ.ตอไป (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี สร 0202/ว 63 ลงวันท่ี 11 
ก.ค.16  เรื่อง สิทธิการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ ประกอบกับท่ี นร 0201/15886 ลง 6 
ต.ค.32 เรื่อง การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูขอกลับเขารับ
ราชการ) และควรออกคําสั่งใหไดรับอีกครั้ง โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยอางท่ีมา คือ คําสั่งเดิม 
ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการนําไปเปนหลักฐานเบิกจายตอไป  

2.5.3  ผูท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จความชอบตาม
ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดสําหรับเหตุการณอันเดียวกันไปแลว  ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ความชอบตามระเบียบนี้ ไดแก การเลื่อนเงินเดือน, พ.ป.ผ., ยศ, เครื่องราชฯ อีก (ระเบียบฯ ขอ 17) 

2.5.4 ระเบียบนี้ มิไดใหสิทธิในดาน “คาทดแทนและการชวยเหลือ” เหมือนอยาง
ระเบียบ บ.ท.ช.  ดังนั้น เม่ือจะขอรับสิทธิประเภทนี้ จึงตองไปอาศัยระเบียบอ่ืนท่ีวาดวยการนั้น     
คือ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546 (เดิมคือ 2516)  
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สวนท่ี 3 
การใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบคาทดแทน 
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ 
ราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ  

พ.ศ.2521  (คํายอคือ ระเบียบ บ.ท.ช.) 
 
3.1 สวนนํา  

การปฏิบัติหนาท่ีในดานการปองกันอธิปไตย ดานความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย
ของประเทศ  มีผูรวมปฏิบัติหลายฝาย  แตละฝายตางก็ไดวางระเบียบเพ่ือใหสิทธิประโยชนตอบแทน
ข้ึนเปนการเฉพาะ เพ่ือเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติ  เชน ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน  ระเบียบวาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษสําหรับการสู
รบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต เปนตน แตขอบังคับและระเบียบเหลานี้ลวนเปน   
การใหสิทธิประโยชนตอบแทนแกผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปนกําลังพลของหนวยงานเจาของระเบียบ             
คือ กระทรวงกลาโหม มิไดใชบังคับโดยท่ัวไปแตอยางใด   

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมา ครม.ในคราวประชุมเม่ือ 8 ก.พ.21 จึงวางระเบียบกลางนี้ข้ึน      
โดยมุงใหสิทธิประโยชนตอบแทนครอบคลุมถึงผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องใน
การปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศอยางท่ัวถึงเรียกวา ระเบียบ สร.       
วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
พ.ศ.2521 (เรียกโดยยอวา “ระเบียบ บ.ท.ช.”)  โดยไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี  95 ตอนท่ี 23 
ลง 28 ก.พ.21 และใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาสิทธิตามระเบียบนี้ อยูในอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (เรียกโดยยอวา ก.บ.ท.ช.) มี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี    
เปนประธานกรรมการ  การวินิจฉัยของ ก.บ.ท.ช. ถือเปนท่ีสุด   
 
3.2 ความหมายของถอยคําตางๆ ในระเบียบ บ.ท.ช. 

กอนจะเขาสูเนื้อหาโดยละเอียด  คงตองทําความเขาใจกับถอยคําตางๆ ท่ีใชในระเบียบ 
บ.ท.ช. กอน ซ่ึงพอสรุปได ดังนี้ 

3.2.1  “บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ” ตามระเบียบ บ.ท.ช. มี
ความหมายโดยสรุป คือ 

3.2.1.1 บําเหน็จความชอบ ไดแก 
(1) การเลื่อนเงินเดือน/ คาจางเปนกรณีพิเศษ  
(2) บําเหน็จพิเศษสําหรับการสูรบ ไดแก เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู

รบ (พ.ส.ร.) และ เงินรางวัลสําหรับการสูรบ (สําหรับประชาชนท่ัวไป) 
 
 



- 64 - 64  


3.2.1.2  คาทดแทน  ไดแก 
(1) คาทดแทนชีวิต 
(2) คาทดแทนความพิการ/ทุพพลภาพจนตองออกจากราชการ 
(3) คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ (ตามท่ีกําหนด) 

3.2.1.3  การชวยเหลือ คือ การใหเงินชวยเหลือสงเคราะห  ไดแก 
(1) คาจัดการศพ  
(2) เงินชวยเหลือดํารงชีพผูพิการทุพพลภาพขนาดหนักตามท่ีกําหนด 

ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ 
(3) คารักษาพยาบาล  
(4) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  

3.2.2 “เจาหนาท่ี/ประชาชน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหรือชวยเหลือราชการ” ซ่ึงจะไดรับสิทธิ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไดแก  

3.2.2.1 ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางประจําในสวนราชการ  
องคการของรัฐ  กิจการของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ผูบังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนและประชาชนซ่ึงทางราชการไดแตงต้ังหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรอื 

3.2.2.2 บุคคลใดๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการกําหนดไว รับรองวาเปนผู
ซ่ึงไดชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

3.2.3  “การปฏิบัติหนาท่ีปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ”  
หมายถึง ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ดังนี้ 

3.2.3.1 การปองกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามภัยรุกรานราชอาณาจักร   
ไมวาจะเปนการรุกรานดวยกําลังทหาร  หรือกลุมบุคคลถืออาวุธ รวมตลอดถึงการรักษาความ
ปลอดภัยชายแดนนานน้ําภายในอาณาเขตทะเลหลวงและทางอากาศ 

3.2.3.2  การปองกัน ขัดขวาง ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนภัย
รายแรงตอชาติ รวมตลอดถึงการแทรกซึมบอนทําลายความม่ันคงของชาติ 

3.2.3.3  การปองกัน ขัดขวาง ระงับหรือปราบปรามการกอความไมสงบ
เรียบรอยของประเทศ การจลาจลหรือวินาศกรรม  

3.2.3.4  การระงับหรือบรรเทาภัยพิบัติรายแรง หรือขนาดใหญ อันเกิดจากการ
กระทําของกระบวนการกอการรายหรือศัตรูตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
3.3 พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ที่จะไดรับ 
ผูปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. จะไดรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

จําแนกได 3 กรณี ดังนี้ 
3.3.1 กรณีผูเสียชีวิต  

ผูเสียชีวิต จะไดรับสิทธิ 5 ลักษณะ คือ 
3.3.1.1  การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง เปนกรณีพิเศษ   
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การเลื่อนเงินเดือน/คาจางกรณีพิเศษ กําหนดไวโดยระเบียบฯ ขอ 7 มี
เกณฑการพิจารณาสรุปได 4 กรณี คือ 

(1) สูรบ/ตอสู จนเสียชีวิต ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจาง ไมเกิน 
9 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.1) 

(2) เสียชีวิตโดยการกระทําของศัตรู  ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ 
คาจาง  ไมเกิน 7 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.2) 

(3) ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจาง  
ไมเกิน 5 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.3) 

(4) ปวยเจ็บจนเสียชีวิต  ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาจาง  ไมเกิน 
3 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.4) 

ในรอบปงบประมาณท่ีเสียชีวิต หากผูนั้นไดปฏิบัติหนาท่ีมาไมนอยกวา 
6 เดือน จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมข้ึนอีก 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 7.5) 

การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง จะใชข้ันเงินเดือน/คาจางท่ีไดรับ ณ วัน
เสียชีวิต มาเปนฐานการเลื่อน และใหรับต้ังแตวันเสียชีวิต เปนตนไป (ระเบียบฯ ขอ 13 ประกอบขอ 
19) อยางไรก็ตาม การท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือน/คาจางดังกลาว เหตุท่ีเกิดข้ึนจะตองไมเกิดจาก
ความผิด หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย  นอกจากนี้ หากในรอบ
ปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ ผูนั้นประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ ก.บ.ท.ช. 
อาจลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือน/คาจางท่ีจะไดรับลงไดตามสมควร (ระเบียบฯ ขอ 16) 

หมายเหตุ ประชาชนท่ีเสียชีวิตจากการชวยเหลือราชการดานนี้       
จะไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง เนื่องจากไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางท่ีทางราชการกําหนด   

3.3.1.2 คาทดแทนการเสียชีวิต 
การใหเงินคาทดแทนการเสียชีวิต เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 20(1) , 

21, 22 และ 23 โดยจะจายเปนเงินใหอีกสวนหนึ่งนอกจากการเลื่อนเงินเดือน/คาจางท่ีไดรับตาม
ระเบียบฯ ขอ 7  โดยจายให 25 เทาของเงินเดือน/คาจาง  แตการเสียชีวิต จะตองเกิดจากการ
ตอสู/หรือจากการกระทําของศัตรู ไมเชนนั้น จะไดรับเพียง 1/2 ของอัตราท่ีกําหนด (ระเบียบฯ 
ขอ 20 และขอ 21) นอกจากนี้ ท้ังกรณีแรกและกรณีหลัง เหตุจะตองไมเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย (ระเบียบฯ ขอ 24)  

การคํานวณคาทดแทน จะตองนําเอาเงินเดือน/คาจางสุดทายกอน
เสียชีวิต มารวมกับเงินเพ่ิมตางๆ ไดแก  พ.ส.ร., พ.ป.ผ., เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา,     
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับเลื่อนฐานะ, เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ ท่ีไดรับอยู
กอนแลว มาเปนฐานคํานวณ  กรณีเงินเดือน/คาจางท่ีไดรับนอยกวาเงินเดือนทหารระดับ ป.1 ชั้น 1 
หรือกรณีประชาชนท่ัวไปซ่ึงไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางจากทางราชการ ใหถือเงินเดือนทหาร ป.1 ชั้น 
1 เปนฐานคํานวณแทน (ระเบียบฯ ขอ 23) 

3.3.1.3 คาจัดการศพ 
ผู ท่ี เสียชีวิตตามระเบียบ บ.ท.ช. จะไดรับคาจัดการศพ ไมเกิน 

20,000 บาท (ระเบียบฯ ขอ 25) 
3.3.1.4 การขอยศและเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ 

การขอยศเปนกรณีพิเศษสําหรับผูเสียชีวิต/พิการตองออกจากราชการ
ตามระเบียบ บ.ท.ช. จะมีเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยระเบียบ มิไดกําหนดเกณฑการพิจารณาไววา     
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จะใหขอยศใด และ ก.บ.ท.ช. ก็ไมมีอํานาจพิจารณาดวย คงมีเพียงระเบียบฯ ขอ 9 ท่ีกําหนดไวสรุป
ไดวา “กรณีทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา หรือผูบังคับบัญชา และสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน รายใดไดรับการเลื่อนเงินเดือน หรือคาจางตามระเบียบนี้แลว ใหปรับชั้นยศ 
ระดับหรือตําแหนง เพ่ือใหตรงกับชั้นหรือข้ันเงินเดือนหรือคาจางไดตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวย
การนั้น”  แตกระท่ังปจจุบัน ท้ังทหาร/ตํารวจตางก็มิไดวางระเบียบมารองรับขอนี้  ดังนั้น จึงมักเกิด
คําถามวา แลวจะขอยศและเครื่องราชอิสริยาภรณใหอยางไร  คําตอบ คือ การปฏิบัติสําหรับทหาร 
จะใชเงินเดือนท่ีเลื่อนข้ึนรับมาเปนตัวกําหนดชั้นยศท่ีจะขอ โดยหากเงินเดือนท่ีไดรับเปนกรณีพิเศษ
ตามระเบียบนี้ สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของช้ันยศใด (ดูจากเม็ดเงิน) ก็จะขอยศนั้น
ให หากสามารถปรับเทียบเขาไดหลายยศก็จะขอยศสูงสุดให โดยใหมีผลต้ังแตวันเสียชีวิต หรือกอน
วันออกจากราชการ แลวแตกรณี  ในสวนของตํารวจ ก็ถือปฏิบัติทํานองเดียวกัน  

สําหรับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ ระเบียบ บ.ท.ช. 
มิไดกําหนดเกณฑการดําเนินการไว และ ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจพิจารณาใหเชนเดียวกัน  ในทางปฏิบัติ
ท่ีผานมา กรณีทหาร จะพิจารณาขอพระราชทานใหเฉพาะผูมีพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ 
ขอ 7.1 (กรณีตอสู) โดยจะขอชั้นใดนั้นก็จะเปนไปตามบัญชีแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณสําหรับ    
ชั้นยศและเงินเดือนตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ฯลฯ พ.ศ.2536  และในสวนของขาราชการตํารวจ ก็ถือปฏิบัติทํานอง
เดียวกัน อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน สํานักเลขาธิการ ครม. ไดกําหนดเกณฑการขอข้ึนใหมเม่ือ         
ป 2550 โดยใหขอไดไมเกิน 2 ช้ันตรา นับจากชั้นตราปจจุบัน และหากผูนั้นไมเคยไดรับช้ันตราใด
มากอน ก็ใหขอในช้ัน บ.ม. นอกจากนี้ ในกรณีของผูเสียชีวิตจากเหตุความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตตามขอ 7.2  ก็ใหขอตามเกณฑดังกลาวดวยตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ สร.วาดวย
บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2550  

3.3.1.5 คารักษาพยาบาล  และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน (ในหวงท่ี
รักษากอนจะเสียชีวิต)   

(1)  คารักษาพยาบาล (กอนเสียชีวิต) 
ผูปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. จนไดรับอันตรายหรือปวย

เจ็บ โดยมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ตองเขารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ จะไดรับคารักษาพยาบาลตลอดเวลาท่ีเขารับการ
รักษา เวนแตมีสิทธิไดรับตามระเบียบราชการหรือหนวยงานอ่ืน และถาไมมีสถานพยาบาลของ
ราชการ หรือกรณีมีเหตุจําเปนฉุกเฉิน ก็ใหเขารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได โดยให
ไดรับคารักษาเต็มจํานวน (ระเบียบฯ ขอ 26) 

คาหอง/อาหารของผูปวย คาพยาบาลพิเศษ และคาซ้ืออวัยวะเทียม 
ใหเบิกไดตามท่ีจาย แตไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (ระเบียบฯ ขอ 27) 

(2) เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  (กอนเสียชีวิต) 
ผูไดรับอันตราย/ปวยเจ็บจากการตอสู/จากการกระทําของศัตรู  

จะไดรับ “เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน” ดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ 23 และขอ 28)  
ก .  1/30  ของ เ งิน เ ดือน/ค าจ า ง  (กรณีอ ยู รั กษา ตัว ใน

สถานพยาบาล)  และ 
ข. 1/60 ของเงินเดือน/คาจาง (กรณีพักฟนตามคําสั่งแพทย) 
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การคํานวณเงินชดเชยฯ จะนําเอาเงินเดือน/คาจาง (ณ เวลา
ท่ีรักษาซ่ึงอาจไมเทากันในแตละหวงของรายหนึ่งๆ หากมีหลายหวงและเงินเดือนแตละหวง
ตางกัน ก็ตองคิดเปนหวงๆ แลวนํามารวมกัน) มารวมกับเงินเพ่ิมตางๆ ไดแก พ.ป.ผ., พ.ส.ร., 
เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา สําหรับเล่ือนฐานะ และสําหรับประจําตําแหนงท่ีตองฝา
อันตรายเปนปกติ ท่ีไดรับอยูกอนแลว  มาเปนฐานคํานวณ   

กรณีเงินเดือน/คาจางของผูนั้นนอยกวาทหารระดับ ป.1 ชั้น 1 
หรือกรณีประชาชนท่ัวไปซ่ึงไมมีบัญชีอัตราเงินเดือน/คาจางจากราชการ ใหถือเงินเดือนทหารระดับ 
ป.1 ชั้น 1 เปนเกณฑคํานวณ และการคํานวณถามีเศษของบาท ใหปดเปน 1 บาท  

 
ตารางท่ี 4 

สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
ท่ีจะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีเสียชีวิต) 

 
 

ขอ 
 

พฤติกรรม 
การปฏิบัติ

หนาที่ 

บําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 
เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

คา 
ทดแทน 

การชวยเหลือตางๆ  อ่ืนๆ 
คา 

จัดการศพ 
(ไมเกิน) 

คารักษา 
พยาบาล 

เงินชดเชยการ 
ปวยเจ็บเปนรายวัน 

(กอนเสียชีวิต) 

ยศ เครื่องราชฯ 
(ไมเกิน) 

7.1 สูรบ/ตอ สู+จน
เสียชีวิต 

9 ขั้น 25 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

1/30 ของเงินเดือน 
(กรณีรักษาใน รพ.) 
1/60 ของเงินเดือน 

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

2 ชั้นตรา 

7.2 ถูกกระทํา+โดย
ศั ต รู + จ น
เสียชีวิต 

7 ขั้น 25 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

1/30 ของเงินเดือน 
(กรณีรักษาใน รพ.)  
1/60 ของเงินเดือน 

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

 

7.3 อุ บั ติ เ ห ตุ + จ น
เสียชีวิต 

5 ขั้น 12.5 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

 ตาม
เงินเดือน 

 

7.4 ป ว ย เ จ็ บ + จ น
เสียชีวิต 

3 ขั้น 12.5 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

20,000 
บาท 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

 ตาม
เงินเดือน 

 

 
หมายเหตุ   1. ประชาชนท่ัวไป จะไมไดเลื่อนข้ัน เพราะไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางตามท่ีทางราชการกําหนดไว 
 2.  ฐานเงินเดือน/คาจางท่ีใชคํานวณคาทดแทน กรณผีูใชบัญชีเงินเดือนของทางราชการ หาก 
  เงินเดือนท่ีไดรับนอยกวาเงินเดือนทหารระดับ ป.1 ข้ัน 1 ใหใชเงินเดือนทหารระดับ  ป.1  
  ข้ัน 1 เปนเกณฑคํานวณ สวนประชาชนท่ัวไป ก็ใหใชฐานเงินเดือนน้ีมาเปนเกณฑคํานวณ 
 3.  ยศ จะขอใหเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยจะขอใหตามเงินเดือนท่ีไดรับตามระเบียบน้ี  
  และตนสังกัดจะตองเสนอขอภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแลว 
 4.   กรณีเครื่องราชฯ หากไมเคยไดช้ันตราใด ใหขอช้ัน บ.ม. 
 5. กรณีถูกประทุษรายตามขอ 7.2  จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะขอเครือ่งราชฯ 

ใหดวย ทํานองเดียวกับขอ 7.1 สาํหรับกรณีโดยท่ัวไป***  
ท่ีมา : ระเบียบ บ.ท.ช. 
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3.3.2  กรณีผูทุพพลภาพ/พิการ  จนตองออกจากราชการ  
ผูทุพพลภาพ/พิการจนไมสามารถรับราชการตอไปไดจากการปฏิบัติหนาท่ี      

ตามระเบียบ บ.ท.ช.  จะไดรับสิทธิ 5 ประการ คือ 
3.3.2.1 การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง เปนกรณีพิเศษ   

การเลื่อนเงินเดือน/คาจางเปนกรณีพิเศษ สําหรับผูพิการทุพพลภาพ
จนไมสามารถรับราชการตอไปได  ใชเกณฑเหมือนกับผูเสียชีวิต แตมีขอแตกตางจากผูเสียชีวิต        
3 ประการ คือ  

(1) ในรอบปงบประมาณท่ีออกจากราชการ แมจะไดปฏิบัติหนาท่ีมา
ไมนอยกวา 6 เดือน ก็จะไมไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาจางเพ่ิมอีก 1 ข้ัน ขณะท่ีผูเสียชีวิต       
จะไดรับสิทธินี้ (ระเบียบฯ ขอ 7.5) 

(2) ฐานเงินเดือนท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง จะใชเงินเดือน/
คาจางท่ีไดรับ ณ วันสุดทายกอนออกจากราชการ  สวนผูเสียชีวิตจะใช ณ วันเสียชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 
13 ประกอบขอ 19) 

(3) วันมีผลในการเลื่อนเงินเดือน จะมีผลตั้งแตวันกอนวันออกจาก
ราชการ  ขณะท่ีผูเสียชีวิตจะมีผลต้ังแตวันเสียชีวิต (ระเบียบฯ ขอ 13 และขอ 19) 

3.3.2.2 คาทดแทน (ท่ีไมสามารถรับราชการตอไปได) 
การใหเงินคาทดแทนความพิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการ

ตอไปได เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 20(2) , 21, 22 และ 23 จะใหสิทธิเฉพาะผูท่ีรับราชการ 
(ประชาชนท่ัวไปไมมีสิทธิไดรับ) โดยจะจาย 30 เทาของเงินเดือน/คาจาง(มากกวาผูเสียชีวิตซ่ึง
ไดรับ 25 เทา) แตการทุพพลภาพ จะตองเกิดจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรู ไมเชนนั้น 
จะไดรับเพียง 1/2 ของอัตราดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 20(2) และขอ 21) และท้ังกรณีแรกและกรณี
หลัง เหตุจะตองไมเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเองดวย (ระเบียบฯ 
ขอ 24)   

การคํานวณคาทดแทน  ใชเกณฑเดียวกันกับการคํานวณคาทดแทน
การเสียชีวิต คือ ใชเงินเดือน/คาจางกอนออกจากราชการ รวมกับเงินเพ่ิมตางๆ ท่ีกลาวมาแลว 
เปนฐานคํานวณ  (ระเบียบฯ ขอ 23) 

3.3.2.3 การใหเงินชวยเหลือดํารงชีพ (ผูพิการทุพพลภาพขนาดหนัก) 
ผู พิ ก า ร ทุพพลภาพไม ส ามารถรั บ ร าชการต อ ได   จ ะ ได รั บ            

“เงินชวยเหลือดํารงชีพ” (มีลักษณะเดียวกับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ) ซ่ึงจะจายใหเปนราย
เดือน เดือนละไมเกิน 2 เทา ของเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันต่ํา แตจะตองเปนกรณีเหตุมิได
เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง และตองเปนกรณีพิการทุพพล
ภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงในการประกอบอาชีพตามท่ีกําหนด ดังนี้ (ระเบียบขอ 25 ทวิ) 

(1)  อัมพาตท้ังตัว 
(2)  อัมพาตครึ่งตัว 
(3)  อัมพาตครึ่งซีก ซ่ึงฟนฟูบําบัดสิ้นสุดแลวยังไมสามารถเดินได หรือ

เดินไดโดยตองใชเครื่องชวยพยุง และไมสามารถใชแขนและมือขางท่ีเปนอัมพาตได 
(4)  ตาบอดสองขาง 
(5)  แขนขาดสองขาง หรือมือขาดสองขาง 
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(6)  แขนขาดขางหนึ่งกับมือขาดอีกขางหนึ่ง 
(7)  ขาขาดสองขาง หรือขาขาดขางหนึ่งกับเทาขาดอีกขางหนึ่ง 
(8)  เทาขาดขางหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกขางหนึ่ง 
(9)  สมองเสื่อมหรือไดรับบาดเจ็บถาวรจนทําใหไมรูสึกตัวและไม

สามารถรักษาใหดีข้ึนได 
(10) เปนลมชักชนิดรุนแรง ซ่ึงพิสูจนไดแนชัดทางการแพทยแลววา 

เนื่องจากบาดเจ็บท่ีศีรษะ และมีอาการชักถึงข้ันหมดสติไมรูสึกตัวรวมกันไมตํ่ากวา 7 ครั้งในรอบป 
แมวาจะไดรับการควบคุมอาการชัก และดูแลรักษาอยางถูกตองจากแพทยโดยสมํ่าเสมอแลวก็ตาม 

(11) เปนโรคจิตซ่ึงมีอาการแสดงของโรค รวมกันไมตํ่ากวา 60 วันข้ึน
ไปในรอบป และแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรักษาไดหายขาดได 

(12) โรค หรือความพิการท่ีมีสภาพอาการไมตรงตาม (1) – (11) 
รวมท้ังโรคหรือความพิการอ่ืนมิไดกลาวไว แตมีสภาพพิการทุพพลภาพอยางเดนชัดใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะอนุกรรมการ ซ่ึง ก.บ.ท.ช. แตงต้ังข้ึน โดยประกอบดวยแพทยอยางนอย 3 คน พิจารณา
เสนอ ก.บ.ท.ช. อนุมัติเปนราย ๆ ไป 

หมายเหตุ 1. ระเบียบฯ มิไดนําเอาเง่ือนไขการออกจากราชการ
มาเปนตัวกําหนดสิทธิ หากแตใชอาการบาดเจ็บท่ีไดรับเปนตัวกําหนด ดังนั้น ขาราชการ/ลูกจางของ
ราชการ หากมีอาการตามขอหนึ่งขอใดขางตนแลว แมจะไมถูกใหออกจากราชการ ก็จะไดรับสิทธิ  
ขณะเดียวกัน แมผูนั้นจะถูกใหออกจากราชการ แตมีอาการไมเปนไปตามท่ีกําหนด ก็จะไมไดรับสิทธิ  
   2. ผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกันไมนอยกวา 2 เทาของเงินเดือนขาราชการพลเรือนข้ันตํ่าแลว หมดสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือดํารงชีพ  เวนแตไดรับนอยกวาอัตราดังกลาวก็จะมีสิทธิไดรับในสวนท่ีขาด (สวนใหญ
ขาราชการจะไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือดํารงชีพ เพราะปกติบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพท่ีไดรับ  
มักจะมากกวาอัตราดังกลาวอยูแลว  จึงสงผลใหผูมีสิทธิไดรับในทางปฏิบัติจริง มีเพียงขาราชการ     
ชั้นผูนอยท่ีเงินเดือนตํ่า รับราชการมาไมนาน และประชาชนท่ัวไปท่ีชวยเหลือราชการตามระเบียบนี้
เทานั้น) 

3.3.2.4 คารักษาพยาบาล และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  
หลักการใหสิทธิเหมือนกับกรณีผูเสียชีวิต   

3.3.2.5 การขอยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนกรณีพิเศษ 
การขอยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนกรณีพิเศษ สําหรับผูทุพพลภาพ/

พิการจนไมสามารถรับราชการตอไปได  ใชเกณฑเดียวกันกับผูเสียชีวิต จะตางกันเฉพาะวันมีผลดํารง
ยศสูงข้ึน โดยผูเสียชีวิตจะมีผลต้ังแตวันเสียชีวิต แตผูทุพพลภาพ/พิการจนตองออกจากราชการ     
จะมีผลต้ังแตวันกอนวันออกจากราชการ  
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ตารางท่ี 5 
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ท่ีจะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีไมสามารถรับราชการตอไปได) 
 
 

ขอ 
 

พฤติกรรม 
การปฏิบัติ

หนาที่ 

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 
เงินเดือน 
(ไมเกิน) 

คา 
ทดแทน 

การชวยเหลือตางๆ  อ่ืนๆ 
เงินดํารงชีพ 

(ไมเกิน) 
คารักษา 
พยาบาล 

เงินชดเชยการ 
ปวยเจ็บเปนรายวัน 

ยศ เคร่ืองราชฯ 
(ไมเกิน) 

7.1 สูรบ/ตอ สู+จน
พิการตองออก
จากราชการ 

9 ขั้น 30 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน

ขาราชการพล
เรือนขั้นตํ่า/

เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

1/30 ของเงินเดือน 
(กรณีรักษาใน รพ.) 
1/60 ของเงินเดือน 

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

2 ชั้นตรา 

7.2 ถูกกระทํา+โดย
ศัตรู+จนพิการ
ต อ ง อ อ ก จ า ก
ราชการ 

7 ขั้น 30 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน

ขาราชการพล
เรือนขั้นตํ่า/

เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

1/30 ของเงินเดือน 
(กรณีรักษาใน รพ.)  
1/60 ของเงินเดือน 

(กรณีพักฟน) 

ตาม
เงินเดือน 

 

7.3 ประสบอุบัติเหตุ
จนพิการกระท่ัง
ต อ ง อ อ ก จ า ก
ราชการ 

5 ขั้น 15 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน

ขาราชการพล
เรือนขั้นตํ่า/

เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

 ตาม
เงินเดือน 

 

7.4 ป ว ย เ จ็ บ + จ น
พิการตองออก
จากราชการ 

3 ขั้น 15 เทา
ของ

เงินเดือน/
คาจาง 

2 เทา ของ
เงินเดือน

ขาราชการพล
เรือนขั้นตํ่า/

เดือน 

ตาม
ระเบียบ
ขอ 26

27 

 ตาม
เงินเดือน 

 

 
หมายเหตุ   1. ประชาชนท่ัวไป จะไมไดเลื่อนข้ัน เพราะไมมีบัญชีเงินเดือน/คาจางตามท่ีทางราชการ 
  กําหนดไว 
 2.  คาทดแทนตามตารางน้ี จะไดรับเฉพาะผูท่ีออกจากราชการเทาน้ัน 
 3.  ฐานเงินเดือนท่ีใชคํานวณคาทดแทนและเงินชดเชย ใชหลักการเดียวกันกับผูเสยีชีวิต 
 4. ผูมีสิทธิไดรับเงินดํารงชีพ จะเปนขาราชการหรือประชาชนก็ได ถามอีาการทุพพลภาพจน 
  เปนอุปสรรคยิ่งในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพตามท่ีกําหนดในระเบียบน้ี (สวนใหญ

ขาราชการ จะไมมสีิทธิไดรับ เพราะไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพอันมีลักษณะคลายกัน
ไปแลวซึ่งระเบียบกําหนดใหหมดสทิธิรับซ้ําซอนกันอีก) 

 5.  ยศ จะขอใหเฉพาะทหาร/ตํารวจ โดยขอใหตามเงินเดือนท่ีไดรับตามระเบียบน้ี  
  และตนสังกัดจะตองเสนอขอภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแลว 

6. กรณีเครื่องราชฯ หากไมเคยไดช้ันตราใด ก็ใหขอช้ัน บ.ม.   
7. กรณีถูกประทุษรายตามขอ 7.2 จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะขอเครื่อง

ราชฯ ใหดวย ทํานองเดียวกับขอ 7.1 สําหรับกรณีโดยท่ัวไป *** 
ท่ีมา :  ระเบียบ บ.ท.ช. 
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3.3.3  กรณีผูบาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาท่ีเขาหลักเกณฑท่ี
กําหนด 

การปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. จนบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส หรือไมบาดเจ็บ
แตมีพฤติกรรมเขาเกณฑท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนด หรืออีกนัย คือ กลุมท่ียังสามารถรับราชการตอไปได    
จะไดรับสิทธิ ดังนี้ 

3.3.3.1 เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
การให พ.ส.ร. เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 10 มีหลายกรณี คือ 
(1)  สูรบ/ตอสู  ดวยความกลาหาญ จนบาดเจ็บสาหัส หรือสูรบ/

ตอสู จนเปนผลดีแกหนวย จนไดรับบาดเจ็บสาหัสจะไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 4 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 
10.1)  

คําวา “สูรบ/ตอสูดวยความกลาหาญ” หมายถึง สูรบ/ตอสูโดย
ไมหวั่นเกรงอันตรายดวยการยอมเอาชีวิตเขาแลกเพ่ือใหภารกิจสําเร็จหรือเพ่ือแกไขสถานการณใหดี
ข้ึน ท้ังนี้ ตองเปนการแสดงพฤติกรรมเปนรายบุคคลโดยไมตองคํานึงถึงผลสําเร็จของหนวย 

คําวา “สูรบ/ตอสู  จนเปนผลดีแกหนวย จนไดรับบาดเจ็บ
สาหัส”  หมายถึง  

 สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ 
 ทําลาย/ยึดยุทโธปกรณสําคัญหรืออาวุธสงครามได หรือ 
 ทําลาย/ยึดคายหรือฐานปฏิบัติการได หรือ 
 ในการสูรบ/ตอสูทางเรือสามารถทําความเสียหายแกฝายศัตรู

จนศัตรูตองลมเลิกการปฏิบัติการ ท้ังนี้ จะตองเปรียบเทียบกําลังรบหรือขีดความสามารถของท้ัง 2 
ฝาย ตลอดจนความเสียหายท่ีฝายเราไดรับประกอบดวย 

 การสูรบหรือตอสูครั้งนั้นเปนผลใหไดรับบาดเจ็บสาหัส และ
ผลท่ีไดรับจากการสูรบหรือตอสู  ฝายเราอาจไดรับความเสียหายบางข้ึนอยูกับความไดเปรียบ
เสียเปรียบของสถานการณ 

สําหรับคําวา “บาดเจ็บสาหัส” หมายถึง ตองรักษาเกินกวา 20 
วัน ท้ังในและนอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทย และอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. ท่ีจะ
พิจารณาลักษณะบาดแผล อาการบาดเจ็บ ตลอดจนอาการทุกขเวทนาประกอบกันดวย 

(2)  สูรบ/ตอสู จนเปนผลดีแกหนวย หรือสาหัสจากการ  สูรบ/
ตอสู  จะไดรับ พ.ส.ร. ไมเกิน 3 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.2) 

คําวา “สูรบ/ตอสู จนเปนผลดีแกหนวย” ตามขอนี้ หมายถึง 
การตอสูกับศัตรูเม่ือฝายเราเปนฝายเขาปราบปราม หรือเม่ือฝายเราถูกโจมตี โดยคํานึงถึงกําลังพลท้ัง 
2 ฝาย ลักษณะภูมิประเทศ ระยะเวลาท่ีตอสู และผลดีท่ีปรากฏ ดังนี้ 

 สามารถสังหารหรือจับศัตรูได หรือ 
 
 สามารถยึดยุทโธปกรณท่ีสําคัญ หรืออาวุธสงครามไดเปน

จํานวนมากหรือเอกสารลับท่ีสุดท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง หรือ 
 สามารถยึดคายหรือฐานปฏิบัติการท่ีสําคัญไดหลายแหง หรือ 
 ก ร ณี อ่ื น ๆ  น อ ก จ า ก ท่ี ก ล า ว ม า  ใ ห อ ยู ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ              

ของ ก.บ.ท.ช. ท่ีจะพิจารณาเปนรายเฉพาะกรณีๆ ไป 
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(3) สูรบ/ตอสู จนบาดเจ็บ หรือสาหัสจากการกระทําของศัตรูจะ
ไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน 2 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.3) 

คําวา “บาดเจ็บ” หมายถึง ตองรักษาเกินกวา 7 วัน ท้ังในและ
นอกสถานพยาบาลตามความเห็นแพทย และกรณีรักษาไมเกิน 7 วัน ก.บ.ท.ช.จะใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน 
หรือไมก็ได 

(4) บาดเจ็บจากการกระทําของศัตรู หรือสาหัสจากอุบัติเหตุ 
เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบนี้  โดยมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือ
ความผิดของตน จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.4 วรรคแรก) 

กรณีสูรบ/ตอสู  แตไมบาดเจ็บ อาจไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน      
ตามหลักเกณฑท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนด (ระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 10.4 วรรคสอง) (กรณีนี้  ก.บ.ท.ช.        
ไดกําหนดเกณฑการพิจารณาไว คือ ตองสูรบ/ตอสู หรือควบคุมการสูรบ/ตอสู อยางใกลชิด      
ซ่ึงฝายเราบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต แตหากฝายศัตรูเสียชีวิตหรือจับได ก็จะเขาเกณฑกรณีเปน
ผลดีแกหนวยตามระเบียบฯ ขอ 10.2 ซ่ึงจะมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.ไมเกิน 3 ข้ัน) 

(5)  ปฏิบัติหนาท่ีในยานอันตรายตามท่ี ก.บ.ท.ช. กําหนดดวยความ
เรียบรอยติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน  (หวงเวลาติดตอกัน 6 เดือน ไมจําเปนตองอยูในรอบ
งบประมาณเดียวกัน) จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน  

ผูปฏิบัติหนาท่ีในยานอันตรายซ่ึงไดทําการสูรบหรือตอสู หรือให
การสนับสนุนหนวยภาคพ้ืนดินในการสูรบหรือตอสูโดยมีระยะเวลารวมกันในรอบปงบประมาณ
เดียวกันไมนอยกวา 6 เดือน จะไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.5) 

ยานอันตรายดังกลาว ปจจุบัน ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส 
และ 4 อําเภอของสงขลา ไดแก เทพา จะนะ นาทวี และสะบายอย  และผูท่ีจะไดรับสิทธิจะตอง
บรรจุเปนกําลังพลของ กอ.สสส.จชต. (ปจจุบัน คือ กอ.รมน.ภาค 4)  

(6) ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ/เรือของตํารวจน้ํา ซ่ึงไดปฏิบัติ
หนาท่ีอยูในขณะท่ีเรือนั้นทําการสูรบ จนทําใหเจาหนาท่ีประจําเรือเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัสจากการสูรบ 
ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.6) 

(7) ปฏิบัติงานในอากาศ ซ่ึงทําการในอากาศและทําการบนอากาศยาน
เปนประจําท่ีทําการบินเขาไปปฏิบัติภารกิจในยานอันตราย หรือในพ้ืนท่ีท่ีหนวยภาคพ้ืนกําลังสูรบ     
ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน ตามจํานวนเท่ียวบิน ดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ 10.7) 

 การปฏิบัติภารกิจโจมตีเปาหมายภาคพ้ืน การลาดตระเวน 
การบินคุมกัน และการบินสกัดก้ัน หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการโจมตีเปาหมายภาคพ้ืน ตองมี
จํานวนเท่ียวบินรวมกันไมนอยกวา 20 เท่ียวบิน 

 การปฏิบัติภารกิจการสงกําลังบํารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา 
การท้ิงวัตถุเคมีทางอากาศ การคนหาและกูภัย ตองมีจํานวนเท่ียวบินรวมกันไมนอยกวา 30 เท่ียวบิน 

 การปฏิบัติภารกิจทางธุรการ หรือภารกิจอ่ืนๆ ตองมีจํานวน
เท่ียวบินรวมกันไมนอยกวา 40 เท่ียวบิน 

(8)  ปฏิบัติงานในอากาศ หรือผูท่ีไปปฏิบัติการตามหนาท่ี ซ่ึงอยูใน
อากาศยานท่ีไดทําการสูรบ หรือไดทําการเสี่ยงอันตราย จนอากาศยานถูกยิงมีรองรอยเปนหลักฐาน 1 ครั้ง 
หรือหลายครั้งในรอบงบประมาณ ใหไดรับ พ.ส.ร. 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 10.8) 
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ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานในอากาศยานใด ปฏิบัติท้ังภารกิจการรบ
และภารกิจสนับสนุนการรบ การนับเท่ียวบินรวม ใหนับเท่ียวบินของแตละประเภททดแทนกันได    
โดยเปลี่ยนใหเปนภารกิจประเภทเดียวกันตามอัตราสวนเท่ียวบินภารกิจการรบตอเท่ียวบินภารกิจ
สนับสนุนการรบเปน 2 ตอ 3 (ระเบียบฯ ขอ 10.9) 

การคํานวณเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) จะใชเงินเดือนใน
ปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนฐานคํานวณเหมือน พ.ป.ผ. และหากมีพฤติกรรมการปฏิบัติหลายครั้ง
ในรอบงบเดียวกัน จะนําทุกครั้งมารวมพิจารณา สวนจะให พ.ส.ร. ก่ีข้ันนั้น ข้ึนอยูกับ ก.บ.ท.ช.      
จะเห็นสมควร จึงสงผลใหเสนอขอ พ.ส.ร.ได จะตองพนจากปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้นไป
กอนเหมือนกับ พ.ป.ผ.  สําหรับวันมีผลท่ีจะไดรับ พ.ส.ร. จะไดรับต้ังแตวันตนปงบประมาณถัดจาก
ปงบประมาณท่ีกระทําความชอบนั้นเหมือน พ.ป.ผ. เชนเดียวกัน   

การคํานวณ พ.ส.ร. กรณีผูมีเงินเดือนเต็มข้ัน จะเต็มข้ัน การมีเศษ
ของบาท เงินเดือนในระดับไมเพียงพอท่ีจะนํามาคิดคํานวณ จะมีวิธีคิดอยางไร ประเด็นเหลานี้ 
ก.บ.ท.ช.ไดเคยตอบขอหารือตามท่ี กพ.ขอหารือไปแลว ขอใหดูรายละเอียดในหนังสือตอไปนี้ 

1. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ท่ี นร 0102/2254 ลง 26 มิ.ย.50 เรื่อง ตอบขอหารือการคํานวณเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีมีเศษของบาท ไมตองปดเศษ) 

2. หนังสือ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ท่ี นร 0102/3361 ลง 25 ก.ย.50 เรื่อง ตอบขอหารือการคํานวณเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) (กรณีเต็มข้ันหรือจะเต็มข้ัน) 

3. หนังสือ กพ. ท่ี  0004.33/10297 ลง 2 พ.ย.50 เรื่อง การคิด
คํานวณ พ.ส.ร. ตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีมีเศษของบาท และเต็มหรือจะเต็มข้ัน) 

กรณีประชาชน ซ่ึงไมมีเงินเดือนหรือคาจางตามบัญชีเงินเดือนคาจาง
ของราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีจะนํามาใชเปนฐานคํานวณ ระเบียบฯ ขอ 11 กําหนดใหจาย
เปนเงินกอนเดียวเรียกวา “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” ในอัตรา ดังนี้ 

(1) ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 4 ชั้น หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบ คนละ 4,800 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.1) 

(2) ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 3 ชั้น หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบ คนละ 3,600 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.2) 

(3) ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 2 ชั้น หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบ คนละ 2,400 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.3) 

(4) ผูอยูในเกณฑไดรับ พ.ส.ร. 1 ชั้น หรือข้ัน ใหไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบ คนละ 1,200 บาท (ระเบียบฯ ขอ 11.4) 

ท้ังนี้ ถาตอมาผูนั้นบรรจุเขารับราชการหรือทํางานในองคการของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ  เงินรางวัลสําหรับการสูรบท่ีเคยไดรับ จะตองปรับเปลี่ยนเปน พ.ส.ร. โดยจะไดรับใน
อัตรา 1/12 ของเงินรางวัลสําหรับการสูรบ และจะใหมีสิทธิรับหลังจากวันท่ีมีสิทธิไดรับเงินรางวัล
สําหรับการสูรบนั้นไมนอยกวา 1 ป  

หมายเหต ุ 1. การรับ พ.ส.ร. จะรับไดไมเกิน 4 ครั้ง (ระเบียบฯ ขอ 12) สวน พ.ป.ผ. 
จะรับไดไมเกิน 4 ครั้ง สําหรับคนรายแกง หรือกกเดียวกัน  ถาตางแกงหรือกกกันก็รับไดโดยไมจํากัด
จํานวนครั้ง 
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 2. ผูมีสิทธิรับ พ.ส.ร. หลายครั้งในปงบประมาณหนึ่งๆ ตองนําเอากรณี
เหลานั้นมารวมพิจารณาและนับเขาดวยกัน  และอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. วาสมควรจะอนุมัติให
สุทธิจํานวนก่ีข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 15) 

 3. ผูไดรับ พ.ส.ร. เกิน 1 ข้ัน มาแลว  ถาตอมามีสิทธิไดรับ พ.ส.ร. เกิน 1 ข้ัน 
อีก ให ก.บ.ท.ช. พิจารณาลด พ.ส.ร. ท่ีจะไดรับลงคราวละ 1 ข้ัน ทุกรอบปงบประมาณ แตหากลด
แลวจะไดรับนอยวา 1 ข้ัน ก็ใหไดรับ 1 ข้ัน (ระเบียบฯ ขอ 12) 

 4. ถาผูมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร. เสียชีวิต/ออกจากราชการไปกอนวันท่ีจะไดรับ 
พ.ส.ร. (คือเสียชีวิตไปกอนวันท่ี 1 ตุลาคม ของปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีปฏิบัติหนาท่ี)      
ก็ใหไดรับ พ.ส.ร. ต้ังแตวันเสียชีวิตหรือวันกอนวันออกจากราชการนั้น และหากมีสิทธิไดรับการเลื่อน
เงินเดือนเปนกรณีพิเศษดวย  ก็ใหไดรับการเลื่อนเงินเปนกรณีพิเศษ แตท้ังนี้ หาก พ.ส.ร. สูงกวา ก็ให
นํา พ.ส.ร. มาเปลี่ยนเปนการเลื่อนเงินเดือนแทน (ระเบยีบฯ ขอ 13) 

 5. ในรอบปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ หากผูนั้นประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ  ก.บ.ท.ช. อาจลดหรืองด พ.ส.ร. ไดตามท่ีเห็นสมควร (ระเบียบฯ 
ขอ 16) 

3.3.3.2 คาทดแทน (กรณีสูญเสียอวัยวะ) 
ผูสูญเสียอวัยวะ ซ่ึงเกิดจากการตอสู หรือจากการกระทําของศัตร ู 

แตไมเปนเหตุใหออกจากราชการ  จะไดรับ “คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ” โดยจะจายครั้งเดียว
ตามอัตราในระเบียบฯ ขอ 20 (3) – (19) ดังนี้ 

(1)  แขนขาดขางหนึ่งได 24 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง 
(2)  ขาขาดขางหนึ่งได 22 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง 
(3)  มือขาดขางหนึ่งได 18 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง 
(4)  เทาขาดขางหนึ่งได 15 เทา ของเงินเดือน/คาจาง 
(5)  ตาบอดขางหนึ่งได 11 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง 
(6)  หูหนวกท้ังสองขางได 9 เทา ของเงินเดือน/คาจาง 
(7)  หูหนวกขางหนึ่งได 4 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง 
(8)  นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่งได 4 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง 
(9)  นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทาครึ่ง ของเงินเดือน/คาจาง 
(10)  นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทา ของเงินเดือน/คาจาง 
(11)  นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่งได 2 เทา ของเงินเดือน/คาจาง 
(12)  นิ้วกอยขาดนิ้วหนึ่งได 1 เทา ของเงินเดือน/คาจาง 
(13)  นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่งได 3 เทา ของเงินเดือน/คาจาง 
(14)  นิ้วเทาอ่ืนขาดนิ้วหนึ่งได 1 เทา ของเงินเดือน/คาจาง 
(15)  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธุได 25 เทา

ของเงินเดือน/คาจาง 
(16)  การสูญเสียอวัยวะอ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกลาวไวใน (1) ถึง (15) 

จะไดรับเงินคาทดแทนเปนจํานวนเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของ ก.บ.ท.ช. เปนผูกําหนดพิจารณา
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากการสูญเสียอวัยวะนั้น กับผลท่ีเกิดจากการสูญเสียอวัยวะตามท่ีกลาวไวใน 
(1) ถึง (15) เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน 
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(17) การสูญเสียอวัยวะหลายสวนใหคํานวณเงินคาทดแทนทุกสวน  
แตเม่ือรวมกันแลวเงินคาทดแทนตองไมเกิน 30 เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 

กรณีสูญเสียอวัยวะ โดยมิไดเกิดจากการตอสูหรือเกิดจากการกระทํา
ของศัตรู  จะไดรับคาทดแทนเพียง ½ ของอัตราดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 20 และขอ 21) และหาก
เหตุเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง จะหมดสิทธิไดรับ (ระเบียบฯ 
ขอ 24) 

การคํานวณคาทดแทนอวัยวะ  ขอใหยอนกลับไปดูเกณฑการคํานวณ
คาทดแทนชีวิต หรือคาทดแทนความพิการจนตองออกจากราชการ เพราะใชเกณฑเดียวกัน (ระเบียบฯ 
ขอ 23) 

3.3.3.3 คารักษาพยาบาล/เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน   
ผูบาดเจ็บจากการปฏิบั ติหนา ท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช . จะไดรับ          

คารักษาพยาบาล และจะไดเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ระหวางรักษาตัวตามระเบียบฯ     
ขอ 26, ขอ 27 และ ขอ 28 ดวย (ขอใหกลับไปดูรายละเอียดในกรณีผูเสียชวีิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2
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ตารางท่ี 6 
สรุปพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี และบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ 

ท่ีจะไดรับ ตามระเบียบ บ.ท.ช. (กรณีสาหัส, บาดเจ็บ, ไมบาดเจ็บ) 
 

 
ขอ 

 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 

สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 
พ.ส.ร. 

(ไมเกิน) 
คาทดแทนการ
สูญเสียอวัยวะ 

การชวยเหลือตางๆ  
คารักษา 
พยาบาล 

เงินชดเชยการ 
ปวยเจ็บรายวัน 

10.1  สูรบ/ตอสู+อยางกลาหาญ+สาหัส   
 สูรบ/ตอสู+เกิดผลดีตอหนวย+สาหัส 

 
4 ขั้น 

ตามขอ 2021 
(กรณีสูญเสีย 

อวัยวะ) 

ตามขอ 2627 
(กรณีสาหัส) 

ตามขอ 28 
(กรณีสาหัส) 

10.2  สูรบ/ตอสูจนเปนผลคดีแกหนวย  เชน    วิ
สามัณฆาตกรรมผูกอความไมสงบ เปนตน 
 สาหัสจากการสูรบ/ตอสู 

 
3 ขั้น 

ตามขอ 2021 
(กรณีสูญเสีย 

อวัยวะ) 

ตามขอ 2627 
(กรณีสาหัส) 

ตามขอ 28  
(กรณีสาหัส) 

10.3  สูรบ/ตอสู+บาดเจ็บ   
 สาหัสจากการกระทําของศัตรู(ไมไดสู) 
 

 
2 ขั้น 

ตามขอ 2021 
(กรณีสูญเสีย 

อวัยวะ) 

ตามขอ 2627 
(กรณีบาดเจ็บ  

สาหัส) 

ตามขอ 28  
(กรณีบาดเจ็บ 

 สาหัส) 
10.4  บาดเจ็บ+จากการกระทําของศัตรู  หรือ 

 สาหัสจากอุบัติเหตุตางๆ 
 สูรบ/ตอสู+ไมบาดเจ็บ(แตมีฝายเราเสียชีวิต
หรือสาหัส) อาจไดรับ พ.ส.ร.1 ขั้น 

 
1 ขั้น 

ตามขอ 2021 
(กรณีสูญเสีย 

อวัยวะ) 

ตามขอ 2627 
(กรณีบาดเจ็บ  

สาหัส) 

ตามขอ 28 
(กรณีบาดเจ็บ
จากถกูกระทํา

เทานั้น) 
10.5  ปฏิบัติหนาท่ีเรียบรอยในยานอันตรายตามท่ี 

ก.บ.ท.ช.กําหนด ติดตอกันไมนอยกวา 6 
เดือน (ปจจุบันคือ ยะลา,ปตตานี,นราธิวาส 
และ 4 อําเภอสงขา) 

 
1 ขั้น 

   

 ปฏิบัติหนาท่ียานอันตรายซ่ึงไดสูรบหรือตอสู
หรือสนับสนุนหนวยภาคพื้นในการสูรบหรือ
ตอสูโดยมีเวลารวมกันไมนอยกวา 6 เดือนใน
รอบปงบฯ 

1 ขั้น    

10.6 ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือหรือเรือของ 
รน. ขณะท่ีเรือนั้นกําลังสูรบจนเจาหนา ท่ี
ประจําเรือเสียชีวิตหรือสาหัสจากการสูรบ 

 
1 ขั้น 

   

10.7 ปฏิบัติงานในอากาศซ่ึงทําการในอากาศและ
ทําการบนอากาศยานเปนประจําท่ีบินเขาไป
ปฏิบัติในยานอันตรายตามขอ 10.5 หรือใน
พื้นท่ีที่หนวยภาคพื้นกําลังสูรบ  

 
1 ขั้น 

   

10.8 ปฏิบัติงานในอากาศหรือปฏิบัติการตามหนาท่ี
ซ่ึงอยูในอากาศยานท่ีทําการสูรบ หรือไดทํา
การเ ส่ียงอันตรายจนอากาศยานถูกยิ ง มี
ร อ งรอย 1 ค ร้ั ง  ห รือหลายค ร้ังในรอบ
ปงบประมาณ 

 
1 ขั้น 

   

 
หมายเหตุ   กรณีประชาชนจะไดรบั “เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” แทน “พ.ส.ร.” 
 
ท่ีมา :  ระเบียบ บ.ท.ช. 
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3.4  ข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิ 
การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.  มีข้ันตอนสรุปได ดังนี้ 
3.4.1 การเสนอขอรับสิทธิ/เอกสารประกอบ  

3.4.1.1 การเสนอขอรับสิทธิ 
3.4.1.1(1) เม่ือมีผูอยูในเกณฑจะไดรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.     

ถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาช้ันตน จะตองดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึน 
(ไมตองอางฐานอํานาจใดๆ ในการออกคําสั่งแตงต้ังฯ เพราะระเบียบมิไดกําหนดไว ขอเพียงแตใหมี
การพิจารณาในรูปคณะกรรมการเทานั้น) เพ่ือสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานใหครบถวน 
(ไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการฯ หากสํานวนคดีท่ีเก่ียวของมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับ
การพิจารณาสิทธิ หรือเหตุเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอ
สําหรับการพิจารณาสิทธิโดยปราศจากขอนาสงสัยใดๆ) และพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้ 

(1) หากเขาเกณฑตามระเบียบฯ ใหเสนอเรื่อง
ตามลําดับชั้นไปยังผูมีอํานาจหนาท่ีย่ืนคําขอ คือ ผบก. ข้ึนไป เพ่ือพิจารณา  

(2) หากไมอยูในเกณฑจะไดรับสิทธิ เชน เหตุเกิดจาก
เรื่องสวนตัว  จากความผิดของตน จากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตน หรือโดยพฤติกรรม
ไมอยูในเกณฑ เปนตน  ใหผูบังคับบัญชา ไมวาจะเปนระดับใด ควรส่ังระงับเรื่อง แลวแจงให       
ผูขอรับสิทธิหรือทายาททราบ (ควรทําบันทึกเปนหลักฐานไวเพ่ือจะไดไมเกิดปญหาภายหลัง)  

(3) หากยังสงสัยวาเขาเกณฑหรือไม  ไมควรไปตัด
สิทธิกอน โดยควรเสนอเรื่องตามลําดับชั้นไปยัง ผบก. เพ่ือพิจารณาตัดสินใจวาจะเสนอหรือไม  

3.4.1.1(2)  เม่ือ ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป  รับเรื่องแลวตอง
ดําเนินการ ดังนี้  

(1) หากพฤติกรรมเขาเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7 
(กรณีเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ  บ.ท.ช.1 แยกเปน
รายบุคคล  เสนอตอ ก.บ.ท.ช.    

(2) หากเห็นวาเขาเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 10 และ 
11 (กรณีสาหัส/บาดเจ็บ/หรือไมบาดเจ็บ)  ใหจัดทําคําขอรับสิทธิตามแบบ บ.ท.ช.2 ซ่ึงเปนแบบ
คําขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) หรือหากเปนกรณีประชาชนท่ัวไป จะเรียกวาแบบคําขอ  
“เงินรางวัลสําหรับการสูรบ” เสนอตอ ก.บ.ท.ช. โดยแยกเปนรายบุคคล   

การ เสนอขอ พ .ส .ร .  สามารถทําได เ ม่ือพน
ปงบประมาณท่ีกระทําความชอบไปแลว เชน เหตุเกิดปงบประมาณ 2544 จะเสนอขอ พ.ส.ร.       
ได ตองพนจากปงบประมาณ 2544 กอน หรืออีกนัยคือ เสนอไดตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค.44 เปนตน  

 
(3 )  หากอยู ในหลักเกณฑ ท่ีจะได รับคาทดแทน                   

คารักษาพยาบาลหรือคาชวยเหลือตางๆ เชน คาจัดการศพ  เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน  
เปนตน ตามระเบียบฯ ขอ 20 – 28  ใหทําคําขอตามแบบ บ.ท.ช.3 ซ่ึงเปนแบบคําขอรับคาทดแทน
และเงินชวยเหลือตางๆ เสนอตอ ก.บ.ท.ช. โดยแยกเปนรายบุคคล 
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กรณีตามขอ (1) – (3) หากผู มีสิทธิในเหตุการณ
เดียวกันมีหลายราย  ใหเสนอขอรับสิทธิพรอมกัน เวนแตมีเหตุจําเปนท่ีจะตองขอรับสิทธิไปภายหลัง 
ก็ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนไปประกอบการพิจารณาดวย   

(4) หากไมเขาเกณฑตามระเบียบฯ ก็ไมจําเปนตอง
เสนอเรื่องไปให ก.บ.ท.ช. พิจารณา  โดยควรสั่งระงับเรื่องไป  

3.4.1.1(3) การเสนอขอรับสิทธิรวมทุกข้ันตอน  จะตองแลวเสร็จ
สามารถสงเรื่องไปยัง ก.บ.ท.ช. ไดภายใน 60 วัน นับแต 

(1) วันถึงแกความตาย (กรณีถึงแกความตาย)  
(2) วันออกจากราชการ (กรณีทุพพลภาพ/พิการ      

จนตองออกจากราชการ)  
(3) วันตนปงบประมาณถัดจากปงบประมาณท่ีกระทํา

ความชอบ (กรณีขอ พ.ส.ร.)  
ท้ังนี้ ทุกๆ กรณีท่ีกลาวมา หากเปนท่ีสงสัยวาเปนเรื่อง

ท่ีมีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัวหรือไม เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ซ่ึงบางเรื่อง
จําเปนตองรอผลคดีมาประกอบการพิจารณา ก็ใหนับต้ังแตวันท่ีรูผลแหงคดีถึงท่ีสุด   

2.4.1.1(4) ตามระเบียบฯ ขอ 16 กรณีผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ ก.บ.ท.ช. อาจลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือน
หรือ พ.ส.ร. ได  ดังนั้น การเสนอขอรับสิทธิ จะตองรายงานเหตุเหลานี้ไปพรอมกับการขอรับสิทธิดวย     

3.4.1.2  เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ  
การขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ตองแนบหลักฐาน ดังนี้ 
3.4.1.2(1)  การขอเล่ือนเงินเดือน/คาจางเปนกรณีพิเศษ (กรณี

ผูเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ) 
(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.ท.ช.1) แยกเปนรายบุคคล 
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาวา

ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในงบประมาณท่ีกระทําความชอบ  
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนกอนเสียชีวิต หรือกอน

ออกจากราชการ แลวแตกรณี (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระดับและหรือข้ันเงินเดือน ไมวาจะดวยเหตุ
ใดๆ เชน ไดรับการปรับระดับเงินเดือนใหเขากับชั้นยศ มีการแกไขคําสั่งเงินเดือน  มีการออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนยอนหลังมาในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ เปนตน ใหระบุขอเท็จจริงเหลานี้ให
ชัดเจนพรอมแนบคําสั่งและหรือหลักฐานประกอบดวย ไมเชนนั้น อาจสงผลใหการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ซ่ึงตองใชเงินเดือน ณ วันเสียชีวิตหรือวันสุดทายกอนออกจากราชการ แลวแตกรณี คลาดเคลื่อนไป) 

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) สําเนามรณบัตรและสําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ  
(6 )  หลั กฐานการแพทย ท่ี ยื นยั นว า ไม สามารถ          

รับราชการตอไปได 
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(7) สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการกรณีไมสามารถ  
รับราชการตอไปไดแลวถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพราะเหตุ
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปไดกรณีลาออกเอง 

(8) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา คําสั่งเด็ดขาดไมฟองของอัยการ เปนตน กรณีสงสัยวาเปนเรื่องท่ีมีสาเหตุมาจากเรื่อง
สวนตัว หรือจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง 

(9) กรณีถึงแกความตายเนื่องจากการปวยเจ็บ ใหแนบ
รายงานของแพทยท่ีทางราชการรับรอง  ซ่ึงไดตรวจอาการปวยเจ็บของขาราชการตํารวจผูนั้นวาปวย
เจ็บถึงแกความตายดวยโรคใด และเก่ียวเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.หรือไม (หากไม
ชัดเจนใหสอบสวนแพทยยืนยันวาปวยเจ็บถึงแกความตายดวยสาเหตุใด และเกิดจากการปฏิบัติ
ราชการดาน บ.ท.ช. หรือไมอยางไร)  

(10) หลักฐานการสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ี  ไดแก 
ก. คําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.ท่ีเปนเหตุให

ถึงแกความตาย/พิการทุพพลภาพจนตองออกจากราชการ พรอมตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบ
คําสั่ง 

ข.หลักฐานการอนุมัติใหไปปฏิบั ติราชการท่ี
เก่ียวของ 

ค. รายงานประจําวันธุรการหรือคดีท่ีเก่ียวของ 
ง. กรณีสั่งดวยวาจาใหผูบังคับบัญชายืนยันดวย 

(11) สําเนาสํานวนคดี (ท้ังสํานวน) และ/หรือสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึน (แลวแตความจําเปนตามท่ี
ไดกลาวในขอ 3.4.1.1(1)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุ วา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.อยางไร 
เสียชีวิตเพราะเหตุใดและมีสาเหตุมาจากปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.หรือไม อยางไร ไดตอสูกับฝายตรง
ขามหรือไม อยางไร กรณีมีผูกระทําความชอบในคราวเดียวกันหลายคน ใหแยกพิจารณาพฤติกรรม
เปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือไม อยางไร 

ข. แผนท่ีสังเขป โดยใหปรากฏ 
 เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
 ตําแหน งและระยะหาง เปนรายบุคคล       

ของฝายเราและฝายตรงขามขณะยิงตอสูกัน 
 วิถีกระสุนของฝายเรา และฝายตรงขาม 
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและกระสุนท่ีฝายเราใชยิงตอสู  โดยให
ระบุชนิด ขนาด ยี่หอ กระสุนปนท่ีใชยิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุนปนหรือลูกโม 
ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปนของราชการ 
ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการจําหนายกระสุนปน
ประกอบการพิจารณาดวย  
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(12) กรณีถูกประทุษรายเสียชีวิตในพ้ืนท่ีชายแดน
ภาคใต หากยังไมชัดเจนวาถูกประทุษรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีของผูนั้นหรือไม  ก็ให ผวจ.  ผบช. หรือแมทัพภาค 4    
ข้ึนไป มีหนังสือรับรองเปนหลักฐานดวยวา เปนกรณีถูกประทุษรายโดยกลุมผูกอความไมสงบใน
พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือปราบปราม   
การกอความไมสงบในพ้ืนท่ีของผูนั้น  (กรณีนี้เปนหลักเกณฑเพ่ิมเติมท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนดข้ึนใช
เปนพิเศษสําหรับเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ) เวนแตปรากฏชัดวาเหตุเกิด
จากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 ซ่ึงจะตองขอรับสิทธิตามระเบียบนั้น หรือ     
เกิดจากเรื่องสวนตัวซ่ึงไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิใดๆ  

3.4.1.2(2) การขอ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ (กรณี
สาหัส/บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บแตมีพฤติกรรมเขาเกณฑท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนด) 

(1) แบบคําขอ พ.ส.ร. (แบบ บ.ท.ช.2) แยกเปนรายบุคคล 
(2) หนังสือรับรองความประพฤติของผูบังคับบัญชาวา 

ไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาท่ีในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบ 
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในปงบประมาณท่ี

กระทําความชอบ (ขอใหดูเรื่องการออกคําสั่ง พ.ป.ผ. เพ่ือปองกันการผิดพลาดเก่ียวกับเงินเดือนท่ีใช
ในการคิดคํานวณ)  

(4) สําเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.7  
(5) หลักฐานกรณีบาดเจ็บ/สาหัส  

 กรณีบาดเจ็บ  ใหแนบหลักฐาน คือ แบบประวัติ
การปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล (แบบ บ.ท.ช.6) ซ่ึงจะตองปรากฏตําแหนง  ลักษณะบาดแผล  
อาการบาดเจ็บ  วิธีการรักษา  จํานวนวันท่ีรักษาท้ังในและนอกสถานพยาบาล  และหลักฐานการลา
ปวย 

 กรณีสาหัส ใหแนบหลักฐานเหมือนกรณีบาดเจ็บ  
และหากนาจะมีปญหาวาเปนกรณีสาหัสหรือไม ก็ใหสอบสวนแพทยดวยวา อาการบาดเจ็บมี
ลักษณะปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนา  หรือประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา 20 วัน 
หรือไม อยางไร พรอมแนบหลักฐานการลาปวยดวย 

(6) ผลคดีถึงท่ีสุดพรอมหลักฐานประกอบ เชน สําเนา
คําพิพากษา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการไดรับบาดเจ็บอาจเกิดจากเรื่องสวนตัว หรือเกิดจาก
ความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง หรือสําเนาคําสั่งเด็ดขาดไมฟองของ
อัยการ กรณีกระทําวิสามัญฆาตกรรมโจรกอความไมสงบ  เปนตน 

(8)  หลักฐานการสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ี ไดแก 
ก. คําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช. พรอมท้ัง

ตารางการปฏิบัติหนาท่ีประกอบคําสั่ง 
ข. กรณีสั่งดวยวาจา ใหสอบสวนผูบังคับบัญชา

ยืนยัน 
(9)  สําเนาสํานวนคดี (ท้ังสํานวน) และ/หรือสํานวน

การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับการแตงต้ัง (ตามความจําเปนซ่ึงไดกลาวไว
ในขอ 3.4.1.1(1)) โดยใหปรากฏสาระสําคัญและหลักฐาน ดังนี้ 
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ก. รายละเอียดพฤติการณการปฏิบัติหนาท่ีของผู
ขอรับสิทธิท้ังกอน ขณะ และหลังเกิดเหตุวา ผูขอรับสิทธิไดปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.อยางไร บาดเจ็บ
เพราะเหตุใดและมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีดาน บ.ท.ช.หรือไม ไดทําการตอสูกับฝายตรงขาม
หรือไม ดวยอาวุธชนิดใด อยางไร กรณีมีผูกระทําความชอบในคราวเดียวกันหลายคน ใหแยก
พิจารณาพฤติกรรมเปนรายบุคคลวา ผูใดสมควรไดรับ พ.ส.ร.ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอใด อยางไร  

ข. แผนท่ีสังเขปแสดงพฤติการณตอสูกับฝายตรงขาม 
โดยใหปรากฏ 

 เสนทางและทิศทางการเดินทาง 
 ตําแหนงและระยะหางเปนรายบุคคลของ

ฝายเราและฝายตรงขามขณะยิงตอสูกัน 
 วิถีกระสุนของฝายเรา และฝายตรงขาม 
 สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ 

ค. อาวุธและกระสุนท่ีฝายเราแตละคนใชยิงตอสู  
โดยใหระบุชนิด ขนาด ยี่หอ กระสุนปนท่ีใชยิงออกไป กระสุนปนท่ีเหลือในซองกระสุนปนหรือลูกโม 
ความสามารถในการรองรับการบรรจุกระสุนในแตละครั้ง ใหชัดเจนดวยหากใชอาวุธปนของราชการ 
ใหแนบหลักฐานการเบิกจายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตลอดจนหลักฐานการจําหนายกระสุนปน
ประกอบการพิจารณาดวย  

(10)  กรณีถูกประทุษรายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต หากยังไมชัดเจนวาถูกประทุษรายจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือ
ปราบปรามการกอความไมสงบในพ้ืนท่ีของผูนั้นหรือไม  ก็ให ผวจ. ผบช. หรือแมทัพภาค 4 ข้ึน
ไป มีหนังสือรับรองเปนหลักฐานประกอบดวยวา เปนกรณีถูกประทุษรายจากกลุมผูกอความไม
สงบในพ้ืนท่ี โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกัน ระงับ ขัดขวางหรือปราบปราม
การกอความไมสงบในพ้ืนท่ีของผูนั้น (กรณีนี้เปนขอกําหนดเพ่ิมเติมท่ี ก.บ.ท.ช.กําหนดข้ึนใชเปน
พิเศษสําหรับเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ) เวนแตเหตุเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีตามระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 ซ่ึงจะตองขอรับสิทธิตามระเบียบนั้น หรือ เกิดจากเรื่อง
สวนตัวซ่ึงไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิใดๆ  

3.4.1.2(3)  การขอรับคาทดแทน/คาจัดการศพ/เงินชดเชยการ
ปวยเจ็บเปนรายวัน   

(1) แบบคําขอรับสิทธิ (แบบ บ.ท.ช.3) ใหแยกเปน
รายบุคคล 

(2) หลักฐานอ่ืนๆ ใหนําเรื่องการขอเลื่อนเงินเดือน  
หรือการขอ พ.ส.ร. แลวแตกรณี  มาประกอบเรื่องเพราะใชทํานองเดียวกัน 

3.4.2 การปฏิบัติภายหลงัจาก ก.บ.ท.ช. มีมต ิ
3.4.2.1 กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัล

สําหรับการสูรบ   
หาก ก.บ.ท.ช. อนุมัติเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัล

สําหรับการสูรบ  สาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะสงมติ ก.บ.ท.ช. ใหผูย่ืนคําขอ 1 ชุด ผูมีอํานาจ
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สั่งเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร.หรือเงินรางวัลสําหรับการสูรบ 1 ชุด และกรมบัญชีกลางหรือ        
คลังจังหวัด 1 ชุด เพ่ือทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

เม่ือตนสังกัดไดรับแจงมติแลว จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
(1) กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน/คาจาง 

ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางประจําป จะตอง
ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางใหนั้น (ตามแบบคําสั่งท่ี ตร.กําหนดเปนการเฉพาะ โปรดดูใน
ภาคผนวก) โดยใชฐานเงินเดือน ณ วันเสียชีวิต หรือ ณ วันกอนออกจากราชการ (กรณีพิการจนตอง
ออกจากราชการ) มาเปนฐานคํานวณ และใหมีผลต้ังแตวันเสียชีวิต หรือวันกอนวันออกจากราชการ 
แลวแตกรณี 

การขอยศเปนกรณีพิเศษใหแกผูมีพฤติกรรมเขาเกณฑตาม
ระเบียบฯ ขอ 7 และเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูมีพฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ         
ขอ 7.1  7.2  ตร.จะดําเนินการใหเอง ไมตองเสนอขอไป  

(2)  กรณีอนุมัติ พ.ส.ร.   
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป  จะตองออกคําสั่ง

ใหผูนั้นไดรับ พ.ส.ร. ตามมติ (ใชแบบคําสั่งท่ี ตร.กําหนด กรุณาดูในผนวก) 
การออกคําสั่ง พ.ส.ร. จะใชเงินเดือนในปงบประมาณท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีมาเปนฐานคํานวณ และใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค. ของปงบประมาณถัดไป 
การออกคําสั่ง พ.ส.ร. ท่ีผานๆ มา บางครั้งมีความคลาดเคลื่อน

ไป สาเหตุสวนใหญเกิดจากข้ันและอัตราเงินเดือนในปงบประมาณท่ีกระทําความชอบซ่ึงนํามาใชเปน
ฐานคํานวณไมถูกตองตามความเปนจริง ซ่ึงอาจเกิดจากการแกไขคําสั่งเงินเดือนของผูนั้น การปรับ
ระดับเงินเดือนใหตรงกับชั้นยศ หรืออ่ืนๆ  ดังนั้น ขอใหพึงระวังดวย  

กรณีเงินเดือนในระดับไมเพียงพอคิดคํานวณ พ.ส.ร. หรือ
กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน จะเต็มข้ัน หรือคิดแลวมีเศษของบาท จะตางจาก พ.ป.ผ. โดยขอให
ยอนกลับไปดูรายละเอียดท่ีไดกลาวมาแลวในสวนทายของขอ 3.3.3.1  

(3)  กรณีอนุมัติเงินรางวัลสําหรับการสูรบ (ประชาชน) 
กรณีนี้มีเฉพาะประชาชนท่ัวไป  ในการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชา

ตนสังกัดท่ีมีอํานาจออกคําสั่ง ดําเนินการออกคําสั่งใหไดรับตามมติและดําเนินการเบิกจายตอไป 
ท้ังนี้ เม่ือดําเนินการออกคําสั่งตางๆ ดังกลาวแลว ใหสงสําเนาคําสั่งไป

ยัง ก.บ.ท.ช. (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด 
และ งานความชอบกรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. รวมท้ังหนวยอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3.4.2.2  กรณี ก.บ.ท.ช. อนุมัติเงินคาทดแทน และเงินชวยเหลือตางๆ  
หาก ก.บ.ท.ช. อนุมัติคาทดแทน และเงินชวยเหลือตางๆ สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะสงมติของ ก.บ.ท.ช. ใหผูเบิก กับกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดผูจาย 
และจะสงคําขอคืนผูมีอํานาจหนาท่ียื่นคําขอ เม่ือผูมีอํานาจหนาท่ีย่ืนคําขอไดรับแจงมติแลว จะตอง
เบิกจายตามระเบียบของกระทรวงการคลังตอไปโดยเร็ว 

การจายคาจัดการศพ  ใหจายแกหนวยราชการ หรือบุคคลท่ีจัดการศพ
ของผูเสียชีวิต 

การจายเงินตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคแรก ใหผู ย่ืนคําขอ
ตรวจสอบผูมีสิทธิรับมรดกโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินตอไป การจายเงิน   
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ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ 29 วรรคหลัง ถามีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินคาทดแทนไว ก็ใหจาย
ตามท่ีแสดงเจตนาระบุ แตถาไมมี ใหผู ย่ืนคําขอตรวจสอบผูมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสําหรับผูท่ีไดรับบํานาญพิเศษเพ่ือจายใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
ตอไป 

เม่ือจายเงินคาทดแทนและการชวยเหลือแลว ใหผูมีอํานาจหนาท่ีย่ืน
คําขอแจงไปยังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทราบดวย 

3.4.2.3  กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติไมอนุมัติคําขอ หรือมีมติเปนอยางอ่ืน   
บางครั้ง ก.บ.ท.ช. อาจมีมติไมอนุมัติตามคําขอหรือมีมติเปนอยางอ่ืน 

เชน ใหรอผลคดี เปนตน  กรณีเชนนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะแจงใหผูมีอํานาจหนาท่ี
ยื่นคําขอทราบเชนเดียวกัน และผูยื่นคําขอดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น พรอมท้ังแจงให
ผูขอรับสิทธิหรือทายาทไดทราบตอไปดวย  
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ตารางท่ี 7 
สรุปข้ันตอนการดําเนินการใหไดรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. (ทุกกรณี ) 

 
ลําดับ ผูปฏิบัติ การปฏิบัติ 

1 ผูบังคับบัญชาช้ันตน   ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานแลวเสนอขอรับสิทธิตามลําดับ
ช้ัน  

2 ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ตรวจสอบและพิจารณา   
  หากเห็นวาเขาเกณฑ ใหเสนอเรื่องไปยัง ผบก.   
  หากไมเขาเกณฑ ควรสั่งระงับเรื่องไป  

3 ผบก. หรือเทียบเทาข้ึนไป ตรวจสอบและพิจารณา 
  หากเห็นวาเขาเกณฑ ใหเสนอเรื่องไปยัง ก.บ.ท.ช. สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใช แบบ บ.ท.ช.1 (กรณีขอ
เลื่อนเงินเดือน), แบบ บ.ท.ช.2 (กรณีขอรับเงิน พ.ส.ร.หรือ
รางวัลสําหรับการสูรบ) และแบบ บ.ท.ช.3 (กรณีขอรับเงิน
คาทดแทนและเงินชวยเหลือตางๆ)   

  หากไมเขาหลักเกณฑ ควรสั่งระงับเรื่องไป 
4 ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า

บําเหน็จความชอบ (กรณีขอเลื่อน
เ งินเดือน หรือ พ.ส.ร.หรือเ งิน
ราง วั ลสํ าหรับการสู รบ )  และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาค า
ทดแทนและการชวยเหลือ (กรณี
ขอรับคาทดแทน/การชวยเหลือ) 

ตรวจสอบและพิจารณา 
  หากเห็นวาเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอ ก.บ.ท.ช. วา “ควร

อนุมัติ” 
  หากเห็นวาไมเขาหลักเกณฑ จะมีมติเสนอ ก.บ.ท.ช. วา “ควร

ไมอนุมัติ”  

5 ก.บ.ท.ช. มีมติอนุมัติ/ ไมอนุมัติ แลวแจงตนสังกัดทราบ 
6 ตนสังกัด   ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ประจําป(กรณีอนุมัติเลื่อนเงินเดือน) สวนยศและหรือเครื่อง
ราชฯ  ตร.จะดําเนินการใหแลวจะแจงใหทราบ 

  ออกคําสั่ง พ.ส.ร. โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป 
(กรณีอนุมัติ พ.ส.ร.) 

  ออกคําสั่งใหรับเงินรางวัลสูรบ (กรณีอนุมัติสิทธิน้ี ซึ่งจะมี
เฉพาะประชาชนท่ัวไป) 

  สงสําเนาคําสั่งไปยัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 
กระทรวงการคลัง, งานความชอบกรณีพิเศษ ทพ. และ
กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด แลวแตกรณี และหนวยอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

  เบิกจายเงินคาทดแทน/เงินชวยเหลือ(กรณีอนุมัติ) แลวแจง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดทราบดวย 
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3.5 สาระนารูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ บ.ท.ช.  
3.5.1 ผูท่ีเคยไดรับ พ.ส.ร. และออกจากราชการไปแลว ตอมาไดบรรจุกลับเขารับราชการ  

ผูนั้นมีสิทธิไดรับ พ.ส.ร.ตอไปอีก (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี สร 0202/ว 63 ลงวันท่ี 
11 ก.ค.16 เรื่อง สิทธิการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ ประกอบกับท่ี นร 0201/15886    
ลง 6 ต.ค.32 เรื่อง การใหเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดของผูขอกลับเขารับ
ราชการ) และควรออกคําสั่งใหไดรับอีกครั้ง โดยผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําป  โดยอางท่ีมา 
คือ คําสั่งเดิม ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการเบิกจาย  

3.5.2 เง่ือนไขบางประการของการขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. 
3.5.2.1 ผู ท่ีไดรับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ หรือบําเหน็จ

ความชอบตามระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดสําหรับเหตุการณเดียวกันไปแลว  หมดสิทธิท่ีจะไดรับ
บําเหน็จความชอบ ไดแก การเลื่อนเงินเดือน หรือ พ.ส.ร./เงินรางวัลสําหรับสูรบ ตามระเบียบนี้ 
(ระเบียบฯ ขอ 17) 

3.5.2.2 กรณีเงินคาทดแทนทุกชนิด  หากไดรับเงินทําขวัญหรือเงินอ่ืนๆ ใน
ลักษณะเดียวกันจากทางราชการไปแลว หมดสิทธิท่ีจะไดรับเงินคาทดแทนตามระเบียบนี้ (ระเบียบฯ 
ขอ 24) 

3.5.2.3 กรณีคารักษาพยาบาล  หากมีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ
หรือหนวยงานอ่ืนแลวจะไมมีสิทธิรับตามระเบียบนี้ (ระเบียบฯ ขอ 26)  

 
3.6 ขอเปรียบเทียบระหวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 กับระเบียบ บ.ท.ช. 
ท่ีผานๆ มาพบวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติเก่ียวกับการขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษของ     

แตละหนวย มักเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 กับระเบียบ บ.ท.ช. ดังนั้น จึงขอสรุปความเหมือนและ      
ความแตกตางของระเบียบท้ัง 2 ฉบับไวดังปรากฏตามตาราง และคําอธิบายทายตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 8 
ขอเปรียบเทียบระหวางระเบียบ บ.ท.ช. กับ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
ขอเปรียบเทียบ ระเบียบ 

ระเบียบ บ.ท.ช. ระเบียบ สร. ฯลฯ 2521 
ผูจะไดรับสิทธิ ขาราชการ/พนักงานรัฐ/บุคคลท่ัวไป ขาราชการ 
ลักษณะหนาท่ี ปองกันอธิปไตย/รักษาความมั่นคง/รักษา

ความสงบเรียบรอยของชาต ิ
ปราบปรามผูกระทําผดิท่ัวไป 
และหนาท่ีท่ัวๆ ไป 

 
 
 
 
 

สิทธิประโยชน 
 

บําเหน็จความชอบ 
 เงินเดือน/ยศ/เครื่องราชฯ 
 พ.ส.ร./เงินรางวัลสูรบ 

บําเหน็จความชอบ 
 เงินเดือน/ยศ/เครื่องราชฯ  
 พ.ป.ผ. 

เงินคาทดแทน  
 เงินทดแทนการเสียชีวิต 
  เงินทดแทนการออกจากราชการ 
  เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ 

 
ไมม ี

เงินชวยเหลือ/สงเคราะห 
 คาจัดการศพ 
 เงินดํารงชีพผูพิการขนาดหนัก 
 คารักษาพยาบาล 
 เงินชดเชยการปวยเจ็บรายวัน 

 
 

ไมม ี
 

การบาดเจ็บจากหนาท่ี
แตไมอยูในเกณฑท่ีจะ
ไดรับสิทธิ 

 มี 1 กรณี คือ   
 อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ (ไมถึงสาหัส) 

จากการปฏิบตัิหนาท่ีดาน บ.ท.ช. 

 มีหลายกรณี คือ 
(1) ถูกกระทํา+บาดเจ็บ/สาหสั จากการ

ปฏิบัติหนาท่ีปกติ (มิใชจากการปราบ) 
(2) อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ/สาหัส จากการ

ปฏิบัติหนาท่ีปกติ (มิใชจากการปราบ) 
(3) อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ (ไมถึงสาหสั) 

จากการปฏิบตัิหนาท่ีปราบ 
ข้ันเงินเดือน 3 – 9 ข้ัน 1 – 7 ข้ัน 

พ.ส.ร./พ.ป.ผ. 1 – 4 ข้ัน 1 – 4 ข้ัน 
อํานาจการใหขอยศ ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ คณะกรรมการฯ มีอํานาจ 
หลักเกณฑการขอยศ ขอใหตามเงินเดือน ขอใหตามพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี 

อํานาจการใหขอ 
เครื่องราชฯ 

ก.บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ คณะกรรมการฯ มีอํานาจ 

หลักเกณฑการขอ 
เครื่องราชฯ 

ไมมีกําหนดไว ทางปฏิบัติ ตร.จะขอให
เฉพาะเขาเกณฑขอ 7.1 โดยขอใหไมเกิน 
2 ช้ันตรา (กรณีเหตุเกิดจากความไมสงบ
ใน จชต. จะขอใหขอ 7.2 ดวย) 

มีกําหนดไวโดยมติคณะกรรมการฯซึ่งใหขอ
เฉพาะพฤติกรรมเขาเกณฑขอ 7(1)/9(1)  
โดยจะขอใหไมเกิน 2 ช้ันตรา 

ท่ีมา :   ระเบียบ บ.ท.ช. และระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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จากตารางดังกลาว จะพบวาระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
พ.ศ.2521 กับระเบียบ บ.ท.ช. มีความเหมือนกันบางประการ คือ จํานวนข้ันของ พ.ป.ผ. กับ พ.ส.ร. 
โดยมีขอบเขตข้ันสูงสุดและตํ่าสุดเทากัน นอกนั้นเห็นไดวามีความแตกตางกัน ดังนี้ 

1. ผูจะไดรับสิทธิ   
ผูจะไดรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. จะเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจาง    

ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดก็ได  ขณะท่ีผูจะไดรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะตองเปน “ขาราชการ”  

2. ลักษณะหนาท่ี  
การปฏิบัติหนาท่ีท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบ บ.ท.ช. จะตองเปนการ

ปฏิบัติหนาท่ีปองกันอธิปไตย รักษาความม่ันคง หรือรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ ซ่ึงอาจ
กลาวไดวา เปนหนาท่ีระดับมหภาค  ขณะท่ีหนาท่ีตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 คงเปนเพียงหนาท่ีปราบปรามผูกระทําความผิดท่ัวไปและหนาท่ีอ่ืนท่ัวๆ 
ไปของขาราชการ ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนหนาท่ีในระดับจุลภาค  และเพ่ือความเขาใจจึงขอยกตัวอยาง
ประกอบ ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 1 เจาหนาท่ี ตชด. ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพ่ือปองกัน      
การรุกรานจากนอกราชอาณาจักร เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. หากระหวางลาดตระเวน
เกิดอุบัติเหตุตกเขาเสียชีวิต จะตองขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.  

ตัวอยางท่ี 2  เจาหนาท่ี ตชด. ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพ่ือปองกัน     
การรุกรานจากนอกราชอาณาจักร ปกติเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. แตหากระหวาง
ลาดตระเวนไดพบเหตุการณโจรกรรมรถแลวเกิดการยิงตอสูกับผูกระทําผิดจนเสียชีวิต กรณีเชนนี้
จะตองขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 เพราะ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปนเหตุใหเสียชีวิต เปนกรณีปราบปรามผูกระทําผิดโจรกรรมรถ
ตามปกติท่ัวไป มิใชการปองกันหรือรักษาอธิปไตย รักษาความม่ันคง หรือความสงบเรียบรอย       
ของประเทศตามระเบียบ บ.ท.ช.  

จากตัวอยางท่ียกมา สรุปไดวา กรณีใดจะเขาหลักเกณฑตามระเบียบใดนั้น ตองถือ
ตามพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปนสาเหตุใหเสียชีวิต/บาดเจ็บเปนสําคัญ วาเปนเรื่อง          
การปองกันอธิปไตยฯ ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือวาเปนเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีโดยท่ัวๆ ไป            
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 

3. สิทธิประโยชน 
สิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. มีหลายลักษณะกวาในระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 โดยระเบียบ บ.ท.ช. จะมีท้ังการตอบแทนในรูปบําเหน็จ
ความชอบ ไดแก การเลื่อนเงินเดือน การให พ.ส.ร. เงินรางวัลสําหรับการสูรบ และในรูปของ        
คาทดแทนกับการชวยเหลือตางๆ ไดแก  เงินทดแทนการเสียชีวิต  เงินทดแทนการตองออกจาก
ราชการ เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ เงินคาจัดการศพเงินดํารงชีพผูท่ีตองออกจากงาน เงินคา
รักษาพยาบาล และเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน รวมท้ังการขอยศและเครื่องราชฯ ใหเปนกรณี
พิเศษ ขณะท่ีตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะใหสิทธิ
ประโยชนเฉพาะในรูปของบําเหน็จความชอบ ไดแก เงินเดือน ยศ เครื่องราชฯ และ พ.ป.ผ.         
สวนการทดแทนชวยเหลือ จะตองไปขอตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน ทําขวัญขาราชการ
และลูกจาง พ.ศ.2546 แตก็ไดรับสิทธินอยกวาท่ีมีในระเบียบ บ.ท.ช. 
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4. การบาดเจ็บจากหนาท่ีแตไมอยูในเกณฑท่ีจะไดรับสิทธิ 
กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ บ.ท.ช. แตไมอยูในเกณฑจะไดรับ

สิทธิ มีเพียงกรณีเดียว คือ ประสบอุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บ(ไมถึงสาหัส) จากการปฏิบัติหนาท่ี
ดาน บ.ท.ช.  แตระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 มีหลายกรณ ีไดแก  

4.1 ถูกกระทํา+บาดเจ็บ/สาหัส จากการปฏิบัติหนาท่ีปกติ (มิใชปราบ)  
4.2 อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ/สาหัส จากการปฏิบัติหนาท่ีปกติ (มิใชปราบ) 
4.3 อุบัติเหตุ+บาดเจ็บ (ไมถึงสาหัส) จากการปฏิบัติหนาท่ีปราบ 
จากหลักเกณฑดังกลาว บางทานอาจมองวา เปนชองวางของระเบียบ แตความจริงแลว 

นั่นคือ หลักการอันแทจริงของระเบียบโดยเฉพาะระเบียบ สร.ฯลฯ 2521 นั้น มุงใหบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษตอบแทนเฉพาะรายท่ีมีพฤติกรรมเขมขน คือ ปราบหรือเสี่ยงตอชีวิตเทานั้น 
สวนกรณีมิใชจากการปราบปรามหรือเสี่ยงตอชีวิต คงใหสิทธิตอบแทนเฉพาะรายท่ีไดรับผลราย
รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต/พิการจนตองออกจากราชการ 

5. จํานวนข้ันเงินเดือน 
จํานวนข้ันเงินเดือนท่ีจะไดรับตามระเบียบ บ.ท.ช. ตํ่าสุดคือ 3 ข้ัน สูงสุด คือ 9 ข้ัน 

ขณะท่ีจํานวนข้ันตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ตํ่าสุด
คือ 1 ข้ัน และสูงสุดคือ 7 ข้ัน ซ่ึงนอยกวาข้ันตํ่าสุดและสูงสุดของระเบียบ บ.ท.ช. 

6. อํานาจการใหชั้นยศ 
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 

ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติวาจะใหขอยศใดใหแกผูใด แตคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
มีอํานาจอนุมัติ 

7. หลักเกณฑการขอยศ  
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 จะมี

หลักเกณฑท่ีชัดเจนถือปฏิบัติ คือ หลักเกณฑการใหชั้นยศตามมติ ครม.เม่ือ 2 ก.ค.39 โดยลักษณะ
ของเกณฑจะคํานึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเปนสําคัญ กลาวคือ ย่ิงพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ี
เขมขนมาก จะยิ่งไดรับการขอยศสูงข้ึนตามไปดวย เชน ตอสูจนเสียชีวิต จะไดรับการขอยศสูงข้ึน     
5 ชั้นยศ นับจากยศปจจุบัน เขาจับกุมแลวถูกผูกระทําผิดยิงเสียชีวิตโดยมิไดตอสูเสียชีวิต จะไดรับ
การขอยศสูงข้ึนเพียง 4 ชั้นยศ เปนตน 

สําหรับระเบียบ บ.ท.ช. ปจจุบันยังไมมีเกณฑท่ีชัดเจนออกบังคับสําหรับการขอยศ   
ในทางปฏิบัติท่ีผานๆ มา ตร.จะถือเกณฑทํานองเดียวกับทหาร โดยจะขอใหตามเงินเดือนท่ีไดรับ     
ซ่ึงหากเงินเดือนท่ีไดรับปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนของยศใด ก็จะขอยศนั้นให ท้ังนี้ เงินเดือนท่ีวานี้
จะดูจากเม็ดเงิน เชน เงินเดือนท่ีไดรับ คือ 16,800 บาท สามารถปรับเทียบเขาไดกับเงินเดือนระดับ 
ส.4 ซ่ึงเปนเงินเดือนของยศ  พ.ต.อ. ก็จะขอยศ พ.ต.อ. ใหเปนกรณีพิเศษ  

8.  อํานาจการใหขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีอํานาจในการพิจาณาอนุ มั ติ ใหขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  แต ก.บ.ท.ช. ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีอํานาจ   
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9.  หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 มีการ

กําหนดเกณฑท่ีชัดเจนใหปฏิบัติ คือ หลักเกณฑตามมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
โดยเกณฑนี้ จะขอใหเฉพาะผูมีพฤติกรรมเขมขนมากท่ีสุด คือ เขาเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7(1) กรณี
ตอสูจนเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการ และ 9(1) กรณีปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเสี่ยง
อันตรายตอชีวิตจนเสียชีวิตหรือพิการจนตองออกจากราชการ โดยแตเดิมจะขอใหตามชั้นยศท่ีไดรับ
ใหม ตามมติท่ีคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบไดวางไว แตปจจุบันจะขอใหไดไมเกิน 2 ชั้นตรา 
เวนแตไมเคยไดรับชั้นตราใดมากอน ก็จะขอชั้น บ.ม. (เพ่ือใหสามารถขอพระราชทานเพลิงศพได) 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดเม่ือป 2550  

สําหรับระเบียบ บ.ท.ช. ไมมีการกําหนดเกณฑการพิจารณาไว  การปฏิบัติท่ีผานมา  
ตร.จะถือปฏิบัติทํานองเดียวกันกับทหาร คือ จะขอพระราชทานใหในกรณีผูมีพฤติกรรมเขมท่ีสุดใน
ระเบียบนี้ คือ พฤติกรรมเขาหลักเกณฑตามระเบียบฯ ขอ 7.1 โดยขอใหตามชั้นยศท่ีไดรับใหม ตอมา
ไดขอใหกรณีขอ 7.2 ในกรณีเหตุเกิดจากความไมสงบใน จชต.ดวย และปจจุบันไมวาจะเปนกรณี   
ขอ 7.1 หรือ 7.2 ก็จะขอใหไดไมเกิน 2 ชั้นตรา เวนแตไมเคยไดรับชั้นตราใดมากอน ก็จะขอชั้น     
บ.ม. ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดเม่ือป 2550  

 
ประเด็นที่หนวยมกัเกิดขอสงสัย 

เกี่ยวกับการเสนอขอรับสิทธิบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  
คาทดแทนและการชวยเหลือ  

 
1. เม่ือมีเหตุการณเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีเกิดข้ึน เปนหนาท่ีของ ผูใด          

ท่ีจะตองดําเนินการขอรับสิทธิตามระเบียบ 
  เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาชั้นตน (ชั้นใกลชิดผูมีสิทธิมากท่ีสุด)  
2.  เม่ือมีเหตุเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาช้ันตนควรดําเนินการอยางไร  
  ตรวจสอบเบ้ืองตนกอนวา เหตุเกิดจากปฏิบัติหนาท่ีดานใด หากเปนดานปองกันอธิปไตยและ

รักษาความสงบเรียบรอยของชาติ ก็ใหไปพิจารณาขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. แตหากเปน
หนาท่ีอ่ืนๆ ก็ใหขอรับสิทธิตามระเบียบ สร.วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ     
พ.ศ.2521 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.2546  

3.  การเสนอขอรับสิทธิ จําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือไม อยางไร 
  โดยปกติ จะตองแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนประมาณ 3 คน เพ่ือรวบรวมหลักฐาน (จะเรียก

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือสืบสวนขอเท็จจริง หรือตรวจสอบขอเท็จจริงก็ได และจะ
อางฐานอํานาจในการออกคําสั่งหรือไมก็ได เพราะระเบียบมิไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ         
ขอเพียงแตใหมีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการเพ่ือใหมีน้ําหนักควรแกการรับฟงเทานั้น       
ก็พอ) เวนแต  

(1) เปนเรื่องท่ีมีสํานวนคดีมาเก่ียวของและขอเท็จจริงในสํานวนคดีมีความชัดเจน
เพียงพอสําหรับการพิจารณาสิทธิไดอยางถูกตอง โดยปราศจากประเด็นเคลือบแคลงนาสงสัยใดๆ 
เชน ยิงตอสูกับผูกระทําผิดจนผูกระทําผิดถึงแกความตาย (คดีวิสามัญฆาตกรรม) ซ่ึงอัยการไดมี
คําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูยิงแลว ผูยิงสามารถขอรับสิทธิเปน พ.ป.ผ.ตามระเบียบ สร.วาดวยการให
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บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 ขอ 11 ข(3) ได โดยแนบสําเนาสํานวนคดีและ
หนังสือแจงคําสั่งไมฟองจากอัยการก็พอ หรือ 

(2) เหตุเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต และขอเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงพอสําหรับ
การพิจารณาสิทธิได โดยปราศจากขอเคลือบแคลงนาสงสัยใดๆ เชน นํากําลังพลออกลาดตระเวน 
แตงเครื่องแบบเรียบรอย ระหวางลาดตระเวนไดถูกผูกอความไมสงบลอบวางระเบิดเปนเหตุให
เสียชีวิตทันที กรณีนี้ถือวามีความชัดเจนท่ีจะสามารถขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ขอ 7.2     
ไดโดยไมจําเปนตองแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมารวบรวมหลักฐาน เปนตน   

4.  กรณีมีการประกาศใหพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณฉุกเฉินรายแรง ตาม พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผูปฏิบัติงานตามคําสั่งเพ่ือควบคุมสถานการณ
ดังกลาว จะถือวาเปนการปฏิบัติหนาท่ีดานความม่ันคง หรือรักษาความสงบเรียบรอยของชาติ 
ซ่ึงอยูในขายท่ีจะไดรับสิทธิตางๆ  ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือไม อยางไร 
 ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบดังกลาว สามารถเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.ได  

5.  การขอรับสิทธิตางๆ ขางตน มีอายุความหรือไม อยางไร   
  ไมมีกําหนด แตหากขอลาชาตองชี้แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรดวย 
 
กฎ/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และแนวทางท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือ
เจาหนาท่ีและประชาชนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยของ
ประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตลอดจนแนวทางท่ีคณะกรรมการฯ 
กําหนด 

 
ท่ีติดตอสอบถามเพิ่มเติม   

1. งานความชอบกรณีพิเศษ ฝายความชอบ ทพ. อาคาร 19 ชั้น 6 แขวงวังใหม ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2205 2438 และ 0 2252 4921 

2. กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  โทร. 0 2282 2700 โทรสาร 0 2281 0512 

*** คูมือการขอรับสิทธิ กฎ ระเบียบ แบบฟอรมตางๆ ตลอดจนตัวอยางสํานวนเรื่องการ
ขอรับสิทธิ ดาวนโหลดไดท่ี  www.Personnel.Police.go.th (กองทะเบียนพล ตร.) 

 
ผูเช่ียวชาญ 

1. พ.ต.อ.อรรถภณ วิลาวรรณ รอง ผบก.ทพ.  มือถือ 0859977174 
2. พ.ต.อ.วัตรธนา มีขํา  ผกก.ฝายความชอบ ทพ.   มือถือ 0899222825 
3. พ.ต.อ.บริสุทธิ์ นุศรีวอ  ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ.   มือถือ 0879997445  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 

ชุดวชิา “การลาสําหรับขาราชการตํารวจ” 
 
 
หัวขอการบรรยาย 

ประเภทการลา 
บทท่ัวไปวาดวยการลา  
การลาประเภทตางๆ  

 การลาปวย 
 การลาคลอดบุตร 
 การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร 
 การลากิจสวนตัว 
 การลาพักผอน 
 การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  
 การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
 การใหขาราชการของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 

กฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
ท่ีติดตอสอบถามเพิ่มเติม 
ผูเชี่ยวชาญ 
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การลาสําหรับขาราชการตํารวจ 
ประเภทการลา 

การลาของขาราชการตํารวจ ถือปฏิบัติตามระเบียบ สร.วาดวยการลาของขาราชการ 
พ.ศ.2555 กําหนดการลาไว 11 ประเภท ไดแก 

๑. การลาปวย  
๒. การลาคลอดบุตร  
๓. การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร***เพ่ิมมาใหม 
๔. การลากิจสวนตัว 
๕. การลาพักผอน  
๖. การลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย  
๗. การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล  
๘. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
๙. การลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ 
๑๐. การลาติดตามคูสมรส 
๑๑. ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ***เพ่ิมมาใหม 
สําหรับการจายเงินเดือนระหวางลา เปนไปตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ

บํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2555 
บททั่วไปวาดวยการลา  

๑. การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอ หรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา ใหนับ
ตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เชน ขอลา 
ศุกร เสาร อาทิตย และจันทร ใหนับวันเสารและอาทิตยรวมเปนวันลาดวย จํานวน ๔ วัน แตหากขอ
ลาศุกร เสาร และอาทิตย เชนนี้มิใชอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันนับไมได นับไดเพียงวันศุกรวันเดียว   

๒. การคํานวณวันลา สําหรับลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย ลาเขารับ
การตรวจเลือก เขารับการเตรียมพล ลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงาน   
ในองคการระหวางประเทศ และลาติดตามคูสมรส ใหนับตอเนื่อง   

๓. การคํานวณวันลาปวย ใหนับเฉพาะวันทําการ สําหรับวันลาปวยตามกฎหมายวาดวย
การสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ใหนับตอเนื่อง 

๔. การคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร วันลากิจสวนตัวและ
วันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ 

๕. การลาปวย ลากิจสวนตัว ซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ใหนําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต  

๖. ขาราชการท่ีถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลาใหถือวาการลาเปนอัน
สิ้นสุดกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตนต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป  
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๗. การลาครึ่งวันในตอนเชา หรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวัน (ตามประเภทของ
การลานั้น ๆ)  

๘. ขาราชการซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลา ใหเสนอขอยกเลิกวันลา 
และใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ  

๙. ผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอํานาจ ใหแกผูดํารง
ตําแหนงใดเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ไดโดยทําเปนหนังสือ 

 
การลาประเภทตางๆ  

การลาปวย 
๑. ใหเสนอใบลาปวย กอน หรือในวันท่ีลา เวนแตกรณีจําเปนจะสงใบลาในวันแรกท่ีมา

ปฏิบัติราชการก็ได  
๒. ในกรณีท่ีปวยจนไมสามารถลงชื่อในใบลาได ใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงชื่อ

ไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  
๓. การลาปวยต้ังแต ๓๐ วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทย 
๔. การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน ผูมี

อํานาจอนุญาตจะสั่งใหมีใบรับรองแพทยประกอบใบลา หรือสั่งใหไปรับการตรวจจากแพทยของ        
ทางราชการก็ได  

๕. ในปงบประมาณหนึ่ง การลาปวยธรรมดาโดยไดรับเงินเดือนไมเกิน ๖๐ วันทําการ   
แตหากตองรักษาตัวเกินกวา ๖๐ วันทําการ อธิบดีจะอนุญาตใหลาปวยตอไปอีกก็ได แตตองไมเกิน 
๖๐ วันทําการ (ตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕) 
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ตามท่ีเห็นสมควร  
ผบช. ไมเกิน ๑๒๐ วัน  
ผบก.  ไมเกิน ๖๐ วัน  
ผกก. /หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๖๐ วัน  
สว. ไมเกิน ๓๐ วัน  

 
การลาคลอดบุตร  
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาคลอดบุตรกอนหรือในวันท่ีลา กรณีไมสามารถลงชื่อในใบลา

ไดใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือสงใบลาโดยเร็ว 
๒. ขาราชการ มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือน ครั้งหนึ่งไมเกิน ๙๐ วัน (นับตาม

ปงบประมาณ) โดยไมตองมีใบรับรองแพทย (ตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕)   
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๓. การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด วันกอน หรือหลังคลอดก็ได แตรวมแลวตองไมเกิน 
๙๐ วัน  

๔. กรณีท่ีไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว แตไมคลอดตามท่ี
กําหนดไว สามารถขอถอนวันลาคลอดบุตรได โดยถือเอาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ
สวนตัว  

๕. การลาคลอดบุตรท่ีคาบเก่ียวกับการลาประเภทใด ซ่ึงยังไมครบกําหนดการลานั้นให
ถือวาการลานั้นสิ้นสุดลงและนับเปนการลาคลอดบุตรนับแตวันท่ีเริ่มลาคลอดบุตร เชน ขาราชการ
สตรีอยูระหวางการลาศึกษาตอเม่ือมีครรภและประสงคจะลาคลอดบุตร เม่ือไดรับอนุญาตใหลาคลอด
บุตรไดแลว การลาศึกษาตอยอมสิ้นสุดลง แตหากไมประสงคจะใหการศึกษาตอสิ้นสุดลง ก็ไมตองใช
สิทธิการลาคลอดบุตรในระหวางลาศึกษาตอ  

๖. หากประสงคจะเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร สามารถลากิจเพ่ือเลี้ยงดู
บุตรตอไปไดอีก ๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา 
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ไมเกิน ๙๐ วัน ไดรับเงินเดือน 
ผบช. ไมเกิน ๙๐ วัน สามารถลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดู

บุตรตอเนื่องตอไปอีกไดไมเกิน 
๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับ
เงินเดือน  

ผบก.   ไมเกิน ๙๐ วัน 
ผกก. /หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๙๐ วัน 
สว. ไมมีอํานาจ 

 
การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร 
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือ

ในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแตวันคลอดบุตร และมีสิทธิลาไดติดตอกันไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
๒. ตองเปนภรรยาท่ีชอบดวยกฎหมาย 
๓. ผูมีอํานาจอนุญาตอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดวยก็ได 
๔. ขาราชการซ่ึงลาไปชวยเหลือภริยาคลอดบุตรภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีภริยาคลอด

บุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ แตถาเปนการลาเม่ือพน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
ภริยาคลอดบุตร ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา เวนแตผูบังคับบัญชาต้ังแตตําแหนงอธิบดีหรือ
ตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนระหวางการลานั้นก็ได แตไมเกิน ๑๕ วันทําการ 

 
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ๑๕ วัน ไดรับเงินเดือน 
ผบช. (ไดรับมอบอํานาจจาก ผบ.ตร. 
ตามคําสั่ง ตร.ท่ี ๒๗๑/๒๕๕๕ ลง  
๑๐ พ.ค.๒๕๕๕) 

๑๕ วัน ไดรับเงินเดือน 
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การลากิจสวนตัว 
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลากิจสวนตัวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เม่ือไดรับอนุญาตแลว

จึงหยุดราชการได  
๒. กรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน หรือไมสามารถจัดสงใบลาไดกอนให

หยุดราชการไปกอนได แตตองชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนใหผูบังคับบัญชาทราบ และจัดสงหรือ
เสนอใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงาน 

๓. ขาราชการมีสิทธิลากิจ โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ  
๔. ขาราชการท่ีลาคลอดบุตรแลว มีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา

คลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน 
5. ผูไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัวแลว หากมีราชการจําเปน ผูบังคับบัญชาหรือผูมี

อํานาจอนุญาต จะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได ยกเวน ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ตามท่ีเห็นสมควร  ขาราชการลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร

เพ่ิมเติมไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมได
รับเงินเดือน 

ผบช. ไมเกิน ๔๕ วัน 

ผบก. ไมเกิน ๓๐ วัน  
ผกก./หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๓๐ วัน  
สว. ไมเกิน ๑๕ วัน  

 
การลาพักผอน  
๑. ในปงบประมาณหนึ่ง ขาราชการ มีสิทธิลาพักผอนได ๑๐ วันทําการ  
2. การสะสมวันลาพักผอนในปใด ถามิไดใชสิทธิลาพักผอนประจําป หรือลาไมครบ            

๑๐ วันทําการ ใหสะสมวันท่ียังมิไดลาในปนั้นรวมกับปตอๆ ไปได แตรวมกับวันลาพักผอนในป
ปจจุบันตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ 

๓. ผูท่ีรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป (ปงบประมาณ) ใหมีสิทธินําวันลา
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ 

๔. ขาราชการท่ีไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปแรกท่ีไดรับการบรรจุราชการและปฏิบัติ
ราชการยังไมครบ ๖ เดือน ไดแก  

 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการครั้งแรก 
 ผูลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก  
 ผูลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังแลว

ตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีกหลังจาก ๖ เดือนนับแตวันท่ีออกจากราชการ  
 ผูถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืนๆ ยกเวน กรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ       
(มีสิทธิลาพักผอนในปงบประมาณท่ีไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการต้ังแตวันแรกท่ีบรรจุกลับ)   
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๕. เม่ือไดรับอนุญาตใหลาพักผอนแลว หากมีราชการจําเปน ผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจอนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได  
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ตามสิทธิ  
ผบช. ตามสิทธิ  
ผบก.   ตามสิทธิ  
ผกก. /หน.สถานีตํารวจ ตามสิทธิ  
สว. ตามสิทธิ  

 
การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ซาอุดิอาระเบีย 
๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวัน

อุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมสามารถ
ยื่นใบลากอน ๖๐ วันไดใหชี้แจงเหตุผลตามความจําเปนและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจพิจารณา  

๒. การพิจารณาหรืออนุญาตใหลาอุปสมบทใหผูบังคับบัญชาของผูลาเสนอความเห็นวา
สมควรจะอนุญาตใหลาอุปสมบทไดหรือไม โดยพิจารณาถึงหนาท่ีและการงานของผูลาวาจะเสียหาย
เพียงใดหรือไม  

๓. เม่ือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายไดอนุญาตใหขาราชการตํารวจลาอุปสมบทแลว
ใหออกหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบทตามแบบตาม 
พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑  

๔. เม่ือไดรับอนุญาตแลว ตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วัน
นับแตวันท่ีเริ่มลา และตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแตวันท่ีลาสิกขา     
(นับวันท่ีลาสิกขาเปนวันท่ี ๑) หรือวันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทย พรอมหนังสือรับรองจากวัด      
ซ่ึงแสดงวาผูลาไดอุปสมบทและลาสิกขาตามท่ีไดรับอนุญาต  

๕. กรณีท่ีผูไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาตให
ลาไปประกอบ  พิธีฮัจยหากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจย ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาตามแบบใบขอยกเลิกวันลา 
พรอมท้ังสงหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการอุปสมบทตอ
ผูบังคับบัญชาท่ีพิจารณาอนุญาตเพ่ืออนุญาตใหถอนวันลา โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลว   
เปนวันลากิจสวนตัว    
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๖. ใหลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน ๑๒๐ วัน (ตองรับราชการมาแลวไมนอย
กวา ๑๒ เดือน + ไมเคยอุปสมบท (เวนแตเปนการอุปสมบทตามมติ ครม.ท่ีมิใหถือเปนวันลา) 
หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยมากอน 

 
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี ตามท่ีขอลา  มีสิทธิลาโดยไดรับเงินเดือนไม เกิน 
๑๒๐ วัน  
 รับราชการมาแลวไมนอยกวา ๑๒ เดือน  
 ขณะรับราชการยังไมเคยอุปสมบท(หรือ
เคยแตเปนการอุปสมบทตามมติ ครม.ท่ี
ไมถือเปนวันลา) หรือไมเคยเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย 
 
 

ผบ.ตร. ตามท่ีขอลา 
ผบก.(ไดรับมอบอํานาจจาก 
ผบ .ตร .ตามคําสั่ ง  ตร . ท่ี 
๒๗๑/๒๕๕๕ ลง ๑๐ พ.ค.
๒๕๕๕) 

ตามท่ีขอลา 

หมายเหตุ :  การลาประเภทนี้ หากไมนําเรื่องการรับเงินเดือนระหวางลามาคิดแลว จะลาก่ีครั้งๆ ละก่ี
วัน ก็ได ตามจิตศรัทธา แตท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูบังคับบัญชาตามท่ีเห็นสมควรดวย 
  

การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  
๑. การเขารับการตรวจเลือก หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเปน

ทหารกองประจําการ  
๒. เขารับการเตรียมพล หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล เขาฝก

วิชาการทหาร หรือเขารับการทดสอบความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
๓. เม่ือไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหรายงานการลา

ตอผูบังคับบัญชาไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขา
รับการเตรียมพล  

๔. ใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามเวลาท่ีกําหนดโดยไมตองรอ
คําสั่งอนุญาต  

๕. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือการเตรียมพลเปนการหยุดราชการซ่ึงไมนาน
จนเกินไป จึงใหลาหยุดราชการได แตหากถูกเลือกแลวถูกเกณฑใหเขากองประจําการ (การรับราชการ
ทหาร) ซ่ึงมีกําหนดอยางชา ๒ ป จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ 

๖. เม่ือพนจากการเขารับการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมา
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน เวนแตกรณีจําเปนจะขยายเวลาใหไดแตรวมแลว     
ไมเกิน ๑๕ วัน (พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือนฯ พ.ศ.๒๕๓๕)   
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ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  
ผบ.ตร. ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  
ผบช. ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  

 
การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
๑. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ มี ๒ กรณี คือ 

๑.๑ ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือ          
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ สามารถลาไป
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ หรือท่ีจําเปน
ตอการประกอบอาชีพ 

๑.๒ ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ เพราะ
เหตุอ่ืน และผูมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวาสามารถรับราชการตอไปได สามารถลาไปเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

๒. มีสิทธิลาไดตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงคจะลา ซ่ึงตองเปนหลักสูตรท่ีสวน
ราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะ หรือสถาบันท่ีไดรับการรับรอง      
จากหนวยงานของทางราชการ เปนผูจัดหรือรวมจัด แตไมเกิน ๑๒ เดือน 

๓. ใหเสนอใบลาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา พรอมท้ังแสดงหลักสูตรท่ีประสงค
จะลา เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

 
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ๑๒ เดือน  
ผบช. ๖ เดือน  

 
การใหขาราชการของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไปถือศลีและปฏิบัติธรรม  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ธ.ค.๒๕๕๐ เห็นชอบใหขาราชการ เจาหนาท่ี และ

ลูกจางของหนวยงานรัฐท่ีเปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรอง
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เปนระยะเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน 
แตไมเกิน ๓ เดือน โดยไมถือเปนวันลา ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน  
 

หลักเกณฑ 
หลักเกณฑการใหเขาราชการสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมถือเสมือนเปนวันปฏิบัติราชการ   
๑. ถือศีลและปฏิบัติธรรม เปนเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน ใหอยูในดุลยพินิจ

ของผูบังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และใหถือเปนวันปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ 
จะตองยื่นคําขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอ
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ขออนุญาตลวงหนาได ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการขออนุญาต และใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะพิจารณาใหหรือไมใหก็ได 

๒. ถือศีลแลวตองอยูสํานักปฏิบัติธรรม  
๓. ถือศีล ๘  
๔. นุงขาว หมขาว  
๕. การปฏิบัติธรรม ๒ ลักษณะ   

 โกนผม เรียกวา นักบวช  
 ไมโกนผม เรียกวา บวชศีลจาริณี  

แนวทางปฏิบัติ  
๑. ทําหนังสือขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน  
๒. ตรวจดูรายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาใหการรับรอง 
๓. ติดตอขอใบสมัคร กรอกรายละเอียดแลวย่ืนใบสมัครไปท่ีสํานักปฏิบัติธรรมท่ีข้ึน

ทะเบียนไวกับสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดทุกแหง 
๔. เดินทางไปปฏิบัติธรรม ท่ีสํานักปฏิบัติธรรม และตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ

ขอกําหนดของสํานักปฏิบัติธรรม โดยเครงครัด  
๕. รับวุฒิบัตรเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาถือศีลและปฏิบัติธรรม เพ่ือเปนหลักฐานแสดงตอ

ผูบังคับบัญชา และเก็บในสมุดประวัติ  
๖. หนวยงานตนสังกัดแจงใหสํานักงานพระพุทธศาสนาทราบ    

 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  
๒. พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๓. พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑ 
4. ระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของ ผบ.ตร.ในฐานะอธิบดีหรือ

แทน ผบ.ตร. พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๕ 
5. ป. ไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๒๑ วาดวย การลาของขาราชการตํารวจ  
6. ประกาศ สนง.พระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรี    
ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง  

7. คําสั ่ง  ตร. ที ่ ๒๗๑/๒๕๕๕ เรื ่อง มอบอํานาจพิจารณาและอนุญาตการลา         
ของขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา 
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ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
ฝายประวัติบุคคล ทพ. (งานการลา/ใหออก) โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๑๕๘๓  

 
ผูเช่ียวชาญ  

1. พ.ต.ท.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร รอง ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 
0858277544 

2. พ.ต.ท.พิษณุ กุศลสารทูล สว.ฝายความชอบ ทพ. มือถือ 0813124010 
 

 จบ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 
กลุม “งานกําลังพล” 

ชุดวิชา“การสงเคราะหขาราชการกรณีปวยเจ็บ 
/บาดเจ็บจากหนาท่ี” 

 
หัวขอการบรรยาย 

 
การสงเคราะหดวยการอนุญาตใหลาเกินกวาที่ระเบียบกําหนด (เกินกวา 120 วัน

ทําการ) และใหรับเงินเดือนเต็มระหวางที่ลา 
 หลักเกณฑการสงเคราะห โดยอนุญาตใหลาเกินกวาท่ีระเบียบวาดวยการลากําหนด และให

มีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางท่ีลา 
 ข้ันตอนการขอสงเคราะหโดยการขออนุญาตลาเกินกวาท่ีระเบียบวาดวยการลากําหนด 

และใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มระหวางท่ีลา/เอกสารประกอบ 
การสงเคราะหโดยอนุมัติใหรับราชการตอไปในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสม   

 หลักเกณฑการสงเคราะห โดยการอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ี
เหมาะสมกับสภาพรางกาย 

 ข้ันตอนการขอสงเคราะห โดยการขออนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ี
เหมาะสมกับสภาพรางกาย/ เอกสารประกอบ 

สารพันปญหาการสงเคราะหฯ 
 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 
ผูเช่ียวชาญ 
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การสงเคราะหขาราชการผูไดรับบาดเจ็บ/ปวยเจ็บ 
เน่ืองจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 

ขาราชการซ่ึงไดรับอันตราย(บาดเจ็บ) หรือปวยเจ็บ เนื่องจากการปฏิบัติราชการตาม
หนาท่ี จะไดรับสิทธิสงเคราะหชวยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบตางๆ หลายประการ เชน รัฐออก
คาใชจายในการรักษาพยาบาลท้ังหมด  การอนุญาตใหลาเกินกวาท่ีระเบียบการลากําหนดโดยใหมี
สิทธิไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางท่ีลานั้น การอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ี          
ท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย ในกรณีพิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี      
ท่ีปฏิบัติอยูในขณะนั้นได (ซ่ึงทําใหขาดคุณสมบัติในการรับราชการตํารวจตาม กฎ ก.ตร.วาดวย
คุณสมบัติและลักษณะตองหามการเปนขาราชการตํารวจ ปกติตองถูกสั่งใหออกจากราชการเพ่ือ     
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน) หากยังพอปฏิบัติงานในบางตําแหนงหนาท่ีไดและเจาตัวสมัครใจ     
ท่ีจะรับราชการตอไป ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ     
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ ปจจุบันคือ ฉบับ พ.ศ.2546 (ใหยกเลิกฉบับ    
พ.ศ.2498) แตในท่ีนี้ จะขอกลาวเพียง 2 ประการ ไดแก 

1. การอนุญาตใหลาเกินกวา ท่ีระเบียบวาดวยการลากําหนด  และให มีสิทธิ           
รับเงินเดือนเต็มในระหวางท่ีลานั้น (ม.๗) 

2. การอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย 
กรณียังสามารถปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ไดและสมัครใจรับราชการตอไปในตําแหนงหนาท่ีอ่ืนนั้น (ม.๘) 
(ไมเชนนั้นตองสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน) 
 
การสงเคราะหดวยการอนุญาตใหลาเกินกวาที่ระเบียบกําหนด (เกินกวา 120 วันทําการ) 
และใหรับเงินเดือนเต็มระหวางที่ลา 

 
1.  หลักเกณฑการสงเคราะห โดยอนุญาตใหลาเกินกวาท่ีระเบียบวาดวยการลา

กําหนด และใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางท่ีลา 
 เปนขาราชการ ซ่ึงไดรับอันตราย (บาดเจ็บ) หรือปวยเจ็บ โดยมีสาเหตุมาจาก   

การปฏิบัติราชการตามหนาท่ี ท้ังนี้ ไมวาจะเปนหนาท่ีดานใดก็ตาม  
2.  ข้ันตอนการขอสงเคราะหโดยการขออนุญาตลาเกินกวาท่ีระเบียบวาดวยการลา

กําหนด และใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มระหวางท่ีลา/ เอกสารประกอบ 
หนวยตนสังกัดต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึน (ไมตองอางฐานอํานาจตาม

กฎหมาย) เพ่ือพิจารณาใหไดความวา เปนกรณีบาดเจ็บหรือปวยเจ็บ โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ีหรือไม อยางไร หากเกิดจากหนาท่ี ใหเสนอเรื่องตามลําดับชั้นพรอมเอกสาร
หลักฐานตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ ไปยัง ตร.(ผาน สกพ.) เพ่ือพิจารณานําเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด 
(นายกรัฐมนตรี) พิจารณาอนุญาต ตอไป 
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(1) คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี  
(2) รายงานประจําวันการออกไปปฏิบัติหนาท่ี  
(3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  
(4) สํานวนการสอบสวน พรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา

เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไม  
(5) บันทึกปากคําผูบังคับบัญชา และผูเก่ียวของ  
(6) หลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาลเพราะเหตุไดรับ

อันตรายหรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาท่ี (หวง 120 วันทําการแรก หลังเกิดเหตุ) 
(7) ใบแสดงความเห็นแพทยท่ีทางราชการรับรอง  
(8) สําเนารายงานการสอบสวน หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษาคดี ในกรณีถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายจากการกระทําผิด
อาญาของผูหนึ่งผูใด  

(9) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน คําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ, หลักฐาน
ยืนยันวา  ผูนั้นไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการหลังจากไดรับการรักษาจนหายแลว หลักฐานการไดรับ
เงินชวยเหลือ, แผนท่ีเกิดเหตุ เปนตน    

 
การสงเคราะหโดยอนุมัติใหรับราชการตอไปในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสม   

1. หลักเกณฑการสงเคราะห โดยการอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ี   
ท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย 

 ขาราชการท่ีจะไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจาสังกัด ใหรับราชการตอไปไดใน
ตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย จะตองเปนไปตามเง่ือนไข 4 ประการ ไดแก 

1.1 ไดรับบาดเจ็บ/ปวยเจ็บ เนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
1.2 สงผลใหพิการ/ทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ี        

ท่ีปฏิบัติอยูในขณะนั้นได (กรณีเชนนี้ ถือเปนการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการเปน
ขาราชการตํารวจ ผูบังคับบัญชาจะตองมีคําสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทน) 

1.3 ยังพอปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมกับรางกายได 
1.4 สมัครใจท่ีจะรับราชการตอไป   

หมายเหตุ :  1. กรณีมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี จะไมไดรับสิทธินี้ จะตองสั่งใหออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เทานั้น 
 2. กรณีเปนไปตามขอ 1.1 – 1.3 แตไมสมัครใจรับราชการตอ ตามขอ 1.4 ตองสั่งให
ออกจากราชการ เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เชนเดียวกัน  
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 3. กรณีไดรับอนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมฯ แลว ตอมาเม่ือ
ออกจากราชการ เชน เกษียณ ลาออก เปนตน จะไดรับเงิน “บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ” ตามท่ี
กําหนดไวใน พ.ร.บ.สงเคราะหฯ เปนของแถม เพ่ือยังชีพ อีกสวนหนึ่งดวย นอกเหนือจากบําเหน็จ
หรือบํานาญตามปกติ ท่ีจะพึงไดรับตามสิทธิอยูแลว แตบํานาญพิเศษท่ีวานี้ (ถือเปนบํานาญพิเศษตาม
กฎหมายเฉพาะ คือ ตาม พ.ร.บ.สงเคราะหฯ)  จะใชฐานเงินเดือน ณ วันเกิดเหตุ เปนฐานคํานวณ 
มิไดใชเงินเดือนสุดทายเม่ือพนราชการ เปนฐานคํานวณ แตอยางใด 

2. ข้ันตอนการขอสงเคราะห โดยการขออนุมัติใหรับราชการตอไปไดในตําแหนง
หนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย/เอกสารประกอบ 

หนวยตนสังกัดต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงข้ึน (ไมตองอางฐานอํานาจตาม
กฎหมาย) เพ่ือพิจารณาใหไดความวา เปนกรณีบาดเจ็บหรือปวยเจ็บโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ีหรือไม หากเกิดจากหนาท่ีแลวทําใหพิการ/ ทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูในขณะนั้นไดหรือไม หากใชแลวยังพอปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม
กับรางกายไดหรือไม หากพอปฏิบัติไดแลวเจาตัวสมัครใจท่ีจะรับราชการตอไปหรือไม หากเปนไปตาม
เง่ือนไขดังกลาวทุกประการ ใหเสนอเรื่องตามลําดับชั้นพรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
ไปยัง ตร.(ผาน สกพ.) เพ่ือพิจารณานําเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด (นายกรัฐมนตรี) พิจารณาอนุมัติใหคง
อยูรับราชการตอไป  

(1) คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี  
(2) รายงานประจําวันการออกไปปฏิบัติหนาท่ี  
(3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  
(4) สํานวนการสอบสวน พรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาเกิด 

จากการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไม  
(5) บันทึกปากคําผูบังคับบัญชาและผูเก่ียวของ  
(6) หลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาลเพราะเหตุไดรับอันตราย

หรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาท่ี  
(7) ใบแสดงความเห็นแพทยท่ีทางราชการรับรอง (ใหลงความเห็นเก่ียวกับอาการ

ปวยเจ็บของผูนั้นโดยละเอียดชัดเจนวาผูนั้นพิการ (เสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือเสียไป
จากสภาพเดิม) หรือทุพพลภาพ (หยอนกําลังท่ีจะประกอบการงาน) สามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงซ่ึงปฏิบัติอยูในขณะไดรับอันตราย หรือตําแหนงหนาท่ีอ่ืนใดไดหรือไม  

(8) บันทึกแสดงความสมัครใจอยูรับราชการตอไปของขาราชการตํารวจผูนั้น  
(9) หลักฐานยืนยันวาผูนั้นไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการหลังจากไดรับการรักษา

จนหายแลว  
(10) หลักฐานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพ

รางกาย  
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(11) สําเนารายงานการสอบสวน หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรือสําเนาคําพิพากษาคดี ในกรณีถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายจากการกระทําผิด
อาญาของผูหนึ่งผูใด 

(12) หนังสือชี้แจงเหตุผลการดําเนินการลาชา ในกรณีท่ีมีการเสนอขออนุมัติ
ยอนหลังเกินกวา ๓ ป  

(13) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) เชน คําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ, หลักฐาน
การไดรับเงินชวยเหลือ, แผนท่ีเกิดเหตุ เปนตน    
 
สารพันปญหา 

ถาม คําวา “เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ” หมายความวาอยางไร.............. 
ตอบ มีความหมายเหมือนกับท่ีอยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอใหไปดูในเรื่อง     
“การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต/
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี” 

ถาม หากเกิดเหตุในป พ.ศ.๒๕๔๐  และปจจุบันใช พ.ร.บ.สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๕๔๖    
จะสามารถขอสงเคราะหไดหรือไม  

ตอบ แมวาปจจุบันจะใช พ.ร.บ.สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๕๔๖ แตขณะเกิดเหตุ พ.ร.บ.
สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๔๙๘ ยังคงมีผลใชบังคับอยู ก็ใหใชกฎหมายท่ีบังคับใชขณะ
เกิดเหตุคือฉบับป พ.ศ.๒๔๙๘ 

 ดังนั้น จึงสามารถขอสงเคราะหฯ ไดตาม พ.ร.บ.สงเคราะหฯ ป พ.ศ.๒๔๙๘  
ถาม หากปจจุบันไดลาออกจากราชการไปแลว แตยังไมไดรับการสงเคราะหฯ จะสามารถ

ขอสงเคราะหฯ ยอนหลังไปขณะยังไมไดออกจากราชการหรือไม และหากไมขอ
สงเคราะหฯ จะมีผลประการใดหรือไม  

ตอบ แมวาจะไดออกจากราชการไปแลว แตขณะเกิดเหตุยังไมไดรับการสงเคราะหฯ       
ก็ขอสงเคราะหยอนหลังได และสมควรท่ีจะขอสงเคราะหฯ ยอนหลัง เนื่องจากจะมี
สิทธิไดรับบํานาญพิเศษตาม พ.ร.บ.สงเคราะหฯ อีกกรณีหนึ่ง  

ถาม หากเอกสารท่ีตองใชในการขอสงเคราะหฯ เชน ใบลาปวย หรือหนังสือท่ีมอบหมาย
การปฏิบัติหนาท่ีสูญหาย จะทําอยางไร  

ตอบ ใหตนสังกัดเดิมในขณะนั้น ออกหนังสือรับรองการลาปวย หรือการกลับมาปฏิบัติ
หนาท่ีแลวแตกรณี แทนการใชเอกสารดังกลาว  
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ถาม กรณีเสนอขอสงเคราะหเพ่ือใหลาปวยโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาพิจารณาอยางไร  
ตอบ ใหพิจารณาวาลาปวยเกิน ๑๒๐ วันทําการหรือไม หากยังไมเกิน ๑๒๐ วันทําการ ให

พิจารณาสั่งจายเงินเดือน ตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการจายเงินเดือน เงินปฯ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ซ่ึงใหอํานาจผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี (กรณีหนวยระดับ บช.  ผบช.ใชอํานาจนี้
แทน ผบ.ตร.ไดตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ) เปนผูอนุมัติในการจายเงินเดือน แตหากเกิน
กวา ๑๒๐ วันทําการ จะตองถูกระงับการจายเงินเดือนในสวนท่ีเกิน ๑๒๐ วันทํา
การ ก็ใหใชสิทธิในการสงเคราะหฯ ใหลาปวยโดยไดเงินเดือนเต็มระหวางลาปวย  

ถาม อาการบาดเจ็บอยางไร จึงจะสามารถขอรับการสงเคราะหใหคงอยูรับราชการ
ตอไปได 

ตอบ ตองถึงข้ึนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูในขณะนั้นได แตยังพอปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนๆ ได***   

 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

๑. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๒. พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ (ใชบังคับต้ังแต ๑ ม.ค.๒๕๔๗)  
๓. พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ (ใชบังคับต้ังแต ๒๖ ม.ค.๒๔๙๘ – ๓๑ ม.ค.๒๕๔๖) 
๔. กฎ ก.ตร.วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๕. กฎ ก.ตร.วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
๖. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๖๒๑.๑๓/๑๓๐๔๓ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๒๗ เรื่อง การปฏิบัติเก่ียวกับ   

การลาปวยเนื่องจากการปฏิบัติราชการ  
๗. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗ ลง ๑๕ มิ.ย.๒๕๓๕ เรื่อง แนวทางดําเนินการ    

ตอขาราชการตํารวจซ่ึงไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการหรือทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  
๘. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๕๕๗.๑๒๕/๑๘๒๒๐ ลง ๑๖ ธ.ค.๒๕๓๕ เรื่อง การดําเนินการ      

ตอขาราชการตํารวจซ่ึงไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  
๙. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๕๒๒.๓๒๕/๑๓๕๙๐ ลง ๒๒ ก.ย.๒๕๓๖ เรื่อง การขอสงเคราะหให

ขาราชการตํารวจท่ีไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการคงอยูรับราชการ 
๑๐. แนวทางการพิจารณาประกอบบันทึก ตร.ท่ี ๐๖๒๑.๑๓/๓๑๑๖ ลง ๑๒ มี.ค.๒๕๒๗ 

วาการไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บใดจึงจะถือวาเปนการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะไดรับ
การสงเคราะหตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการฯ  

๑๑. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๒๐ ก.ค.๒๕๔๗ กําหนดเปนหลักการมอบหมายใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเปนผูพิจารณาแทนในกรณีเรื่องท่ีเปนอํานาจการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ.สงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ กอนท่ีมีการบังคับใช 
พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
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ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
 ฝายประวัติบุคคล ทพ. (งานการลา/ใหออก) โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒๓   

 
 
ผูเช่ียวชาญ 

1. พ.ต.อ.บริสุทธิ์ นุศรีวอ  ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. มือถือ 0829543226 
2. พ.ต.ท.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร รอง ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ.                    

มือถือ 0858277544 
3. พ.ต.ท.พิษณุ กุศลสารทูล สว.ฝายความชอบ ทพ. มือถือ 0813124010 
 

 จบ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

กลุม “งานกําลังพล” 
ชุดวิชา “การบรรจุทายาทเขารับราชการตํารวจ” 

 
 
หัวขอการบรรยาย 
 

หลักเกณฑการบรรจุทายาท 
 
ข้ันตอนการขอรับการบรรจุ/เอกสารประกอบ 
 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 
ผูเช่ียวชาญ 
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การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจ 
ซ่ึง “เสียชีวิต/พิการทุพพลภาพจนถูกใหออกจากราชการ”  

เขารับราชการตํารวจ 
 

การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจท่ีถึงแกความตาย/พิการทุพพลภาพจนถูกใหออกจาก
ราชการ เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี เปนการใหความชวยเหลือขาราชการตํารวจอีกรูปแบบหนึ่ง 
เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือนรอนของครอบครัว และเพ่ือเปนกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
มีหลักเกณฑและวิธีการโดยสรุป ดังนี้ 
 
หลักเกณฑการบรรจุทายาท 

1.  กรณีท่ีจะไดรับสิทธิพิจารณาบรรจุ  
การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจซ่ึงเสียชีวิต/พิการทุพพลภาพจนไมสามารถรับ

ราชการตอไปได (มีคําสั่งใหออกจากราชการ) เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จําแนกไดเปน    
2 กลุม ไดแก 

กลุมท่ี 1 คือ เกิดจากการตอสู/ถูกประทุษราย/ปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเปนการเสี่ยง
อันตรายตอชีวิต จะตองทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป โดยเปดสอบเดือนละ 1 ครั้ง และผลการสอบ 
ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 50 จึงจะไดรับสิทธิบรรจุ 

กลุมท่ี 2 คือ เกิดจากอุบัติเหตุ/ปวยเจ็บ จะทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป    
โดยเปดสอบปละ 1 ครั้ง พรอมกําหนดโควตาท่ีจะรับบรรจุในปนั้นๆ ไวดวย และตองไดคะแนน      
ไมนอยกวา รอยละ 60 ภายใตโควตาท่ีกําหนด (ปหนึ่งๆ จะกําหนดโควตาไวประมาณ 50100 คน)  
 

2.  ลําดับทายาทท่ีจะไดรับการพิจารณา 
ทายาท (ตามกฎหมาย) จํานวน 1 คน ตามลําดับ คือ 
2.1 บุตร (สืบสายโลหิต) หากมีหลายคน ใหพิจารณาบรรจุผูมีอายุสูงกวา 
2.2 สามี หรือภรรยา โดยชอบดวยกฎหมาย ในกรณีไมมีบุตร หรือมีแตบุตรขอสละสิทธิ 

หรือไมอยูในเกณฑท่ีจะบรรจุเขารับราชการได 
2.3 บุตรบุญธรรม ซ่ึงมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไวกอนเสียชีวิต หรือสามี 

หรือภรรยาโดยพฤตินัย ซ่ึงอยูกินฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย ตามลําดับ 
ท้ังนี้ หากไมมีลําดับ 1  3 จะพิจารณาจาก “พ่ีนองรวมบิดามารดา” เดียวกัน

ตามลําดับอายุ 
 
ข้ันตอนการขอรับการบรรจุ/เอกสารประกอบ 

1.  การย่ืนเรื่องขอรับการบรรจุ   
 ผูมีสิทธิยื่นเรื่องผานตนสังกัด หรือย่ืนท่ีฝายบรรจุ ทพ.ก็ได พรอมแนบเอกสาร

หลักฐานท่ีกําหนด เพ่ือหนวยตนสังกัดจะไดเสนอไปยัง ตร.เพ่ือพิจารณา 



- 110 - 110 


2.  เอกสารประกอบเรื่อง 
 แบบยื่นเรื่องขอรับการบรรจุตามท่ีกําหนด 
 หลักฐานการสําเร็จการศึกษา 
 สําเนาทะเบียนบาน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนามรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) หรือสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการ (กรณีพิการ

ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได) แลวแตกรณี 
 สูติบัตร (ถามี) 
 ผลการอนุมัติบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ กรณีเสียชีวิต/ พิการทุพพลภาพจนไม

สามารถรับราชการตอไปไดเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความไมสงบใน จชต. 
ใหนําผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีหนวยตนสังกัดแตงต้ังข้ึน มาประกอบการพิจารณาแทนได 
โดยไมตองรอผลการอนุมัติบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

 
กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคลเพ่ือบรรจุ
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555  

2. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๐๐๖.๓๓๒/๒๙๒ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕๔๔ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
ในการรับสมัครทายาทของขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเขารับ
ราชการตํารวจ  

3. หนังสือ ตร.ท่ี ๐๐๐๖.๓๓/ว ๙๖๗๑ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๔๔ เรื่อง เพ่ิมเติมหลักเกณฑ
การบรรจุทายาทของขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการเขารับราชการ
ตํารวจ  

4. หนังสือ ตร.ท่ี ตช ๐๐๐๖.๓๓๑/๙๐๙๙ ลง ๑๕ ม.ค.๒๕๔๔ เรื่อง การบรรจุทายาท
ขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการในสถานการณการกอความไมสงบใน
เขตพ้ืนท่ี จว.ชายแดนภาคใต 

๕. อนุมัติหลัการ ตร.ลง ๒๒ มิ.ย.๒๕๔๔ ทายหนังสือ สกพ.ท่ี ๐๐๐๙.๒๔๒/๔๘๓๖     
ลง ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๔ เรื่อง การแกไขหลักเกณฑการบรรจุทายาทของขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ พรอมแบบคํารอง 

๖. อนุมัติหลักการ ตร.ลง ๒๗ ธ.ค.๒๕๔๕ ทายหนังสือ สกพ.ท่ี ๐๐๐๙.๒๔๑/๑๒๒๕๓   
ลง ๑๘ มิ.ย.๒๕๕๕ เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปใหแกทายาทของขาราชการตํารวจท่ี
เสียชีวิต หรือพิการ หรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการไดและถูกสั่งใหออกจาก
ราชการเพราะเหตุแหงความพิการหรือทุพพลภาพนั้น เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กรณีเกิด
จากการปะทะ ตอสู หรือถูกประทุษราย 

๗. อนุมัติหลักการ ตร.ลง ๒๗ ก.พ.๒๕๕๖ ทายหนังสือ บช.ศ.ท่ี ๐๐๓๔.๕๓๒/๕๐๘      
ลง ๑๙ ก.พ.๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลกําหนดแนวทางวิธีการคัดเลือกทายาทกลุมท่ีไดรับความชอบ
กรณีพิเศษท่ีภารกิจและพฤติกรรมท่ีปฏิบัติอันเปนเหตุใหเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพจนไม
สามารถรับราชการตอไปไดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ (เพ่ิมเติม)  
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ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 ฝายบรรจุ  ทพ. อาคาร 19 ชั้น 7  ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330 โทร. 0 2205 2448 , 0 2251 8664 และ 0 2205 26778 
 
ผูเช่ียวชาญ 

1. พ.ต.อ.เจษฎา วังศเมธีกูร ผกก.ฝายบรรจุ ทพ. มือถือ 0897629086 
2. พ.ต.ท.ไพโรจน มะโนขันธ รอง ผกก.ฝายบรรจุ ทพ.  มือถือ 0892014050 

 
 จบ  
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เอกสารประกอบการบรรยาย 

กลุม “งานกําลังพล” 
ชุดวชิา “การประเมินผลการปฏบิัติราชการของขาราชการตํารวจ” 

 
 
หัวขอการบรรยาย 
 

 หลักการในการประเมิน 
 คํานิยาม 
 ข้ันตอนและวิธีการประเมิน 
 หัวขอในการประเมินผลในปจจุบัน 
 การแบงกลุมผลการประเมิน  
 การสงและจัดเก็บเอกสารผลการประเมิน 
 การประเมินกรณีอื่น ๆ  
 กรณีมีปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้  
 กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม  
 ผูเช่ียวชาญ 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

1. หลักการในการประเมิน 
 1.1 ปจจัยท่ีใชในการประเมิน  
      1.1 ผลการปฏิบัติราชการ  
  1.2 ความสามารถเชิงสมรรถนะ 
 1.2 การกําหนดตัวช้ีวัดและขอตกลง  
  ตร.กําหนดตัวชี้วัดและขอตกลงท่ีใชสําหรับการประเมิน เพ่ือนําไปใชในการประเมินขาราชการ
ตํารวจทุกระดับต้ังแต ผบ.ตร. ถึง ผบ.หมู โดยแยกเปนขอตกลงฝายปฏิบัติการ หมายถึง ขอตกลงท่ีใชประเมิน
ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานปองกันและปราบปราม สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงาน
จราจร และขอตกลงฝายอํานวยการ หมายถึง ขอตกลงท่ีใชประเมินขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในกลุมงาน
อํานวยการและสนับสนุน ท้ังนี้ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินทําความตกลงในรายละเอียดใหชัดเจน 
 1.3 การประเมินขาราชการตํารวจใหดําเนินการ  
  ใหผูบังคับบัญชาเหนือผูรับการประเมินข้ึนไป ๑ ระดับ เปนผูประเมิน และผูบังคับบัญชาเหนือ     
ผูประเมิน ๑ ระดับ เปนผูตรวจสอบ 
 1.4 การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล  

   ใหมีการบันทึก รายงาน รวบรวม จัดเก็บขอมูลหลักฐานผลการปฏิบัติราชการและผลการประเมิน
ไวอยางตอเนื่องและเปนระบบ สําหรับใชเปนขอมูลหลักฐานในการประเมินแทนการใชดุลยพินิจ 
 1.5 การนําผลการประเมินไปใช  
  ใหนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาบริหารงานบุคคลของ ตร. ใหเกิดความเปนธรรม 
เชน การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การพิจารณาแตงต้ังตาม กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและ
โยกยายขาราชการตํารวจระดับ สว. – จตช. และ รอง ผบ.ตร. เปนตน  

๒. คํานิยาม 
 ๒.๑ การประเมิน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและความสามารถเชิงสมรรถนะและให
หมายความรวมถึงการตรวจสอบและรับรองผลการประเมินของผูตรวจสอบดวย 
 2.2 ผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินตามอํานาจหนาท่ี 
และท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา    
 2.3 ความสามารถเชิงสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะผูปฏิบัติราชการซ่ึงเปนคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําใหขาราชการตํารวจสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงานอ่ืนๆ  
 2.4 ผูรับการประเมิน หมายถึง ขาราชการตํารวจระดับ ผบ.หมู ข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจท่ีอยูใน
หลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้ สําหรับลูกจางประจําใหประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําของสวนราชการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 2.5 ผูประเมิน หมายถึง ผูบังคับบัญชาเหนือผูรับการประเมินข้ึนไป ๑ ระดับ หรือผูบังคับบัญชา      
ท่ีรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา ดูแล สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน  
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 2.6 ผูตรวจสอบ หมายถึง ผูบังคับบัญชาเหนือผูประเมิน ๑ ระดับ หรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบ    
ในการปกครองบังคับบัญชา ดูแล สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติราชการของผูประเมิน 

 2.7 ตัวช้ีวัด หมายถึง ปจจัยท่ี ตร. กําหนดข้ึน เพ่ือนํามาใชวัดความสําเร็จของการปฏิบัติราชการและ
ใชวัดคุณภาพของความสามารถเชิงสมรรถนะ  
 2.8 ขอตกลง หมายถึง มาตรวัดระดับคุณภาพของตัวชี้วัด ท่ี ตร. กําหนดข้ึน ใหผูรับการประเมิน    
นําหลักฐานการปฏิบัติราชการตามขอตกลงมาแสดง เพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
ของขาราชการตํารวจ  
 2.9 ขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนงประจํา หมายถึง ขาราชการตํารวจท่ีประจํา ตร. หรือ       
สวนราชการใดตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสั่งใหขาราชการตํารวจประจํา ตร. หรือสวนราชการใด หรือสํารอง
ราชการในสวนราชการใด และขาราชการตํารวจท่ีมีตําแหนงประจํา เชน รอง ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร., ผบก.
ประจํา บช. หรือ ผบ.หมู ประจํา บก. หรอื บช. เปนตน 

๓. ข้ันตอนและวิธกีารประเมิน 
 3.๑ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ปละ ๒ ครั้ง ตามรอบระยะเวลา        
การประเมิน คือ  
    ครั้งท่ี ๑ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ระหวางวันท่ี ๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค.    
ของปถัดไป    
    ครั้งท่ี ๒ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ระหวางวันท่ี ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. 
ของปเดียวกัน  

3.2 ตําแหนงขาราชการตํารวจและหนวยงาน ในหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้ใหหมายความ
รวมถึงตําแหนงเทียบเทากับตําแหนงนั้น และหนวยงานหรือกลุมงานเทียบเทากับหนวยงานดวย เชน ตําแหนง 
ผบก. หมายความรวมถึง ตําแหนง ลก.ตร. และ รพ.ตร. เปนหนวยงานเทียบเทาระดับ บช. เปนตน   

3.3 ใหขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติตั้งแต ผบ.ตร. – ผบ.หมู นําแบบประเมินและ
รายละเอียดท่ีกําหนดไวใน ผนวก ก และขอตกลงฝายอํานวยการมาใชเปนแนวทางในการประเมิน สําหรับ   
รอง ผกก. ลงมา ท่ีปฏิบัติหนาท่ีฝายปฏิบัติการ ไดแก ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีสายงานปองกัน
ปราบปราม สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงานจราจร ใหนําแบบประเมินและรายละเอียดท่ีกําหนดไว
ในผนวก ก และขอตกลงฝายปฏิบัติการมาใชเปนแนวทางในการประเมิน  
 3.4 การดําเนินการกอนการประเมิน 
  3.4.1 ใหหัวหนาหนวยงานต้ังแตระดับ รอง สว. ข้ึนไป ดําเนินการออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบและการปกครองบังคับบัญชาใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดใหชัดเจน รวมท้ังกําหนดรูปแบบ
และระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยใชแบบรายงานตามผนวก ข 
  3.4.2 ใหผูรับการประเมินมีหนาท่ีบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติราชการนําเสนอผูประเมิน
และผูตรวจสอบ ตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในคําสั่งตามขอ 3.4.1 พรอมหลักฐานอางอิง
ประกอบการดําเนินการ เชน เอกสาร ภาพถาย สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน 
  3.4.3 ใหผูประเมินและผูตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีผูรับการประเมินเสนอพรอมหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ แลวสงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
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รวบรวมไวเปนหลักฐาน นอกจากนี้ใหผูรับการประเมินเก็บสําเนาไวกับตัวเอง จํานวน ๑ ชุด เพ่ือเปนหลักฐาน
ประกอบการประเมินหรือกรณีมีการรองทุกข 
  3.4.4 ใหหัวหนาหนวยงานระดับตํ่าสุดของผูรับการประเมิน ซ่ึงไดแก งาน, กก. จัดเจาหนาท่ี   
เพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมผลการปฏิบัติราชการพรอมหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการของผูรับการประเมิน     
ท่ีผานการตรวจสอบและรับรองจากผูประเมินและผูตรวจสอบ       

 3.5 การดําเนินการขณะประเมิน  
   3.5.1 ผูประเมิน  ดําเนินการดังนี้  
   3.5.1.1 ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน ตามแบบและขอตกลง    
ท่ี ตร. กําหนด ท้ังนี้ ผูประเมินจะตองพิจารณาจากการรายงานผลการปฏิบัติราชการและหลักฐานอางอิง
ประกอบการดําเนินการใหตรงกับตัวชี้วัดและขอตกลงท่ีใชประเมินตามท่ี ตร. กําหนด และพึงพิจารณาดวย
ความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบทุกหัวขอ หากมีการขูด ลบ ขีด ฆา ท่ีใด ใหผูประเมินลงลายมือชื่อกํากับไว
ทุกแหง   
   3.5.1.2 ใหความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน เชน การชมเชย
การปฏิบัติราชการ คําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของ
งานดียิ่งข้ึน เปนตน 
   3.5.1.3 สงผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติราชการพรอมหลักฐานอางอิง
ประกอบการดําเนินการไปยังผูตรวจสอบ  
              3.5.2 ผูตรวจสอบ ดําเนินการดังนี้ 
  3.5.2.1 ใหตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการพรอมหลักฐานอางอิงประกอบ     
การดําเนินการและผลการประเมินท่ีผูประเมินไดประเมินไว 
  3.5.2.2 กรณีผูตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นชอบกับผลการประเมินท่ีผูประเมิน           
ไดประเมินไว ใหลงนามรับรองผลการประเมินดังกลาว 
 3.5.2.3 กรณีผูตรวจสอบพิจารณาแลว ไมเห็นชอบกับผลการประเมินท่ีผูประเมิน       
ไดประเมินไว ใหเรียกผูประเมินหรือผูรับการประเมินเขาชี้แจง เพ่ือใหผูประเมินปรับเปลี่ยนผลการประเมิน    
ใหเปนไปตามขอเท็จจริงและขอตกลงท่ีกําหนดไว หากตกลง กันได ใหผูตรวจสอบลงนามรับรองผลการประเมิน
ดังกลาว หรือ ผูตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนผลการประเมินไดตามความเหมาะสมแตใหเปนไปตามขอตกลง  
ท่ีกําหนด โดยมีความเห็นและหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ และตองรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น
(อาจเปนกรณีท่ีผูตรวจสอบพิจารณาจากหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการของผูรับการประเมินแลวมี
ความเห็นไมตรงกับผูประเมิน เชน ผูประเมินพิจารณาจากหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการแลวไมตรง
กับขอตกลงตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมิน แตเม่ือผูตรวจสอบพิจารณาจากหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ
แลววินิจฉัยเขาขายขอตกลงตัวชี้วัดนั้นๆ) 
      ๓.6 การดําเนินการหลังการประเมิน 
              3.6.1 ใหผูประเมิน แจงผลการประเมินตามแบบในผนวก ค พรอมแนบสําเนาแบบประเมิน
ใหผูรับการประเมินทราบโดยเร็วหรืออยางชาไมเกิน 3 วัน ทําการนับแตวันท่ีการประเมินเสร็จสิ้น หรือตาม
แนวทางท่ี ตร. กําหนดในแตละครั้ง  
  3.6.2 ผูรับการประเมิน มีหนาท่ีเอาใจใสติดตามผลการประเมินจากผูประเมิน และเม่ือรับทราบ
ผลการประเมินแลวใหลงลายมือชื่อรับทราบในแบบแจงผลการประเมิน หากเห็นวาผลการประเมินของตน     
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ไมถูกตองตามขอเท็จจริง ใหผูรับการประเมินเขาพบผูประเมินและ/หรือผูตรวจสอบเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริง
เก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการพรอมหลักฐานอางอิงประกอบการดําเนินการ หรือขอคําปรึกษาเก่ียวกับ       
การประเมินและผลการประเมิน นับแตวันท่ีรับทราบผลการประเมิน ท้ังนี้ ผูประเมินหรือผูตรวจสอบอาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนผลการประเมินใหมได โดยมีความเห็นพรอมหลักฐานประกอบท่ีชัดเจนและตองรับผิดชอบ
ในผลการประเมินและ/หรือผลการตรวจสอบท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี หากผูรับการประเมินยังไมพอใจ
ใหรองทุกขตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี ตร. กําหนด 

  3.6.3 ใหหัวหนาหนวยงานระดับ สว. ข้ึนไป ดําเนินการดังนี้ 
        3.6.3.1  จัดใหมีการบันทึกขอมูลสรุปผลการประเมินของขาราชการตํารวจในสังกัดตาม
แบบท่ี ตร. กําหนด ภายในเดือน เม.ย. สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๑ และ เดือน ต.ค. สําหรับ
รอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๒ หรือตามแนวทางท่ี ตร. กําหนดในแตละครั้ง 
 3.6.3.2  ประกาศรายชื่อผูท่ีมีผลการประเมินอยูในกลุมสูงกวามาตรฐานกลางในท่ี
เปดเผย ตามแบบท่ีกําหนดในผนวก ง  
 3.6.3.3  ใหหัวหนาหนวยงานสามารถมอบหมายใหเจาหนาผูรับผิดชอบงานกําลังพล
ดําเนินการตามขอ 3.6.3.1 และ 3.6.3.2 ท้ังนี้ ใหเสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย. สําหรับรอบระยะเวลา        
การประเมินครั้งท่ี ๑ และ เดือน ต.ค. สําหรับรอบระยะเวลาการประเมินครั้งท่ี ๒ หรือตามแนวทางท่ี ตร. 
กําหนดในแตละครั้ง  

4. หัวขอในการประเมินผลในปจจุบัน มีท้ังหมด 10 หัวขอ ดังนี้ 
 4.1 งานประจําตามระเบียบ ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก 
  1) มีการมอบหมายงานในความรับผิดชอบ 
  2) มีการวางแผนการทํางานประจําท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยกําหนดเปาหมาย 
ระยะเวลาในการทํางานท่ีชัดเจน 
  3) มีการพัฒนาการทํางานใหรวดเร็วข้ึน มีข้ันตอนและระยะเวลาท่ีสั้นลงอยางมีนัยสําคัญ  
หรือมีชองทางแนวทางวิธีการในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 
  4) มีการตรวจสอบกําชับ เสนอแนะการทํางาน เพ่ือปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดความบกพรอง
หรือพัฒนาใหดีข้ึน 

4.2 งานปกครองบังคับบัญชา มี 1 องคประกอบ คือ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางตามขอปฏิบัติ
ของตํารวจในเรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยตองมีหลักฐาน
แสดงอยางชัดเจนถึงความสามารถในการครองตน ครองคนและครองงาน 

4.3 งานท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก  
  1) มีการมอบหมายงานพิเศษใหรับผิดชอบนอกเหนือจากงานประจําปกติ หรือเปนการทํางาน 
โครงการ เชิงรุก ท่ีผูรับการประเมินเสนอขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชาเห็นชอบใหดําเนินการ 
  2) มีการศึกษาและดําเนินการหรือพัฒนางานพิเศษท่ีไดรับมอบหมายอยางมีแผนเปนข้ันตอน 
จนงานนั้นสําเร็จและเปนประโยชนตอทางราชการ 
 4.4 ความสามารถเชิงสมรรถนะ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก จริยธรรม สภาวะผูนํา และ
ความรวมมือรวมใจ ซ่ึงในตัวชี้วัดเรื่องจริยธรรมไดกําหนดขอตกลงใหสอดคลองกับกฎ ก.ตร. วาดวยประมวล
จริยธรรมของตํารวจ พ.ศ.2551 คือ ตองไดรับประกาศเชิดชูเกียรติขาราชการตํารวจ สวนตัวชี้วัดดานสภาวะผูนํา 
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ไดกําหนดขอตกลงท่ีเปนรูปธรรม คือ ผูรับการประเมินตองกําหนดวิสัยทัศนในการทํางานของตนเอง โดยมี
เปาหมายท่ีชัดเจน และตองกลาหาญท่ีจะนําหนวยหรือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย หรือวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
สําหรับตัวชี้วัดดานความรวมมือรวมใจไดกําหนดขอตกลงจากการทํางานพ้ืนฐานในเรื่องการรับฟงแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ชวยเหลือเก้ือกูลกัน และความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
และ/หรือผูใตบังคับบัญชาดวยความทุมเท เสียสละ จนบังเกิดผลดีตอทางราชการ 

5. การแบงกลุมผลการประเมิน  
      ใหแบงกลุมผลการประเมิน ดังนี้ 
      5.1 กลุมสูงกวามาตรฐานกลาง  คือ กลุมท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม (10 ตัวชี้วดั) และ      
             ระดับดี (8  9 ตัวชี้วัด)   
      5.๒ กลุมอยูในมาตรฐานกลาง  คือ กลุมท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐาน (5  7 ตัวชี้วัด)     
     5.๓ กลุมตํ่ากวามาตรฐานกลาง  คือ กลุมท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (4 ตัวชี้วัดลงมา)  

6. การสงและจัดเก็บเอกสารผลการประเมิน 
      ใหสงผลการประเมินพรอมหลักฐานให ตร. ผานชองทางวิธีการท่ีกําหนด และเก็บรักษาตนฉบับไวท่ี
หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  

7. การประเมินกรณีอื่น ๆ  
      7.1 กรณีผูรับการประเมินไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการใหดําเนินการ ดังนี้ 
              7.1.1 ผูรับการประเมินชวยราชการหรือปฏิบัติราชการขาดจากตนสังกัดหรือนอกสังกัด ตร. 
หนวยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หนวยงานท่ีจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน กรณีหนวยท่ีจัดทํา
บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนไมใชหนวยท่ีผูรับการประเมินไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการ ใหหนวยท่ีจัดทํา
บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนทําหนังสือประสานไปยังหนวยงานท่ีขาราชการตํารวจไปชวยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการใหประเมินผลการปฏิบัติราชการ แลวสงผลการประเมินไปยังหนวยงานท่ีจัดทําบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือนเพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
 หากหนวยที่จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนไมใชหนวยงานตนสังกัดเดิม ใหหนวย
จัดทําบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนสงผลการประเมินไปยังหนวยงานตนสังกัดเดิมเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานดวย  
               7.1.2 ผูรับการประเมินไปปฏิบัติราชการหรือชวยราชการไมขาดจากตนสังกัดหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หนวยงานตนสังกัด โดยใหผูบังคับบัญชาหนวยท่ีผูรับการประเมินไปปฏิบัติราชการ
หรือชวยราชการ ทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน แลวสงผลการประเมินไปยัง
หนวยงานตนสังกัดเพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน   
 7.2 กรณีผูรับการประเมินเขารับการศึกษา ฝก หรืออบรมหลักสูตรตางๆ เชน หลักสูตรสารวัตร  
หลักสูตรผูกํากับการ  เปนตน 
               ใหหนวยงานตนสังกัดประสานขอผลคะแนนสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และความประพฤติ    
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยฝกอบรมกําหนด มาเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
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 7.3 กรณีผูรับการประเมินอยูปฏิบัติราชการในหนวยงานเดิมไมครบรอบระยะเวลาการประเมิน 
               หนวยงานผูรับผิดชอบในการประเมิน คือ หนวยงานใหม โดยใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานเดิม
ประเมินในหวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติราชการ แลวสงผลการประเมินไปยังหนวยงานใหมพรอมกับหนังสือสงตัว   
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

8. กรณีมีปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้  
       ใหหัวหนาหนวยงานระดับ บก., บช. หรือ ตร. แลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจศึกษาพิจารณาใหไดขอยุติ
เก่ียวกับปญหา โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้  

กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 1. พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  
 2. กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. 2547 
 3. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ (แนบทายหนังสือ ตร.             
ท่ี 0009.26/ว 005 ลง 31 ม.ค. 54)  

ที่ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
ฝายประเมินบุคคล ทพ. อาคาร 19 ชั้น 6 ตร. โทร. 02 205 2478 

ผูเช่ียวชาญ 
1. พ.ต.อ.หญิง พิรมยรัตน   ดอนนนท  ผกก.ฝายประเมินบุคคล ทพ. โทร. 089 499 8043 
2. พ.ต.ท.หญิง ชลบุษบ      เจริญสุข  สว.ฝายประเมินบุคคล ทพ. โทร. 085 199 3219 
 

 จบ  
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานกำาลังพล

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.บริสุทธิ์   นุศรีวอ ผกก.พท.สกพ.  

2. พ.ต.อ.วัตร์ธนา มีขำา ผกก.ฝ่ายความชอบ ทพ.

3. พ.ต.ท.เสรี   วจีสัจจะ    รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป. 

4. พ.ต.ท.หญิง ชลบุษบ์ เจริญสุข สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.ท.หญิง เบญญาพร  ช้างพงษ์

2. ร.ต.ท.หญิง อรัญญา  ค้าวิโส

สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น.

2 ภ.1
1. พ.ต.ท.ธนชัย  รัตนกระทุ่ม

2. ร.ต.ต.ชัยวัฒน์  เนืองจำานงค์

สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

3 ภ.2
1. พ.ต.ท.นิรุธ  ตันวิมล

2. พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.2 ภ.จว.นครนายก

4 ภ.3
1. พ.ต.ท.ชาญทอง  กุยแก้ว

2. พ.ต.ท.หญิง ชีวารัตน์  เอื้อวงประเสริฐ

สว.อก.สภ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ

สว.ฝอ.ภ.จว.อำานาจเจริญ

5 ภ.4
1. พ.ต.อ.นวิบูน  บัวสิษห์

2. พ.ต.ท.ศิริชัย  ศรีชัยปัญญา

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4     

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1. พ.ต.ท.หญิง อุรา  คำามาบุตร

2.  พ.ต.ท.หญิง สุธิดา สมิทธิไกร

สว.ฝอ. ภ.จว.ลำาปาง

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลำาปาง

7 ภ.6
1. พ.ต.ต.ปรัชญา  เที่ยงตรง

2. ร.ต.อ.จักกราวุฒิ  สุภาภรณ์ประดับ

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1. พ.ต.ท.พรชัย  จันทนะภาพ

2. พ.ต.ท.ภุชงค์  พงษ์นาค

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี

9 ภ.8
1. พ.ต.ท.หญิง ฐานิดา  คงสุขกาญจนา

2. ร.ต.อ.จารุวัตร  จารุพันธ์

สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.อภิชาติ  วงศ์หมัดทอง

2.  พ.ต.ต.ดนุพล  อิแอ

สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

11 ศชต.
1. พ.ต.ท.หญิง นันทวรรณ  เจริญวานิช

2. พ.ต.ต.รัมลี  วาเตะ

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.

สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



งานวินัย

เล่ม ๔

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
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	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                           หนา 
 
การสืบสวนขอเท็จจริง 
กฎและระเบียบ ก.ตร.ท่ีเก่ียวของ   ๓ 
สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.   ๓ 
การพิจารณาในเบื้องตน   ๔ 
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง   ๕ 
ความหมายของการสืบสวน   ๖ 
กรณีท่ีควรทําการสืบสวนขอเท็จจริง   ๖ 
ข้ันตอนการสืบสวน   ๗ 
การสั่งสืบสวนขอเท็จจริง   ๘ 
การคัดคานผูสั่งและกรรมการสืบสวน ๑๐ 
หนาท่ีคณะกรรมการหรือผูสืบสวน ๑๑ 
ระยะเวลาสืบสวน ๑๒ 
การวางแนวทางสืบสวน ๑๓ 
การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหา ๑๓ 
การประชุมพิจารณาวากรณีมีมูลหรือไม ๑๗ 
การแจงเรื่องท่ีกลาวหา ๑๘ 
การรวบรวมพยานหลักฐานแกขอกลาวหา ๑๙ 
การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม ๑๙ 
การทํารายงานการสืบสวน ๒๐ 
การพิจารณาสั่งสํานวนสืบสวน ๒๑ 
การออกคําสั่งลงโทษ ๒๔ 
การจัดการใหรับโทษ ๒๕ 
การสืบสวนกอนกฎ ก.ตร. (พ.ศ.๒๕๕๖) ใชบังคับ ๒๖ 
  



สารบัญ (ตอ) 
 
เรื่อง                                                                                           หนา 
 
การสอบสวนพิจารณา 
กฎและระเบียบ ก.ตร.ท่ีเก่ียวของ ๓๐ 
สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร. ๓๑ 
การต้ังเรื่องสอบสวน ๓๒ 
การคัดคานผูสั่งและกรรมการสอบสวน ๓๔ 
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ๓๕ 
หนาท่ีคณะกรรมการสอบสวน ๓๗ 
วิธีการและระยะเวลาสอบสวน ๓๘ 
การพิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาและวางแนวทางสอบสวน ๓๙ 
การแจงและอธิบายขอกลาวหา ๓๙ 
การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหา ๔๐ 
การประชุมพิจารณาวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม ๔๔ 
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน ๔๕ 
การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอาง ๔๖ 
การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม ๔๗ 
การทํารายงานการสอบสวน ๔๘ 
การพิจารณาสั่งสํานวนสอบสวน ๔๙ 
การออกคําสั่งลงโทษ ๕๒ 
 
ภาคผนวก 
เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD) 
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 ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  ไดบัญญัติเก่ียวกับการสืบสวน
ขอเท็จจริงไว ดังนี้   

 มาตรา ๘๔ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการตํารวจผูใด
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม 

 ในการสืบสวนขอเท็จจริงใหแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหา
ทราบ และใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีกําหนด ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๕
หรือมาตรา ๘๖ แลวแตกรณีทันที 

 มาตรา ๘๕ เม่ือขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ใหผูบังคับบัญชานําสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ 

พิจารณาในเบ้ืองตน 
(กฎสืบสวนฯ ขอ ๓) 

ผูบังคับบัญชาดําเนินการ 

การสืบสวนขอเท็จจริง 

สืบสวนขอเท็จจริง
ตามกฎ ก.ตร.       

(ม. ๘๔, ๘๗ ว.๑) 

ผิดไมรายแรง      
นําสํานวนมาสั่ง

ลงโทษตาม ม.๘๙  
(ม.๘๕) 

ไมมมีูลสั่งยุติเรื่อง 
(ม.๘๔ ว.๒)   

มีมูลรายแรง          
ตั้งกรรมการสอบสวน 

(ม.๘๖) 

ความผิดท่ีปรากฏ
ชัดแจง (ม.๘๗ ว.๓) 

มีมูลรายแรง         
ตั้งกรรมการสอบสวน 

(ม.๘๖) 
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 มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ  วิ ธี การและระยะเวลาเ ก่ียวกับการสืบสวนและ 
การสอบสวนท่ีตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 ในการพิจารณาของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙
หรือมาตรา ๙๐ ใหพิจารณาสั่งการใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันไดรับสํานวน เวนแตมี 
เหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซ่ึงทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน ในการนี้ หากยังพิจารณา 
ไมแลวเสร็จ ใหขาราชการตํารวจผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมกอน และใหถือวาไมเปนผูท่ีอยูระหวาง 
ถูกสืบสวนหรือสอบสวนแลวแตกรณี นับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาวจนกวาการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้น 
จะเสร็จสิ้นและมีคําสั่ง 

 ในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการ
ทางวินัยโดยไมตองสืบสวนหรือสอบสวนก็ได 

 มาตรา ๘๙ ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ให
ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมะสมกับ
ความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ
ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทัณฑกรรม 

 ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูกระทําผิดวินัยควรไดรับโทษสูงกวาท่ีตนมีอํานาจสั่ง
ลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของตนท่ีมีอํานาจ เพ่ือใหพิจารณาดําเนินการเพ่ือลงโทษตามควรแกกรณี 

 ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

 การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชา 
ในสถานโทษและอัตราโทษเพียงใด  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 มาตรา ๘๓ การลงโทษขาราชการตํารวจใหทําเปนคําสั่งโดยระบุในคําสั่งดวยวา 
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดมาตราใด 

 วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
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 กฎและระเบียบ ก.ตร. ท่ีเก่ียวของ 

 ๑. ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดวาหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลา
เก่ียวกับการสืบสวนท่ีตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.
วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ๒. ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ท่ีกําหนดวาเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. 
นั้น ไดแก ระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายเวลาการพิจารณาสั่งการทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๓. ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม ท่ีกําหนดวากรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๔. ตามมาตรา ๘๙ วรรคสี่  ท่ีกําหนดวาผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษ 
ผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก 
กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือ 
ตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๕. ตามมาตรา ๘๓ ท่ีกําหนดวาวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗  

 

 

 

 

 กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันท่ี ๖ มิ.ย.๕๖  

 

 ใหยกเลิกกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงกรณีท่ีมีแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนกอนท่ีกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
ใชบังคับ ใหเปนไปตามบทเฉพาะกาล ขอ ๔๑ ของกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖  

 

สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ 

กฎสืบขอ ๑ 

กฎสืบขอ ๒ 
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 เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัย 
ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาสั่งการไปภายในอํานาจโดยไมตองสืบสวนขอเท็จจริง ดังนี้   

 

 การพิจารณาในเบ้ืองตน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๑/ว ๑๙  
ลง ๑๔ ก.ค.๔๗ ไดซักซอมความเขาใจกับ ตร. เก่ียวกับการพิจารณาในเบ้ืองตนไววาเปนการพิจารณา 
ของผูบังคับบัญชาวากรณีตามท่ีกลาวหานั้น ถาเปนความจริงจะเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตราใดหรือไม 
ในกรณีท่ีเห็นวาตามขอเท็จจริงท่ีกลาวหาไมอาจปรับบทเปนความผิดทางวินัย กรณีไมมีมูลท่ีจะกลาวหาวา 
ผูนั้นกระทําผิดก็ใหยุติเรื่องได ซ่ึงตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ จะเปนการนําเรื่องท่ีกลาวหาหรือ 
มีกรณีเปนท่ีสงสยัวากระทําผิดวินัย ไปปรับบทกับขอกําหนดวินัยตามมาตรา ๗๘ (๑) – (๑๘) ในความผิดวินัย
อยางไมรายแรง และตามมาตรา ๗๙ (๑) – (๗) ในความผิดวินัยอยางรายแรง   

 

พิจารณาในเบื้องตนแลว
ไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย

ดําเนินการตาม ม.๘๔ ว.๒ 
สั่งยุติเรื่อง

มีมูลเพียงพอท่ีจะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง

ดําเนินการตาม ม.๘๖ สั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน

มีพยานหลักฐานฟงไดวากระทําผิดวินัย     
และสามารถสั่งการไดในกรณีเปนความผิด          

ท่ีปรากฏชัดแจง
ดําเนินการตาม ม.๘๗ ว.๓ 
และกฎ ก.ตร. แลวแตกรณี

ถาจะตองสืบสวนขอเท็จจริง
ดําเนินการตาม ม.๘๔ 

และกฎ ก.ตร.

กฎสืบขอ ๓ 

การพิจารณาในเบ้ืองตน 

๑ 

๔ 

๓ 

๒ 
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 และตามหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๐๙ ลง ๒๔ ม.ค.๕๖ ไดซักซอมแนวทาง 
การดําเนินการกรณีเม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัย
ผูบังคับบัญชาสามารถพิจารณาในเบื้องตนได ดังนี้ 

 (๑) กรณีมี มูลเ พียงพอท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจพิจารณามีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง โดยไมตองสืบสวน
ขอเท็จจริงกอน 

 (๒) กรณีมีพยานหลักฐานฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย และสามารถสั่งการ
ไดในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามกฎ ก.ตร.วาดวย
กรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗ แลวแตกรณี 

 (๓) กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือไมแนชัด 
วากระทําผิดวินัย หรือไมแนชัดวามีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาพิจารณา 
สั่งใหสืบสวนขอเท็จจริง 

 (๔) กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งยุติ
เรื่อง 

 ผูบังคับบัญชาอาจสอบถามตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอเท็จจริง 
ท่ีชัดเจนเพียงพอประกอบการพิจารณาสั่งการในแตละกรณีดังท่ีกลาวมา 
 

                                          

 กรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงท่ีจะดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสืบสวนหรือ
สอบสวนก็ไดตามกฎ ก.ตร. กําหนดไดแกกรณีดังนี้ 
 

 

                               

 

 

 

กฎ ก.ตร.วาดวยกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗  
กรณีไมตองสืบสวนสอบสวนหรืองดสืบสวนสอบสวนก็ได 

                                           
๑. กระทําผดิตอหนาผูบังคับบัญชา 
๒. คําพิพากษาคดีอาญาถึงท่ีสดุ

ประจกัษ์ชดัวา่กระทําผิด 

๓. รับสารภาพเป็นหนงัสอื 

                                           
๑. ไดรับโทษจําคุกหรือโทษหนักกวา 

๒. สืบสวนแลวเปนกรณลีะท้ิงหนาท่ี
ราชการตําตอกันเกิน ๑๕ วัน 

๓. รับสารภาพเปนหนังสือ 

วินัยไมรายแรง วินัยรายแรง 

ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง 
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 การสืบสวนขอเท็จจริง หมายถึง  
การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน (ตามกฎสืบหมวด ๔, ๕) 
ซ่ึงผูมีหนาท่ีสืบสวนขอเท็จจริงไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี (ตามกฎสืบ

หมวด ๒, ๓) 
เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงพฤติการณและการกระทําของขาราชการ

ตํารวจผูถูกรองเรียนกลาวหา หรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวากระทําผิดวินัยวา 
กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม (ตามกฎสืบขอ ๑๙) 
หรือผูนั้นไดกระทําผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหาหรือไมอยางไร (ตามกฎสืบ 

ขอ ๓๑)  
 
 

                                

 กรณีท่ีผูบังคับบัญชาควรทําการสืบสวนขอเท็จจริงขาราชการตํารวจในบังคับบัญชา 

 (๑) มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดวินัย 

 (๒) มีผูรองเรียนกลาวหาไดแจงชื่อ ท่ีอยู พรอมพฤติการณ 

      (๓) สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนแจงมา 

          (๔) มีบัตรสนเทหระบุขอเท็จจริง พยาน ชี้แนะแนวทางเพียงพอ 

          (๕) ปรากฏขาวในสื่อระบุขอเท็จจริง พยาน ชี้แนะแนวทางเพียงพอ 

                  (๖) กรณีท่ีเห็นควรใหสืบสวน 

 และตามความหมายของการสืบสวนในขอ ๓ ประกอบกับหนังสือ ตร.  
ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๐๙ ลง ๒๔ ม.ค.๕๖ ดังกลาวขางตน นอกจากกรณีท่ีควรสืบสวน ตามขอ ๔ แลว ผูบังคับบัญชา 
อาจสั่งสืบสวนขอเท็จจริงในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือไมแนชัดวากระทํา
ผิดวินัยหรือไมแนชัดวามีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

 

         แจงผลการพิจารณาใหผูรองหรือสวนราชการหรือหนวยงานทราบโดยมิชักชา  

ผูบังคับบญัชา 

กฎสืบขอ ๕ 

กฎสืบขอ ๘ 

กรณีที่ควรทําการสืบสวนขอเท็จจริง 

กฎสืบขอ ๔ 

ความหมายของการสืบสวน 
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ประธานรับทราบคําสั่งตามขอ ๑๒ แลว  
ประชุมพิจารณาวางแนวทางการสืบสวน    

ตามขอ ๑๕ 

ผูบังคับบัญชาสั่งสืบสวนตามแบบ สส.๑    
แจงผูถูกกลาวหาชี้แจงตอประธาน           

ตามขอ ๑๑, ๑๒ 

รวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหาแลว  
ประชุมพิจารณาวากรณีมีมูลหรือไม         

ตามขอ ๑๙ 

แจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาตามแบบ สส.๒             
ใหผูถูกกลาวหาทราบและนําสืบแก                          

ตามขอ ๑๙ 
รวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอางแลว

ประชุมพิจารณาลงมติ                          
ตามขอ ๓๑ 

ทํารายงานการสืบสวนตามแบบ สส.๕      
เสนอผูสั่งสืบสวน  การสืบสวนแลวเสร็จ              

ตามขอ ๓๒ 

ผูสั่งสืบสวนพิจารณา                            
สั่งสํานวนการสืบสวน                         

ตามขอ ๓๖ 

ข้ันตอนการสืบสวน 

๑ 

๖ 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๗ 
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    ๑. ผูมีอํานาจสั่งสืบสวน   

                                 

                         

 

 

 

 

 

     หามมิใหสั่งใหสืบสวนในเรื่องเดียวกันซํ้าอีก 
 
               ๒. บุคคลตองหามมิใหสืบสวน 
                                         

 ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวนยกเวนนายกรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน จะตองไมเปนบุคคลดังตอไปนี้  

    (๑) รูเห็นเหตุการณในเรื่องท่ีสืบสวน 

            (๒) มีสวนไดเสียในเรื่องท่ีสืบสวน 

                    (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกสืบสวน 

           (๔) เปนผูรองเรียนกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพ่ีนอง
รวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูรองเรียนกลาวหา 

  (๕) มีเหตุอยางอ่ืนซ่ึงนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสืบสวนเสียความเปนธรรม 

 ขอความใน (๑) ใหใชบังคับกับผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวน
เฉพาะในกรณีท่ีผูนั้นรูเห็นเหตุการณในลักษณะมีสวนรวมกับการกระทําความผิด 

การสั่งสืบสวนขอเท็จจริง 

ผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับสารวัตรหรือเทียบเทาข้ึนไป 

สืบสวน  
ดวยตนเอง 

ต้ังกรรมการ
สืบสวน 

สั่งผูหนึ่งผูใด
สืบสวน 

ดําเนินการ 

กฎสืบขอ ๖ 

กฎสืบขอ ๗ 

กฎสืบขอ ๙ 
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    ๓. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสืบสวน  

 

 

 

 

 

 
 

            การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๗ ในกรณีท่ีปรากฏวาการแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนไมถูกตองตามขอ ๑๐ เวนแตกรณีไมมีเลขานุการ ใหผูมีอํานาจ
สั่งแกไขใหถูกตอง การแกไขไมทําใหการสืบสวนท่ีดําเนินการไปแลวเสียไป 
              ๔. สาระสําคัญของคําสั่งสืบสวน  


                        การแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนใหทําเปน 
คําสั่งโดยระบุ  ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา 

   เรื่องท่ีกลาวหา 
                                                 ชื่อและตําแหนงของคณะกรรมการสืบสวน ผูสืบสวน 

                                                        ทําตามแบบ สส.๑ 
                          เรื่องท่ีกลาวหา หมายถึง การกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวอางวา
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย เรื่องท่ีกลาวหาไมใชฐานความผิด (ตามแนวทางของ ก.พ.)  
                  ๕. การแจงคําสั่งสืบสวน  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

 ขาราชการประจํา
อยางนอย ๓ คน 

 ขาราชการตํารวจ
อยางนอยก่ึงหน่ึง 

ประธานกรรมการ 

– เปนสัญญาบัตร 
– ตําแหนงและยศไมต่ํากวา

ผูถูกกลาวหา  
– ตําแหนงเปลีย่นไม

กระทบ 

กรรมการ 

– ผูถูกกลาวหาสัญญา
บัตร กรรมการสืบสวน
ซึ่งเปนตํารวจตองเปน
สัญญาบัตร 

เลขานุการ  

– มี ๑ คนอาจตั้งจาก
กรรมการคนใดก็ได 

– กรณีจําเปนจะใหมี
ผูชวยเลขานุการก็ได 

กฎสืบขอ ๑๐ 

กฎสืบขอ ๑๑ 

กฎสืบขอ ๑๒ 

ผูสั่งสืบสวนแจงคําสั่ง
สืบสวนโดยเร็ว 

 

 ใหลงลายมือช่ือและวันท่ีรับทราบ 
 มอบสําเนาคําสั่งให ๑ ฉบับ 
 ไมยอมรับ สงไมได แจงสงทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
 พน ๑๕ วันถือวารับทราบ 
 ใหช้ีแจงตอประธานภายใน ๑๕ วัน 

 
 สงสําเนาคําสั่ง 

 สงเอกสารท่ีเก่ียวของใหประธาน 

 ประธานลงลายมือช่ือและวันท่ี
รับทราบ 

 สงหลักฐานการรับทราบคืน  

ผูถูกกลาวหา คณะกรรมการ 
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              ๖. การเปลี่ยนแปลงคําสั่งสืบสวน  

 

    ถาผูสั่งสืบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนสามารถเปลี่ยน เพ่ิมหรือลด
กรรมการหรือเปลี่ยนผูสืบสวนแตตองเปนไป ตามขอ ๑๐ โดยแสดงเหตุแหงการสั่งไวดวย และแจงคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงใหผูถูกกลาวหาและคณะกรรมการหรือผูสืบสวนทราบ การเปลี่ยนแปลงไมกระทบการสืบสวน 
ท่ีดําเนินการไปแลว   

             การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๗ ในกรณีท่ีปรากฏวา การแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนไมถูกตอง ตามขอ ๑๐ เวนแตกรณีไมมีเลขานุการใหผูมีอํานาจ
สั่งแกไข ตามขอ ๑๓ นี้ใหถูกตอง   

 

                        

                         ถามีเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๙ การใชสิทธิคัดคานดําเนินการได ดังนี้  

                                          

 กรรมการคัดคานตนเอง 

 

 

 

 

                                            

 ผูถูกกลาวหาคัดคานผูสั่งหรือกรรมการสืบสวน 

 

 

 

 

 

กฎสืบขอ ๑๓ 

การคัดคานผูสั่งและกรรมการสืบสวน 

กฎสืบขอ ๑๖ 

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ผูสั่งสืบสวนพิจารณา 
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต  
วันรับหนังสือ 

ฟงไดสั่งใหพน เปล่ียนตามขอ ๑๓ 

คัดคานผูสั่งสืบสวน 
ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

ผูบังคับบัญชาเหนือ
ช้ันหน่ึงพิจารณา     
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ 

ฟงไดสั่งใหพน 

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ส่ังผูพิจารณาแทน 

ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

กฎสืบขอ ๓๓ 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 
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                     กรณีผูพิจารณาคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายใน ๓๐ วัน นับ
แตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคานใหถือวาผูถูกคัดคานพนจากหนาท่ี 

              การพนจากหนาท่ีดังกลาวไมกระทบถึงการสืบสวนท่ีไดดําเนินการไปแลว 

               การคัดคานเปนสิทธิของผูถูกกลาวหาตามกฎขอ ๓๓  
 

 

 

 

 

   คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนมีหนาท่ี 

                         สืบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

                        แสวงหาความจริงในเรื่องท่ีกลาวหา 

                        ดูแลใหบังเกิดความเปนธรรมตลอดการสืบสวน 

                   รวบรวมประวัติผูถูกกลาวหาเทาท่ีจําเปน 

                       จัดทําบันทึกการปฏิบัติงาน 

                     หามมิใหบุคคลอ่ืนเขารวมทําการสืบสวน 

 

 

คัดคานกรรมการ   
ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

ผูสั่งสืบสวนพิจารณา              
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต        
วันรับหนังสือ 

 ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ฟงไดสั่งใหพน เปล่ียนตามขอ ๑๓ 

กฎสืบขอ ๑๔ 

หนาท่ีคณะกรรมการหรือผูสืบสวน 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 
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                      การประชุมคณะกรรมการสืบสวน   

                    ประธานรับเรื่องแลวเรียกประชุมเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสืบสวน 

                    การประชุม ตามขอ ๑๙ และขอ ๓๑ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวา ๓ คน
และไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

                  ตองมีประธานอยูรวมประชุม ถาไมมีใหเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีแทน 

                   การลงมติถือเสียงขางมาก เสียงเทากันประธานออกเสียงชี้ขาด 

                 ทําบันทึกการประชุมเปนหนังสือไวเปนหลักฐานทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

             การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง  ตามขอ ๓๘ (๑) กรรมการมาประชุมไมครบ 
องคประชุม นั้น ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 
 
 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                     

 

กฎสืบขอ ๑๕ 

สืบสวนโดยเร็วไมเกิน ๖๐ วัน 

๖๐ วันไมเสร็จขอขยาย ผูสั่งสืบสวนพิจารณาขยายไมเกิน ๖๐ วัน 

๖๐ วันไมเสร็จรายงานเหต ุ ผูสั่งสืบสวนตดิตามเรงรดั 

สืบสวนเพ่ิมเตมิไมเกิน ๓๐ วัน 

๓๐ วันไมเสร็จขอขยาย ผูสั่งสืบสวนพิจารณาขยายไมเกิน ๓๐ วัน 

๓๐ วันไมเสร็จรายงานเหต ุ ผูสั่งสืบสวนตดิตามเรงรดั 

กฎสืบขอ ๑๗ (๒) 

ระยะเวลาสืบสวน 
กฎสืบขอ ๑๗ (๑) 
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  เม่ือประธานกรรมการไดรับแจงคําสั่งสืบสวนพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องท่ีกลาวหาจากผูสั่งสืบสวนตามขอ ๑๒ (๒) แลว ตามขอ ๑๕ (๑) กําหนดใหประธานกรรมการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสืบสวนเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสืบสวน โดยเปนการกําหนดแนวทางวา
คณะกรรมการสืบสวนจะตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานใดบาง เพ่ือใหทราบ
รายละเอียดแหงพฤติการณและการกระทําของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และมีประเด็น
ใดท่ีจะตองพิสูจนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม หรือผูถูกกลาวหาไดกระทํา
ผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม อยางไร โดยการวางแนวทางการสืบสวนนี้คณะกรรมการสืบสวนสามารถ
ดําเนินการได ดังนี้ 

  (๑) ศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาท่ีไดรับ
จากผูสั่งสืบสวนวามีการกลาวหาเก่ียวกับเรื่องใด มีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้อยางไร 

  (๒) พิจารณาวาหากเปนความจริงตามท่ีกลาวหาแลวจะเปนความผิดในกรณีใด  
ตามมาตราใด (มาตรา ๗๘ (๑) – (๑๘)) และมีองคประกอบของความผิดวินัยกําหนดไวอยางไร และจะมีความรายแรง
แหงกรณีเพียงใด หรือเสียหายแกราชการเพียงใด 

  (๓) เพ่ือพิสูจนความจริงใหปรากฏจะตองสอบพยานบุคคลใดบาง รวบรวม
พยานหลักฐานใดบาง อยางไร  

  (๔) ในการพิจารณาวางแนวทางการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนดังกลาว 
ใหจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานตามขอ ๑๕ วรรคสอง แลวจึงทําการสืบสวนตามแนวทางท่ีวางไวตอไป 

 

 

  

 เม่ือคณะกรรมการหรือผูสืบสวนไดวางแนวทางการสืบสวนแลว ในข้ันตอนตอมา
คณะกรรมการหรือผูสืบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตามแนวทางท่ีวางไว 
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางใด และกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหา
วากระทําผิดวินัยหรือไม ตามขอ ๑๙  โดยการรวบรวมพยานหลักฐานตองดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 

การวางแนวทางการสืบสวน 

การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหา 
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                ๑. พยานเอกสารหรือวัตถุ 

 
                 บันทึกวาไดมาอยางไร จากผูใด เม่ือใด 
               เอกสารใชตนฉบับ จะใชสําเนาตองรับรองสาํเนาถูกตอง 
               หาตนฉบับเอกสารไมได นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 
            ๒. พยานบุคคล 

                               
         สอบปากคําตองมีกรรมการไมนอยกวา ๒ คน 

                                         

                  กอนเริ่มแจงพยานวากรรมการเปนเจาพนักงานใหการเท็จผิดกฎหมาย 

 

                   หามลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจ 

 

                        เรียกผูถูกสอบมาคราวละ ๑ คน 

                   หามคนอ่ืนอยูในท่ีสืบสวน  เวนแตทนายหรือท่ีปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือ
บุคคลอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการหรือผูสืบสวนอนุญาตใหอยูในท่ีสืบสวน 

                   สอบปากคําผูถูกกลาวหาตามแบบ สว.๓ พยานตามแบบ สว.๔ 

              เสร็จแลวอานใหฟงหรือใหพยานอานเอง 

       ผูใหถอยคํา ผูเขารวมฟงและผูบันทึกลงลายมือชื่อ 

                  กรรมการทุกคนท่ีรวมสอบลงลายมือชื่อ 

              บันทึกมีหลายหนาใหกรรมการอยางนอย ๑ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกหนา 

                 หามขูดลบหรือบันทึกขอความทับ แกไขใหขีดฆาหรือตกเติมกรรมการอยางนอย
๑ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 

กฎสืบขอ ๑๘ 

กฎสืบขอ ๒๐ 

กฎสืบขอ ๒๑ 

กฎสืบขอ ๒๒ 

กฎสืบขอ ๒๓ 
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                แจงบุคคลมาเปนพยานตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีคณะกรรมการกําหนด 

           นอกจากนี้ ตามขอ ๑๔ (๔) คณะกรรมการหรือผูสืบสวนมีหนาท่ีมิใหบุคคลอ่ืน
เขารวมทําการสืบสวน   

                      สิทธิของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๓๕ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาจะนํา
ทนายความหรือท่ีปรึกษาไมเกิน ๑ คน เขารวมฟงก็ได  แตจะใหถอยคําแทนผูถูกกลาวหาไมได 

                    การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๒) การสอบปากคําบุคคล
ดําเนินการไมถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ ๑๔ (๔) ขอ ๒๐ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง และขอ ๒๖ ทําให 
การสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 
 
                            ๓. การตัดพยาน 
 
 
                       พยานไมใหถอยคําหรือไมมาหรือติดตามไมได ถาจะไมสืบพยานตองบันทึกเหตุใน
บันทึกการปฏิบัติงานตามขอ ๑๔ (๓) และรายงานการสืบสวนตามขอ ๓๒   
 
 
                   พยานหลักฐานใดทําใหลาชาโดยไมจําเปนหรือไมใชประเด็นสําคัญ ถาจะงด
สืบสวนตองบันทึกเหตุในบันทึกการปฏิบัติงานตามขอ ๑๔ (๓) และรายงานการสืบสวนตามขอ ๓๒    
 
                        ๔. การสงประเด็นใหสืบสวนแทน 

 

                   ประธานกรรมการหรือผูสืบสวนสงประเด็นไปใหหัวหนาหนวยงานท่ีเห็นวา
เก่ียวของใหสืบสวนแทนตามเหตุจําเปน 

                  หัวหนาหนวยงานจะดําเนินการสืบสวนเอง จะสั่งผูใตบังคับบัญชาทําการสืบสวน 
ก็ไดใหนําขอ ๑๔ (๔) ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๖ มาใชโดยอนุโลม 
 

 

กฎสืบขอ ๒๔ 

กฎสืบขอ ๒๕ 

กฎสืบขอ ๒๔ 

กฎสืบขอ ๒๖ 
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                     ๕. ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืน 

 

                  คณะกรรมการหรือผูสืบสวนสงสัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืน
นอกจากท่ีระบุในคําสั่งสืบสวน 

                    ประธานกรรมการหรือผูสืบสวนรายงานผูสั่งสืบสวนโดยเร็ว 

         ผูสั่งสืบสวนเห็นวามีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการกระทําผิดวินัยใหสั่งใหทําการสืบสวน
โดยคณะกรรมการเดิมหรือผูสืบสวนเดิมหรือจะแตงต้ังใหมก็ได   
 
                      ๖. การสืบสวนพาดพิงไปถึงผูอ่ืน 
 

 
                  คณะกรรมการหรือผูสืบสวนพิจารณาในเบื้องตนเห็นวา มีสวนรวมหรือมีสวน
เก่ียวของในเรื่องท่ีสืบสวนดวย 
                     ประธานกรรมการหรือผูสืบสวนรายงานผูสั่งสืบสวนโดยเร็ว 

                    ผูสั่งสืบสวนเห็นวามีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการกระทําผิดวินัยใหสั่งใหทําการ
สืบสวนโดยคณะกรรมการเดิมหรือผูสืบสวนเดิมหรือจะแตงต้ังใหมก็ได   

                    ใชพยานหลักฐานท่ีไดสืบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

                  กรณีแยกเปนสํานวนใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของในสํานวนเดิม
มารวมและบันทึกใหปรากฏท่ีมาจากสํานวนเดิม   
 
                   ๗. กรณีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 

                           คําพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องท่ีสืบสวนไดความประจักษชัด ใหถือเอา 
เปนพยานหลักฐานโดยไมตองสืบสวนตอไปก็ได 

                         แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหนําขอ ๑๙ วรรคสอง – วรรคเจ็ด มาใชโดยอนุโลม 

กฎสืบขอ ๒๗ 

กฎสืบขอ ๒๘ 

กฎสืบขอ ๒๙ 
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                  ๘. กรณีผูถูกกลาวหายายระหวางสืบสวน 

 
 

                     คณะกรรมการหรือผูสืบสวนทําการสืบสวนตอไปจนเสร็จ 
                      ผูสั่งสืบสวนตรวจสอบความถูกตองแลวสงใหผูบังคับบัญชาคนใหม หรือ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการสําหรับผูถูกกลาวหาทุกคนพิจารณาสั่งสํานวนแลวแตกรณี 

 

 

 เม่ือคณะกรรมการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาและ
หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงในเรื่องท่ีถูกกลาวหาของผู ถูกกลาวหาแลว ตามขอ ๑๕ และ ๑๙ กําหนดให
คณะกรรมการสืบสวนตองประชุมพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และกรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม โดยการประชุมคณะกรรมการสืบสวนตามขอ ๑๙ นี้ ตองมีองคประชุม
และดําเนินการประชุมครบถวนตามขอ ๑๕ และตองจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานตามขอ ๑๕ วรรคสอง 
ดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

               การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๑) ในกรณีการประชุมของ
คณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕ (๒) ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป 
ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

 

                   คณะกรรมการพิจารณาวา 
 ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร        
 กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม 

การประชุมพิจารณาวากรณีมีมูลหรือไม 

การประชุมตามขอ ๑๙ 

กรณีมีมูล กรณีไมมีมูล 

 มีความเห็น
ยุติเรื่อง  

 ทํารายงาน
การสืบสวน
ตามขอ ๓๒ 

 เรียกผูถูก
กลาวหามา
พบ  

 แจงเรื่องท่ี 
ถูกกลาวหา
(แบบ สส.๒) 

กฎสืบขอ ๓๐ 
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        เม่ือคณะกรรมการไดประชุมพิจารณาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา
ตามขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง แลวเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการ
แจงเรื่องท่ีกลาวหาตามแบบ สส. ๒ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 การแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาตามแบบ สส.๒ ใหคณะกรรมการหรือผูสืบสวนเรียก 
ผูถูกกลาวหามาพบเพ่ือแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบวาไดกระทําการใด เม่ือใด 
อยางไรและเปนความผิดวินัยกรณีใด 

                      ใหสรุปพยานหลักฐานเทาท่ีมีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และการกระทํา 
ท่ีมีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได โดยใหคํานึงถึง
หลักการคุมครองพยาน 

กฎสืบขอ ๑๙ เรียกผูถูกกลาวหามาพบ         
แจงเรื่องท่ีกลาวหาตามแบบ สส.๒ 

               ผูถูกกลาวหามาพบ                                 
 แจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด 
เมื่อใด อยางไร  เปนความผดิวินัยกรณีใด                                     
 ลงลายมือช่ือรับทราบเปนหลักฐาน                 
 ถามวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 

ผูถูกกลาวหาไมมา มาแตไมรับทราบ           
สง สส.๒ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

ขอใหช้ีแจง นัดมาใหถอยคํา นําสบืแก        
และใหลงช่ือใน สส.๒ แลวสงคืน 

     รับสารภาพ           
 ใหแจงวากระทํา
ผิดกรณีใดมาตราใด  
 ถายังรับสารภาพ  
 ไมสืบตอก็ได 

 ไมรับ รับบางสวน  
 ถามวาจะช้ีแจง
เปนหนังสือหรือไม
ภายใน ๑๕ วัน     
 ใหโอกาสให
ถอยคําเพ่ิมเตมิ
และนําสืบแก 

    พน ๑๕ วัน       
 ไมไดรับ สส.๒ คืน 
 ไมไดรับคําช้ีแจง  
 ไมมาใหถอยคํา   
 ไมสืบตอก็ได 

  กอนเสนอสํานวน    
 ถามาใหถอยคํา   
 ยื่นคําช้ีแจง        
 ขอนําสืบแก        
 ตองใหโอกาส
ตามท่ีรองขอ 

การแจงเรื่องท่ีกลาวหา 
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                 การแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบเปนสาระสําคัญ
ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง   

 สิทธิของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๓๔ ผูถูกกลาวหามีสิทธิไดรับแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหา
หรือถูกรองเรียนตาม ๑๙ วรรคสอง 

             การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๓) ในกรณีไมเรียกผูถูกกลาวหา 
มารับทราบขอกลาวหาและใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงตามขอ ๑๙ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา 
วรรคหก และวรรคเจ็ด ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

 

 

 

  การมาใหถอยคํา ยื่นคําชี้แจง หรือขอนําสืบแกขอกลาวหาของผู ถูกกลาวหา 
คณะกรรมการหรือผูสืบสวนตองแจงและใหโอกาสตามท่ีผูถูกกลาวหารองขอไปจนกวาจะเสนอสํานวนไปยัง ผู
สั่งสืบสวน และคณะกรรมการหรือผูสืบสวนตองดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามท่ีผูถูกกลาวหานําสืบ
และอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาเก่ียวของ แลวจึงพิจารณาลงมติและทํารายงานการสืบสวนเสนอผูสั่งสืบสวนตอไป   

 

 

 

  

ประชุมพิจารณาลงมติ

มีมูลกระทําผิดรายแรง 
เสนอต้ังกรรมการสอบสวน    

(ม.๘๖)

มีมูลกระทําผิดไมรายแรง
เปนกรณีใด มาตราใด (ม.๗๘)    

โทษสถานใด (ม.๘๙)

มีมูลอาญาหรือความรับผิด
ทางแพง เสนอความเห็น

กฎสืบขอ ๓๑ 

การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม 

การรวบรวมพยานหลักฐานแกขอกลาวหา 
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  ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ควรเสนอ
ความเห็นยุติเรื่อง 

  การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง กรณีใด มาตราใด ไดแก กรณีหนึ่งกรณีใด
หรือหลายกรณีตามมาตรา ๗๘ (๑) – (๑๘)  

  สถานโทษทางวินัยไมรายแรงตามมาตรา ๘๒ ไดแก ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม 
กักขังหรือตัดเงินเดือน ซ่ึงตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ใหสั่งลงโทษดังกลาวตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 
กับความผิด 

  องคประชุมและการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ ๑๕ และ 
ใหจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานดวย 

                    การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๑) ในกรณีการประชุม 
ของคณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕ (๒) ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป 
ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

 
 

                 ๑. สาระสําคญัในรายงานการสืบสวน 

 

                 ทํารายงานตามแบบ สส.๕  
                      สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางไรบาง ในกรณีท่ีไมไดสืบสวน
พยานหลักฐาน ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ใหรายงานเหตุท่ีไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหา
ใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย  
                  วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐาน
ท่ีหักลางขอกลาวหา  วาจะรับฟงพยานหลักฐานใดไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอยางไร และผูถูก
กลาวหาไดกระทําการอันมีมูลความผิดวินัยอยางไร หรือไม ถาผิดวินัยอยางไมรายแรงเปนความผิดวินัย กรณี
ใด ตามมาตราใด ควรไดรับโทษสถานใด หากมีมูลความผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหมีความเห็นใหต้ังกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงตอไป หากการสืบสวนมีมูลอันเปนการกระทําความผิดอาญา หรือมีกรณีตองรับผิด
ทางแพงรวมอยูดวย ใหเสนอความเห็นมาพรอมดวย 
               ความเห็นของคณะกรรมการหรือผูสืบสวนตามการประชุมลงมติ   
                 กรรมการมีความเห็นแยงใหทําความเห็นไวในรายงาน  

กฎสืบขอ ๓๒ 

การทํารายงานการสืบสวน 
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          ๒. การสืบสวนแลวเสร็จ 
          การสืบสวนเริ่มตนเม่ือประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งตามขอ ๑๗ (๑) และ
เสร็จสิ้นเม่ือคณะกรรมการหรือผูสืบสวนทํารายงานการสืบสวนแลวเสนอสํานวนพรอมบัญชีเอกสารตอผูสั่งสืบสวน
เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 

                ๓. การเรียงลําดับและการใหหมายเลขในสํานวนสืบสวน 
            ใหรวบรวมบันทึกและเอกสารตางๆ ในการสืบสวนรวมสํานวนเขาไว โดยให
เรียงลําดับและใหหมายเลขในเอกสารสํานวนการสืบสวน ตามระเบียบ ตร.วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจ
ไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ บทท่ี ๔ การใชแบบพิมพและ 
การเรียงลําดับเอกสารในสํานวน  

  
 
  เม่ือผูสั่งสืบสวนไดรับความเห็นและผลการสืบสวนจากคณะกรรมการหรือผูสืบสวนแลว
ใหพิจารณาดําเนินการตามขอ ๓๖ ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภายใน 
๒๔๐ วัน 

การพิจารณาสั่งสํานวนสืบสวน 

ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวน   
หรือผูสืบสวน  พิจารณาดําเนินการ 

(๑) ตรวจสอบความถูกตอง               
ตามขอ ๓๗ ขอ ๓๗ และขอ ๓๙   

ตอนใดไมถูกตองสั่งใหแกไขโดยเร็ว 

(๒) การสืบสวนไมครบถวนสมบูรณ       
สั่งใหสืบสวนเพ่ิมเติม            

ระยะเวลาดําเนินการตามขอ ๑๗ (๒)  

พิจารณาสั่งการ                        

(๓) ไมมีมูล                 
สั่งยุติเรื่อง 

(๔) กระทําผิดวินัย      
ไมรายแรง สั่งลงโทษ               

ตาม ม.๘๙    

(๕) มีมูลผิดวินัยรายแรง     
สงเรื่องหรือดําเนินการ 

ตาม ม.๘๖   

(๖) มีมูลอาญา                 
สงเรื่อง พงส. 

กฎสืบขอ ๓๖ 
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๑. ตรวจสอบความถูกตองของสํานวน  และสั่งใหแกไขตอนใดทําไมถูกตอง 

  พิจารณาดําเนินการตามหมวด ๘ การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง 

 ตามขอ ๓๗ องคประกอบของคณะกรรมการตองเปนไป ตามขอ ๑๐ ถาทํา 
ไมถูกตองใหผูสั่งสืบสวนดําเนินการแกไข ตามขอ ๑๓ 

 ตามขอ ๓๘ องคประชุม ตามขอ ๑๕ (๒) การสอบปากคําตามขอ ๑๔ (๔), 
๒๐, ๒๒, ๒๓ วรรคหนึ่ง และ ๒๖ การแจงเรื่องท่ีกลาวหา ตามขอ ๑๙ ถาทําไมถูกตองใหสั่งใหคณะกรรมการ
หรือผูสืบสวนดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

 ตามขอ ๓๙ ตอนใดเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ถาทํา 
ไมถูกตองใหสั่งใหคณะกรรมการหรือผูสืบสวนดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

              ๒. การสืบสวนไมครบถวนสมบูรณเพียงพอท่ีจะพิจารณาสั่งการ   

 สั่งใหคณะกรรมการหรือผูสืบสวนดําเนินการสืบสวนเพ่ิมเติม   
 ระยะเวลาการสืบสวนเพ่ิมเติมตามขอ ๑๗ (๒)   

     ๓. การพิจารณาสั่งการเก่ียวกับโทษและท่ีเก่ียวของ 

                 ๓.๑ กรณีผลการสืบสวนไมมีมูล สั่งยุติเรื่องตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง  

                   ๓.๒ กรณีกระทําผิดวินัยไมรายแรง สั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ 

 สั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือนตามควร 
แกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด โดยพิจารณาประกอบกับมาตรฐานการลงโทษวินัยอยางไมรายแรงแนบทาย
หนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๙๕ ลง ๓ พ.ย.๕๒ แตอยางไรก็ตาม หลักการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ
แนบทายหนังสือดังกลาวไดกําหนดไววา ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจปรับระดับโทษใหเหมาะสมกับขอเท็จจริง
ท่ีเกิดข้ึน แตตองประกอบดวยเหตุผลและอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย 

 เหตุ อันควรลดหยอนนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษ และ 
เหตุอันควรงดโทษ อาจพิจารณาไดตามระเบียบ ก.ตร. วาดวยวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการตํารวจ
มีวินัยและปองกันมิใหขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัย พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๕ ท่ีกําหนดไววา ในการดําเนินการ 
ทางวินัยใหคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ความประพฤติและการปฏิบัติท่ีผานมาของผูกระทําผิด มูลเหตุจูงใจ 
สภาพแวดลอม ความรูสํานึกในการกระทําและแกไขเยียวยาผลรายหรือผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากการกระทําประกอบกัน และมุงเนนการแกไขปญหามากกวาการลงโทษ 

 กรณีวากลาวตักเตือน ตร. ไดกําหนดแนวทางไวใหทําตามแบบแนบทาย
หนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๑๑.๓/ว ๔๔ ลง ๑๕ ก.ค.๕๑  
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 สั่งลงโทษไปภายในอํานาจ ผูบังคับบัญชาลงโทษผูใตบังคับบัญชา ใน
สถานโทษและอัตราโทษไดเพียงใด เปนไปตามตารางแนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ถาเห็นวาผูถูกกลาวหาควรไดรับโทษเกินอํานาจท่ีจะสั่งลงโทษได ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 พิจารณาปรับระดับโทษใหสอดคลองตามกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจ 
การลงโทษฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖ ท่ีกําหนดใหโทษกักยามใหใชไดแตเฉพาะขาราชการตํารวจต้ังแตผูกํากับการ
หรือเทียบเทาลงมา โทษกักขังใหใชไดแตเฉพาะขาราชการตํารวจต้ังแตรองสารวัตรลงมา 

                 ๓.๓ กรณีมีมูลกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการไปภายในอํานาจ โดย
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แตหากไมมีอํานาจก็ใหเสนอผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๘๖ ตอไป 

             ๓.๔ กรณีเห็นวามีมูลเปนการกระทําผิดอาญา สงเรื่องใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตามกฎหมาย  

            ๔. ระยะเวลาพิจารณาสั่งการ   

                               ตามขอ ๓๖ วรรคสอง ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหสืบสวน 
ซ่ึงมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๙ พิจารณาสั่งสํานวนการสืบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว ไมเกิน ๒๔๐ วัน
นับแตวันรับสํานวน มีเหตุจําเปนตามระเบียบ ก.ตร. ทําใหพิจารณาสั่งการไมแลวเสร็จ ขยายระยะเวลาได 
ไมเกิน ๒ ครั้ง แตละครั้งไมเกิน ๖๐ วัน หากยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมและให
ถือวาไมเปนผูท่ีอยูระหวางถูกสืบสวนนับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาการพิจารณาสั่งการจะ
เสร็จสิ้นและมีคําสั่ง  (มาตรา ๘๗ วรรคสอง) 

                ตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายระยะเวลาการพิจารณาสั่งการ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๓ กําหนดเหตุจําเปนไวดังนี้                                                                                                          

                              (๑) ใหทําการสืบสวนสอบสวนใหมหรือสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม 

                         (๒) ขอเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

                             (๓) ขอคําชี้แจงจากบุคคล หนวยงาน หรือองคกร 

                     (๔) รอฟงผลการพิจารณาของศาล หรือการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 
ของหนวยงานหรือองคกร 
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                           การกลับคืนสูฐานะเดิมเปนไปโดยผลของกฎหมายนับแตวันครบกําหนด 
ตามมาตรา ๘๗ โดยท่ี ตร. ไดวางแนวทางใหออกเปนคําสั่งตามแบบแนบทายหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๑๑.๒/ว ๑๒๕ 
ลง ๒๐ พ.ย.๔๙ เรื่องการออกคําสั่งใหขาราชการตํารวจกลับคืนสูฐานะเดิมตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๘๗ เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงใหหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการเก่ียวกับสิทธิประโยชนตางๆ 
ของขาราชการตํารวจท่ีไดรับสิทธิคืนสูฐานะเดิมตอไป 

 

      

  ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนหรือผู บังคับบัญชาผู มีอํานาจ
พิจารณาจัดทําคําสั่งลงโทษในความผิดวินัยไมรายแรง ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของไดความพอสรุปได  
ดังนี้ 

  ๑. ผูสั่งลงโทษตองมีอํานาจและตองสั่งลงโทษภายในอํานาจของตน ผูไดรับมอบ
อํานาจควรระบุคําสั่งหรือหนังสือท่ีมอบอํานาจในคําสั่งลงโทษใหชัดเจน   

  ๒. ผูกระทําผิดจะถูกลงโทษ ตองเปนผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาของผูสั่งลงโทษ  
ไมวาโดยตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง การไปชวยราชการ การเขารับการฝกอบรม หรืออ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
ตามหมายเหตุแนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม 
กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗ 

                 ๓. ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๓ การลงโทษใหทําเปน
คําสั่ง โดยระบุในคําสั่งดวยวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร.  

        ๔. ตามกฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

                       วันท่ีคําสั่งมีผล การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือ
ตัดเงินเดือนตามมาตรา ๘๙ หามมิใหสั่งลงโทษยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตการลงโทษภาคทัณฑหรือ
ตัดเงินเดือน ใหสั่งลงโทษยอนหลังไปถึงวันพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนตามท่ีกฎ ก.ตร. ไดกําหนด 
ใหสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนยอนหลังก็ใหสั่งลงโทษยอนหลังได  

                         รูปแบบ คําสั่งลงโทษใหทําตามแบบท่ีกําหนดทายกฎ ก.ตร. ดังกลาว 

  การแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ใหทําเปนคําสั่ง โดยใหปรากฏเลขท่ี 
วัน เดือน ป ท่ีออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมท่ีตองการแกไขหรือเพิกถอน และขอความท่ีแกไขใหม 

การออกคําสั่งลงโทษ 
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  ๕. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิอุทธรณ ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ ท่ีบัญญัติวา คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได ใหระบุกรณีท่ีอาจ
อุทธรณหรือโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงดังกลาวไวดวย 

  ๖. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิฟองคดีปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ ท่ีบัญญัติวา คําสั่งใดท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได  
ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย 

  ๗. แจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ หนวยงานและผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของ
ทราบ เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป     

 
 
 
                    การจัดการใหผูถูกลงโทษรับโทษ ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๒ 
ประกอบกับกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง
หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗ พอสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

                  ๑. เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลว ใหผูบังคับบัญชาจัดใหผูถูกลงโทษไดรับโทษโดยเร็ว 
การอุทธรณคําสั่งลงโทษในความผิดวินัยไมรายแรง มิใหนํามาเปนเหตุทุเลาการรับโทษ (กฎ ก.ตร.วาดวย
อํานาจการลงโทษฯ ขอ ๔) 

                          ๒. การลงโทษภาคทัณฑ ไดแก การลงโทษแกผูกระทําผิดอันควรตองรับโทษ
สถานหนึ่งสถานใด แตมีเหตุอันควรปราณีจึงเพียงแตแสดงความผิดผูนั้นใหปรากฏไว (มาตรา ๘๒) 

                          ๓. การลงโทษทัณฑกรรมการ ไดแก การใหทํางานโยธา การใหอยูเวรนอกจาก
หนาท่ีประจํา หรือการใหทํางานสาธารณประโยชนซึ่งตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอหนึ่งวัน (มาตรา ๘๒) 

                                     การสั่งลงโทษทัณฑกรรมใหกําหนดจํานวนวันและจํานวนชั่วโมงในแตละวัน 
ใหชัดเจน ใหทําทัณฑกรรมทุกๆ วันจนกวาจะครบกําหนด ในวันหนึ่งไดไมเกิน ๖ ชั่วโมง แตถาใหอยูเวรยาม 
ในวันหนึ่งตองไมเกินกําหนดเวลาอยูเวรยามตามปกติ (กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ ขอ ๕) 

                            ๔. การลงโทษกักยาม ไดแก การกักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีสมควร
ตามท่ีกําหนด (มาตรา ๘๒) 

                            การลงโทษกักยามใหนําตัวผูถูกลงโทษไปกักไวในบริเวณใดใดบริเวณหนึ่ง
ตามท่ีเห็นสมควร (กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ ขอ ๗) 

การจัดการใหรับโทษ 
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                 ๕. การลงโทษกักขัง ไดแก การขังในท่ีจัดไวเพ่ือควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันตามท่ีจะไดมีคําสั่ง (มาตรา ๘๒) 

                           การลงโทษกักขัง ใหนําตัวผูถูกลงโทษไปรับโทษท่ีสถานีหรือหนวยงานอ่ืน 
ท่ีผูถูกลงโทษมิไดประจําอยู  กักขังไวในสถานท่ีจัดไวโดยเฉพาะ 

                       หามมิใหกักขังตํารวจหญิงรวมกับตํารวจชาย หากไมมีสถานท่ีพอจะแยกขัง 
จะกําหนดสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งท่ีเห็นสมควรเปนสถานท่ีกักขังก็ได  

                               หามมิใหกักขังรวมกับผูตองหา เวนแตมีเหตุจําเปนเพราะไมมีท่ีกักขัง 

                                  หามนําสิ่งของไมจําเปนหรืออาวุธเขาไปในสถานท่ีกักขัง (กฎ ก.ตร. วาดวย
อํานาจการลงโทษฯ ขอ ๘ และขอ ๙) 

                     ๖. ระยะเวลาการลงโทษกักยามและกักขัง (กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ 
ขอ ๓) วันเวลาเริ่มใหนับเปนหนึ่งวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงชั่วโมง และใหนับติดตอกันไมเวนวันหยุดราชการ
จนครบกําหนดปลอยตัว ในวันถัดจากวันท่ีครบกําหนด    

                         ๗. การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใชงานโยธา หรืองานอ่ืนของราชการดวยก็ได  
แตตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอหนึ่งวัน (มาตรา ๘๒) 

 
 
 
 

  ตามหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๗๗ ลง ๒๙ ส.ค.๕๖ ไดวางแนวทางเก่ียวกับ
การสืบสวนขอเท็จจริงกอนกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใชบังคับ ดังนี้ 

  ดวยกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใชบังคับต้ังแต
วันท่ี ๖ มิ.ย.๕๖ แลวใหยกเลิกกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ และกําหนดบทเฉพาะกาล
ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๔๑ ไววา “ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
สืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนอยูกอนท่ีกฎ ก.ตร. นี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ ในกรณีมีมูลท่ีจะพิจารณาสั่งการ
ตามมาตรา ๘๙ ใหดําเนินการตามกฎ ก.ตร. นี้” เพ่ือใหการพิจารณาดําเนินการในกรณีดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง
ในทิศทางเดียวกัน จึงใหผูท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้ 

การสืบสวนกอนกฎ ก.ตร. (พ.ศ.๒๕๕๖) ใชบังคับ 

กฎสืบขอ ๔๑ 
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  ๑. การแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนกอนท่ีกฎ ก.ตร.
วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใชบังคับ คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนตองดําเนินการ             
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชอยูขณะนั้นตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ ไปจน    
เสนอสํานวนการสืบสวนพรอมท้ังบัญชีเอกสารตอผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวน         
เพ่ือพิจารณาสั่งการ จึงจะถือไดวาการสืบสวนแลวเสร็จ 

 ๒. การพิจารณาสั่งการของผูสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่ ง 
ใหสืบสวนหรือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
เม่ือรับสํานวนการสืบสวนตามขอ ๑ จากคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนไวพิจารณาแลว ใหดําเนินการ
ตามกฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีบังคับใชอยูปจจุบันตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
รวมถึงการพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของกับการอนุมัติขยายเวลาการสืบสวนหรือสืบสวนเพ่ิมเติมหรือการติดตาม
เรงรัดการสืบสวนซ่ึงอยู ในอํานาจหนาท่ีของผูสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่ งใหสืบสวน                  
ใหดําเนินการตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๑๗ 

  ๓. แตการใชอํานาจของผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวน
หรือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ ในการตรวจสอบความถูกตองของสํานวน 
การสืบสวนตามขอ ๑ ดังกลาว เม่ือกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๔๑ กําหนดให
คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชอยูในขณะนั้น ตามกฎ ก.ตร.
วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ แลว การตรวจสอบความถูกตองจึงตองพิจารณาตามกฎท่ีบังคับใช 
ในขณะนั้นวาการสืบสวนตอนใดทําไมถูกตองครบถวนและเปนสาระสําคัญ ก็ตองสั่งใหคณะกรรมการสืบสวน
หรือผูสืบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

..................................................................... 
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  ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดบัญญัติเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาไว
ดังนี้   

 มาตรา ๘๖ เม่ือขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง       
ใหแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผู ถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได ท้ังนี้  เพ่ือให              
ผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เม่ือดําเนินการแลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย  
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แลวแตกรณี ถาฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  
ใหสั่งยุติเรื่อง  

 ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. เปนผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีตําแหนงขาราชการตํารวจในสวนราชการหรือหนวยงานใด  
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติวางลง หรือผูดํารงตําแหนงใดไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหผูบังคับบัญชา
ดังตอไปนี้สั่งใหขาราชการตํารวจซ่ึงเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตําแหนงนั้นได 

 

การสอบสวนพิจารณา 

ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ 

กระทําผดิไมรายแรง
สั่งลงโทษตาม ม.๘๙ 

กระทําผดิรายแรง   
สั่งลงโทษ  โดยนําเขา
กรรมการกลั่นกรอง

ตาม ม.๙๐   

ตั้งกรรมการ
สอบสวน ม.๘๖ 

พิจารณาสั่งพักหรือ
ใหออกจากราชการ
ไวกอน ม.๙๕ 

ไมไดวากระทําผิด   
สั่งยุติเรื่องตาม ม.๘๖ 
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 (๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

  (๒) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับตําแหนงจเรตํารวจแหงชาติ 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา 

  (๓) ผูบัญชาการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงต้ังแตผูบังคับการ  
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น   

 (๔) ผูบังคับการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงต้ังแตผูกํากับการ  
พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น   

 มาตรา ๙๕ ขาราชการตํารวจผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตเปนความผิด  
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา
ทางวินัยได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิด 
ไมถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีท่ีจะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนก็ใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

 มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาเก่ียวกับการสืบสวนและการสอบสวน      
ท่ีตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

     ในการพิจารณาของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ 
มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ใหพิจารณาสั่งการใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันไดรับสํานวน  
เวนแตมีเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซ่ึงทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน ในการนี้ หากยัง
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหขาราชการตํารวจผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมกอน และใหถือวาไมเปนผูท่ีอยูระหวาง
ถูกสืบสวนหรือสอบสวนแลวแตกรณี นับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาวจนกวาการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้น
จะเสร็จสิ้นและมีคําสั่ง 

 มาตรา ๙๐ ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษตํ่ากวาปลดออก 
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      การพิจารณาสั่งลงโทษของผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔)  
ใหผู มีอํานาจดังกลาวต้ังกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอ โดยคณะกรรมการดังกลาวอยางนอย 
ตองประกอบดวย รองหัวหนาหนวยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 มาตรา ๘๓ การลงโทษขาราชการตํารวจใหทําเปนคําสั่งโดยระบุในคําสั่งดวยวา 
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดมาตราใด 

      วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 มาตรา ๙๗ ขาราชการตํารวจออกจากราชการเม่ือ 

      (๑) ตาย 

      (๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

      (๓) ไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙ 

      (๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ 
มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ 

      (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 

      วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให เปนไปตามท่ีกําหนด 
ในระเบียบ ก.ตร. 

 

 กฎและระเบียบ ก.ตร. ท่ีเก่ียวของ 

 ๑. ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดวาหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลา
เก่ียวกับการสอบสวนท่ีตองดําเนินการตามมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๒. ตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๕ ท่ีกําหนดไววาผูบังคับบัญชาอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในระเบียบ ก.ตร. นั้น ปจจุบันยังไมมีระเบียบ ก.ตร. วาดวยเรื่องดังกลาว 

 ๓. ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ท่ีกําหนดวาเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ 
ก.ตร. นั้น ไดแก ระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายเวลาการพิจารณาสั่งการทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ 
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 ๔. ตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง ท่ีกําหนดวาให ต้ังกรรมการเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองเสนอ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗, ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๗, ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๔  
พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ๕. ตามมาตรา ๘๓ ท่ีกําหนดวาวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗  

 ๖. ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ท่ีกําหนดวากรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
วันออกจากราชการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. นั้น ไดแก ระเบียบ ก.ตร.วาดวยวันออกจาก
ราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

 

 

 

  กฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ ใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันท่ี ๑๕ ธ.ค.๔๗ 

 

  กรณีท่ีตองดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
ในกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗   

               กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง 

                   กรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง 

                  กรณีเม่ือไดมีการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่งแลว แตไมได
ความแนชัดวาผูนั้นกระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกแตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน
นั้น หากจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได ตามมาตรา ๑๐๒ 

สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๗ 

กฎสอบขอ ๑ 

กฎสอบขอ ๒ 
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๑. ผูมีอํานาจสั่งสอบสวน   

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ท่ีมีอํานาจสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง ไดแก 

                      นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

                            ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับตําแหนงจเรตํารวจแหงชาติ 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา  

                             ผูบัญชาการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงต้ังแตผูบังคับการ 
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น   

                            ผูบังคับการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงต้ังแตผูกํากับการ 
พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น   

                  ๒. บุคคลตองหามมิใหสอบสวน 

                                         
 
    ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนจะตองไมเปน
บุคคลดังตอไปนี้      
                         (๑) รูเห็นเหตุการณในเรื่องท่ีสอบสวน 

                     (๒) มีสวนไดเสียในเรือ่งท่ีสอบสวน 

                  (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 

                     (๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพ่ีนองรวม
บิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา 

    (๕) มีเหตุอยางอ่ืนซ่ึงนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม 

        ขอความใน (๑) ใหใชบังคับกับผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเฉพาะ ในกรณี
ท่ีผูนั้นรูเห็นเหตุการณในลักษณะมีสวนรวมกับการกระทําความผิด 

 

กฎสอบขอ ๓ 

๑ 

๒ 

๔ 

๓ 

การตั้งเรื่องสอบสวน 
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   ๓. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏวา การแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนไมถูกตอง ตามขอ ๔ เวนแตกรณีไมมีเลขานุการ ใหการสอบสวนท้ังหมด เสียไป ให 
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง มาตรา ๙๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนใหม ตามขอ ๔ ใหถูกตอง   

 

          ๔. สาระสําคัญของคําสั่งสอบสวน  



  การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองระบุ     

 ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา               
 เรื่องท่ีกลาวหา 
 ชื่อและตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวน 

 ทําตามแบบ สว.๑ 

        การเปลี่ยนแปลงตําแหนงไมกระทบถึงการไดรับแตงต้ัง 

                    เรื่องท่ีกลาวหา หมายถึง การกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวอาง
วาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย เรื่องท่ีกลาวหาไมใชฐานความผิด (ตามแนวทางของ ก.พ.)   

             

คณะกรรมการ         
 ขาราชการประจํา

อยางนอย ๓ คน  
 ขาราชการตํารวจ 

อยางนอยก่ึงหน่ึง 
 

ประธานกรรมการ 

 ตําแหนงระดับไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวา 
ผูถูกกลาวหา 

 ตําแหนงเปลีย่นภายหลัง
ไมกระทบ 

กรรมการ    
 ตองมีผูเคยเปน พงส. 

หรือนิติกรหรือมี
ปริญญาทางกฎหมาย
หรือไดรับฝกอบรมหรือ
มีประสบการณดาน
วินัยอยางนอย ๑ คน 

เลขานุการ  
– มี ๑ คน อาจตั้งจาก

กรรมการคนใดก็ได 
– กรณีจําเปนจะใหมี

ผูชวยเลขานุการก็
ได 

กฎสอบขอ ๔ 

กฎสอบขอ ๕ 
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                   ๕. การแจงคําสั่งสอบสวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

           ๖. การเปลี่ยนแปลงคําสั่งสอบสวน  

 

  ถาผูสั่งสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนสามารถเปลี่ยน เพ่ิมหรือลด
จํานวนกรรมการแตตองเปนไป ตามขอ ๔ โดยแสดงเหตุแหงการสั่งไวดวย และแจงคําสั่งเปลี่ยนแปลง ใหผูถูกกลาวหา
และคณะกรรมการทราบ การเปลี่ยนแปลงไมกระทบการสอบสวนท่ีดําเนินการไปแลว  

 
 
                        

 ถามีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ ๓ การใชสิทธิคัดคานดําเนินการได ดังนี้  

 

  กรรมการคัดคานตนเอง    

 

 

 

 

 

กฎสอบขอ ๖ 

ผูสั่งสอบสวน    
แจงคําสั่งสอบสวน

โดยเร็ว 

 
 ใหลงลายมือช่ือและวันท่ีรับทราบ  
 มอบสําเนาคําสั่งให ๑ ฉบับ  
 ไมยอมรับ สงไมได แจงสงทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ   
 พน ๑๕ วันถือวารับทราบ  

 
 สงสําเนาคําสั่ง    
 สงเอกสารท่ีเก่ียวของใหประธาน  
 ประธานลงลายมือช่ือและวันท่ี

รับทราบ  
 สงหลักฐานการรับทราบคืน  

ผูถูกกลาวหา คณะกรรมการ 

กฎสอบขอ ๗ 

การคัดคานผูสั่งและกรรมการสอบสวน 

กฎสอบขอ ๑๔ 

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 

ผูสั่งสอบสวนพิจารณา
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ 

 

ฟงไดสั่งใหพน เปล่ียนตามขอ ๗ ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ
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  ผูถูกกลาวหาคัดคานผูสั่งหรือกรรมการสอบสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            กรณีผูพิจารณาคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคานใหถือวาผูถูกคัดคานพนจากหนาท่ี 

                   การพนจากหนาท่ีดังกลาวไมกระทบถึงการสืบสวนท่ีไดดําเนนิการไปแลว 

              การคัดคานเปนสิทธิของผูถูกกลาวหาตามกฎขอ ๓๗  

 

 

 

            เม่ือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขาราชการ
ตํารวจผูใดไปแลว ทําใหมีประเด็นท่ีตองพิจารณาตอไปตามมาตรา ๙๕ วา มีเหตุตองสั่งพักราชการหรือสั่งให
ออกจากราชการไวกอนหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ ตามขอ ๓ ของกฎ ก.ตร.วาดวยการสั่งพักราชการ
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้  

คัดคานผูสั่งสอบสวน 
ยื่นหนังสือภายใน     
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

ผูบังคับบัญชาเหนือ
ช้ันหน่ึงพิจารณา     
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ 

ฟงไดสั่งใหพน 

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ส่ังผูพิจารณาแทน 

คัดคานกรรมการ   
ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

ผูสั่งสอบสวน
พิจารณา             
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ฟงไดสั่งใหพน เปล่ียนตามขอ ๗ 

กฎสอบขอ ๓๗ 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 

การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไว
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           การส่ังใหออกจากราชการไวกอน ตองพิจารณาเพ่ิมเติมใหไดความวา เม่ือมี
เหตุ ตามขอ ๓ ดังกลาวแลว หากผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ เห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดี 
ท่ีเปนเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว จะสั่งใหออกจากราชการไวกอนก็ได 

                   การสั่งให พักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนนี้  เ พ่ือรอฟงผล 
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย ในสวนระยะเวลาและการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎ ก.ตร.วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.๒๕๔๗ การออกคําสั่ง 
ใหเปนไปตามแบบทายกฎดังกลาว 

ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจ      
สั่งพักหรือสั่งใหออกไวกอน  เม่ือมีเหตุ 

 ถูกต้ังกรรมการสอบ 
หรือตองหาคดีอาญา       

 ในเรื่องทุจริตตอหนาท่ี 
พฤติการณไมนา
ไววางใจ 

 อัยการไมรับแกตาง      
 อยูรับราชการอาจเกิด

ความเสียหาย 

 มีพฤติการณถาอยูใน 
หนาท่ีราชการ              

 จะเปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพิจารณา                   

 หรือจะกอใหเกิดความ
ไมสงบเรียบรอย 

 อยูในระหวางถูกควบคุม
หรือขัง 

 โดยถูกจับในคดีอาญา
หรือตองคําพิพากษา  

 เปนเวลาติดตอกันเกิน
กวา ๑๕ วัน 

 ถูกต้ังกรรมการสอบ
กอนหรือหลังมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดวา
กระทําผิดอาญา ใน
เรื่องท่ีสอบสวน 

 เห็นประจักษชัดวาเปน
ความผิดวินัยรายแรง 

(๑) 

(๔) (๓) 

(๒) 
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           คณะกรรมการสอบสวนมีหนาท่ี 

                 สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

                    แสวงหาความจริงในเรื่องท่ีกลาวหา 

                           ดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน 

 

                   รวบรวมประวัติผูถูกกลาวหาเทาท่ีจําเปน 

 

                             จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานท่ีมีการสอบสวนไวทุกครั้ง 

 

                            หามมิใหบุคคลอ่ืนเขารวมทําการสอบสวน 

 

                         ประธานรับเรื่องแลวเรยีกประชุมเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน 

 

                        องคประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด 

                    เวนแตการประชุม ตามขอ ๑๘ และขอ ๓๑ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวา 
๓ คน และไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

                       ตองมีประธานอยูรวมประชุม ถาไมมีใหเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีแทน 

                       การลงมติถือเสียงขางมาก  เสียงเทากันประธานออกเสียงชี้ขาด 

             การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๑) กรรมการมาประชุม 
ไมครบองคประชุม ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

กฎสอบขอ ๘ 

กฎสอบขอ ๑๒ 

หนาท่ีคณะกรรมการสอบสวน 

กฎสอบขอ ๙ 

กฎสอบขอ ๑๐ 

กฎสอบขอ ๑๑ 

กฎสอบขอ ๑๓ 
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วิธีการและระยะเวลาสอบสวน 

๖๐ วัน 

๖๐ วัน 

๓๐ วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบสวน

ภายในกําหนด
ระยะเวลาแตละข้ันตอน 

สอบสวนเกิน ๒๗๐ วัน  
ใหผูสั่งสอบสวน   
ติดตามเรงรัด          

การสอบสวนตอไป 

ระยะเวลาสอบสวน    
แตละข้ันตอน            

ผูสั่งสอบสวนสั่งขยายได  
ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน 

กฎสอบขอ ๑๕ 

๑๕ วัน 

๑๕ วัน 

๑. การสอบสวนเริ่มเม่ือประธานรับทราบคําสั่ง 

๒. ประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

๓. แจงและอธิบายขอกลาวหา 

๔. รวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหา 

๖. แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

๗. รวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอาง 

๘. ประชุมลงมติและทํารายงานการสอบสวน 

๙. เสนอสํานวนตอผูสั่งสอบสวน 

๕. ประชุมพิจารณาวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 
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 เม่ือประธานกรรมการไดรับแจงคําสั่งสอบสวนพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
กับเรื่องท่ีกลาวหาจากผูสั่งสอบสวน ตามขอ ๖ (๒) แลว ตามขอ ๑๒ กําหนดใหประธานกรรมการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน โดยการพิจารณา
เรื่องท่ีกลาวหา เพ่ือใหทราบรายละเอียดแหงพฤติการณและการกระทําของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด 
เม่ือใด อยางไร และกําหนดแนวทางวาคณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง        
และรวบรวมพยานหลักฐานใดบาง และมีประเด็นใดท่ีจะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทําการตามท่ี          
ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร โดยการวางแนวทางการสอบสวนนี้คณะกรรมการสอบสวนสามารถดําเนินการได
ดังนี้ 

  (๑) ศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา 
ท่ีไดรับจากผูสั่งสอบสวนวามีการกลาวหาเก่ียวกับเรื่องใด มีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้อยางไร 

   (๒) พิจารณาวาหากเปนความจริงตามท่ีกลาวหาแลวจะเปนความผิดในกรณีใด 
ตามมาตราใด (มาตรา ๗๙ (๑) – (๗)) และมีองคประกอบของความผิดวินัยกําหนดไวอยางไร และจะมีความรายแรง
แหงกรณีเพียงใด หรือเสียหายแกราชการเพียงใด 

   (๓) เพ่ือพิสูจนความจริงใหปรากฏจะตองสอบพยานบุคคลใดบาง รวบรวม
พยานหลักฐานใดบาง อยางไร  

   (๔) ในการพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ดังกลาว ใหจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน แลวจึงทําการสอบสวนตามแนวทางท่ีวางไวตอไป 

 

 

 เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน ตามขอ ๑๒ 
แลว ข้ันตอนตอมาคณะกรรมการตองเรียกผูถูกกลาวหามาพบ เพ่ือแจงและอธิบายขอกลาวหา ตามขอ ๑๗ 

 

 

 

 

การพิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน 

การแจงและอธิบายขอกลาวหา 
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 เม่ือคณะกรรมการไดแจงและอธิบายขอกลาวหา ตามขอ ๑๗ แลว ในข้ันตอนตอมา
คณะกรรมการตองรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตามแนวทางท่ีวางไว เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางใด และไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา
หรือไม ตามขอ ๑๘ โดยการรวบรวมพยานหลักฐานตองดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 ๑. พยานเอกสารหรือวัตถุ 

 

  บันทึกวาไดมาอยางไร จากผูใด เม่ือใด 

  เอกสารใชตนฉบับ จะใชสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตอง 

         หาตนฉบับเอกสารไมได นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 

กฎสอบขอ ๑๗                 ผูถูกกลาวหามาพบ                
 แจงและอธิบายขอกลาวหาวาไดกระทํา    
การใด เมื่อใด อยางไร                               
 แจงสิทธิตามขอ ๑๘                              
 ลงลายมือช่ือรับทราบเปนหลักฐาน                                               
 ถามวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 

ผูถูกกลาวหาไมมา มาแตไมรับทราบ            
 สง สว.๒ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ    
 ถามวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา

หรือไม และใหลงช่ือใน สว.๒ แลวสงคืน              
 พน ๑๕ วันแมไมไดรับ สว.๒ คืน           

ใหคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานท่ี
เก่ียวของกับขอกลาวหาแลวดาํเนินการ
ตามขอ ๑๘ ตอไป 

     รับสารภาพ           
 ใหแจงวากระทํา

ผิดกรณีใด หรือ
ตามมาตรา ๑๐๑  
อยางไร                

 ยืนยันรับสารภาพ   
 ไมสอบตอก็ได 

 ไมรับ รับบางสวน  
คณะกรรมการ
รวบรวมพยาน 
หลักฐานท่ีเก่ียว 
ของกับขอกลาว 
หาแลวดําเนินการ
ตามขอ ๑๘ 

การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหา 

กฎสอบขอ ๑๖ 

เรียกผูถูกกลาวหามาพบ                   
แจงและอธิบายขอกลาวหาตามแบบ สว.๒ 
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๒. พยานบุคคล 

                               

                  สอบปากคําตองมีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

                                         

                  กอนเริ่มแจงพยานวากรรมการเปนเจาพนักงานใหการเท็จผิดกฎหมาย 

 
                    หามลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจ 

 
                       เรียกผูถูกสอบมาคราวละ ๑ คน 

                   หามคนอ่ืนอยูในท่ีสอบสวน เวนแตทนายหรือท่ีปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือ
บุคคลอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการอนุญาตใหอยูในท่ีสอบสวน 

                    สอบปากคําผูถูกกลาวหาตามแบบ สว.๔ พยานฝายกลาวหาและฝายผูถูกกลาวหา
ตามแบบ สว.๕ 

                    เสร็จแลวอานใหฟงหรือใหพยานอานเอง 

                      ผูใหถอยคํา ผูเขารวมฟงและผูบันทึกลงลายมือชื่อ 

                          กรรมการทุกคนท่ีรวมสอบลงลายมือชื่อ 

                        บันทึกมีหลายหนาใหกรรมการอยางนอย ๑ คน กับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกหนา 

                  หามขูดลบหรือบันทึกขอความทับ แกไขใหขีดฆาหรือตกเติมกรรมการอยางนอย 
๑ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 

 

 

กฎสอบขอ ๒๐ 

กฎสอบขอ ๒๑ 

กฎสอบขอ ๒๒ 

กฎสอบขอ ๒๓ 
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            แจงบุคคลมาเปนพยานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการกําหนด 

         นอกจากนี้ ตามขอ ๑๑ คณะกรรมการมีหนาท่ีมิใหบุคคลอ่ืนเขารวมทําการ
สืบสวน   

       สิทธิของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๓๘ วรรคสี่ ในการสอบสวนผูถูกกลาวหา 
จะนําทนายความหรือท่ีปรึกษาไมเกิน ๑ คน เขารวมฟงก็ได แตจะใหถอยคําแทนผูถูกกลาวหาไมได 

       การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๒) การสอบปากคําบุคคล
ดําเนินการไมถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ ๑๑ ขอ ๒๐ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒๖ หรือขอ ๓๘ วรรคสี่ 
ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

           ๓. การตัดพยาน 

 

        พยานไมใหถอยคําหรือไมมาหรือติดตามไมได ถาจะไมสอบพยานตองบันทึกเหตุ
ในบันทึกการปฏิบัติงาน ตามขอ ๑๐ และรายงานการสอบสวน ตามขอ ๓๒   

 

             พยานหลักฐานใดทําใหลาชาโดยไมจําเปนหรือไมใชประเด็นสําคัญ ถาจะงด
สืบสวนตองบันทึกเหตุในบันทึกการปฏิบัติงาน ตามขอ ๑๐ และรายงานการสอบสวน ตามขอ ๓๒    

     ๔. การสงประเด็นใหสอบสวนแทน 

 

                    ประธานกรรมการรายงานผูสั่งสอบสวน เพ่ือมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานสอบสวนแทน โดยกําหนดประเด็นท่ีจะตองสอบสวนไปให 

                      หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานเลือกขาราชการตํารวจท่ีเห็นสมควร
อยางนอยอีก ๒ คน รวมเปนคณะทําการสอบสวน โดยนําขอ ๑๑ ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ 
ขอ ๒๓ และขอ ๒๔ มาใชโดยอนุโลม 

 

กฎสอบขอ ๒๔ 

กฎสอบขอ ๒๔ 

กฎสอบขอ ๒๕ 

กฎสอบขอ ๒๖ 
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 ๕. ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืน 

 

      คณะกรรมการเห็นวากรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ในเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีระบุในคําสั่งต้ังกรรมการสอบสวน 

               ประธานกรรมการรายงานผูสั่งสอบสวนโดยเร็ว 

                  ผูสั่งสอบสวนเห็นวามีกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยจะใหคณะกรรมการเดิมทําการสอบสวนหรือจะแตงต้ังใหมก็ได   

                                    ๖. การสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอ่ืน 

 

            คณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตนเห็นวา มีสวนรวมหรือมีสวนเก่ียวของในเรื่อง 
ท่ีสอบสวนดวย 

                     ประธานกรรมการรายงานผูสั่งสอบสวนโดยเร็ว 

                     ผูสั่งสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยจะใหคณะกรรมการเดิมทําการสอบสวนหรือจะแตงต้ังใหมก็ได     

                      ใชพยานหลักฐานท่ีไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

                       กรณีแยกเปนสํานวนใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของในสํานวนเดิม
มารวม และบันทึกใหปรากฏท่ีมาจากสํานวนเดิม   

       ๗. กรณีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 

             คําพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวนไดความประจักษชัด ใหถือเอาเปน
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหา 

                          แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาพรอมสรุปพยาน หลักฐาน
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ และนําขอ ๑๘ มาใชโดยอนุโลม 

 

กฎสอบขอ ๒๗ 

กฎสอบขอ ๒๘ 

กฎสอบขอ ๒๙ 
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      ๘. กรณีผูถูกกลาวหายายระหวางสอบสวน 

 

               คณะกรรมการทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ 

                 ผูสั่งสอบสวนตรวจสอบความถูกตองแลวสงใหผูบังคับบัญชาคนใหม หรือ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการสําหรับผูถูกกลาวหาทุกคนพิจารณาสั่งสํานวนแลวแตกรณี 

 

 

        เ ม่ือได ดํ า เนินการแจงและอธิบายขอกล าวหา ตามขอ ๑๗ และรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหาแลว ข้ันตอนตอไปใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมพิจารณาวา  
มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และผูถูกกลาวหาได
กระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม   

 

 

 

 

 

 

 

 

            การประชุม ตามขอ ๑๘ นี้ ตองมีองคประชุมและดําเนินการประชุมครบถวน ตาม 
ขอ ๑๓ และจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน    

          การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๑) ในกรณีการประชุมของ
คณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง ทําใหการสืบสวนตอนนั้น  
เสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

กฎสอบขอ ๓๐ 

                        คณะกรรมการพิจารณาวา                                
 ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร        
 และไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 

การประชุม ตามขอ 
๑๘ 

ฟงไดวา   
กระทําการ

ตามกลาวหา 

ฟงไมไดวา
กระทําการ

ตามกลาวหา 

 มีความเห็น
ยุติเรื่อง         
 ดําเนินการ
ตามขอ ๓๑ 
และ ๓๒ ตอไป 

 เรียกผูถูก
กลาวหามาพบ       
 แจงขอกลาวหา
และสรุปพยาน 
หลักฐาน (แบบ 
สว.๓) 

การประชุมพิจารณาวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 
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       เม่ือคณะกรรมการไดประชุมพิจารณาพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  
ตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง แลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการตามท่ีกลาวหา ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการแจง   
ขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามแบบ สว. ๓ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 การแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ นี้ ใหคณะกรรมการเรียกผูถูกกลาวหามาพบ 
เพ่ือแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี  
และการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  
โดยใหคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน 

     ใหแจงพยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาท่ีมีตามท่ีปรากฏในสํานวนใหผูถูกกลาวทราบ  
แมพยานหลักฐานจะฟงไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

กฎสอบขอ ๑๘ 
เรียกผูถูกกลาวหามาพบ         
แจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานตามแบบ สว.๓ 

               ผูถูกกลาวหามาพบ                                                                      
 ลงลายมือช่ือรับทราบเปนหลักฐาน                                               
 ถามวาจะยื่นคําช้ีแจงแกขอกลาวหาเปน
หนังสือหรือไม  ไมเกิน ๑๕ วัน                    
 ใหโอกาสใหถอยคําเพ่ิมเติมรวมท้ังนําสืบแก
ขอกลาวหาดวย 

ผูถูกกลาวหาไมมา มาแตไมรับทราบ           
สง สว.๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

ขอใหช้ีแจง นัดมาใหถอยคํา นําสบืแก        
และใหลงช่ือใน สว.๓ แลวสงคืน 

    พน ๑๕ วัน       
 ไมไดรบั สว.๓ คืน 
 ไมไดรับคําช้ีแจง  
 ไมมาใหถอยคํา   
 ไมสอบตอก็ได 

  กอนเสนอสํานวน    
 ถามาใหถอยคํา   
 ยื่นคําช้ีแจง        
 ขอนําสืบแก        
 ตองใหโอกาส
ตามท่ีรองขอ 
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                 การแจงขอกลาวหาตองระบุวา ขอกลาวหาซ่ึงปรากฏหลักฐานวากรณีใด เปน
ความผิดวินัยฐานใด ตามมาตราใด (ตามแบบ สว.๓) 

                         การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๑ ในกรณีท่ีปรากฏวาคณะกรรมการ
ดําเนินการไมถูกตอง ตามขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ท่ีจะชี้แจงถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๘ ดวย 

        การปฏิบัติของผูตรวจสํานวน การแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหา
ทราบเปนสาระสําคัญตามมาตรา ๘๖ ซ่ึงตามหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๑๑.๓/ว ๐๓๑ ลง ๒๓ เม.ย.๕๑ และ 
ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๒๕ ลง ๒๑ มี.ค.๕๔ ไดแจงกําชับใหผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัย  
ตองตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยทุกสํานวนโดยละเอียดถ่ีถวนวา ในการสอบสวนไดมีการดําเนินการแจง
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ชี้แจงแกขอกลาวหาโดยถูกตองตามระเบียบกฎหมายแลวหรือไม หากตรวจพบวามิไดดําเนินการหรือ
ดําเนินการไมถูกตองครบถวน ใหเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการใหมีการแกไขหรือดําเนินการ 
ใหถูกตองตอไป   

 

 

                  ๑. การนําสบืแกขอกลาวหา 

     ตามขอ ๓๘ วรรคหนึ่ง การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยาน หลักฐาน
มาเอง หรือจะอางพยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

  ๒. การย่ืนคําช้ีแจงหรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพ่ิมเติม 

  ตามขอ ๑๘ วรรคเจ็ด และขอ ๓๘ วรรคสอง กอนท่ีคณะกรรมการจะเสนอ
สํานวนการสอบสวนตอผูสั่งสอบสวนหรือกอนการสอบสวนแลวเสร็จ ตามขอ ๓๒ ผูถูกกลาวหาสามารถย่ืน 
คําชี้แจงหรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพ่ิมเติมได  

                 ตามขอ ๓๘ วรรคสาม กรณีการสอบสวนแลวเสร็จและสํานวนอยูระหวาง 
การพิจารณาของผูสั่งสอบสวนหรือผูมีอํานาจ ผูถูกกลาวหาจะย่ืนคําชี้แจงตอผูสั่งสอบสวนหรือผูมีอํานาจก็ได  
ใหผูสั่งสอบสวนหรือผูมีอํานาจรับคําชี้แจงรวมไวในสํานวนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

 

การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอาง 
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            ๓. การรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ิมเติม      

  ตามขอ ๑๙ กอนท่ีคณะกรรมการจะเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งสอบสวน
หรือกอนการสอบสวนแลวเสร็จ ตามขอ ๓๒ ถาคณะกรรมการเห็นวาจําเปนสามารถดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมได แตถาเปนพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ใหสรุปพยานหลักฐานดังกลาว 
ใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสท่ีจะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหานั้น โดยแจง สว.๓ และดําเนินการ ตามขอ ๑๘ 

 

 

  

  ตามมาตรา ๘๖ กรณีถาฟงไมไดวาผูกลาวหาวากระทําผิดวินัย ควรเสนอ
ความเห็นยุติเรื่อง 
   การกระทําผดิวินัยอยางรายแรง กรณีใด มาตราใด ไดแก กรณีหนึ่งกรณีใดหรือ
หลายกรณีตามมาตรา ๗๙ (๑) – (๗)  
   สถานโทษทางวินัยรายแรงตามมาตรา ๘๒ ไดแก ปลดออกหรือไลออก ซ่ึงตาม
มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษดังกลาวตามความรายแรงแหงกรณี 
   องคประชุมและการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการ ตามขอ ๑๓ และให
จัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานดวย 
    กรณีมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา ๑๐๒ ตองฟงใหไดครบตามองคประกอบ
ท่ีวา (๑) ไมไดความแนชัดวากระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก (๒) แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี
ท่ีถูกสอบสวนนั้น (๓) หากจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่ง
ใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได   

ประชุมพิจารณาลงมติ

กระทําผิดวินัยหรือไม       
เปนกรณีใด มาตราใด (ม.๗๙) 

โทษสถานใด (ม.๙๐) 

กระทําผิดมิใชรายแรง หรือ
หยอน บกพรอง ไมเหมาะสม

หรือไม อยางไร     
มีมลทินหรือมัวหมองหรือไม 

อยางไร (ม.๑๐๒)

กฎสอบขอ ๓๑ 

การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม 
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         การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๑) ในกรณีการประชุมของ
คณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๓ ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป          
ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 
 

 

 

                      ๑. สาระสําคัญในรายงานการสอบสวน 

 

                  ทํารายงานตามแบบ สว.๖  

                  สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีท่ีไมไดสอบสวน
พยานหลักฐาน ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ใหรายงานเหตุท่ีไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหา
ใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย  

                      วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐาน 
ท่ีหักลางขอกลาวหา โดยสรุปขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบ
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานท่ีหักลางขอกลาวหาวาจะรับฟงพยานหลักฐานใด 
ไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอยางไร และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม ถาผิดวินัย 
เปนความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือถาผิดวินัยอยางไมรายแรง หากใหรับ
ราชการตอไปจะเสียหายแกราชการหรือไม อยางไร หรือไมไดความแนชัดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงท่ีจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนนั้นหรือไม อยางไร  

                        ความเห็นของคณะกรรมการตามการประชมุลงมติ   

                      กรรมการมีความเห็นแยงใหทําความเห็นไวในรายงาน 

              ๒. การสอบสวนแลวเสร็จ 

       การสอบสวนเริ่มตนเม่ือประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง ตามขอ ๑๒ และ
เสร็จสิ้นเม่ือคณะกรรมการทํารายงานการสอบสวนแลวเสนอสํานวนพรอมท้ังสารบาญตอผูสั่งสอบสวน เพ่ือ
พิจารณาสั่งการตอไป 

 

กฎสอบขอ ๓๒ 

การทํารายงานการสอบสวน 
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             ๓. การเรียงลําดับและการใหหมายเลขในสํานวนสอบสวน 

        ใหรวบรวมบันทึกและเอกสารตางๆ ในการสอบสวนรวมสํานวนเขาไว โดยให
เรียงลําดับและใหหมายเลขในเอกสารสํานวนการสอบสวน ตามระเบียบ ตร.วาดวยประมวลระเบียบการ
ตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ บทท่ี ๔ การใชแบบพิมพและ
การเรียงลําดับเอกสารในสํานวน 

 
  
 

 เม่ือคณะกรรมการไดเสนอสํานวนการสอบสวนแลว ใหผูสั่งสอบสวนพิจารณา
ดําเนินการ  ดังนี้ 

             ๑. ตรวจสอบความถูกตองของสํานวน  

  

  พิจารณาดําเนินการตามหมวด ๗ การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง 

                   ตามขอ ๓๙ องคประกอบของคณะกรรมการไมถูกตอง ตามขอ ๔ เวนแตกรณี 
ไมมีเลขานุการ ใหการสอบสวนท้ังหมดเสียไป ใหผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 

                      ตามขอ ๔๐ (๑) องคประชุม ตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) การสอบปากคํา ตาม 
ขอ ๑๑, ๒๐, ๒๒ , ๒๓ วรรคหนึ่ง, ๒๖ และ ๓๘ วรรคสี่ ตอนใดทําไมถูกตอง ทําใหการสอบสวนตอนนั้นเสียไป  
ใหผูมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

                         ตามขอ ๔๑ การแจงเรื่องท่ีกลาวหา ตามขอ ๑๘ ทําไมถูกตอง ใหสั่งให
คณะกรรมการดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว 

                ตามขอ ๔๒ ตอนใดเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ถาทํา 
ไมถูกตอง ใหผูมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

                 ๒. การสอบสวนเพ่ิมเติม   

 

                      ผูมีอํานาจเห็นสมควรใหกําหนดประเด็นพรอมสงเอกสารท่ีเก่ียวของไปให
คณะกรรมการคณะเดิมสอบสวนเพ่ิมเติมตามความจําเปน   

การพิจารณาสั่งสํานวนสอบสวน 

กฎสอบขอ ๓๓ 

กฎสอบขอ ๓๔ 



- 50 -
 

                    คณะกรรมการคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั่งสอบสวนเพ่ิมเติม
เห็นสมควรจะแตงต้ังคณะกรรมการคณะใหมข้ึนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได  

                 ใหดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหทําความเห็นท่ีไดจาก
การสอบสวนเพ่ิมเติมประกอบไปดวย     

                      ๓. การพิจารณาสั่งการเก่ียวกับโทษ 

                     ๓.๑ ตามมาตรา ๘๖ ถาฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่อง 

 ๓.๒ ตามมาตรา ๘๖ ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตาม
มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ แลวแตกรณี 

 กรณีฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง การสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๘๙  
โดยพิจารณาประกอบกับมาตรฐานการลงโทษวินัยอยางไมรายแรงแนบทายหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๙๕  
ลง ๓ พ.ย.๕๒ แตอยางไรก็ตาม หลักการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษแนบทายหนังสือดังกลาวไดกําหนด
ไววา ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจปรับระดับโทษใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน แตตองประกอบดวย
เหตุผลและอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย 

 กรณีฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง การสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณีตามมาตรา ๙๐ ตามขอ ๓๖ วรรคสอง ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ 
ยกเวนนายกรัฐมนตรี จะสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกใหสงเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณา 
สั่งลงโทษท่ีไดแตงต้ังข้ึนตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอ โดยพิจารณาประกอบกับ
มาตรฐานการลงโทษวินัยอยางรายแรงตามแนวทางท่ี ก.ตร. กําหนดไว รายละเอียดเก่ียวกับการประชุมนั้น  
เปนไปตามกฎ ก.ตร.วาดวยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗, ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๗, 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 เหตุอันควรลดหยอน นํามาประกอบการพิจารณาลงโทษตามมาตรา ๙๐ ได 
แตหามมิใหลดโทษตํ่ากวาปลดออก อาจพิจารณาไดตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยวิธีการเสริมสรางและพัฒนา 
ใหขาราชการตํารวจมีวินัย และปองกันมิใหขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัย พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๕ ท่ีกําหนดไววา  
ในการดําเนินการทางวินัย ใหคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ความประพฤติและการปฏิบัติท่ีผานมาของผูกระทําผิด  
มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดลอม ความรูสํานึกในการกระทําและแกไขเยียวยาผลรายหรือผลกระทบหรือความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําประกอบกัน และมุงเนนการแกไขปญหามากกวาการลงโทษ 

 ตามขอ ๓๖ วรรคสาม การพิจารณาพยานหลักฐานวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม นั้น ใหผูมีอํานาจพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวน และตองเปน
พยานหลักฐานท่ีไดสรุปแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะชี้แจงแกขอกลาวหาตามขอ ๑๘ 
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แลวเทานั้น หากมีพยานหลักฐานนอกเหนือสามารถรับฟงลงโทษผูถูกกลาวหาได จะตองดําเนินการใหมีการ
แจงสรุปพยานหลักฐานในสวนท่ีเพ่ิมเติม ใหผูถูกกลาวหาทราบและใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา
ดวย 

           ๔. ระยะเวลาพิจารณาส่ังการ   

        ตามขอ ๓๖ วรรคหนึ่ง ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนซ่ึงมีอํานาจตาม
มาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๐ พิจารณาสั่งสํานวนการสืบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว ไมเกิน ๒๔๐ วันนับแตวันรับ
สํานวน มีเหตุจําเปนตามระเบียบ ก.ตร. ทําใหพิจารณาสั่งการไมแลวเสร็จ ขยายระยะเวลาได ไมเกิน ๒ ครั้ง
แตละครั้งไมเกิน ๖๐ วัน หากยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมและใหถือวาไมเปน 
ผูท่ีอยูระหวางถูกสืบสวนนับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาการพิจารณาสั่งการจะเสร็จสิ้นและ
มีคําสั่ง (มาตรา ๘๗ วรรคสอง) 

           ตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายระยะเวลาการพิจารณาสั่งการ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๓ กําหนดเหตุจําเปนไวดังนี้                                                                                                     

             (๑) ใหทําการสืบสวนสอบสวนใหมหรือสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม 

            (๒) ขอเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

       (๓) ขอคําชี้แจงจากบุคคล หนวยงาน หรือองคกร 

            (๔) รอฟงผลการพิจารณาของศาล หรือการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของ
หนวยงานหรือองคกร 

                          การกลับคืนสูฐานะเดิมเปนไปโดยผลของกฎหมายนับแตวันครบกําหนดตาม
มาตรา ๘๗ โดยท่ี ตร. ไดวางแนวทางใหออกเปนคําสั่งตามแบบแนบทายหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๑๑.๒/ว ๑๒๕  
ลง ๒๐ พ.ย.๔๙ เรื่องการออกคําสั่งใหขาราชการตํารวจกลับคืนสูฐานะเดิมตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๘๗ เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงใหหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการเก่ียวกับสิทธิประโยชน
ตางๆ ของขาราชการตํารวจท่ีไดรับสิทธิคืนสูฐานะเดิมตอไป โดยในกรณีท่ีไดมีการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออก
จากราชการไวกอน ผูมีอํานาจตองเรียกตัวผูถูกกลาวหากลับเขารับราชการดวย 
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  ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาจัดทําคําสั่ง
ลงโทษในความผิดวินัยรายแรง หรือคําสั่งใหออกจากราชการ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของไดความพอสรุป
ได ดังนี้ 

ภายใน 
๒๔๐ วัน 

ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   
พิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๓๓  ตรวจสอบความถูกตอง               
ตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐                    
ขอ ๔๑ และขอ ๔๒  

ขอ ๓๔  เห็นสมควรสั่งสอบสวน
เพ่ิมเติม  ใหแลวเสร็จโดยเร็ว       
และทําความเห็นประกอบดวย  

พิจารณาสั่งการ                        

ไมไดกระทําผิด                 
สั่งยุติเรื่อง ตาม ม.๘๖ 

กระทําผิดวินัยไมรายแรง  
สั่งลงโทษ               
ตาม ม.๘๙    

กระทําผิดวินัยรายแรง     
สั่งลงโทษ  โดยนําเขา

คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณา

ตาม ม.๙๐   

สั่งใหออกกรณีมีมลทิน
หรือมัวหมองตาม     
ม.๑๐๒ หรืออ่ืนๆ 

การออกคําสั่งลงโทษ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

      

  ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาจัดทําคําสั่ง
ลงโทษในความผิดวินัยรายแรง หรือคําสั่งใหออกจากราชการ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของไดความพอสรุป
ได ดังนี้ 

ภายใน 
๒๔๐ วัน 

ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   
พิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๓๓  ตรวจสอบความถูกตอง               
ตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐                    
ขอ ๔๑ และขอ ๔๒  

ขอ ๓๔  เห็นสมควรสั่งสอบสวน
เพ่ิมเติม  ใหแลวเสร็จโดยเร็ว       
และทําความเห็นประกอบดวย  

พิจารณาสั่งการ                        

ไมไดกระทําผิด                 
สั่งยุติเรื่อง ตาม ม.๘๖ 

กระทําผิดวินัยไมรายแรง  
สั่งลงโทษ               
ตาม ม.๘๙    

กระทําผิดวินัยรายแรง     
สั่งลงโทษ  โดยนําเขา

คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณา

ตาม ม.๙๐   

สั่งใหออกกรณีมีมลทิน
หรือมัวหมองตาม     
ม.๑๐๒ หรืออ่ืนๆ 

การออกคําสั่งลงโทษ 
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  ๑. ผูสั่งลงโทษตองมีอํานาจ ผูไดรับมอบอํานาจควรระบุคําสั่งหรือหนังสือ 
ท่ีมอบอํานาจในคําสั่งลงโทษใหชัดเจน   

   ๒. ผูกระทําผิดจะถูกลงโทษ ตองเปนผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาของผูสั่งลงโทษ   

  ๓. ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  

                              มาตรา ๘๓  การลงโทษใหทําเปนคําสั่ง โดยระบุในคําสั่งดวยวาผูถูก
ลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎ ก.ตร.  

                                   มาตรา ๙๗ วรรคสอง วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. (๔) คือกรณีถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุตางๆ (๕) คือกรณีถูกสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออก 

           ๔. ตามกฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

                                     วันท่ีคําสั่งมีผล การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามมาตรา ๙๐      
จะสั่งใหออกจากราชการต้ังแตวันใดใหเปนไปตามระเบียบ ก.ตร. 

                                   รูปแบบ คําสั่งลงโทษใหทําตามแบบท่ีกําหนดทายกฎ ก.ตร. ดังกลาว         

                                   การแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ใหทําเปนคําสั่ง โดยใหปรากฏเลขท่ี 
วัน เดือน ป ท่ีออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมท่ีตองการแกไขหรือเพิกถอน และขอความท่ีแกไขใหม 

                      ๕. ตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ.
๒๕๔๗ 

                                   การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก และการสั่งใหออกจากราชการ โดยปกติ
หามมิใหสั่งยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตมีเหตุตามท่ีระเบียบนี้กําหนดไว ใหพิจารณาเปนกรณีไป  

   ๖. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิอุทธรณ ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ ท่ีบัญญัติวา คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได ใหระบุกรณีท่ีอาจ
อุทธรณหรือโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงดังกลาวไวดวย 

   ๗. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิฟองคดีปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ ท่ีบัญญัติวา คําสั่งใดท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได ให ผู
ออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย 



- 54 -
 

   ๘. แจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ หนวยงานและผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของ
ทราบ เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป   

 

........................................................... 

กลุมงานนิติกรดานการเสริมสรางและพัฒนาวินัย กองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ 



- 55 -
รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานวินัย

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน.

2. พ.ต.อ.หญิง สุชาดา ทิมมาศ  อาจารย์ (สบ 4) กอจ.บช.ศ.

3. พ.ต.อ.ปกรณ์ ไพรอังกูร ผกก.ฝอ.คด.

4. พ.ต.ท.โสภณ สุขอร่าม    สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย วน.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.ต.ธีระจิตร  มากชุมโค

2. ร.ต.ท.ชาตรี  รัตนะ

สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น.

รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น.

2 ภ.1
1. พ.ต.อ.สุรินทร์  ทับพันบุบผา

2. พ.ต.อ.ฉัตรมงคล  แก้วประเสริฐ

รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง

พงส.ผทค.ภ.จว.อ่างทอง

3 ภ.2
1. พ.ต.ท.ประชัญ  สุนันต๊ะ

2. พ.ต.ท.พาฝัน  ตันสกุล

รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  เหมวงษ์

2. พ.ต.ท.ทองปาน  พิมพ์พรม

สว.อก.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลฯ

5 ภ.4
1. พ.ต.ท.หญิง ลัลนา  ภูสุวรรณ

2. พ.ต.ท.รัฐธีร์ ศิรพรพงศ์สุข 

รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.4

สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1. พ.ต.อ.กตธน   ศรีงามช้อย

2. พ.ต.ท.กฤษดา  จันทร์ศรี

ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.5

รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.5

7 ภ.6
1. พ.ต.ต.จิรภัทร  เพชรรัตน์

2. ร.ต.ต.หญิง อำาพรรณ์  พัดบางซื่อ

สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7 -  พ.ต.ท.สำาราญ  สมคะเณ รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1. พ.ต.ท.สำารวล  เพชรสถิต

2. พ.ต.ท.อรุณรักษ์  สกุลพงศ์

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1. พ.ต.ท.วัฒนา  สามนตราช

2. พ.ต.ต.อนุสรณ์  ญาสุรัติกุล

สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

11 ศชต.
1. พ.ต.อ.จีระเดช  ชมบุญ

2. พ.ต.ท.หญิง วีริพรรณ  ศรีเทพ

ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ศชต.

สว.ฝอ.9 บก.อก.ศชต.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



งานสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่น

เล่ม ๕

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



 

สารบัญ 
 

เรื่อง          หนา 
ความหมายของ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน” ๑ 

ขอบเขตการบรรยาย สวัสดิการและสิทธิประโยชน ๑ 

รายละเอียดเนื้อหา  

เม่ือเริ่มรับราชการตํารวจ 

 เงินสวัสดิการคาเชาบาน ๑  
 เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ๓ 
 เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ๔ 

ระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการตํารวจ  

 เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน ๗ 
 เงินรางวัลเจาหนาท่ี ๘ 
 เงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ๙ 
 เงินสวัสดิการเบี้ยกันดาร ๙ 
 เงินทําขวัญ ๑๐ 
 เงินสงเคราะหผูประสบภัย ๑๒ 
 การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ 
 ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ๑๔ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ ๑๖ 
 การลา ๑๙ 
 การแตงกาย ๒๙ 
 สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยของทางราชการ ๒๙ 
 
 
 
 



เรื่อง          หนา 
เม่ือเกษียณอายุราชการ 

 เงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ ๓๑ 
 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ๓๔ 
 เงินบําเหน็จตกทอด ๓๘ 
 บําเหน็จดํารงชีพ ๔๐ 
 บําเหน็จคํ้าประกัน ๔๐ 

เม่ือเสียชีวิต 

 เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ๔๐ 
 กรณีเสียชีวิตปกติ ๔๑ 

สวัสดิการท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให  

 สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ๔๒ 
 สวัสดิการการเงิน ๔๘ 
 เงินชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี ๕๔ 
 พิธีการและการบริการ ๕๕ 
 การฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ๕๘ 
 ฌาปนสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ (วัดตรีทศเทพวรวิหาร) ๖๓ 
 การขอพระราชทานเพลิงศพหรือขอพระราชทานดิน และการขอพระราชทาน 
 น้ําหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติศพ ๖๔ 
 สหกรณออมทรัพย ๖๕ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากหนวยงานอ่ืนๆ  

 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ ๖๘ 
 องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.) ๖๙ 
 กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด ๗๐ 
 มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด ๗๑ 
 มูลนิธิบุณยะจินดาเพ่ือขาราชการตํารวจและครอบครัว ๗๒ 
 สมาคมแมบานตํารวจ ๗๔ 

ภาคผนวก 

 เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD) 
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เนื้อหาวิชา 
 

หลักสูตร  การฝกอบรมขาราชการผูปฏิบัติหนาท่ีงานอํานวยการในสถานีตํารวจ 
หัวขอวิชา  สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืน 
 
 ๑. ความหมายของ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน” 

 
  ๒. ขอบเขตการบรรยาย สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

 ๑. เม่ือเริ่มรับราชการตํารวจ 
 ๒. ระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการตํารวจ 
 ๓. เม่ือเกษียณอายุราชการหรือพนจากราชการ 
 ๔. เม่ือเสียชีวิต 
 ๕. สวัสดิการภายในสวนราชการ 
 

       ๓. รายละเอียดเนื้อหา 
        ๑. เมื่อเร่ิมรับราชการตํารวจ 
                ขาราชการตํารวจเม่ือเขารับราชการจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน ดังนี้ 

                ๑.๑ เงินสวัสดิการคาเชาบาน 

ความหมาย และหลักเกณฑการเบิกจาย 

 คาเชาบานราชการ หมายถึง เงินคาตอบแทนอยางหนึ่งท่ีทางราชการไดใหแกขาราชการ
นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินตอบแทนอ่ืนท่ีไดรับจากทางราชการ เพ่ือเปนการชวยเหลือขาราชการ
ท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานแหงใหมในตางทองท่ีท่ีขาราชการผูนั้นไดปฏิบัติราชการ 
อยู ซ่ึงจะตองไปเชาบานเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย โดยท่ีทางราชการไมสามารถจัดหาท่ีพักอาศัยใหได 
และไมมีเคหสถานเปนของตนเอง หรือของคูสมรสท่ีพักอาศัยรวมกันไดในทองท่ีท่ีไปประจําสํานักงาน
แหงใหม และมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดเทาท่ีจายจริงตามท่ีสมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกิน
จํานวนเงินท่ีกําหนดไวในอัตราคาเชาบานราชการ ยกเวน 
  ๑. ทางราชการไดจัดหาท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 
    ๒. มีเคหสถานเปนของตนเอง/ท่ีพักอาศัยเปนของตนเอง หรือของคูสมรส ในทองท่ี 
ท่ีไปประจําสํานักงานใหม 
    ๓. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรกหรือ
ทองท่ีกลับเขารับราชการใหม 
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    ๔. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองท่ีตามคํารองขอของตนเอง 
    ๕. ขาราชการท่ีเชาซ้ือบาน หรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระหนี้บานท่ีคางชําระอยูในทองท่ี 
ท่ีไปประจําหนวยใหมเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย 
ผูมีสิทธิในการเบิกคาเชาบาน 
  ๑. เปนผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองท่ี 
    ๒. เปนผูท่ีตองไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานใหมในตางทองท่ี เนื่องจากสํานักงาน 
ท่ีปฏิบัติราชการอยูเดิมไดยายสถานท่ีทําการไปต้ังในทองท่ีแหงใหม 

    ๓. กรณีเคหสถานถูกทําลาย/เสียหาย เนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยได 
ประเภทคาเชาบานราชการ แบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. คาเชาบาน 
    ๒. คาเชาซ้ือบาน 
    ๓. การกูยืมเงินเพ่ือชําระราคาบาน (ซ้ือบาน และจางปลูกสรางบาน)  
อัตราการเบิกจายคาเชาบานขาราชการ  
  ตามบัญชีอัตราการเบิกจายคาเชาบานราชการ หมายเลข ๔ และ ๕ ทายพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
หลักฐานประกอบการขอเบิกคาเชาบาน 
    ๑. แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) 

   ๒. แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) 
   ๓. แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับเงินคาเชาบาน 
   ๔. เอกสารการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือขออนุมัติเบิกคาเชาบาน 
    ๕. สัญญาเชาบาน สัญญาเชาซ้ือ หรือสัญญากูเงินเพ่ือชําระคาบาน 
   ๖. ใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระคาบาน  
   ๗. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนการขอเบิกคาเชาบาน 
    ๑. ผูมีสิทธิยื่นแบบขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ
ประกอบการขอเบิกเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจรับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการ 
ในสังกัด เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนผูมีอํานาจอนุมัติ
การเบิกคาเชาบาน พิจารณาแตงต้ังขาราชการจํานวนไมนอยกวา ๓ คน เปนคณะกรรมการ 
เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง 

  ๒. คณะกรรมการ ตามขอ ๑ จัดทํารายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบาน 
สรุปความเห็นเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย 

  ๓. เม่ือไดรับอนุมัติแลว ผูมีสิทธิย่ืนแบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) พรอมแนบ
เอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการขอเบิก 
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  ๔. หนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายตามระบบ GFMIS 
 

หมายเหตุ  
  พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงิน 
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๙                          

        ๑.๒ เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 

ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
 ขาราชการและลูกจางประจํา ซ่ึงไดรับเงินเดือน หรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณ
รายจายหมวดเงินเดือน และคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม และขาราชการบํานาญ 
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 

หลักเกณฑการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
 ๑. เปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย คนท่ี ๑ – ๓ อายุต้ังแต ๓ ป ถึง ๒๕ ปบริบูรณ (ไมรวม 

บุตรบุญธรรม และบุตรท่ีบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน) 
 ๒. เปนบุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับไมสูงกวา
อนุปริญญา หรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี 
     ๓. เปนบุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีไมไดรับการอุดหนุน 
และไดรับการอุดหนุนในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
 ๔. เปนบุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาท่ีไมไดรับการอุดหนุน 
และไดรับการอุดหนุนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา แตไมสูงกวา
อนุปริญญาหรือเทียบเทาและหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี 
 ๕. เปนบุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และสถานศึกษาของเอกชน 
ในหลักสตูรปริญญาตรี 

ประเภท และอัตราเงินบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนของสถานศึกษาของทางราชการ 
และสถานศึกษาของเอกชน 
 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๒๒๓/ว ๓๙๐ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

หลักฐานประกอบการเบิก 
    ๑. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร (แบบ ๗๒๒๓)  
   ๒. ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา (ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี)  
      ๓. หนังสือรับรอง หรือประกาศของสถานศึกษา ไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีสังกัด 
ใหเรียกเก็บคาใชจายตามรายการในใบเสร็จรบัเงิน 
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   ๓.๑ กรณีคูสมรสของผูมีสิทธิปฏิบัติในหนวยงานอ่ืน และใชสิทธิเบิกเฉพาะสวน 
ท่ีขาดอยูตามสิทธิใหแนบหนังสือรับรองการจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร ของหนวยงาน 
ตนสังกัดคูสมรส 
   ๓.๒ กรณีผูมีสิทธิ  คูสมรส ตางรับราชการใหรับรองตนเปนผูใชสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการฯ แตเพียงฝายเดียว 
   ๔. สําเนาใบสูติบัตร 
    ๕. สําเนาทะเบียนบานบุตร 
   ๖. สําเนาทะเบียนสมรส บิดา, มารดา 
   ๗. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ระยะเวลาในการย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 

   ๑. ภายใน ๑ ป นับแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาคหรือภาคตนของปการศึกษากรณี
สถานศึกษาเรียกเก็บคาการศึกษาครั้งเดียวตลอดป 
   ๒. ภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีกรณีถึงท่ีสุด กรณีผูมีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนตอมาภายหลังปรากฏวามีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางนั้น 
   ๓. ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา กรณีผูมีสิทธิ 
มีความจําเปนตองขอผอนผันตอสถานศึกษาในการชําระเงินลาชา 

ข้ันตอนการขอเบิกเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
   ๑. ขาราชการ หรือลูกจางประจําผูมีสิทธิย่ืนแบบขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
(แบบ ๗๒๒๓) พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการขอเบิกเสนอผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชั้น 
โดยใหหัวหนาหนวยงาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร  
    ๒. หนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายตามระบบ GFMIS 
 

หมายเหตุ    
  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ.๒๕๕๑  
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๒๒๓/ว ๓๙๐ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๐๙.๕/ว ๑๙๖ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

    ๑.๓ เงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

 เปนการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแกผู มีสิทธิ และบุคคล 
ในครอบครัวของผูมีสิทธิเพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ
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และการดํารงชีวิต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค 
เพ่ือประโยชนดานสาธารณสุข ท้ังนี้ ตามกระทรวงการคลั งกําหนด แต ไมรวมถึงการเสริมความงาม 
ของสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

         ๑. ขาราชการ และลูกจางประจํา ซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงิน
งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน และคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม และขาราชการบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   ๒. บุตรชอบดวยกฎหมาย (คนท่ี ๑ – ๓) ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะ
แลวแตเปนคนไรความสามารถซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดา หรือมารดาซ่ึงเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล ยกเวน บุตรบุญธรรม หรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอ่ืนแลว 
   ๓. คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 
   ๔. บิดาหรือมารดาท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 

อัตราการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล 

  ผูมีสิทธิเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ท้ังประเภทผูปวย
ภายนอกและผูปวยภายในใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนท่ีจายจริงตามท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด และหากผูมีสิทธิเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผูปวย
ภายในเฉพาะกรณีท่ีผูมีสิทธิประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปนรีบดวน ซ่ึงหากมิไดรับ 
การรักษาพยาบาลในทันทีอาจเปนอันตรายตอชีวิต เม่ือไดใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาล 
ของเอกชนมาประกอบ ใหเบิกคารักษาได ดังนี้ 

  ๑. คาหอง และคาอาหาร คาอวัยวะเทียม และอุปกรณท่ีใชในการบําบัดรักษาโรค 
ใหเบิกจายไดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราคาบริการสาธารณสุขเพ่ือใชสําหรับ 
การเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
   ๒. คารักษาพยาบาลประเภทอ่ืนๆ ใหเบิกตามกระทรวงการคลังกําหนด 

เอกสารประกอบการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล 
   ๑. แบบฟอรมขอรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) 
    ๒. ใบเสรจ็รับเงินคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 
   ๓. สําเนาทะเบียนบาน 
   ๔. สําเนาใบสูติบัตร    
   ๕. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ข้ันตอนการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล 
   ขาราชการหรือลูกจางประจําผู มีสิทธิ ย่ืนแบบขอรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) 
พรอมเอกสารท่ีเ ก่ียวของประกอบการขอเบิก เสนอผู บังคับบัญชาตนสังกัดตามลํา ดับชั้น  
โดยใหหัวหนาหนวยงาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การเงินคารักษาพยาบาล โดยหนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายตามระบบ GFMIS 

หมายเหตุ  
    พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๕ 

   http//www.cgd.go.th 
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         ๒. ระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจ 
              สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีไดรับระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการตํารวจ  
มีดังนี้ 

                 ๒.๑ เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน  

                      เปนเงินท่ีไดรับนอกเหนือจากเงินเดือน ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
เงินเพ่ิมพิเศษนอกจากเงินเดือนใหจายเงินจากหมวดเงินเดือน เชน เงินประจําตําแหนง, เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.), เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด (พ.ป.ผ.), เงินเพ่ิม
สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ีดานปองกันปราบปราม (ต.ป.ป.), เงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ีดานสืบสวน (ต.ส.ส.), เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุ
พิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ีดานจราจร (ต.จ.ร.), เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.),
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบิด (ต.ท.บ.) เปนตน  

คําจํากัดความ 
  “ต.ป.ป.” หมายความวา เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ี
ดานปองกันและปราบปราม 
  “ต.ส.ส.” หมายความวา เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฎิบัติหนาท่ี
ดานสืบสวน 
  “ต.จ.ร.” หมายความวา เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ี
ดานจราจร 
 

หลักเกณฑการจายเงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., และ ต.จ.ร. 
 ตามระเบียบ ก.ตร. วาดวยเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ี
ดานปองกันปราบปราม ดานสืบสวน และดานจราจร พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหผูไดรับการแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ, สารวัตร, รองสารวัตรและผูบังคับหมู ไดรับเงินดังกลาวรายเดือน 
นับต้ังแตวันท่ีไดรับการแตงต้ังและเขาปฏิบัติหนาท่ีดานการปองกันปราบปราม ดานการสืบสวน 
และดานจราจร  
หลักฐานประกอบการขอสิทธิ 
 ๑. แบบฟอรมรับรองเงินเดือนเหลือจาย 
 ๒. สําเนาคําสั่งแตงต้ังขาราชการตํารวจท่ีไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ
ตําแหนงผูปฏิบัติหนาท่ีดานปองกันปราบปราม ดานสืบสวน และดานจราจร 
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หมายเหตุ  
   หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๐๐๐๔.๔๔/ว.๑๔ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เรื่อง การขอรับรองเงินเดือนเหลือจายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงผูปฏิบัติ
หนาท่ีดานปองกันและปราบปราม ดานสืบสวนและดานจราจร (กรณีเหลือจายขามป) 
  http://www.cgd.go.th 

      ๒.๒ เงินรางวัลเจาหนาท่ี 

           เปนเงินท่ีเจาหนาท่ีไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ แบงออกไดดังนี้ 

เงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจติดตามอารักขา 
 เจาหนาท่ีตํารวจติดตามอารักขา หมายถึง เจาหนาท่ี ตํารวจท่ีติดตามอารักขา 
บรรดาคณะรัฐมนตรี ตลอดจนชาวตางประเทศท่ีเปนประมุขแหงรัฐ หรือบุคคลท่ีสวนราชการ
เห็นสมควรใหอารักขา 
 การจายเงินรางวัลจายไดเฉพาะกรณีจําเปนท่ีเจาหนาท่ีตํารวจติดตามอารักขาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ ๓ ชั่วโมงข้ึนไป/วัน โดยแบงเปนอัตราขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
และขาราชการตํารวจชั้นประทวน   

เงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจรักษาการณ 
 เจาหนาท่ีตํารวจรักษาการณ หมายถึง เจาหนาท่ีตํารวจท่ีเฝาดูแลเหตุการณรักษา 
ความปลอดภัย หรืออํานวยความสะดวก หรือเพ่ือเฝาสถานท่ีเฉพาะระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  การจายเงินรางวัลฯ ใหจายเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกัน ๖ ชั่วโมงข้ึนไป/วัน 
เงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจควบคุมเงิน 
 เจาหนาท่ีตํารวจควบคุมเงิน หมายถึง เจาหนาท่ีตํารวจท่ีทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ในระหวางเดินทางไปเบิกเงิน หรือนําเงินสงธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัด หรือ สํานักงานคลังอําเภอ
ของสวนราชการการจายเงินแบงเปน 
 ๑. สวนราชการท่ีอยูในเขตอําเภอเดียวกันกับธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงาน
คลังอําเภอ  
 ๒. สวนราชการอยูตางอําเภอกับธนาคาร สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานคลังอําเภอ 

เงินรางวัลเจาหนาท่ีในการขนยายเงินคงคลัง 
 เจาหนาท่ีในการขนยายเงินคงคลัง หมายถึง เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาท่ีควบคุมเงิน 
เจาหนาท่ีควบคุมยานพาหนะ และพนักงานขับรถยนตซ่ึงไดรับคําสั่งจากทางราชการใหเดินทาง 
ไปรักษาความปลอดภัยและควบคุมการขนยายเงินคงคลัง 
 การจายเงินรางวัลเจาหนาท่ีในการขนยายเงินคงคลังระหวางสํานักงานคลังจังหวัดกับ 
ธนาคารแหงประเทศไทย กองคลังกลางกับสํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานคลังอําเภอกับสํานักงานคลัง
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จังหวัดสงขลากับธนาคารแหงประเทศไทย สาขาหาดใหญ หรือระหวางสํานักงานคลังจังหวัด 
การจายเงินขาราชการตํารวจแบงเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร และตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตร 
หมายเหตุ  

  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
พ.ศ.๒๕๓๔        

   http://www.cgd.go.th 

            ๒.๓ เงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

 เปนเงินคาตอบแทนท่ีขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ท่ีปฏิบัติการ
สอบสวนแลวเสร็จโดยมีวัตถุ ผูตองหา และสงสํานวนใหอัยการแลว 
การเบิกจาย  
  แบงตามลักษณะคดีท่ีมีอัตราโทษ ดังนี้ 
   ๑. คดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป 
   ๒. คดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๓ ป แตไมเกิน ๑๐ ป 
   ๓. คดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๑๐ ปข้ึนไป 
   ๔. คดีท่ีสอบสวนเสร็จสิ้นแลวและรูตัวผูกระทําผิด แตยังเรียกหรือจับกุมตัวผูกระทําผิด
ไมได และสงสํานวนใหพนักงานอัยการแลว 

ข้ันตอนการขอเบิกจาย 
  ๑. ยื่นแบบขอรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแตวันท่ี
พนักงานอัยการรับสํานวนการสอบสวนไว 
  ๒. ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นรับรอง หัวหนาหนวยงาน หรือรองหัวหนาหนวยงาน              
ท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติลงนามอนุมัติเบิกจาย 
  ๓. หนวยผูเบิกดําเนินการเบิกจายเงินตามระบบ GFMIS 
หมายเหตุ 
   ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  http:// www.cgd.go.th 

            ๒.๔ เงินสวัสดิการเบ้ียกันดาร 

   เปนเงินสวัสดิการท่ีเก่ียวกับเบ้ียกันดาร เพ่ือจายใหสําหรับขาราชการหรือ
ลูกจางประจําท่ีปฏิบัติราชการประจําอยูในทองท่ีกันดารตามท่ีราชการกําหนด ซ่ึงไดแก ทองท่ีกันดาร 
ทองถ่ินท่ีทางคมนาคมไมสะดวกไมมีรถยนต หรือเรือยนตโดยสารไปมาไดตลอดป มีโรคภัยไขเจ็บชุกชุม  
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โดยกระทรวงการคลังจะประกาศทุก ๓ ป จะไดรับการชวยเหลือเงินเบี้ยกันดารในอัตราสวน รอยละ ๑๐ 
ของเงินเดือน แตไมนอยกวาเดือนละ ๒๐๐ บาท 
หมายเหตุ  
   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับเบี้ยกันดาร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

                ๒.๕ เงินทําขวัญ  
          “ขาราชการและลูกจาง” ท่ีจะไดรับ “เ งินทําขวัญ” ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๖ จะตองเปนผูท่ีไดรับอันตราย 
หรือปวยเจ็บจนพิการถึงข้ันสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไป เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือ 
ถูกประทุษรายเพราะเหตุท่ีไดกระทําตามหนาท่ี แตยังคงสามารถรับราชการตอไปได (กรณีพิการ 
ทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการตอไปได หรือเสียชีวิตจะไมไดรับสิทธินี้รวมท้ังผู ท่ีไดรับ 
การสงเคราะหใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย) 
 “เงินทําขวัญ” ท่ีจะไดรับนั้นจะไดรับเปนกอนในอัตราดังนี้ (ระเบียบฯ ขอ ๔) 
 ๑.  แขนขาดขางหนึ่ง   ไดรับ ๒๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๒.  ขาขาดขางหนึ่ง  ไดรับ ๒๒ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๓.  มือขาดขางหนึ่ง  ไดรับ ๑๘ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๔.  เทาขาดขางหนึ่ง  ไดรับ ๑๕ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๕.  สูญเสียลูกตาหนึ่งขาง  ไดรับ ๑๑ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๖.  สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละ ๙๐ ข้ึนไป หรือความสามารถในการมองเห็น
ต้ังแต ๓/๖๐ หรือมากกวาของตาขางหนึ่ง หรือความสามารถในการใชสายตา ๒ ขางรวมกัน  
ไดรับ ๑๑  เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๗.  หูหนวก  ๒ ขาง  ไดรับ ๙ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
  ๘.  หูหนวก ๑ ขาง  ไดรับ ๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๙.  นิ้วหัวแมมือขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๔ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๐. นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๓ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๑. นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๓ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๒. นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๒ เทาครึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๓. นิ้วกอยขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๑ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๔. นิ้วหัวแมเทาขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๓ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๕. นิ้วเทาอ่ืนขาดนิ้วหนึ่ง  ไดรับ ๑ เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 ๑๖.  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ ไดรับ ๒๕ เทาของเงินเดือนหรือ
คาจาง 
  ๑๗.  การสูญเสียอวัยวะอ่ืนใด นอกจากท่ีกลาวมา จะไดรับเงินทําขวัญจํานวนเทาใด 
อยูในอํานาจของกรมบัญชีกลางกําหนด 
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 ๑๑  

 

 ผูสูญเสียอวัยวะหลายสวน ใหคํานวณเงินทําขวัญทุกสวนแตรวมกันแลวตองไมเกิน ๓๐ 
เทาของเงินเดือนหรือคาจาง 
 
 อยางไรก็ตาม หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ผูนั้นจะไมไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบนี้ 
แตอยางใด (ระเบียบฯ ขอ ๕) 
 ๑.  เหตุท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของตนเอง 
 ๒.  ไดรับเงินทําขวัญ หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ หรือหนวยงานอ่ืน 
ท่ีทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงาน เชน ไดรับเงินคาทดแทนการสูญเสียอวัยวะตามระเบียบ บ.ท.ช. แลว 
เปนตน 
 ๓.  มีสิทธิ ไดรับ  “บํานาญพิเศษ” เ ม่ือออกจากราชการ ตามกฎหมายวาดวย 
การสงเคราะหขาราชการ ฯลฯ พ.ศ.๒๔๙๘ ปจจุบันคือฉบับ พ.ศ.๒๕๔๖ (คือ ผูท่ีไดรับการสงเคราะห
ใหรับราชการตอไปไดในตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงเม่ือออกจากราชการในโอกาสตอไปจะไดรับ
บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือกลาวอยางสามัญ คือ หากไดรับการสงเคราะหใหรับราชการตอไป
ไดโดยรัฐมนตรีเจาสังกัดแลว จะไมไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบนี้) 

การเสนอขอรับสิทธิ 
 การเสนอขอรับ “เงินทําขวัญ” เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการยื่นเรื่องราว
ขอรับเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.๒๕๔๘ มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 ๑.  ใหขาราชการหรือลูกจางผูมีสิทธิ ยื่นคําขอตามแบบคําขอ และตามแบบใบรับรองแพทย
ท่ีกําหนดทายคูมือนี้ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  
 ๒.  ผูบังคับบัญชาชั้นตนท่ีไดรับเรื่อง แลวควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือ
สืบสวนขอเท็จจริงข้ึนรวบรวมหลักฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเหตุการณ เม่ือดําเนินการแลวเห็นวา 
เขาหลักเกณฑ ใหเสนอขอรับสิทธิตามลําดับชั้นไปจนถึงหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือเทียบเทา
ข้ึนไป (กรณีขาราชการตํารวจ คือ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (สําหรับกองบังคับการในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) หรือ ผูบัญชาการ (สําหรับหนวยระดับกองบัญชาการ))   
 ๓.  เม่ือหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒. ไดรับเรื่อง และพิจารณาเห็นวาเขาหลักเกณฑ 
ตามระเบียบฯ ใหสงเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือดําเนินการพิจารณาอนุมัต ิ
เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ 
 เอกสารประกอบการขอรับเงินทําขวัญ สรุปได ดังนี้ 
 ๑.  คําขอรับสิทธิ (ตามแบบท่ีกําหนด) 
 ๒.  ใบรับรองแพทย (ตามแบบท่ีกําหนด) 
 ๓.  เนื่องจากระเบียบวาดวยเงินทําขวัญไมกําหนดรายละเอียดเอกสารท่ีจําเปนสําหรับ
การพิจารณามากนัก ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณาเสนอขอรับเงินทําขวัญเปนไปดวยความถูกตอง 
เรียบรอย และรวดเร็ว จึงควรนําหลักเกณฑวิธีการรวบรวมเอกสารหลักฐานเรื่องการขอบําเหน็จ
ความชอบกรณีพิเศษมาปรับใช เนื่องจากมีลักษณะคลายคลึงกัน 
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 ๑๒  

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สวนบริหารการรับและจายเงิน 2 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๒๙, ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๓๔, ๐ ๒๒๗๑ ๐๗๘๓, 
๐ ๒๒๗๓ ๙๕๓๐, ๐ ๒๒๗๓ ๙๖๑๓ ตอ ๔๔๔๓ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔ ตอ ๔๒๔๔ 
หมายเหตุ 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.๒๕๔๖  
  กรณีคูมือการขอรับสิทธิโดยละเอียดตลอดจนกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  
  http://www.personnel.police.go.th  
               ๒.๖ การสงเคราะหผูประสบภัย 

 ตามพระราชบัญญัติการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือปฏิบัติหนาท่ีมนุษยธรรม 

หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ 

การปฏิบัติหนาท่ี 
สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 

เงินชดเชย เงินดํารงชีพ คารักษาพยาบาล คาจัดการศพ 
ชวยเหลือราชการ/
ปฏิบัติงานของชาติ/
ปฏิบัติตามหนาท่ี/
ชวยเหลือคนอ่ืน    
ตามหนาท่ีท่ีกฏหมาย
กําหนด หรือ ปฏิบตัิ
ตามหนาท่ีมนุษยธรรม
จนเปนเหตุใหเสียชีวิต 

บาดเจ็บไมถึงข้ัน
สูญเสียอวัยวะ 

  ตามเกณฑ  

บาดเจ็บโดยสูญเสีย
อวัยวะท่ัวๆ ไป 

ตามเกณฑ  ตามเกณฑ  

ทุพพลภาพหนัก
เปนอุปสรรคยิ่งตอ
อาชีพ 

๓๐ เทาของ
เงินเดือน 

เดือนละ 
๕๐% ของ
เงินเดือน 

ตามเกณฑ ๒๐,๐๐๐ 
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 ๑๓  

 

หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ 

กรณีขอรับเงินชดเชย           
และเงินดํารงชีพ 

กรณีขอรับเงินคารักษา กรณีขอรับเงินชวยเหลือ 
คาจัดการศพ 

๑.  แบบคําขอรับเงินสงเคราะห 

๒.  หลักฐานคําสั่งชวยเหลือราชการ 
การปฏิบัติงานของชาติ/การปฏิบตัิ
หนาท่ี 
 
๓.  รายงานการสอบสวนขอเท็จจริง
ของนายอําเภอทองท่ีเกิดเหต/ุผอ.เขต 
 
๔.  รายงานการสอบสวน/ผลคดีของศาล 
 
๕.  หลักฐานการสอบสวนพยานผูรูเห็น 
 
๖.  หลักฐานเก่ียวกับตัวผูประสบภัย 
เชน บัตรประจําตัว, ทะเบียนบาน 
 
๗.  ใบรับรองแพทยท่ีทางราชการรับรอง 
 
๘.  สําเนาใบมรณบัตร (ถามี) 
 
๙.  หลักฐานเก่ียวกับการเปนบิดา
มารดา 
 
๑๐. หลักฐานเก่ียวกับคูสมรสทายาท 

๑.  แบบขอรับคาใชจาย
เก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

๒.  หลักฐาน/คําสั่งชวยเหลือ
ราชการการปฏิบัติงานของชาติ/
การปฏิบัตหินาท่ีตามหนาท่ี
มนุษยธรรม 
 
๓.  หนังสือรับรอสถานพยาบาล 
 
๔.  หลักฐานการรับเงินของ  
สถานพยาบาล 
 
๕.  รายงานการสอบสวน 
ขอเท็จจริงของนายอําเภอ 
ทองท่ีเกิดเหตุ/ผอ.เขต 
 
๖.  สําเนาใบมรณบัตร (ถามี) 
 
๗.  คําสั่งแตงตั้งผูจัดการมรดก 
 
๘.  หลักฐานเก่ียวกับทายาท    
(ถามี) 
 
๙.  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๑.  แบบขอรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ 
 
๒.  หลักฐาน/คําสั่งชวยเหลือราชการ
การปฏิบัติของชาต/ิการปฏิบัติหนาท่ี
ตามหนาท่ีมนุษยธรรม 
 
๓.  สําเนาใบมรณบัตรของผูประสบภัย 
 
๔.  หนังสือมอบหมายใหทายาท/ 
ผูจัดการศพผูหน่ึงผูใดเปนผูรับเงิน 
คาจัดการศพ 
 
๕.  หลักฐานแสดงการเปนผูจดัการศพ 
พรอมหนังสือมอบหมายใหเปน 
ผูจัดการศพ 
 
๖.  หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและเปน
ประโยชนตอการพิจารณา (ถามี) 
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 ๑๔  

 

ข้ันตอนการขอรับสิทธิประโยชน  
 
ลําดับ ผูปฏิบัติ การปฏิบัติ 

๑ ผูมีสิทธิ/ทายาท ยื่นคําขอรับสิทธิตามแบบพรอมหลักฐานท่ีกําหนด ตามขอ ๒. 
 เหตุเกิดใน กทม. ยื่นตอ ผอ.เขต 
 เหตุเกิดในตางจังหวัด ยื่นตอ นายอําเภอทองท่ีเกิดเหตุ 

๒ ผอ.เขต/นายอําเภอ 
แลวแตกรณี 

 ตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐานเสนอ ผวจ. 

๓ ผวจ.  ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติคาจัดการศพ/คารักษา แลววางฎีกาเบิกจาย  
ท่ีกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด เวนแตคารักษาเกินอํานาจใหเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

 เงินชดเชยและเงินดํารงชีพ ใหเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๔ คณะอนุกรรมการ
สงเคราะห
ผูประสบภยั 

 ตรวจสอบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการฯ (กรณีคารักษาเกิดอํานาจของ
ผวจ. หรือกรณีเงินชดเชยกับเงินดํารงชีพ) 

๕ คณะกรรมการ
สงเคราะห
ผูประสบภยั
(กระทรวงการคลัง) 

 อนุมัติเงินชดเชย/เงินดํารงชีพ แลวแจงกรมบัญชีกลางดําเนินการสั่งจาย 
 อนุมัติเงินคารักษา (กรณีเกินอํานาจของ ผวจ.) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการสงเคราะหผูประสบภัย กระทรวงการคลัง 
 
หมายเหตุ 
 พ.ร.บ.สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

            ๒.๗ การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการใหการสงเคราะหชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบ 
สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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 ๑๕  

 

ประเภทการสงเคราะห 

 ๑. ผูไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการประจําในพ้ืนท่ี หรือประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี 
(รวมถึงประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี) กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือไดรับบาดเจ็บ 

หลักเกณฑการชวยเหลือ 

หลักเกณฑ จํานวนเงิน 
๑. กรณีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาท่ี 
๒. กรณีไดรับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ 
๓. กรณีบาดเจ็บสาหัส (ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.๒๙๗ วรรคสอง) 
๔. กรณีบาดเจ็บ (ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.๒๙๕) 
๕. กรณีบาดเจ็บเล็กนอย 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๕๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. ทุนการศึกษารายปและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรผูเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสืบเนื่อง
จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

หลักเกณฑการชวยเหลือ 

รายการ กรณีการใหความ
ชวยเหลือ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ หนวยงานที่ให

ความชวยเหลือ 

๑. เงินยังชีพรายเดือน  บุตรผูเสียชีวิตหรือ
ทุ พ พ ล ภ า พ จ น    
จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 อนุบาล/ประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
 เด็กเล็ก/กศน./ปวช. ๑,๕๐๐ บาท/เดือน 
 อุดมศึกษา (ปริญญา/อนุปริญญา/ปวส.) 

๒,๕๐๐ บาท/เดือน 
 

หนวยงานตนสังกัด 

๒. เงินทุนการศึกษา
รายปตอเน่ือง 

 บุตรผูเสียชีวิตหรือ
ทุ พ พ ล ภ า พ จ น    
จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 

 เด็กเล็ก/กศน. ๕,๐๐๐ บาท/ป 
 อนุบาล/ประถมศึกษา ๖,๐๐๐ บาท/ป 
 มัธยมศึกษา/ปวช. ๑๐,๐๐๐ บาท/ป 
 อุดมศึกษา (ปริญญา/อนุปริญญา/ปวส.) 

๒๐,๐๐๐ บาท/ป 
 

หนวยงานตนสังกัด 

๓. เ งินอุดหนุนราย
เดือนแกครอบครั ว    
ท่ีรับอุปการะเด็ก 

 เ ป น ค ร อ บ ค รั ว     
ท่ีรับอุปการะเด็ก 
ท่ีบิดาและมารดา
เสียชีวิตท้ังคู 
 

 กรณี รับ อุปการะเด็ ก  ๑ คน ให ไ ด รั บ 
๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 

 

หนวยงานตนสังกัด 
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ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 

 

 

 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๔๙๕ ตอ ๑๘๕, 
๐ ๒๒๘๒ ๕๓๖๗ 

ผูมีอํานาจพิจารณา 
 คณะกรรมการนโยบาย และอํานวยการเยียวยาผู ไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (กยต.) 
หมายเหตุ   
 หลักเกณฑการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ 
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
และ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

           ๒.๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู จะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๔๙ ตามบัญชี หมายเลข ๙   
 สวนขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจะดําเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณได โดยจะไดรับพระราชทาน 
ในชั้นตราท่ีผูเสียชีวิตไดรับยศตามชั้นยศ 
 
 
 
 
 

สน./ 

กก. ตนสังกัด 

บก. กยต.สปน. 



  รวบรวมหลักฐาน 
  รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

ตรวจสอบ/พิจารณา 
 

ตรวจสอบ/พิจารณา 
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คุณสมบัติผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. เปนผูประพฤติดีและปฏิบั ติงานราชการหรือปฏิบั ติงานท่ีเปนประโยชนตอ
สาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซ่ือสัตยและเอาใจใสตอหนาท่ีอยางดียิ่ง และ 
 ๓. เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือตองรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 
 
หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ผูท่ีไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ พ.ศ.๒๕๓๖ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๙ จะตอง
เปนผูท่ีมีเวลารับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปบริบูรณ นับแตวันเขารับราชการถึงวันกอน
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปท่ีจะขอพระราชทาน ไมนอยกวา ๖๐ วัน สวนผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนตํารวจ ใหนับเวลาราชการต้ังแตวันเริ่มเขารับราชการตํารวจในระหวางท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียน เกณฑการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ 
ใหถือปฏิบัติดังนี้  
 

ลําดับ ยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ 
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

๑ สิบตาํรวจตรี ร.ง.ม.  
ขอพระราชทานเฉพาะกรณีพิเศษเทาน้ัน 

 
๒ สิบตํารวจโท ร.ง.ช.  
๓ สิบตํารวจเอก ร.ท.ม.  
๔ จาสิบตํารวจ ร.ท.ช. บ.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. 

๒. ได ร.ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
บริบูรณ ขอ บ.ม. 

 

๕  จาสิบตาํรวจ 
อัตราเงินเดือน 
จ า สิ บ ตํ า ร ว จ
พิเศษ 

 ดาบตํารวจ 

ร.ท.ช. จ.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช. 
๒. ได ร.ท.ช. ไมนอยกวา ๕ ป ขอ บ.ม. 
๓. ได บ.ม. ไมนอยกวา ๕ ป ขอ บ.ช. 
๔. ได บ.ช. ไมนอยกวา ๕ ป ขอ จ.ม. 
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ลําดับ ยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ 
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

๖ รอยตํารวจตรี บ.ม. จ.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน บ.ม. 
๒. ดํารงตําแหนงรอยตาํรวจตรีมาแลวไม

นอยกวา ๕ ปบริบูรณ ขอ บ.ช. 
๓. ได บ.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕  ป

บริบูรณ ขอ จ.ม. 

๑. ตองมรีะยะเวลา
รับราชการติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา 
๕ ปบริบูรณ 
นับตั้งแตเขารับ
ราชการจนถึงวัน
กอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนม 
พรรษาของปท่ีขอ

พระราช ทานไม
นอยกวา ๖๐ วัน 
๒.ผูสําเร็จ

การศึกษาจาก
โรงเรียนตํารวจให
นับเวลาราชการ
ตั้งแตวันเริ่มเขารับ
ราชการตํารวจใน
ระหวางท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียน 
๓.เกณฑการขอ

พระราชทานท่ี
กําหนดไวตามช้ันยศ 
ใหรวมถึงวาท่ียศ
น้ันๆดวย 
๔.ลําดับ ๖ ซึ่ง

กําหนดระยะเวลา
เลื่อนช้ันตรา ๕ ป
หมายถึงตองดํารง
ตําแหนงในระดับ
น้ันๆรวมเปนเวลา 
ไมนอยกวา ๕ ป
บริบูรณ กอนวัน
พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
ปท่ีจะขอ
พระราชทานไมนอย
กวา ๖๐ วัน 

๗ รอยตํารวจโท จ.ม.   
๘ รอยตํารวจเอก จ.ช.   
๙ พันตํารวจตรี ต.ม.   

๑๐ พันตํารวจโท ต.ช.   

๑๑ พันตํารวจเอก ท.ม.   
 

๑๒ พันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพัน
ตํารวจเอกพิเศษ 

ท.ช.   

๑๓ 
 
 
 
 
 
 

พันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือน 
พั น ตํ า ร ว จ เ อ ก
พิเศษ 

 ป.ม. ๑. ดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา 
๒. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

ขอ ป.ม. 
๓. ใหขอไดในปกอนปเกษียณอายรุาชการ

หรือในปท่ีเกษียณอายรุาชการเทาน้ัน 
 
 

๑๔ พันตํารวจเอกอัตรา
เงินเดือน 
พั น ตํ า ร ว จ เ อ ก
พิเศษข้ันตนของ 
พลตํารวจตรี 

ท.ช. ป.ม. ๑. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
๒. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 

บริบูรณ ขอ ป.ม. 
๓. ไดรับเงินเดือนข้ันตนของพลตํารวจตรี

มาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
๑๕ พันตํารวจเอก 

อัตราเงินเดือน 
พันตํารวจเอก
พิเศษเงินเดือน
ข้ันตนของ 
พลตํารวจตร ี

ดํารงตําแหนงรอง
ผูบังคับการ 

 

ท.ช. ป.ม. 1. เริม่ขอพระราชทาน ท.ช. 
2. ได ท.ช. มาแลวไมนอยกวา ๓ ปบริบูรณ 

ขอ ป.ม. 
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ลําดับ ยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

ที่ขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ 
เริ่มตนขอ เลื่อนไดถึง 

๑๖ พลตํารวจตรี  ม.ว.ม. ๑. ได ท.ช.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ม. 
๒. ได ป.ม.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช. 
๓. ได ป.ช. มาไมนอยกวา ๕ ป ขอ ม.ว.ม. 
๔. ในปท่ีเกษียณอายรุาชการใหขอสูงข้ึนอีก 

๑ ช้ันตราแตไมเกิน ป.ช. เวนกรณลีาออก 

 ลําดับ ๑๖  
๑๘ การขอกรณี
ปท่ีเกษียณอายุ
ราชการตาม     
ขอ ๔ ใหขอป
ติดกันได 
 
 
 
 
 

๑๗ พลตํารวจโท  ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช. 
๒. ได ป.ช.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได ม.ว.ม. มาไมนอยกวา ๕ ป ขอ ม.ป.ช. 
๔. ในปท่ีเกษียณอายรุาชการใหขอสูงข้ึนอีก 

๑ ช้ันตราแตไมเกิน ม.ว.ม. เวนกรณี
ลาออก 

๑๘ พลตํารวจเอก  ม.ป.ช. ๑. ได ป.ม.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ป.ช. 
๒. ได ป.ช.มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได ม.ว.ม. มาไมนอยกวา ๓ ป ขอ ม.ป.ช. 
๔. ในปท่ีเกษียณอายุราชการใหขอสูงข้ึนอีก 

๑ ช้ันตรา 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ฝายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล สํานักงานกําลังพล 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระรามท่ี ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๘๓, ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๒๓ 
 
หมายเหตุ   
 หนังสือสํานักงานกําลังพล ท่ี ๐๐๐๙.๒๒๔/๐๐๑ ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

     ๒.๙ การลา 
          ขาราชการมีสิทธิลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาภายใตพระราชกฤษฎีกาการ
จายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๒๒ ตามประเภทของ 
การลาแหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ซ่ึงกําหนดการลาออกเปน ๑๑ ประเภท
 ๑.  การลาปวย 
 ๒.  การลาคลอดบุตร  
 ๓.  การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร 
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 ๔.  การลากิจสวนตัว 
 ๕.  การลาพักผอน  
 ๖.  การลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย  
 ๗.  การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล  
 ๘.  การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
 ๙.  การลาไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ 
              ๑๐.  การลาติดตามคูสมรส 
             ๑๑.  ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
 
หลักเกณฑในการลา 
 ๑. การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอ หรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา ใหนับ
ตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เชน ขอลา 
ศุกร เสาร อาทิตย และจันทร ใหนับวันเสารและอาทิตย รวมเปนวันลาดวย จํานวน ๔ วัน แตหาก   
ขอลาศุกร เสาร และอาทิตย เชนนี้มิใชอยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันนับไมไดนับไดเพียงวันศุกร
วันเดียว   
 ๒. การคํานวณวันลา สําหรับลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย ลาเขารับ
การตรวจเลือก เขารับการเตรียมพล ลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงาน  
ในองคการระหวางประเทศ และลาติดตามคูสมรสใหนับตอเนื่อง   

๓.  การคํานวณวันลาปวย ใหนับเฉพาะวันทําการ สําหรับวันลาปวยตามกฎหมายวาดวย
การสงเคราะหขาราชการ ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ใหนับตอเนื่อง
 ๔.  การคํานวณวันลาสําหรบัวันลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร วันลากิจสวนตัวและ
วันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ 

๕.  การลาปวย ลากิจสวนตัว ซ่ึงมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม
ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ใหนําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต  

๖.  ขาราชการท่ีถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลาใหถือวาการลาเปนอัน
สิ้นสุดกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตนต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป  

๗.  การลาครึ่งวันในตอนเชา หรือตอนบายใหนับเปนการลาครึ่งวัน (ตามประเภทของ
การลา ประเภทนั้น ๆ)  

๘. ขาราชการซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลา ใหเสนอขอยกเลิกวัน
ลา และใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ  

๙.  ผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอํานาจ ใหแกผูดํารง
ตําแหนงใดเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ไดโดยทําเปนหนังสือ 
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 ๑. การลาปวย  
 ๑.  ใหเสนอใบลาปวย กอน หรือในวันท่ีลา เวนแตกรณีจําเปนจะสงใบลาในวันแรก 
ท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได  

๒.  ในกรณีท่ีปวยจนไมสามารถลงชื่อในใบลาได ใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถ 
ลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  

๓.  การลาปวยต้ังแต ๓๐ วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทย 
๔.  การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน 

ผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหมีใบรับรองแพทยประกอบใบลา หรือสั่งใหไปรับการตรวจจากแพทย 
ของทางราชการก็ได  

๕.  ในปงบประมาณหนึ่ง การลาปวยธรรมดาโดยไดรับเงินเดือนไมเกิน ๖๐ วันทําการ 
แตหากตองรักษาตัวเกินกวา ๖๐ วันทําการ อธิบดีจะอนุญาตใหลาปวยตอไปอีกก็ได แตตองไมเกิน 
๖๐ วันทําการ (ตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน ๆ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๓๙) 

๖. ลูกจางชั่วคราวท่ีเริ่มปฏิบัติงานในปแรกมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางไดไมเกิน ๘ วัน
ทําการ ยกเวนกรณีท่ีปฏิบัติงานในปแรกไมครบ ๖ เดือน และในปถัดไปลูกจางชั่วคราวซ่ึงจางไว
ปฏิบัติงานตอเนื่องมีสิทธิ ลาปวยโดยไดรับคาจางปหนึ่งไมเกิน ๑๕ วันทําการ (ระเบียบวาดวยการจาย
คาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)   
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร. ตามท่ีเห็นสมควร  
ผบช. ไมเกิน ๑๒๐ วัน  
ผบก.  ไมเกิน ๖๐ วัน  
ผกก. / หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๖๐ วัน  
สว. ไมเกิน ๓๐ วัน  

 
 ๒. การลาคลอดบุตร   
 ๑.  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาคลอดบุตรกอนหรือในวันท่ีลา กรณีไมสามารถลงชื่อในใบลาได
ใหผูอ่ืนลาแทนก็ไดแตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือสงใบลาโดยเร็ว 
 ๒.  ขาราชการและลูกจางประจํา มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง 
ครั้งหนึ่งไมเกิน ๙๐ วัน (นับตามปงบประมาณ) โดยไมตองมีใบรับรองแพทย (ตาม พ.ร.ฎ.การจาย
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕, ระเบียบวาดวย 
การจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)    
 ๓.  การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด วันกอน หรือหลังคลอดก็ได แตรวมแลว 
ตองไมเกิน ๙๐ วัน  
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๔.  กรณีท่ีไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว แตไมคลอด 
ตามท่ีกําหนดไว สามารถขอถอนวันลาคลอดบุตรได โดยถือเอาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลา
กิจสวนตัว  

๕. การลาคลอดบุตรท่ีคาบเก่ียวกับการลาประเภทใด ซ่ึงยังไมครบกําหนดการลานั้น 
ใหถือวาการลานั้นสิ้นสุดลงและนับเปนการลาคลอดบุตรนับแตวันท่ีเริ่มลาคลอดบุตร เชน ขาราชการ
สตรีอยูระหวางการลาศึกษาตอเม่ือมีครรภและประสงคจะลาคลอดบุตร เม่ือไดรับอนุญาตใหลา 
คลอดบุตรไดแลว การลาศึกษาตอยอมสิ้นสุดลง แตหากไมประสงคจะใหการศึกษาตอสิ้นสุดลง ก็ไม
ตองใชสิทธิการลาคลอดบุตรในระหวางลาศึกษาตอ  

๖. หากประสงคจะเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร สามารถลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
ตอไปไดอีก ๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา 

๗. ลูกจางชั่วคราวรายเดือนท่ีจางไวปฏิบัติงานตอเนื่องมีสิทธิลาคลอดบุตรปหนึ่งไมเกิน 
๙๐ วัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางการลาจากสวนราชการไมเกิน ๔๕ วัน เวนแตกรณีท่ีเริ่ม
ปฏิบัติงานในปแรกไมครบ ๗ เดือน ไมมีสิทธิไดรับการลาคลอดบุตร (ตามระเบียบวาดวยการจาย
คาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)    
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร. ไมเกิน ๙๐ วัน ไดรับเงินเดือน/คาจาง 
ผบช. ไมเกิน ๙๐ วัน สามารถลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดู

บุตรตอเนื่องตอไปอีกไดไมเกิน 
๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับ
เงินเดือน/คาจาง  

ผบก.   ไมเกิน ๙๐ วัน 
ผกก. / หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๙๐ วัน 
สว. ไมมีอํานาจ 

 
 ๓. การลาไปชวยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร 
 ๑. ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือ
ในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแตวันคลอดบุตร และมีสิทธิลาไดติดตอกันไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
 ๒. ตองเปนภรรยาท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 ๓. ผูมีอํานาจอนุญาตอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดวยก็ได 
 ๔. ขาราชการซ่ึงลาไปชวยเหลือภริยาคลอดบุตรภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีภริยาคลอด
บุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ แตถาเปนการลาเม่ือพน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
ภริยาคลอดบุตร ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา เวนแตผูบังคับบัญชาต้ังแตตําแหนงอธิบดีหรือ
ตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนระหวางการลานั้นก็ไดแตไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
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ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร. ๑๕ วัน ไดรับเงินเดือน 
ผบช. (ไดรับมอบอํานาจจาก 
ผบ.ตร. ตามคําสั่ง ตร.ท่ี ๒๗๑/
๒๕๕๕ ลง  
๑๐ พ.ค.๒๕๕๕) 

๑๕ วัน ไดรับเงินเดือน 

 
 ๔. การลากิจสวนตัว  
 ๑.  ใหเสนอหรือจัดสงใบลากิจสวนตัวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เม่ือไดรับอนุญาตแลว
จึงหยุดราชการได  

๒.  กรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน หรือไมสามารถจัดสงใบลาไดกอน  
ใหหยุดราชการไปกอนไดแตตองชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนใหผูบังคับบัญชาทราบและจัดสงหรือ
เสนอใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงาน  

๓.  ขาราชการมีสิทธิลากิจ โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ  
๔.  ขาราชการท่ีลาคลอดบุตรแลว มีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา

คลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน 
๕.  ลูกจางประจําท่ีลาคลอดบุตรแลว มีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมเติมไดอีก   

ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีก      
ไมเกิน ๓๐ วันทําการ และใหนับรวมอยูในวันลากิจสวนตัว ๔๕ วันทําการดวย (ตามระเบียบวาดวย
การจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)  

๖.  ลูกจางชั่วคราวหากจะลากิจสวนตัว จะตองถูกหักเงินเดือนตามวันท่ีลา  
๗. ผูไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัวแลว หากมีราชการจําเปน ผูบังคับบัญชาหรือ 

ผูมีอํานาจอนุญาต จะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได ยกเวน ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ผบ.ตร. ตามท่ีเห็นสมควร  ขาราชการลากิจสวนตัว เ พ่ือเลี้ ยงดูบุตร

เพ่ิมเติมไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมไดรับ
เงินเดือน 

ผบช. ไมเกิน ๔๕ วัน 

ผบก. ไมเกิน ๓๐ วัน  
ผกก./หน.สถานีตํารวจ ไมเกิน ๓๐ วัน  
สว. ไมเกิน ๑๕ วัน   
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 ๕. การลาพักผอน  
 ๑. ในปงบประมาณหนึ่ง ขาราชการและลูกจางประจํามีสิทธิลาพักผอนได ๑๐ วัน 
ทําการ  
 ๒. การสะสมวันลาพักผอนในปใด ถามิไดใชสิทธิลาพักผอนประจําป หรือลาไมครบ 
๑๐ วันทําการใหสะสมวันท่ียังมิไดลาในปนั้นรวมกับปตอๆ ไปได แตรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบัน
ตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ 
 ๓. ผู ท่ีรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป (ปงบประมาณ) ใหมีสิทธิ 
นําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ 
 ๔.  ขาราชการและลูกจางประจําท่ีไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปแรกท่ีไดรับการบรรจุ
ราชการและปฏิบัติราชการยังไมครบ ๖ เดือน ไดแก  

   ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการครั้งแรก 
   ผูลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก  
   ผูลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ัง
แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีกหลังจาก ๖ เดือนนับแตวันท่ีออกจากราชการ  

  ผู ถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืนๆ ยกเวนกรณีไปรับราชการทหาร       
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ     
(มีสิทธิลาพักผอนในปงบประมาณท่ีไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการต้ังแตวันแรกท่ีบรรจุกลับ)   
 ๕. เม่ือไดรับอนุญาตใหลาพักผอนแลวหากมีราชการจําเปน ผูบังคับบัญชาหรือ          
ผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได  

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร. ตามสิทธิ  
ผบช. ตามสิทธิ  
ผบก.   ตามสิทธิ  
ผกก. / หน.สถานีตํารวจ ตามสิทธิ  
สว. ตามสิทธิ  

 ๖. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 ๑.  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวัน
อุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมสามารถ
ยื่นใบลากอน ๖๐ วันไดใหชี้แจงเหตุผลตามความจําเปนและใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจพิจารณา  
 ๒.  การพิจารณาหรืออนุญาตใหลาอุปสมบทใหผูบังคับบัญชาของผูลาเสนอความเห็นวา
สมควรจะอนุญาตใหลาอุปสมบทไดหรือไม โดยพิจารณาถึงหนาท่ีและการงานของผูลาวาจะเสียหาย
เพียงใดหรือไม  
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 ๓.  เม่ือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายไดอนุญาตใหขาราชการตํารวจลาอุปสมบท   
แลวใหออกหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบทตามแบบ  
ตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑  
 ๔.  เม่ือไดรับอนุญาตแลว ตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน    
๑๐ วันนับแตวันท่ีเริ่มลา และตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแตวันท่ี 
ลาสิกขา (นับวันท่ีลาสิกขาเปนวันท่ี ๑) หรือวันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทย พรอมหนังสือรับรอง
จากวัดซ่ึงแสดงวาผูลาไดอุปสมบทและลาสิกขาตามท่ีไดรับอนุญาต  
 ๕.  กรณีท่ีผูไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาต    
ใหลาไปประกอบพิธีฮัจยหากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจย ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาตามแบบใบขอยกเลิกวันลา 
พรอม ท้ังส งหนั งสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหข าราชการอุปสมบท 
ตอผูบังคับบญัชาท่ีพิจารณาอนุญาตเพ่ืออนุญาตใหถอนวันลา โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลว
เปนวันลากิจสวนตัว    
 ๖.  ใหลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน ๑๒๐ วัน ท้ังนี้ ตองรับราชการมาแลว 
ไมนอยกวา ๑๒ เดือน และยังไมเคยอุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยมากอน 
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี ตามท่ีขอลา  มีสิทธิลาโดยไดรับเงินเดือน/คาจางไม

เกิน ๑๒๐ วัน  
 รับราชการมาแลวไมนอยกวา ๑๒ 
เดือน  
 ขณะรับราชการยังมิเคยอุปสมบทหรือ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 

ผบ.ตร. ตามท่ีขอลา 
ผบก.(ไดรับมอบอํานาจจาก 
ผบ .ตร .ตามคําสั่ ง  ตร . ท่ี 
๒๗๑/๒๕๕๕ ลง ๑๐ พ.ค.
๒๕๕๕) 

ตามท่ีขอลา 

 
 ๗. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  
 ๑.  การเขารับการตรวจเลือก หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการ 
เปนทหารกองประจําการ  
 ๒.  เขารับการเตรียมพล หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล 
เขาฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดสอบความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
 ๓.  เม่ือไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหรายงาน    
การลาตอผูบังคับบัญชาไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล  
 ๔.  ใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามเวลาท่ีกําหนดโดยไมตองรอ
คําสั่งอนุญาต  
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 ๕.  การลาเขารับการตรวจเลือกหรือการเตรียมพลเปนการหยุดราชการซ่ึงไมนาน
จนเกินไป จึงใหลาหยุดราชการได แตหากถูกเลือกแลวถูกเกณฑใหเขากองประจําการ (การรับราชการ
ทหาร) ซ่ึงมีกําหนดอยางชา ๒ ป จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ 
 ๖.  เม่ือพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลใหมารายงานตัว 
กลับเขาปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน เวนแตกรณีจําเปนจะขยายเวลาใหไดแตรวมแลวไมเกิน ๑๕ วัน 
(พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือนฯ พ.ศ.๒๕๓๕, ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๒๖)   

 
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  
ผบ.ตร. ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  
ผบช. ตามท่ีกําหนดในหมายเรียก  

 
 ๘. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  
 ลาไดไมเกิน ๔ ป นับแตวันไปจนถึงวันกอนมารายงานตัวเพ่ือเขาปฏิบัติราชการ ท้ังนี้
โดยไดรับเงินเดือนหากผูบังคับบัญชาเห็นสมควรใหลาเกิน ๔ ป โดยไดรับเงินเดือนก็ไดแตรวมกันแลว
ตองไมเกิน  ๖ ป 
 
 ๙. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
 ถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ ใหนับ
เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๔ ป ท้ังนี้ระหวางการลานี้ไมได
รับเงินเดือน แตรับเงินเดือนจากองคการนั้น ๆ 
 ๑๐. การลาติดตามคูสมรส  
 (ไมไดรับเงินเดือน) ซ่ึงตองอยูปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานในตางประเทศเปน
ระยะเวลาติดตอกัน ในประเทศเดียวกันหรือไมก็ตาม ลาได ๒ ป และในกรณีจําเปนลาตอไดอีก แต
เม่ือรวมกันแลวตองไมเกิน ๔ ป ถาเกินกวานี้ตองลาออกจากราชการ 
 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหแก
ผูดํารงตําแหนงใด เปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได 
 ๑๑. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
      ๑.  การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ มี ๒ กรณี คือ 
                ๑.๑ ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ีหรือ 
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ สามารถลา 
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ไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ หรือ 
ท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ 
               ๑.๒ ไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ เพราะ
เหตุอ่ืน และผูมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวาสามารถรับราชการตอไปได สามารถลาไปเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 
 ๒. มีสิทธิลาไดตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงคจะลาซ่ึงตองเปนหลักสูตร 
ท่ีสวนราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะ หรือสถาบันท่ีไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของทางราชการเปนผูจัดหรือรวมจัด แตไมเกิน ๑๒ เดือน 
            ๓.  ใหเสนอใบลาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา พรอมท้ังแสดงหลักสูตรท่ีประสงค
จะลา เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลา จํานวนวันลา หมายเหตุ 
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร. ๑๒ เดือน  
ผบช. ๖ เดือน  

 
การใหขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจางของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม  
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ธ.ค.๒๕๕๐ เห็นชอบใหขาราชการ เจาหนาท่ี และ
ลูกจางของหนวยงานรัฐท่ีเปนสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมท่ีไดรับการรับรอง
จากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เปนระยะเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน 
แตไมเกิน ๓ เดือน โดยไมถือเปนวันลา ท้ังนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน  
 หลักเกณฑการใหขาราชการสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมถือเสมือนเปนวันปฏิบัติ
ราชการ   
 ๑.  ถือศีลและปฏิบัติธรรม เปนเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และใหถือเปนวันปฏิบัติ
ราชการ ท้ังนี้ จะตองยื่นคําขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน ในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษไมอาจเสนอขออนุญาตลวงหนาได ใหชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเปนประกอบการขออนุญาต 
และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะพิจารณาใหหรือไมใหก็ได 
 ๒.  ถือศีลแลวตองอยูสํานักปฏิบัติธรรม  
 ๓.  ถือศีล ๘  
 ๔.  นุงขาว หมขาว  
 ๕.  การปฏิบัติธรรม ๒ ลักษณะ   

 โกนผม เรียกวา นักบวช  
 ไมโกนผม เรียกวา บวชศีลจาริณี  
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แนวทางปฏิบัติ  
๑. ทําหนังสือขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดลวงหนาอยางนอย  

๓๐ วัน  
๒.  ตรวจดูรายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาใหการรับรอง 
๓.  ติดตอขอใบสมัคร กรอกรายละเอียดแลวย่ืนใบสมัครไปท่ีสํานักปฏิบัติธรรม 

ท่ีข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ หรือสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดทุกแหง 
๔.  เดินทางไปปฏิบัติธรรม ท่ีสํานักปฏิบัติธรรม และตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

หรือขอกําหนดของสํานักปฏิบัติธรรม โดยเครงครัด  
๕. รับวุฒิบัตรเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาถือศีลและปฏิบัติธรรม เพ่ือเปนหลักฐานแสดงตอ

ผูบังคับบัญชา และเก็บในสมุดประวัติ  
๖.  หนวยงานตนสังกัดแจงใหสํานักงานพระพุทธศาสนาทราบ    

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ฝายประวัติบุคคล ทพ. (งานการลา/ใหออก) โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒๓  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๑๕๘๓  
 
หมายเหตุ  
 ๑  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  
 ๒.  พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๓.  พ.ร.ฎ.วาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 ๔.  ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 ๕.  ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๙   
 ๖.  ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
    ๗. ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการของผูบัญชาการ
ในฐานะอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๘.  ประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๒๑ การลาของขาราชการ
ตํารวจ  
  ๙. ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่อง แนวทางและข้ันตอนการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจางของหนวยงานภาครัฐท่ีเปนสตรีไป 
ถือศีลและปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง   
 ๑๐.  คําสั่ง ตร. ท่ี ๒๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอํานาจพิจารณาและอนุญาตการลาของ
ขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา 

  ๑๑. เอกสารประกอบคําบรรยายงานธุรการและกําลังพล พ.ต.อ.บริสุทธิ์  นุศรีวอ  
ผกก.ฝายประวัติบุคคล ทพ. พ.ศ.๒๕๕ 
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 ๒.๑๐ การแตงกาย 
               ขาราชการตํารวจชั้นประทวนไดรับอนุมัติคาเครื่องแตงกายในอัตราเหมาจาย
รายละ 2,000 บาทตอป สวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให 
  ๒.๑๑ สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยของทางราชการ 

                สํานักงานตํารวจแหงชาติ เล็งเห็นความเปนอยูของขาราชการตํารวจ ซ่ึง
เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เพราะเม่ือขาราชการตํารวจมีท่ีอยูอาศัย
ของตนเองแลวก็จะเปนกําลังใจเสริมในการปฏิบัติหนาท่ีอยางทุมเท ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงสนับสนุนในการจัดสวัสดิการเพ่ือจัดหาท่ีอยูอาศัยใหขาราชการตํารวจ 
ทุกหนวยโดยมีโครงการดังนี้  

   

อาคารบานพัก    
    สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดอาคารบานพักเปน ๒ ประเภท คือ 
    ๑.  อาคารบานพักอิสระ คือ อาคารบานพักซ่ึงกําหนดใหการบังคับบัญชาอาคาร

ข้ึนอยูกับหนวยงานนั้น 
  ๒.  อาคารบานพักสวนกลาง คือ อาคารบานพักท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนดใหเปนท่ีพักอาศัยของขาราชการตํารวจและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
อาคารบานพักสวนกลางเปนอาคารสําหรับท่ีพักอาศัยของขาราชการตํารวจ และลูกจางประจํา ท่ีมี
ท่ีตั้งท่ีทําการอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีท้ังหมด ๗ แหง ดังนี้ 

     ๒.๑ บานพักสวนกลาง – ลือชา ถนนพหลโยธิน ๑ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
     ๒.๒ บานพักสวนกลาง – เฉลิมลาภ ถนนพหลโยธิน ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

                ๒.๓ บานพักสวนกลาง  ลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต (หลัง บช.ศ.) แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร              
                ๒.๔  บานพักสวนกลาง – วิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงขามตํารวจภูธร ภาค ๑)   
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

     ๒.๕ บานพักสวนกลาง  ทุงสองหอง ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงขามสโมสรตํารวจ)             
แขวงทุงสองหอง  เขตดอนเมือง 

     ๒.๖ บานพักสวนกลาง  อุดมสุข ถนนสุขุมวิท ๑๐๓  แขวงดอกไม เขตประเวศ 
               ๒.๗ บานพักสวนกลางถนอมมิตร ถนนรามอินทรา เขตบางเขน 
 
หลักเกณฑการขอสิทธิเขาพักอาศัย  
 พิจารณาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
 ขาราชการตํารวจทุกนายท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําในสวนกลาง สามารถขอสิทธิ์ในการเขาพัก
อาศัยในอาคารบานพักสวนกลาง ของสํานักงานตํารวจแหงชาติได ซ่ึงทางกองสวัสดิการจะจัดสรรให
ขาราชการตํารวจตามความจําเปนเรงดวน ตามลําดับดังนี้ 
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 ๑. บานพักของตนเอง คูสมรสหรือบิดามารดาของผูขอสิทธิเขาพักอาศัย ซ่ึงผูขอ
สิทธิในการเขาพักอาศัยไดพักอาศัยอยูในบานนั้นเปนประจํา และเปนปกติวิสัยไดถูกเพลิงไหม หรือไดเกิด
ภัยธรรมชาติทําใหเสียหาย ถูกฟองรองขับไลโดยคําพิพากษาของศาลถูกเวนคืน หรือเม่ือถูกคําสั่งเรียกตัว
กลับเขารับราชการ ในกรณีท่ีถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
  กรณีนี้ถือเปนกรณีเรงดวนใหย่ืนคํารองผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
ถึงผูบังคับบัญชาอาคารเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยไมตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
คํารองในทุกๆ ระดับ สําหรับอาคารบานพักสวนกลาง ใหเสนอผานกองสวัสดิการ เพ่ือเสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตอไป 

 ๒. นอกจากกรณีตามหลักเกณฑท่ีกลาวในขอ ๑ แลวใหถือวาอยูในหลักเกณฑขอ ๒ 
โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองของหนวยเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑความเดือดรอน
จําเปน เพ่ือใหเหมาะสมกับหนวยของตนเอง และดวยความเปนธรรม 

     สวนขาราชการตํารวจหรือลูกจางประจําท่ีประสงคจะขอสิทธิในการเขาพัก
อาศัยในอาคารบานพักสวนกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ยื่นคํารองตอผูบังคับบัญชาตนสังกัด พรอมหลักฐานดังนี้ 
   ๑.๑ บันทึกคําใหการของผูย่ืนคํารอง ซ่ึงสอบสวนพรอมท้ังบันทึก โดย
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตําแหนงเหนือตนข้ึนไป โดยใหปรากฏรายละเอียดและถอยคํา
เก่ียวกับ วัน เดือน ปเกิด วันครบเกษียณอายุราชการ การไดรับคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ครั้งสุดทาย (ระบุรายละเอียดของคําสั่ง) สถานภาพการสมรส และรายละเอียดของคูสมรส(ถามี)   

อาชีพของคูสมรส รายละเอียดเก่ียวกับบุตร (ถามี) สถานท่ีพักอาศัยปจจุบันเปนของใคร และเก่ียวของ
กับผูยื่นคํารองอยางไร เคยถูกพิจารณาทัณฑทางวินัยเก่ียวกับการเขาพักอาศัยในอาคารบานพัก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือไม อยางไร รวมท้ังเหตุผล และความจําเปนในการขอเขาพักอาศัยใน
อาคารบานพักสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพ่ือแสดงใหเห็นวาผูยื่นคํารองมีความเดือดรอน และจําเปน
จริงพรอมแสดงหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี) 
 ๑.๒  สําเนาคําสั่งแตงต้ังครั้งสุดทาย 
 ๑.๓  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 
 ๑.๔  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๑.๕  สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
 ๒.  ใหยื่นคํารองขอเขาพักอาศัยในอาคารบานพักสวนกลาง หรืออาคาร
บานพักอิสระไดเพียงประเภทเดียว 
 ๓. ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาคํารอง และมีความเห็นประกอบวา 
ผูยื่นคํารองมีความจําเปนหรือไม มากนอยเพียงใด แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองของ
หนวย พิจารณาตามหลักเกณฑ และมีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาอาคารพิจารณาอนุมัติ 

 สําหรับอาคารบานพักสวนกลาง ใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองของหนวย ทําการ
พิจารณาคํารองตามหลักเกณฑขางตน และจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับความเดือดรอนจําเปน
กอน  หลัง โดยสงใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองขอเขาพักอาศัยกองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจ
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สวสัดกิารอาคารบ้านพกัส่วนกลางสวสัดกิารอาคารบ้านพกัส่วนกลาง

ลางลาง

ลือชา 1011 หน่วย

ถนอมมิตร 249 หน่วย
ปากเกร็ด 90 หน่วย

วิภาวดี 538 หน่วย
ลาดยาว 810 หน่วย

ทุ่งสองห้อง 918 หน่วย
อุดมสุข 1,480 หน่วย

เฉลิมลาภ 340 หน่วย

บา้นพกั
ส่วนกลาง

แหงชาติ เพ่ือพิจารณาจัดสรรผูจะไดรับสิทธิแลวเสนอผูบังคับบัญชาอาคารบานพักสวนกลางพิจารณา
อนุมัติตอไป บัญชีรายชื่อผูท่ีจะไดรับสิทธิท่ีผูบังคับบัญชาอาคารอนุมัติแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได เวนแต 
กรณีหมดสิทธิตามระเบียบใหคัดชื่อออกจากบัญชี 
 

จํานวนหนวยของสวัสดิการอาคารบานพักสวนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๓.  เม่ือเกษียณอายุราชการ 
      สวัสดิการและสิทธิประโยชนเม่ือขาราชการตํารวจเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 

       ๓.๑  เงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ 
            บําเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา ซ่ึงจายใหครั้งเดียว 
             บํานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา ซ่ึงจายใหเปน
รายเดือน  
              บุคคลท่ีเขารับราชการ เม่ือออกจากราชการ หากตลอดเวลาท่ีรับราชการ 
ไดกระทําความชอบ ทางราชการจะตอบแทนความชอบท่ีรับราชการมาโดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว 
เรียกวา “บําเหน็จ” หรือจายเปนรายเดือนจนถึงแกกรรมเรียกวา “บํานาญ” 
 

ประเภทของบําเหน็จบํานาญ 
 ๑. บําเหน็จบํานาญปกติ 
  ๒. บําเหน็จตกทอด 
  ๓. บําเหน็จบํานาญพิเศษ 
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การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ 
 บุคคลท่ีเขารับราชการ เม่ือออกจากราชการ หากตลอดเวลาท่ีรับราชการไดกระทํา
ความชอบ ทางราชการจะตอบแทนความชอบท่ีรับราชการมาโดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว เรียกวา 
“บําเหน็จ” หรือจายเปนรายเดือนจนถึงแกกรรมเรียกวา “บํานาญ” หรือกรณีท่ีขาราชการถึงแกกรรม
ขณะรับราชการหรือผูรับบํานาญตาย ทางราชการจายเงินเปนเงินกอนใหแกทายาทฯ หรือบุคคล 
ซ่ึงผูตายแสดงเจตนาไว เรียกวา “บําเหน็จตกทอด” 
 

บําเหน็จ บํานาญปกติ 
 ขาราชการออกจากราชการมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตองเปนเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
 ๑. เหตุทดแทน   

  ๒. เหตุทุพพลภาพ 
  ๓. เหตุสูงอายุ 
  ๔. เหตุรับราชการนาน 

 ๑. เหตุทดแทน  
    ใหแกขาราชการซ่ึงออกจากราชการเพราะเลิก หรือยุบตําแหนง หรือมีคําสั่งใหออก   

โดยไมมีความผิด เลิกตําแหนง หมายถึง ขาราชการออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิก
ตําแหนงหนาท่ีท่ีผูนั้นปฏิบัติโดยไมมีงานท่ีจะตองใหปฏิบัติตอไปอีก 
      ยุบตําแหนง หมายถึง ขาราชการออกจากราชการ เพราะทางราชการเอางาน 
ในหนาท่ีของตําแหนงหนึ่งไปรวมกับงานในหนาท่ีของตําแหนงอ่ืน การออกจากราชการของขาราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ เหตุทดแทนนี้ จะมีไดแตกรณีท่ีทางราชการสั่งใหออกจากราชการเทานั้น 
ไมใชลาออกโดยตนเอง 
    คําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด พิจารณาตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ เชน 
    ๑.  เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยสมํ่าเสมอ 
       ๒.  กรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ บกพรอง
ในหนาท่ีหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี 
                ๓.  ตองรับโทษจําคุกโดยมีคําสั่งของศาล หรือตองรับโทษจําคุกในความผิด 
ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
             ๒. เหตุทุพพลภาพ  
  ใหแกขาราชการท่ีลาออกหรือสั่งใหออกเพราะปวยทุพพลภาพ ซ่ึงแพทยท่ีทางราชการ
รับรองไดตรวจ และมีความเห็นวาไมสามารถรับราชการตอไป  
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             ๓. เหตุสูงอายุ  
                 ใหแกขาราชการผูมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือลาออกเม่ืออายุ
ครบ ๕๐ ปบริบูรณ  

 ๔. เหตุรับราชการนาน  
 ใหแกขาราชการซ่ึงมีเวลารับราชการ ครบ ๒๕ ปบริบูรณ 
 

การคํานวณบําเหน็จ บํานาญปกติ 
 ๑. กรณีขาราชการไมเปนสมาชิก กบข. 

     บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ 
  บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ (จํานวนเดือนถาเกิน ๖ เดือน นับเปน ๑ ป)  
                                                         ๕๐ 
 ๒. กรณีขาราชการเปนสมาชิก กบข. 

 บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย (เศษเดือนเศษวันเปนจุดทศนิยม x เวลาราชการ) 
    บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย x เวลาราชการ (เปนจุดทศนิยม) 
         ๕๐ 
 จํานวนเงินบํานาญท่ีสมาชิก กบข.จะไดรับตองไมเกิน ๗๐ % ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบ
เดือนสุดทายโดยใหนับจํานวนปรวมถึงเศษของเดือนและวัน  
 
การพิจารณาเลือกรับบําเหน็จ บํานาญปกติ 
 ขาราชการท่ีออกจากราชการดวยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ หากมีเวลา
รับราชการต้ังแต ๑๐ ปข้ึนไป หรือขาราชการท่ีลาออกจากราชการโดยไมเขาเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ     
เหตุสูงอายุ เหตุรับราชการนาน หากมีเวลารับราชการครบ 25 ป ขาราชการมีสิทธิเลือกรับบําเหน็จ 
หรือบํานาญก็ได จึงขอเปรียบเทียบสิทธิประโยชนในการขอรับบําเหน็จ บํานาญ เพ่ือประโยชน 
ในการตัดสินใจ ดังนี้  
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สิทธิประโยชนของการขอรับบําเหน็จ บํานาญปกต ิ
 

สิทธิประโยชน กรณีเลือกรับบําเหน็จ กรณีเลือกรับบํานาญ 

การรับเงิน ไดรับเงินกอนครั้งเดียว ไดรับเงินเปนรายเดือนทุกเดือนได
ตลอดชีวิตหรือหมดสิทธิรับบํานาญ 

การเบิกคารักษาพยาบาล ไมมีสิทธิ 

ผูรับบํานาญเบิกคารักษาพยาบาลได
ตลอดชีวิต 
* คูสมรสเบิกคารักษาพยาบาลได
ตลอดชีวิต จนผูรับบํานาญถึงแกกรรม 
* บิดา มารดา เบิกคารักษาพยาบาล
ไดตลอดชีวิตจนผูรับบํานาญถึงแก
กรรม 
* บุตรเบิกคารักษาพยาบาลไดอายุ
ครบ ๒๐ ปบริบูรณ ยกเวนบุตรท่ีไร
ความสามารถ หรือเบิกไดตลอดชีวิต
จนผูรับบํานาญถึงแกกรรม 

เงินชวยพิเศษ ไมมีสิทธิ 

ผู ซ่ึ งรับบํานาญแสดงเจตนา หรือ
ทายาทตามกฎหมายไดรับเงิน ๓ เทา
ของบํานาญ เม่ือผูรับบํานาญถึงแก
กรรมภายใน ๑ ป 

คาเลาเรียนบุตร ไมมีสิทธิ เบิกคาเลาเรียนบุตรไดถึงอายุ ๒๕ ป
บริบูรณ 

บําเหน็จตกทอด ไมมีสิทธิ 

ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลซ่ึง
ผูรับบํานาญแสดงเจตนาไดรับเงิน 
๓๐ เทาของบํานาญเม่ือ ผูรับบํานาญ
ถึงแกกรรม 

การไดรับพระราชทานเพลิงศพ เจาภาพหรือทายาทยื่น
เรื่องขอพระราชทานเพลิง
ศพไปยังหนวยท่ีเก่ียวของ 

เจ าภาพหรือทายาทยื่ น เ รื่ อ งขอ
พระราชทานเพลิงศพไปยังหนวยท่ี
เก่ียวของ 

 
  ๓.๒  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
            กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ จัดต้ังตามพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ (กบข.) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
       ๑.  เพ่ือเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญ และใหประโยชนตอบแทน
การรับราชการแกขาราชการ เม่ือออกจากราชการ 
       ๒.  เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 
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       ๓.  เพ่ือจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิก        
               สมาชิกภาพจะสิ้นสุดเม่ือผูนั้นออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดก็ตามและ
สมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เชน เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกําหนด 
 

ความหมายของเงินประเภทตางๆ 
 เงินบําเหน็จ คือ เงินท่ีรัฐจายใหแกสมาชิกเพียงครั้งเดียว เม่ือพนจากสมาชิกภาพและ 
มีเวลาราชการสิบปบริบูรณข้ึนไป หรือออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน
และมีอายุราชการ ๑ ปบริบูรณข้ึนไป โดยไดรับจากกระทรวงการคลัง 
   เงินบํานาญ คือ เงินท่ีรัฐจายใหแกสมาชิกเปนรายเดือน เม่ือพนจากสมาชิกภาพ และมี
เวลาราชการยี่สิบหาปบริบูรณข้ึนไป หรือออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ    เหตุ
ทดแทน และมีเวลาราชการสิบปบริบูรณ โดยไดรับจากกระทรวงการคลัง 
   เงินประเดิม คือ เงินท่ีรัฐจายใหแกสมาชิกท่ีรับราชการอยู วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐     
ตามสูตรท่ีกําหนด โดยจะจายใหแกสมาชิกท่ีออกจากราชการซ่ึงมีสิทธิรับและเลือกรับบํานาญเทานั้น 
   เงินสะสม คือ เงินท่ีสมาชิกจายสะสมเขากองทุน 
   เงินสมทบ คือ เงินท่ีรัฐจายสมทบเขากองทุนใหสําหรับสมาชิกท่ีสะสมเงิน 
   เงินชดเชย คือ เงินท่ีรัฐบาลจายใหสมาชิก โดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกท่ีออกจาก
ราชการ ซ่ึงมีสิทธิรับและเลือกรับบํานาญเทานั้น 
 

สิทธิประโยชนและการขอรับเงิน 
 เม่ือสมาชิกออกจากราชการ ใหขาราชการย่ืนเรื่องขอรับเงินจากกองทุนผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นพรอมแนบเอกสารการขอรับเงินคืนตามสิทธิ ดังนี้ 

 ๑. กรณีสมาชิกมีบัญชีเงินประเดิม 
      สมาชิกท่ีรับราชการกอนวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และเลือกรับบํานาญ จะไดรับ
บํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวงการคลังและไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ 
และผลประโยชนตามแบบของเงินดังกลาวจาก กบข. โดยใชเอกสาร ดังนี้ 
 ๑.๑ แบบ กบข.๐๐๘/๑ 
 ๑.๒ แบบตรวจสอบเงินประเดิม 
 ๑.๓ สําเนาใบรับรองหรือใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี 
 ๑.๔ สําเนาคําสั่งออก 
 ๑.๕  สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาท่ีแสดงเลขท่ีบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงิน
เขาบัญชี 
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 ๒. กรณีสมาชิกไมมีบัญชีเงินประเดิม 
  สมาชิกท่ีรับราชการหลังวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และเลือกรับบํานาญจะไดรับ
บํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวงการคลังและไดรับเงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน
ตอบแทนของเงินดังกลาว จาก กบข. โดยใชเอกสาร ดังนี้ 
 ๒.๑  แบบ กบข. ๐๐๘/๑ 
 ๒.๒ สําเนาใบรับรอง หรือใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
หรือสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และสําเนาบัตรผูเสียภาษี 
 ๒.๓ สําเนาคําสั่งลาออก 
 ๒.๔ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาท่ีแสดงบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเขาบัญชี 
 

 ๓. กรณีสมาชิกเลือกรับบําเหน็จ หรือไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ จะไดรับเงินสะสม 
เงินสมทบ ผลประโยชนตอบแทนจาก กบข. โดยใชเอกสารดังนี้ 
 ๓.๑  แบบ กบข. ๐๐๘/๑ 
 ๓.๒ สําเนาใบรับรอง หรือใบแจงยอดเงินสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
หรือสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และสําเนาบัตรผูเสียภาษี 
 ๓.๓ สําเนาคําสั่งลาออก 
 ๓.๔ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาท่ีแสดงบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเขาบัญชี 
 

 ๔. กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
   ทายาทจะไดรับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวจาก กบข.
โดยใชเอกสารดังนี้ 
 ๔.๑  แบบ กบข. ๐๐๘/๑ 
 ๔.๒ สําเนาใบมรณบัตร 
    ๔.๓ สําเนาสมุดเงินฝาก (เฉพาะหนาท่ีแสดงเลขท่ีบัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงิน
เขาบัญชี 
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สิทธิและเงินท่ีสมาชิกจะไดรับเม่ือออกจากราชการในกรณี 
เหตุออกจาก

ราชการ 
อายุราชการ 

(รวมเวลาทวีคูณ) 
สิทธิรับ          

บําเหน็จ/บํานาญ 
เงินท่ีจะไดรับจาก 

กบข. กระทรวงการคลัง 

ลาออก 
ใหออก 
ปลดออก 

ไมถึง ๑๐ ป  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

 

๑๐ ป ข้ึนไป          
แตไมถึง ๒๕ ป 

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

 
๒๕ ปข้ึนไป 

บํานาญ ประเดิม(ถามี)+ 
ชดเชย+สะสม+ 
สมทบ+ผลประโยชน 

บํานาญ 

 หรือเลือกรับ
บําเหน็จ 

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

เกษียณ 
สูงอายุ 
ทุพพลภาพ 
ทดแทน 

ไมถึง ๑ ป  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

 

๑ ปแตไมถึง  
๑๐ ป 

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

๑๐ ปข้ึนไป 

 
บํานาญ 

ประเดิม(ถามี)+ 
ชดเชย+สะสม+ 
สมทบ+ผลประโยชน 

บํานาญ 

หรือเลือกรับ
บําเหน็จ 

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

เกษียณ 
สูงอายุ 
ทุพพลภาพ 
ทดแทน 

๑๐ ปข้ึนไป 
บํานาญ 

  ประเดิม(ถามี)+ 
ชดเชย+สะสม+ 
สมทบ+ผลประโยชน 

บํานาญ 
 
 

หรือเลือกรับ
บําเหน็จ 

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน บําเหน็จ 

เสียชีวิต (ปกติ) 
 

ไมถึง 2 ป  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน  

๑ ปข้ึนไป บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

บําเหน็จตกทอด 
(เงินเดือนเดือนสดุทาย
xเวลาราชการ) 

เสียชีวิตเพราะความผิดรายแรง  
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 
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เหตุออกจาก
ราชการ 

อายุราชการ 
(รวมเวลา
ทวีคูณ) 

สิทธิรับ          
บําเหน็จ/
บํานาญ 

เงินท่ีจะไดรับจาก 
กบข. กระทรวงการคลัง 

เสียชีวิตระหวางบํานาญ บําเหน็จตกทอด  บําเหน็จตกทอด  
(๓๐ เทาบํานาญ) 
เงินชวยพิเศษ 
(๓ เทาบํานาญ) 

ออกรับเบี้ยหวัด  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

เบี้ยหวัด 

ยายประเภทรับ เบี้ยหวัดเปนรับ
บําเหน็จบํานาญ(ตอเนื่องจากออกรับ
เบี้ยหวัด) 

บํานาญ ประเดิม(ถามี)+ 
ชดเชย+
ผลประโยชน 

บําเหน็จ 

ไลออก  สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

 

โอนไปหน วยงานของรั ฐ ท่ี ไม ใช
ประเภทขาราชการตาม พ.ร.บ.กบข. 

 สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน 

 

หมายเหตุ   
  สมาชิกท่ีรับราชการอยูกอนวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และเลือกไมสะสมเงิน      
เขากองทุนเม่ือพนสมาชิกภาพบัญชีเงินสะสมและเงินสมทบจาก กบข. จะเปนศูนยหากมีสิทธิ       
เลือกรับบํานาญจึงจะไดรับเฉพาะเงิน ประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนของเงินดังกลาวเทานั้น 
  พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  เว็บไซต http://www.gpf.or.th  
       ๓.๓ เงินบําเหน็จตกทอด  
              หมายถึง เงินท่ีรัฐจายเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน ใหแกทายาทของผูตาย
หรือบุคคลซ่ึงผูตายแสดงเจตนาไว โดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว 
ประเภทของบําเหน็จตกทอด 
 ๑.  บําเหน็จตกทอดกรณีขาราชการประจําตาย หมายถึง ขาราชการท่ีรับราชการ       
มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป ตายในระหวางรับราชการ ถาความตายนั้นมิไดเกิดข้ึนจากการประพฤติชั่ว
อยางรายแรงของตนเอง  
  วิธีคํานวณ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ 
  ๒.  บําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบํานาญตาย หมายถึง ผูรับบํานาญปกติ หรือผูมีสิทธิ      
จะไดรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย 
  วิธีคํานวณ = บํานาญรายเดือน x ๓๐ – บําเหน็จดํารงชีพท่ีรับไปแลว 
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ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด 
 ๑. บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายใหไดรับ ๒ สวน ถาผูตายมีบุตรต้ังแต ๓ คน ข้ึนไปใหไดรับ 
๓ สวน บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย ไดแก 
 ๑.๑  บุตรท่ีบิดา มารดาไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย 
  ๑.๒  บุตรท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิไดสมรสกับชายใหถือวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของ
หญิง 
  ๑.๓  บุตรท่ีบิดาไดจดทะเบียนรับรองบุตร 
  ๑.๔  บุตรบุญธรรม ท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
  ๑.๕  บุตรท่ีไดมีคําพิพากษาของศาล วาดวยบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูตาย 
ซ่ึงไดมีการฟองขอใหรับเด็กเปนบุตรกอน หรือภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีบิดาตาย 
 ๒. สามีหรือภรรยาท่ีชอบดวยกฎหมาย ใหไดรับ ๑ สวน 
 ๓. บิดา และมารดา หรือบิดา หรือมารดาท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีมีชีวิตอยูไดรับ ๑ สวน 
 ๔. บุคคลท่ีผูตายแสดงเจตนาใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอดตามแบบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด (กรณีท่ีไมมีทายาท) 

การยุติสิทธิการไดรับบําเหน็จตกทอด 
 กรณีไมมีทายาทตาม ๒.๑ – ๒.๔ ใหสิทธิบําเหน็จตกทอดเปนอันยุติลง 

การเสียสิทธิในการรับบําเหน็จตกทอด 
 ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด จะเสียสิทธิในการขอรับบําเหน็จตกทอด กรณีดังนี้ 
 ๑.  เปนผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหเจาบํานาญ
ถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 ๒.  เปนผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหผูมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จตกทอดดวยกันถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 ๓.  เปนผูท่ีไดฟองเจาบํานาญหาวากระทําความผิดโดยมีระวางโทษถึงประหารชีวิต และ
ตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวามีความผิดฐานฟองเท็จ หรือทําพยานเท็จ 

การนับเวลาราชการในการขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด 
 การนับเวลาราชการเพ่ือใหเกิดสิทธิในการรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด ใหนับ
เวลาราชการเวลาปกติรวมกับเวลาราชการทวีคูณ (ถามี) และใหตัดเวลาราชการกรณีท่ีมีเวลาท่ีไมได  
รับเงินวันลาในระหวางประกาศกฎอัยการศึกออก (ถามี) 
 เวลาราชการเวลาปกติ คือ เวลาต้ังแตเริ่มปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือน จนถึงวัน
สุดทายท่ีไดรับเงินเดือน (วันท่ีถึงแกกรรม) 
 เวลาราชการเวลาทวีคูณ คือ เวลาท่ีทําหนาท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด
ปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศกฎอัยการศึก 
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การตัดเวลาราชการ คือเวลาท่ี 
 ๑. ไมไดรับเงินเดือน ต้ังแตวัน เดือน ป ใด ถึงวัน เดือน ป ใด กรณีดังกลาว ไดแก การลาปวย 
ลากิจโดยไมไดรับเงินเดือน ลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรโดยไมไดรับเงินเดือน การลาติดตามคูสมรส การลาศึกษา
โดยไมไดรับเงินเดือน เปนตน 
 ๒. วันลาในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึกเปนจํานวนก่ีวัน เชน การลาปวย ลากิจ 
โดยไดรับเงินเดือนระหวางประกาศอัยการศึก เปนตน 

ขอพึงระวังในการนับเวลาราชการ 
   ๑. กรณีขาราชการไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี การไปปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศโดยไมไดรับเงินเดือน การคํานวณระยะเวลาเพ่ือรับบําเหน็จ บํานาญ ใหนับ
ชวงเวลาดังกลาวเปนเวลาปกติเสมือนปฏิบัติราชการ 
   ๒. การขาดราชการใหหักเวลาออกจากเวลาปกติในการปฏิบัติราชการ 
   ๓. การนับเวลาราชการใหนับถึงวันกอน วัน เดือน ป ท่ีระบุในคําสั่งใหออก ลาออก 
   ๔. การนับเวลาราชการเศษของปถาถึงครึ่งป ใหนับเปนหนึ่งป 
หมายเหตุ  http://www.gpf.or.th  

       ๓.๔ บําเหน็จดํารงชีพ ไดแก เ งินท่ีจายใหแกผูรับบํานาญเพ่ือชวยเหลือ 
การดํารงชีพ โดยจายใหครั้งเดียว ผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ แตตองไมเกิน 15 เทา 
ของบํานาญรายเดือนท่ีไดรับ 
        ๓.๕ บําเหน็จค้ําประกัน คือ การขอหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพ่ือใช 
เปนหลักทรัพยคํ้าประกันการกูเงินกับธนาคาร 

           ๔. เมื่อเสียชีวิต 
                ๔.๑ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จะไดรับสิทธิและประโยชนอ่ืนๆ 
ดังนี้ 
                  เงินฌาปนกิจสงเคราะห ตร. 
               เงินกองทุนสวัสดิการ ตร.  
                           การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

       เงินชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบั ติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอยและ 
การปราบปรามยาเสพติด ท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
                เงินชวยพิเศษ (3 เดือน) 
               เงินบําเหน็จตกทอด 
                     การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้ําหลวงอาบศพ/ดิน 
                          เงินบํานาญพิเศษ 
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                      การใหบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ตามระเบียบ      
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบคาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาท่ีและประชาชน    
ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตย และรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ (บ.ท.ช.) 
                           การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ 
                           การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ    
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                           เงินชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตร
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบั ติหนาท่ีในการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอยและ 
การปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศท่ีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี 
                            เงิน กบข. (กรณีเปนสมาชิก) 
                            เงินชวยเหลือจากมูลนิธิ/กองทุน/องคกรอ่ืน เชน มูลนิธิสายใจไทย            
ในพระบรมราชูปถัมภ, สมาคมแมบานตํารวจ, มูลนิธิ / กองทุน ปปส. ฯลฯ  

                   การบรรจุทายาท 
 ๔.๒ กรณีเสียชีวิตปกติ 

                            เงินฌาปนกิจสงเคราะห ตร.   
                            เงินชวยพิเศษ (3 เดือน) 
                            เงินบําเหน็จตกทอด 
                            เงิน กบข. (กรณีเปนสมาชิกและเสียชีวิตระหวางรับราชการ) 
                            การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้ําหลวงอาบศพ/ดิน 

            ๕. สวัสดิการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให 
  วัตถุประสงค 
                   การจัดสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงค เพ่ือ 
 ๑.  จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกนอกเหนือไปจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหเปน
กรณีปกติ 
  ๒.  ใหบริการ หรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก 
  ๓.  สงเสริมและสนับสนุนความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิก 
  ๔.  ใหความชวยเหลือในดานการเงินแกสมาชิกท่ีประสบความเดือดรอนและ
จําเปน 
  ๕.  ดําเนินการจัดสวัสดิการเพ่ือประโยชนสวนรวม หรือโดยท่ัวไปของสมาชิก 
  ๖.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร                  
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  ๕.๑ สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
        กิจกรรม หรือกิจการใดๆ ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จัดใหมีข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการตํารวจ เพ่ือ
ประโยชนแกการดํารงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ 
หรือเพ่ือประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือท่ีคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเห็นสมควรใหจัดเพ่ิมข้ึนสําหรับสวนราชการตางๆ 
        สวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงเปน 2 ระดับ คือ สวัสดิการ
ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสวัสดิการระดับหนวยงาน                

                   ๕.๑.๑  สวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
             สวัสดิการประเภทตางๆ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนโดยคณะกรรมการสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการเปนสวนรวม เชน สโมสรตํารวจ,อาคาร
บานพักสวนกลาง, สถานพักฟนและตากอากาศ, สนามกีฬาตํารวจ, ดุริยางคตํารวจ, สรางเสริม
สุขภาพรางกาย, การเพ่ือชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี, 
สวัสดิการรานคาและโภชนาคาร ฯลฯ 

                  ๕.๑.๒  สวัสดิการระดบัหนวยงาน 

           สวัสดิการประเภทตางๆ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนโดยคณะกรรมการสวัสดิการ
ภายในหนวยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเทา หรือกองบังคับการหรือเทียบเทาในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการภายในหนวยงาน 

หลักเกณฑในการจัดสวัสดิการภายใน 
    สําหรับการจัดสวัสดิการตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น จะตองอาศัยระเบียบ        

ท่ีเก่ียวของกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือความถูกตอง สวนเงินรายได         
ท่ีเกิดจากการจัดสวัสดิการนั้นตองนําเขากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ การจัดสวัสดิการ
เชิงธุรกิจนั้น กอใหเกิดรายได ซ่ึงรายไดสวนนี้จะตองนําไปเสียภาษี สํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
หนวยงานของทางราชการท่ีไดรับการยกเวนภาษี เปนอันดับท่ี ๗๑ และทุกหนวยงานในสังกัดไมสามารถ
แยกรายไดตางๆ เพ่ือยกเวนภาษีในแตละหนวยงานได บางครั้งจึงเกิดปญหาสําหรับการรับบริจาค 
หรือการนําเงินรายไดจากการบริจาคเพ่ือเปนสวัสดิการของขาราชการในแตละหนวยไปยกเวนภาษี 
ตัวอยางเชน การบริจาคเงินเพ่ือเปนสวัสดิการใหขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอสามพราน  
ซ่ึงเม่ือศึกษาระเบียบเก่ียวกับยกเวนภาษีเงินบริจาค หรือเงินรายไดตางๆ แลว การนําเงินเขาเปน
สวัสดิการสําหรับขาราชการตํารวจจากบุคคลภายนอก ตองทําบริจาคเขากองทุนเงินสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยระบุวา เพ่ือเปนสวัสดิการของหนวยงานใด โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะเปนผูออกใบเสร็จรับเงินให และสามารถนําไปลดหยอนภาษีไดถูกตอง ฉะนั้น การนํารายได หรือ
เงินบริจาค เพ่ือเปนสวัสดิการตางๆ ของขาราชการตํารวจ จึงตองปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
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   ระเบียบสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวย การเงิน การพัสดุ 

การบัญชี 
  กองทุนสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙  รวมท้ังฉบับ

เพ่ิมเติม 
 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการจัดสวัสดิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สมาชิกสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 สําหรับสมาชิกสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ แบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
             ๑. สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการตํารวจ พนักงานของรัฐ และลูกจางประจํา 
             ๒. สมาชิกวิสามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 
             ๓. สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญท่ีพนจากการปฏิบัติงานใน ตร. 

  การจะใหมีสมาชิกประเภทใด เม่ือใด ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดย
คํานึงถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ และเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมสําหรับสมาชิก และสมาชิก
สวัสดิการจะไดรับประโยชนอยางยุติธรรมจากกองทุนสวัสดิการท่ีจัดต้ังข้ึน 

กองทุนสวัสดิการ 
          คณะกรรมการจัดต้ังกองทุนข้ึน เรียกวา “กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  

แยกตางหากจากเงินอ่ืนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือสะสมทุนและใชจายสําหรับกองทุน 
         ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยให

กองทุนดังกลาวอยูภายใตการบริหารของคณะกรรมการ 
    เงินกองทุนสวัสดิการใหฝากไว ท่ีธนาคารพาณิชย หรือสหกรณออมทรัพยตามท่ี

คณะกรรมการไดกําหนดไว 

รายไดจากกองทุนสวัสดิการ  
     เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ กฎ ขอบังคับ รวมท้ังเปนแนวทางการปฏิบัติในการสงเสริม

การจัดสวัสดิการของหนวยงาน ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดกําหนดใหการจัดสวัสดิการของ
หนวยงานในสังกัด ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดใหทุกหนวยงาน ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ใหยึดถือหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 2. ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีริเริ่ม ดําเนินการสนับสนุน ใหมีการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการและผูรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ 

 3. ใหขาราชการท่ีปฏิบัติงานสวัสดิการถือเปนการปฏิบัติราชการดวย 
 4. ใหอนุญาตใชอาคาร สถานท่ีของทางราชการไดตามความจําเปน และใหใชน้ํา

กระแสไฟฟาได โดยประหยัดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 
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 ๕. ใหนํารายไดหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากการจัดสวัสดิการจัดเปนกองทุน
สวัสดิการ เพ่ือนําไปใชจายในทางท่ีเก่ียวของโดยตรงกับกิจการสวัสดิการนั้นไดโดยไมตองนําสงคลัง
แผนดิน 

 ๖. ใหมีคณะกรรมการ เพ่ือกํากับดูแลแกไขปญหาการจัดสวัสดิการ 
 ๗. ใหสมาชิกสวัสดิการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ 
 ๘. ใหจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจไดตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ

ขาราชการกําหนด 
 ๙. ใหมีวิธีดําเนินการและการบริหารทางการเงินชัดเจนโปรงใสและตรวจสอบได 

 สําหรับรายไดจากกองทุนสวัสดิการนั้น จะนําไปใชสําหรับขาราชการตํารวจท่ีไดรับ
บาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาท่ีโดยชวยเหลือจายเงินกองทุนสวัสดิการ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามหลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
ท่ีจะกลาวตอไป 
การจัดสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ในอดีตท่ียังเปนกรมตํารวจนั้นก็ไดมีการจัดสวัสดิการใหขาราชการตํารวจ โดยยึด
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๓๐ ตลอดมา จนกระท่ังปจจุบัน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดปรับปรุงการจัดสวัสดิการตางๆ ใหทันสมัย และมีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเอ้ือ 
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีปจจุบัน ไดยกเลิกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๓๐ และนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๗ มาใชแทน 

  การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๗ มีความหมายถึง กิจกรรม หรือกิจการใดๆ ท่ีคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
สวนราชการจัดใหมีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการไดจัดใหมีข้ึนแก
ขาราชการเปนปกติ หรือ เพ่ือเปนประโยชนแกการใหความสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดเพ่ิมข้ึนสําหรับสวนราชการตางๆ กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดรายไดเขากองทุนเพ่ือนําไปใชจาย โดยไดจาก 
  คาธรรมเนียม 
  รายรับจากการจัดกิจกรรมใหบริการ 
  เงินกูจากสวัสดิการภายในสวนราชการ 
  สถาบันการเงิน 
  เงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
  เงินอุดหนุนตามท่ีรัฐจัดให หรือหนวยงานของรัฐจัดให 
  ดอกผลของเงินรายไดอ่ืน 
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กิจกรรมท่ีทําได 
              กิจกรรมท่ีสามารถจัดใหเปนสวัสดิการของหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติได 

ไดแก 
              การออมทรัพย 
          การกูเงิน 

    การเคหะสงเคราะห 
    การฌาปนกิจสงเคราะห 
    การกีฬา และนันทนาการ 
    การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
    การฝกวิชาชีพเพ่ือเสริมรายได หรือลดรายจาย 
    การสงเคราะหขาราชการในดานอ่ืนๆ  
   กิจกรรม หรือสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

สวัสดิการเห็นสมควร 
   สําหรับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทใดนั้น กําหนดใหหัวหนาหนวย  

จัดข้ึนโดยคํานึงถึงสภาพ และภารกิจความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุน และศักยภาพของ
หนวยงานตัวอยางเชน โรงเรียนนายรอยตํารวจ จัดใหมีปมน้ํามัน ป.ต.ท. ภายในโรงเรียนฯ ใกลประตู
ทางออกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวัสดิการแกขาราชการตํารวจในหนวยงาน และยังอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนผูมาติดตอ ซ่ึงเปนการบริการใหกับบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอราชการ และเม่ือมี
รายไดก็นําเขากองทุนสวัสดิการของหนวย เพ่ือบริหารใหเปนประโยชนแกขาราชการในสังกัด 

 ในการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น ทางหัวหนา
หนวยงานนั้นจะตองต้ังคณะกรรมการบริหาร กํากับ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
เพ่ือความเปนระเบียบ และความถูกตอง เพราะการดําเนินการจัดสวัสดิการของหนวยงานนั้น 
จําเปนตองใชสาธารณูปโภค และบุคลากรของหนวยงานดวย 

 ในการจัดสวัสดิการภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และภายในหนวยงาน 
ท่ีสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะมีหลักเกณฑตางๆ ดังตอไปนี้ 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาอนุมัติใหใชน้ํา ใชกระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน 
เพ่ือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
 การจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน เชน การจัดต้ังรานคา เพ่ืออํานวยความสะดวก 
แกขาราชการและประชาชนผูมาติดตอ จําเปนตองใชน้ํา ไฟฟา และสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนๆ รวมถึง 
บุคคลากรท่ีเปนขาราชการตํารวจมาควบคุม ดูแล และใหบริการ ฉะนั้น จึงตองคํานึงถึงคาใชจาย 
ท่ีเกิดข้ึน หัวหนาหนวยจึงตองดําเนินการพิจารณา โดยแยกความจําเปนตามกรณี ดังนี้ 

 ๑. กรณีการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจหรือการจัดสวัสดิการในลักษณะประจํา และ 
มีรายไดเกิดข้ึนใหแยกมิเตอรออกอยางชัดเจนและท่ัวถึง 
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 2. กรณีสวนราชการท่ีจัดต้ังใหม ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ (๒ ต.ค. ๒๕๔๕)  
และยังไมมีกองทุนสวัสดิการหรือมีเงินกองทุนสวัสดิการแตไมเพียงพอ ใชไปกอนแตไมเกิน ๕ ป     
นับแตวันท่ีจัดต้ังสวนราชการดังกลาว 

 3. กรณีการจัดสวัสดิการเปนครั้งคราว หรือเปนประจําแตไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการหารายได
หรือไมสามารถแยกรายจายได หรือประมาณการ คาใชจายแลวเปนการเพ่ิมภาระใหสวนราชการ 
เปนการอันเกินสมควร 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
 การจัดสวัสดิการนั้น สามารถแบงไดเปน สวัสดิการในเชิงธุรกิจ และสวัสดิการท่ัวไป      
คําวา “สวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความวา กิจกรรม หรือ กิจการสวัสดิการซ่ึงเปนไปในทางการคา
กับบุคคลท่ัวไป   

  ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดกําหนดวา 
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแต เปนการจัดสวัสดิการเพ่ือประโยชนของ 
สวนราชการ และเปนโครงการท่ีคณะกรรมการสวัสดิการไดจัดใหมีข้ึน หรือมอบหมายใหบุคคล หรือ 
คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการท่ีเปนขาราชการ หรือผูท่ีไมใชขาราชการเปนผูดําเนินการ โดย 
ผูไดรับมอบหมายดังกลาวจะตองจัดทําโครงการ และขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการสวัสดิการ
กอน ท้ังนี้ การพิจารณาอนุมัติโครงการจะตองคํานึงถึงสาระสําคัญ และประโยชนท่ีเกิดแกหนวยงาน 
และบุคคลากรในหนวยงานกอน ยกตัวอยางเชน การจัดต้ังรานคาภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ  
โดยบุคคลภายนอกดําเนินการ ซ่ึงกอนจะอนุมัติทางหนวยงานสวัสดิการของโรงเรียนฯ ตองขออนุมัติ
โครงการจากคณะกรรมการสวัสดิการกอน และมุงเนนประโยชนท่ีเกิดข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวก
ขาราชการตํารวจ และนักเรียนนายรอยตํารวจหรือไม อยูภายในโรงเรียนฯ หรือต้ังอยูนอกรั้วโรงเรียน
มุงเจตนาเชิงธุรกิจแกบุคคลภายนอกเปนหลักหรือไม ถาเปนโครงการท่ีทําใหเกิดประโยชนแก
ขาราชการตํารวจสวนใหญในหนวยงานแลว จึงจะดําเนินการได นอกเหนือจากบริการแกผูมาติดตอ
ราชการซ่ึงสําคัญรองลงมา 

สาระสําคัญของการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
 ในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจนั้น ไดกลาวไวแลววา เพ่ือใหเกิดประโยชนแกขาราชการ 
ในหนวยงานเปนหลักใหญสวนจะบริการใหบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอราชการเปนความสําคัญ
รองลงมา ฉะนั้น สาระสําคัญของการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ จะมุงเนนใหปฏิบัติดังนี้ 
 1. อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ 
 2. ดําเนินการในท่ีดิน อาคารหรือสถานท่ีท่ีอยูในความครอบครองหรือกํากับดูแล
ของสวนราชการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ หรือกรมธนารักษ 

  3. มีความเสี่ยงในการลงทุนนอย 
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  4. ไมกระทบตอภารกิจหลักของสวนราชการ 
  ๔.๑  ไมทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการลดลง 

           ๔.๒  ไมทําใหสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของขาราชการ 
ในสถานท่ีท่ีปฏิบัติงานลดลง 

 สวนการกําหนดราคาของคาบริการตองเปนธรรม และไมบังคับใหผูรับบริการตองใช
บริการดังกลาว รายไดท้ังหมดตองนําเขากองทุนสวัสดิการโดยไมหักคาใชจาย และหากมีคาใชจายท่ี
เกิดจากการจัดสวัสดิการใหขออนุมัติตอคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือเบิกจายเปนกิจกรรม หรือ
กิจการขนาดเล็กสถานท่ีอาจจัดในสถานท่ีท่ีมีประตูเปดติดตอกับบริเวณภายนอกสถานท่ีราชการ หรือ
จัดในบริเวณภายในสถานท่ีราชการซ่ึงบริการตอนรับบุคคลภายนอกโดยสะดวก 

       จํานวนผูใชบริการสวัสดิการหรือเกณฑของผูท่ีมิใชสมาชิกสวัสดิการใชมากกวา
สมาชิกของสวัสดิการนั้น 

กิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจท่ีอาจจัดได 
 การจัดต้ังกิจการ หรือกิจกรรมสวัสดิการเชิงธุรกิจ ท่ีกําหนดใหจัดต้ังไดในหนวยงาน 
ไดแก 

         รานขายอาหาร  
        รานขายเครื่องด่ืม และ/หรือ ขายอาหารวาง 
         รานขายสินคาอุปโภค บริโภค 
         กิจการตลาดนัด 
         รานถายเอกสาร 
         รานขายหนังสือ และ/หรือ ขายอุปกรณเครื่องเขียน 
         รานตัดผม หรือ รานเสริมสวย 
         รานขายเสือ้ผา หรือ รานรับตัดเสื้อผา 
         รานรับซักรีดเสื้อผา 
         กิจการใหบริการสถานท่ีออกกําลังกายหรือเลนกีฬา 
         คลินิกตรวจ ปองกัน และรักษาสุขภาพ 
         กิจการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 
         กิจการใหบริการสถานท่ีทองเท่ียว และ/หรือ บานพักตากอากาศ 
        กิจการจัดบริการรถรับ – สง ใหเชายานพาหนะรถยนต รถจักรยานยนต 

รถจักรยาน หรือเรือโดยสาร 

กิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจท่ีไมอาจจัดได 
 กิจกรรม หรือกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจท่ีไมสามารถจะจัดทําไดเลย เนื่องจากขัดกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดแก 

         การซ้ือขาย หรือลงทุนในหุนของธุรกิจ หรือ สถาบันการเงิน 
         โรงงาน ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจเกษตรกรรม 
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         ไนทคลับ บาร คาราโอเกะ 
         กิจการบอนการพนัน หรือ คาสิโน 
         กิจการใหเชาอาคารสถานท่ีเพ่ือเอกชนดําเนินกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจ 
         หางสรรพสินคา หรือ ดีพารทเมนตสโตร 
         ธุรกิจบานจัดสรร หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย                 

  การดําเนินกิจการ หรือ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแต เปนการจัด
สวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสวัสดิการระดับหนวยงาน เพ่ือประโยชนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด 

 ๕.๒ สวัสดิการการเงิน 
                    เงินกูกองกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

วัตถุประสงค   
 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับขาราชการตํารวจและลูกจางประจําในอัตราดอกเบี้ยตํ่า  

หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ 

  เงินกูกองกลางกรณีปกติ   

 ๑. เพ่ือนําไปใชจายในการชําระหนี้ 
 ๒. มีวงเงินใหกูเดือนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.บาท  

 ๓. ใหกูไดไมเกิน ๑๐ เทาของอัตราเงินเดือนของผูขอกู แตตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐. บาท
ระยะเวลาผอนชําระไมเกิน ๓๐ งวด 
 ๔. เปนสมาชิก กฌ.ตร. เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป หากไมไดเปนสมาชิก กฌ.ตร. 
เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๖ ตอป 

 เงินกูกองกลางกรณีพิเศษ  
 ๑. เพ่ือนําไปใชจายกรณีพิเศษ เปนคาใชจายในการรักษาพยาบาล สมรส อุปสมบท 
ฌาปนกิจศพของคูสมรส บิดา มารดา บุตร และประสบภัยธรรมชาติ 
 ๒. มีวงเงินใหกูเดือนละ  ๓๐๐,๐๐๐. บาท  
 ๓. ใหกูไดไมเกิน ๕ เทาของอัตราเงินเดือนของผูขอกู แตตองไมเกิน ๓๐,๐๐๐. บาท 
ระยะเวลาผอนชําระไมเกิน ๓๐ งวด 
 ๔. เปนสมาชิก กฌ.ตร. เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป หากไมไดเปนสมาชิก กฌ.ตร. 
เสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๖ ตอป 
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 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 ๑. คําขอกูเงินกองกลางฯ หนังสือสัญญากูเงินฯ และหนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกู
กองกลางฯ 
 ๒. หนังสือรับรองการคํ้าประกัน 
 ๓. หนังสือรับรองผูบังคับบัญชา 
 ๔. บันทึกคําใหการของผูขอกูเงิน 
 ๕. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจและสําเนาทะเบียนบานของผูขอกูและผูคํ้า
ประกัน 
 ๖. หนังสือรับรองอายุราชการของผูกูและผูคํ้าประกันซ่ึงจะตองมีอายุราชการเหลือ 
ไมนอยกวา ๕ ป โดยผูรับรองจะตองมีตําแหนงต้ังแตสารวัตรข้ึนไป 
 ๗. หนังสือรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิของผูกูและผูคํ้าประกันซ่ึงจะตองมีเงินเดือน     
เหลือสุทธิท่ีรับรองมาจะตองไมนอยกวา 1 เทาของเงินท่ีผูจะตองผอนชําระในแตละงวด ลงนาม    
โดยเจาหนาท่ีการเงินของหนวยนั้นๆ ระดับสารวัตรข้ึนไป 
 ๘. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี เชน ขอกูเงินเพ่ือชําระหนี้
จะตองมีสําเนาหนังสือสัญญากูเงินท่ีผูกูและเจาหนี้กระทําตอกัน พรอมบันทึกคําใหการของเจาหนี้  
หรือขอกูเงินเพ่ือรักษาพยาบาลจะตองมีใบรับรองแพทย 
 ๙. ความเห็นชอบผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๑. ยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกูเงินกองกลางผานตนสังกัดไปยัง ผบก.สก. 
 ๒. ตรวจหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกูเงิน (โดยเรียงตามลําดับสมุดทะเบียนรับ
ฝายสวัสดิการการเงิน สก.) 
 ๓. ตรวจหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกูเงิน (โดยเรียงตามลําดับ เลขท่ีรับฝายสวัสดิการ
การเงิน สก.) 

    ๓.๑ ตรวจสอบการคํ้าประกันของผูคํ้าประกันในโปรแกรมเงินกูกองกลาง  
    ๓.๑.๑ กรณีสัญญาบัตร คํ้าประกันผูกู ๒ ราย 

    ๓.๑.๒  กรณีประทวน คํ้าประกันผูกู ๑ ราย 
  ๓.๒ ตรวจหมายเลข กฌ.ตร. 
  ๓.๓ ตรวจหนี้คางชําระเงินกูกองกลาง 

  ๔. ประชุมคณะกรรมการเงินกูกองกลาง พิจารณาอนุมัติใหกูเงินกองกลางประจําเดือน   
  ๕ ขออนุมัติ ตร. จายเงินกูกองกลางใหกับผูกู  
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการเงินกูกองกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕    
  http://www.welfare.police.go.th  
หมายเหตุ   
 ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยระเบียบเงินกองกลาง ( ฉบับท่ี ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

                ๕.๒.๒  สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย  
                           เปนการจัดหาท่ีอยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ใหกับขาราชการตํารวจ โดย
มีธนาคารอาคารสงเคราะห, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดทําบันทึก
ขอตกลงกับธนาคารเพ่ือดําเนินงานตามโครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยใหขาราชการตํารวจ
และลูกจางประจําขอกูเงินตามโครงการฯ ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 

โครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห(สวัสดิการไมมีเงินฝาก) 
       รัฐบาลไดอนุมัติเงินงบประมาณใหธนาคารอาคารสงเคราะหดําเนินงานตามโครงการ
สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยของขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย      
พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือใหขาราชการตํารวจและลูกจางประจําขอกูเงินตามโครงการฯ ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 
 วัตถุประสงค 
 ๑. ซ้ือท่ีดินพรอมอาคาร หรือหองชุดเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรกของตนเอง 
 ๒. ซ้ือหรือปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรกของตนเอง 
 ๓. ซ้ือท่ีดินเปลาพรอมปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรกของตนเอง 
 ๔. ชําระหนี้ไถถอนจํานองท่ีดินเปลาพรอมปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรก   
ของตนเองจากหนวยงานเจาสังกัดท่ีผูผานสิทธิรับราชการอยูหรือจากสถาบันการเงินอ่ืนท่ีไดทําสัญญา
กูเงินเพ่ือซ้ือท่ีดินเปลากับหนวยงานเจาสังกัดหรือสถาบันการเงินอ่ืนไมเกิน ๖ เดือน นับจากวันรับโอน
กรรมสิทธิ์ 
 ๕. ชําระหนี้ไถถอนจํานองท่ีดินพรอมอาคารหรือหองชุดอันเปนท่ีอยูอาศัยแหงแรก      
ของตนเองจากหนวยงานเจาสังกัดท่ีผูผานสิทธิรับราชการอยู หรือจากสถาบันการเงินอ่ืน โดยมี
เง่ือนไขดังนี้ 
 ๕.๑ กรณีกู เพ่ือชําระหนี้ ไถถอนจํานองท่ีดินพรอมอาคารหรือหองชุดจาก
หนวยงานเจาสังกัดท่ีผูผานสิทธิรับราชการอยูหรือจากสถาบันการเงิน จะตองทําสัญญากูเงินเพ่ือซ้ือ 
ท่ีอยูอาศัยกับหนวยงานเจาสังกัดหรือจากสถาบันการเงินไมเกิน ๖ เดือนนับจากวันรับโอนกรรมสิทธิ์ 
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 ๕.๒ ในกรณีท่ีดินเปนกรรมสิทธิของผูกูอยูแลว แตไดทําสัญญากูเงินเพ่ือปลูกสราง
อาคารกับหนวยงานเจาสังกัดท่ีผูผานสิทธิรับราชการอยูหรือจากสถาบันการเงินจะตองทําสัญญากูเงิน
จากหนวยงานเจาสังกัดหรือจากสถาบันการเงินไมเกิน ๖ เดือนนับจากวันเขาอยูอาศัย 
หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินใหกู มีดังนี้ 
 ๑. ไมเกินรอยละ ๙๐ ของราคาประเมิน แตไมเกินรอยละ ๙๐ ของราคาซ้ือขาย กรณี
หลักประกันเปนท่ีดินพรอมอาคาร 

 ๒. ไมเกินรอยละ ๗๕ ของราคาประเมินแตไมเกินรอยละ ๗๕ ของราคาซ้ือขาย กรณี
หลักประกันเปนท่ีดินเปลา ไมมีอาคาร อาคารพาณิชย และหองชุด 
 ๓. ไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาประเมินแตไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาซ้ือขาย กรณี
หลักประกันอยูในระหวางเวนคืน ท่ียังไมไดกําหนดแนวเขตเวนคืน 
 ๔. ไมเกินรอยละ ๖๐ ของราคาประเมิน กรณี 

  ๔.๑ รถยนตเขาไมถึงหลักประกัน (ยกเวนโครงการจัดสรรของการเคหะแหงชาติ) 
  ๔.๒ หลักประกันอยูในแนวเขตเวนคืน 

  ๔.๓ สาธารณูปโภคไฟฟาหางจากหลักประกันเกิน ๑๐๐ เมตร และมีน้ําใชสภาพทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕    

หมายเหตุ   
 บันทึกขอตกลงระหวางธนาคารกรุงไทยกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง การใหสินเชื่อ
โครงการเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับลงวันท่ี 
๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โครงการเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติของ
ธนาคารกรุงไทย                     
 สํานักงานตํารวจแหงชาติกับธนาคารกรุงไทย ไดทําบันทึกตกลงการใหสินเชื่อโครงการ
เงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกําหนดเงินกู
เพ่ือท่ีอยูอาศัย ดังนี้ 
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือซ้ือท่ีดินพรอมบานหรือทาวนเฮาส หรือหองชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชยหรือ
ตึกแถว เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกูเทานั้น 
 ๒. เพ่ือปลูกสรางบานบนท่ีดินของผูกู หรือของคูสมรสผูกู หรือของบิดาหรือมารดาผูกู 
หรือบิดามารดาของคูสมรสผูกู เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกูเทานั้น 
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 ๓. เพ่ือซ้ือท่ีดินและปลูกสรางบานในคราวเดียวกัน เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของผูกู และ
ครอบครัวผูกูเทานั้น 
  ๔. เพ่ือปรับปรุง ตอเติม หรือซอมแซมท่ีอยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกู                        
  ๕. เพ่ือไถถอนจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือทาวนเฮาส หรือหองชุดในอาคารชุด
อาคารพาณิชย หรือตึกแถวจากธนาคารอ่ืน หรือสถาบันการเงินอ่ืนโดยหนี้เดิมตองเปนหนี้ท่ีเกิดจาก
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยของผูกูและครอบครัวผูกู 
 ๖. เพ่ือไถถอนจํานองท่ีดินจากธนาคารอ่ืนหรือสถาบันการเงินอ่ืน และกูเพ่ือปลูกสราง
บานในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมตองเปนหนี้ท่ีเกิดจากวัตถุประสงคเพ่ือจะสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูกู
และครอบครัวผูกู 

 วงเงินกู 
 วงเงินกูตอราย ใหกูไดสูงสุดไมเกินรอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง
หรือ ราคาประเมินท่ีดิน พรอมสิ่งปลูกสรางท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (ตามแบบแปลนท่ีจะปลูกสราง) 
หรือราคาประเมินสิ่งปลูกสรางหรือราคาซ้ือขายจริง หรือราคาชําระหนี้เพ่ือไถถอนจํานองจริง      
แลวแตราคาใดท่ีตํ่ากวาเปนเกณฑ เวนแตการจัดหาท่ีอยูอาศัยท่ีมีราคาต้ังแต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐. บาท 
(สิบลานบาท) ข้ึนไปใหกูไดไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาซ้ือขายจริง 
 ระยะเวลากู 
 ระยะเวลากูไมเกิน ๓๐ ป ท้ังนี้ อายุผูกูเม่ือรวมกับระยะเวลาในการผอนชําระหนี้ตอง 
ไมเกิน ๖๕ ป ตามหลักเกณฑท่ีธนาคารกําหนด 
 อัตราดอกเบ้ียเงินกู 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยท่ีธนาคารจะคิดจากผูกู คิดในอัตราดอกเบ้ียโดยอางอิง      
กับสินเชื่อโครงการเงินกูเคหะโดยท่ัวไปตามประกาศของธนาคาร (ปจจุบันคือสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี) 
ดังนี้  
 ๑. ปท่ี ๑ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี ลบ รอยละ ๐.๒๕ ตอป
(ปจจุบันเทากับ ๔.๒๕ – ๐.๒๕ เทากับ ๔.๐๐ % ) 
 ๒. ปท่ี ๒ – ๓ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี ลบ รอยละ ๐.๗๕ ตอป
(ปจจุบันเทากับ MLR ๑ เทากับ ๕.๕๐ % ) 
 ๓. ปตอไป อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพยทวี ลบ รอยละ ๐.๒๕ ตอป
(ปจจุบันเทากับ MLR ๐.๕๐ เทากับ ๖.๐๐ % ) 
 ธนาคารสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและอัตราลอยตัวตามความเหมาะสม
ตามระเบียบหลักเกณฑของธนาคาร  
 ผูกูจะตองนําหลักทรัพยท่ีขอกูไปซ้ือมาเปนหลักประกันการชําระหนี้ตามโครงการ 
 ใหผูกูมีสิทธิขอกูสินเชื่อกรุงไทยเพ่ิมสุขไดอีกรอยละ ๑๐ ของราคาประเมิน แตเม่ือรวม
กับวงเงินสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแลว ตองไมเกินรอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมิน เวนแตกรณีของกู
สินเชื่อกรุงไทยเพ่ิมสุขเพ่ือชําระคาเบี้ยประกันชีวิตใหกับบริษัทประกันชีวิตท่ีธนาคารเห็นชอบเม่ือรวม
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กับวงเงินสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแลว ใหกูไดไมเกินรอยละ ๑๑๐ ของราคาประเมิน คิดอัตราดอกเบ้ีย 
MLR ลบรอยละ ๐.๕ ตอป ระยะเวลาเทากับการกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ     
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๓๙
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕ 
หมายเหตุ 
 บันทึกขอตกลงระหวางธนาคารอาคารสงเคราะหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง การกูยืม
เงินเพ่ือท่ีอยูอาศัยของขาราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับลงวันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอตกลงการใหสินเชื่อแกขาราชการตํารวจและลูกจางประจําของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ระหวางธนาคารออมสิน กับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2554 
แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก 
       ๑. สินเช่ือสวัสดิการสําหรับขาราชการตํารวจ 

หลักประกัน วงเงิน ระยะเวลา ดอกเบ้ีย 
 บุคคลคํ้า ไมเกิน ๓ ลานบาท ระยะเวลา ๑๕ ป ๗.๐๐ % 
ไมมีบุคคลคํ้า ร.ต.อ.ข้ึนไปไมเกิน ๗ แสนบาท 

พ.ต.ท.ข้ึนไปไมเกิน ๓ ลานบาท 
๑๕ ป 
 

๗.๒๕% 

หลักทรัพยคํ้า ไมเกิน ๕ ลานบาท ๒๐ ป ๖.๕๐% 
 
 ๒.  สินเช่ือเคหะ 
        กรณีเพ่ือจัดหาท่ีอยูอาศัย 

                  กรณีสินเชื่อเคหะเพ่ิมยอด (GSB PLUS) 
                  กรณีไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอ่ืนและกูเพ่ิมเติม (RePlus) 
 

ประเภท วงเงิน ระยะเวลา ดอกเบี้ย 
จัดหาท่ีอยูอาศัย ไมเกิน ๑๐ ลานบาท ไมเกิน ๓๐ ป ๖.๒๕ % 
เคหาเพ่ิมยอด ไมเกินวงเงินเดิม ไมเกิน ๑๕ ป ๖.๗๕% 
ไถถอนจํานอง ไมเกิน ๑๐ ลานบาท ไมเกิน ๓๐ ป ๖.๒๕% 
กูเพ่ิมเติมจากการไถถอน ไมเกิน ๑ ลานบาท ไมเกิน ๑๕ ป ๖.๗๕% 
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          ๕.๓ เงินชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หนาท่ี 
        ใหการสงเคราะหชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหนาท่ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือ ๒๔ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลบังคับใช ต้ังแตวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1.เสียชีวิต เนื่องจาก 
  ปะทะตอสูหรือถูกซุมโจมตี 
  ถูกทําราย 
  อุบัติเหตุ 

 
๕๐๐,๐๐๐. 
๓๗๕,๐๐๐. 
๒๕๐,๐๐๐. 

 

2.บาดเจ็บสาหัส เนื่องจาก 
  ปะทะตอสูหรือถูกซุมโจมตี 
  ถูกทําราย 
  อุบัติเหตุ  

 
๒๐๐,๐๐๐. 
๑๕๐,๐๐๐. 
๑๐๐,๐๐๐. 

*พักรักษาตัว เกินกวา ๒๐ วัน  
   (๒๑ วนัข้ึนไป) 

3.บาดเจ็บไมสาหัส 
   บาดเจ็บไมสาหัส ระดับ ๒ เนื่องจาก 

     ปะทะตอสูหรือถูกซุมโจมตี 
     ถูกทําราย 
     อุบัติเหตุ 

 
                         
๔๐,๐๐๐. 
๓๐,๐๐๐. 
๒๐,๐๐๐.  

 
อาการบาดเจ็บท่ีมีผลกระทบปานกลาง 
ตอระบบเสน เ อ็น ,  เสนประสาท,     
เสนเลือด 
**พักรักษาตัวต้ังแต ๑ – ๑๔ วัน 

4. นอกเหนือจากไดรับเงินชวยเหลือ 
ตามขอ ๒ และ ขอ ๓ แลว หากกรณีสูญเสีย
อวัยวะหรืออวัยวะนั้นสูญเสียสมรรถภาพใน
การทํางานโดยสิ้นเชิง ใหไดรับเงินทําขวัญ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
       ๔.๑  ตาบอด (ขางละ) 
       ๔.๒ แขนขาด (ขางละ) 
       ๔.๓ ขาขาด (ขางละ) 
       ๔.๔  มือขาด (ขางละ) 
       ๔.๕  เทาขาด (ขางละ) 
       ๔.๖  หูหนวก (ขางละ) 
       ๔.๗  นิ้วมือขาด (นิ้วละ) 
       ๔.๘  นิ้วเทาขาด (นิ้วละ) 
       ๔.๙  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ  หรือ
ความสามารถสืบพันธ (ขางละ) 

 
 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐. 
๑๐๐,๐๐๐. 
๑๐๐,๐๐๐. 
๑๐๐,๐๐๐. 
๗๕,๐๐๐. 
๕๐,๐๐๐.  
๒๐,๐๐๐.  
๑๐,๐๐๐.  
๑๐๐,๐๐๐. 

กรณีการสูญเสียอวัยวะ ใหถือเกณฑ 
ดังนี้ 
“แขนขาด” หมาย ถึง  ขาดเหนื อ
ขอศอกข้ึนมา 
“ขาขาด” หมายถึง ขาดเหนือหัวเขา
ข้ึนมา 
“มือขาด” หมายถึง ขาดท่ีใดท่ีหนึ่ง
ต้ังแตขอมือถึงขอศอก 
“เทาขาด” หมายถึง ขาดอยางนอย ๑ 
ขอ 
กรณีฝามือหรือฝาเทาขาด ใหคํานวณ
ตาม จํานวนนิ้วท่ีขาด 
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       ๔.๑๐ กรณีสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ 
นอกเหนือจาก ขอ ๔.๑ – ๔.๙ กรณีสูญเสีย
อวัยวะ/สมรรถภาพ รอยละ ๑๐๐ ใหจายเงิน
ชวยเหลือ ๔๐๐,๐๐๐. บาท  
หากสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพ นอยกวา  
รอยละ ๑๐๐ จายเงินชวยเหลือลดหลั่นกันไป 
โดยใหแพทยผูตรวจรักษาเปนผูประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพ 

 การสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน
ข อ ง มื อ  แ ข น  เ ท า  ข า  ห รื อ นิ้ ว         
โดยสิ้นเชิง ซ่ึงไมสามารถจะรักษาให
หาย เป นปก ติ ได  ให ถื อ เส มือนว า 
อวัยวะนั้นขาด 

     5. การตรวจเยี่ยมประจําเดือน สําหรับ 
ขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บท่ีพักรักษา
ตัว ณ รพ.ตร. และสถานพยาบาลอ่ืน 

๕๐,๐๐๐.                     ตรวจเย่ียม รายละ ๕,๐๐๐. บาท ตอ
เดือน จนกวาจะออกจากโรงพยาบาล 

    6. กรณีเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บท่ีไมได
เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีรองขอไมเกิน
รอยละ ๑๐ ของอัตราตามหลักเกณฑการ
จายเงินท่ีกําหนดไวในแตละรายการและตอง
อยูในดุลยพินิจของคณะทํางานพิจารณาการ
ขอรับเงินชวยเหลือกรณีขาราชการตํารวจ
เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หนาท่ี 

๔๐,๐๐๐. 
๓๐,๐๐๐. 
                         
๒๐,๐๐๐.  

อ า ก า ร บ า ด เ จ็ บ ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ        
ป า น ก ล า ง  ต อ ร ะ บ บ เ ส น เ อ็ น , 
เสนประสาท, เสนเลือด 
**พักรักษาตัวต้ังแต ๑ – ๑๔ วัน 

 
หมายเหตุ 

 1. กรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามขอ ๑ – ๖ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะทํางาน
พิจารณาการขอรับเงินชวยเหลือ กรณีขาราชการตํารวจเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หนาท่ีเห็นสมควร 
 2. กรณีท่ีขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บและไดรับเงินชวยเหลือฯ ตามขอใดไปแลว 
ภายหลังหากแพทยตรวจและวินิจฉัยเพ่ิมเติมวา มีอาการบาดเจ็บและ/หรือตองใชระยะพักรักษาตัว
เพ่ิมข้ึนจนเขาหลักเกณฑการมีสิทธิ์ขอรับเงินชวยเหลือเพ่ิมเติมได 

 3. การจายเงินชวยเหลือตามหลักเกณฑนี้ให ผบก.สก.เปนผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน 

 ๕.๔ พิธีการและการบริการ 
             เปนการใหการบริการเก่ียวกับงานดานพิธีการดานตางๆ ของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ รวมท้ังงานใหบริการดานพิธีการท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ ตลอดจน 
การประสานงานและรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของในดานพิธีการของสํานักงานตํารวจ
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แหงชาติ พรอมท้ังดําเนินการใหบริการดานการขอพระราชทานเพลิงศพและจัดกองเกียรติยศใหกับ
ขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาท่ี 
 ๕.๔.๑  สวัสดิการบานพักฟนและตากอากาศบางละมุง 

 สถานพักฟนและตากอากาศบางละมุงเปนการใหสวัสดิการดาน
สันทนาการ ต้ังอยูเลขท่ี ๑๐๖ หมูท่ี ๓ ถนนสุขุมวิท (กม.ท่ี ๑๓๔ –๑๓๕) ตําบลบางละมุง อําเภอ 
บางละมุง จังหวัดชลบุรี สําหรับการพักฟนของขาราชการตํารวจผูท่ีไดรับบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติ
หนาท่ีหรือบุคคลท่ีไดรับบาดเจ็บเนื่องจาก ไดชวยเหลือขาราชการตํารวจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
รวมท้ังเปนสวัสดิการแกครอบครัวสําหรับการพักผอนหยอนใจ โดยมีวัตถุประสงค 

 ๑.  เพ่ือใหการสงเคราะหแกขาราชการตํารวจผูท่ีไดรับบาดเจ็บ
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี ในรูปแบบของการพักฟนและตากอากาศ 

 ๒.  เพ่ือใหบริการหรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแก
ขาราชการตํารวจ และครอบครัว 

 ๓.  สงเสริมการกีฬา การนันทนาการและการพักผอนสําหรับตํารวจ
และครอบครัวขณะนี้อยูระหวางปรับปรุง เพ่ือเปนอาคารสัมมนาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               ๕.๔.๒ สโมสรสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 กอต้ังข้ึนอยูภายในบริเวณกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
ถนนวิภาวดีรังสิต ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใชเปนสถานท่ี
จัดการประชุมสัมมนา จัดเลี้ยงสังสรรคและนันทนาการ เพ่ือเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ และ
ครอบครัว และหนวยงานในสังกัดในการทํากิจกรรม กิจการตางๆ อันกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก 
ชวยสรางเสริมและสนับสนุนความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิก โดยเปนสถานท่ี    
ของขาราชการตํารวจและครองครัวในการพบปะสังสรรคสันทนาการ และบันเทิงในรูปแบบตางๆ  
ประกอบดวยหองจัดเลี้ยง และหองประชุมสัมมนาสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดต้ังแต ๑๐๐ คน 
ถึง ๑,๒๐๐ คน ดังนี้ 
 1. หอง  ๒๐๔          ขนาดไมเกิน  ๑๐๐ คน 
 2. หอง  ๒๐๒ ขนาดไมเกิน  ๑๕๐ คน 
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 3. บุญยะจินดา ๑,๒,๓ ขนาดไมเกิน  ๓๐๐ คน 
 4. บุญยะจินดา ๑และ ๒ หรือ ๒ และ ๓   ขนาดไมเกิน  ๖๐๐ คน 
 5. บุญยะจินดา ๑ และ ๒ และ ๓ ขนาดไมเกิน  ๑,๒๐๐ คน 

 
อาคารออกกําลังกาย 
 อาคารออกกําลังกาย ในสวนสุขภาพของสโมสรตํารวจ เปนสถานท่ีออกกําลังกายท่ีจัดไว    
ใหขาราชการตํารวจและครอบครัวสําหรับใชออกกําลังกาย (Finess) มีหองออกกําลังกาย           
และ หองพักผอน  แยกชาย – หญิง พรอมบอสปา แยกชาย – หญิง 
               เวลาใหบริการ  จันทร – ศุกร     ต้ังแตเวลา  ๑๔.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
 เสาร – อาทิตย   ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
สระวายน้ํา 
 ต้ังอยูในบริเวณดานขางอาคารสโมสรสวนดานหลังชั้นลาง กวาง ๒๓.๗๕ เมตร ยาว  
๔๓ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จํานวน ๑ สระ ใหบริการเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
  เวลาใหบริการ จันทร – ศุกร     ต้ังแตเวลา  ๑๔.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
 เสาร – อาทิตย   ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
สนามเทนนิส 
 เปนสนามเทนนิสแบบฮารทคอรท (Knock Board) อัฒจันทรรองรับผูเขาชมได ๑๐๐ คน
เปดใหเปนสวัสดิการขาราชการตํารวจและครอบครัว และบุคคลท่ัวไป 

    เวลาใหบริการ เปดบริการทุกวัน ต้ังแตเวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
 

    ๕.๔.๓ สนามกีฬาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
              สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดทําการปรับปรุงและพัฒนาการกีฬา 

เพ่ือพัฒนาสุขภาพพลานามัย และเพ่ือเปนการสงเสริมการกีฬาและสันทนาการใหกับขาราชการ
ตํารวจไดผอนคลายจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเสริมสรางสุขภาพ พลานามัยท่ีดีแกขาราชการ
ตํารวจ และ ครอบครัว ตลอดจนใหขาราชการตํารวจทุกหนวยมีความรักสามัคคีซ่ึงกันและกัน 
สนับสนุนใหทุกหนวยงานไดจัดสรางสนามกีฬา พรอมท้ังจัดหาอุปกรณการกีฬา สําหรับในสวนกลาง 
มีสนามกีฬากลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ต้ังอยูในบริเวณกองบัญชาการตํารวจปราบปราม 
ยาเสพติด ถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบดวยสนามฟุตบอล ลูวิ่ง ยิมเนเซ่ียม สนามแบดมินตัน สนาม
เทนนิส และสระวายน้ํา สําหรับใหขาราชการตํารวจในสวนกลาง และหนวยใกลเคียงมาใชบริการ 
เปนการจัดสวัสดิการในดานสุขภาพการออกกําลังกาย การพักผอน และการแขงขันกีฬาประกอบดวย 

           ๑.  สนามฟุตบอล ขนาด ๓,๗๐๐ ท่ีนั่ง   จํานวน ๑ สนาม 
 ๒.  โรงยิมเนเซียม ขนาด ๕๐๐ ท่ีนั่ง      จํานวน ๑  หลัง 
 ๓.  สนามแบดมินตัน ๓ คอรด             จํานวน ๑ อาคาร 
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   ๕.๔.๔  ดนตรี และดุริยางคสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดต้ังวงดุริยางคตํารวจข้ึน เพ่ือใช 
บรรเลงในกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ขาราชการตํารวจ และครอบครัว รวมถึงประชาชนท่ัวไปสามารถขอใชบริการได มีท้ังดนตรีสากล และ
วงดนตรีไทย ไดแก   
 1. วงโยธวาทิต ใชบรรเลงในกิจกรรมตางๆ อาทิ รับ – สง 
ประธานในพิธีประกอบเกียรติยศ, บรรเลงภาคสนาม นําขบวนพาเหรดตางๆ รวมถึงประกอบพิธี
พระราชทานเพลิงศพ 
 2. วงหัสดนตรี วงปสกอต วงพันฟาร วงแซมเบอรมิวสิก วงปพาทย
ไทยเดิม วงเครื่องสายไทย วงมโหรี และวงอังกะลุง เพ่ือบรรเลงในงานพิธีตางๆ ตลอดจนใหบริการ
ดานความบันเทิงแกขาราชการตํารวจและครอบครัว และยังมีโรงเรียน ในปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดพัฒนาวงดนตรีและวงดุริยางค ใหมีความทันสมัยในระดับหนึ่งสามารถใชบรรเลงในงานพิธีตางๆ  
ท้ังงานมวลชนสัมพันธ และบํารุงขวัญแกขาราชการตํารวจ 

           ๕.๔.๔  สวัสดิการสรางเสริมสุขภาพขาราชการตํารวจ 
   ๕.๔.๕ โรงเรียนการดนตรีจัดรูปแบบการเรียนการสอนดนตรีทุกประเภท 
เชน ขับรอง ไวโอลิน กีตาร  คีบอรด เบส กลองชุด ขิม ขลุย ฯลฯ 
 ๕.๕ การฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

                   เงินฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนสวัสดิการในการ
ใหความชวยเหลือของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงค เพ่ือทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน 
ในการจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก และคูสมรสของขาราชการตํารวจท่ีถึงแกกรรม
เพ่ือเปนการชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนของครอบครัว ซ่ึงมอบใหทายาทนําเงินฌาปนกิจ
สงเคราะหไปดําเนินการจัดการงานศพใหผูเสียชีวิตอยางสมเกียรติ การฌาปนกิจสงเคราะหดําเนินการ
ภายใตกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
                  ๑. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.๒๕๔๕ 
                  ๒. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย 
วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการวิชาชีพ  
ซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีอยูภายใตกํากับของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗ 
                  ๓. ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ.๒๕๔๘ 
                  ๔. ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวย การฌาปนกิจสงเคราะห
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประเภทสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห  
      แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
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 ๑. สมาชิกสามัญ หมายถึง ขาราชการตํารวจและลูกจางประจําของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ท่ีรับราชการ หรือทํางานในสํานักงานตํารวจแหงชาติมาแลวไมเกิน ๕ ป นับแตวันท่ีไดรับการบรรจุ 
 ๒. สมาชิกสมทบ หมายถึง คูสมรสของสมาชิกสามัญ ท่ีมีอายุไมเกิน ๔๕ ป และมี
สุขภาพสมบูรณ โดยมีหลักฐานรับรองของแพทยสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือแพทยของ
สถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก กฌ.ตร. 
 ๑. ประเภทสามัญ ผูสมัครตองเปนขาราชการตํารวจหรือลูกจางประจําของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติท่ีรับราชการหรือทํางานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ มาไมเกิน ๕ ป นับต้ังแตวันท่ีไดรับ
การบรรจุ ถึงวันท่ีกองสวัสดิการไดรับหลักฐานครบถวนถูกตอง 
        ๒. ประเภทสมทบ ผูสมัครตองเปนคูสมรสของขาราชการตํารวจ หรือ ลูกจางประจําท่ียังรับ
ราชการอยูในสํานักงานตํารวจแหงชาติและเปนสมาชิกสามัญแลว มีอายุไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ (นับถึง
วันท่ีกองสวัสดิการไดรับหลักฐานครบถวนถูกตอง) และตองมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง โดยมีหลักฐาน   
การรับรองจากสถานพยาบาลของทางราชการ 
        ๓. ผูสมัครตองไมเปนผูท่ีเคยเปนสมาชิกและไดลาออกจากการเปนสมาชิกมากอน 
        ๔. ผูสมัครตองไมเปนสมาชิกประเภทหนึ่งประเภทใดอยูกอนแลว  
ยอดสมาชิกในปจจุบัน (๒๕๕๖) โดยประมาณ 
             สมาชิกสามัญ ประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ราย 
  สมาชิกสมทบ ประมาณ   ๔๓,๐๐๐ ราย 

การเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลสมาชิก 
   สมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว เชน เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เลื่อนยศ ยายสังกัด 
ตลอดจนการเปลี่ยนจากสมาชิกประจําการเปนสมาชิกนอกประจําการ ตนสังกัดสมาชิกตองแจงให 
กองสวัสดิการทราบ เพ่ือดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองตรงกัน โดยแนบหลักฐานสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, 
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล,สําเนาใบสําคัญการสมรส หรือสําเนาทะเบียนสมรส เฉพาะหญิงท่ีเปลี่ยนชื่อสกุล
โดยสมรส หรือสําเนาใบสําคัญการหยาหรือสําเนาทะเบียนหยา เฉพาะหญิงท่ีกลับมาใชชื่อสกุลเดิม
โดยมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

สถานภาพการเปนสมาชิก 
        สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังประเภทสามัญและสมทบ เม่ือ 
สมัครเขาเปนสมาชิกแลวจะเปนสมาชิกไดตลอดไปและสมาชิกมีหนาท่ีตองชําระเงินสงเคราะหตาม
ประกาศของกองสวัสดิการ โดยตลอดจนกวาจะเสียชีวิต สมาชิกท่ีขาดสงเงินสงเคราะหติดตอกัน 
เกินกวา ๑๒๐ วัน ถือวาพนจากการเปนสมาชิก ตามระเบียบ กฌ.ตร. ขอ ๑๕ ดังนั้น หากสมาชิก
พบวาไมมีการหักเงินสงเคราะหหรือสงเงินสงเคราะหแลว ไมไดรับใบเสร็จรับเงิน สมาชิกควรสนใจ
ติดตามทวงถามจากเจาหนาท่ีตนสังกัดรับชําระเงินสงเคราะหทันที สมาชิกท่ีสูงอายุหรือไมสะดวกในการ
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ติดตอกับตนสังกัดเพ่ือชําระเงินสงเคราะห ควรมอบหมายใหทายาท หรือผูดูแลดําเนินการชําระเงิน
แทนได 

การขอกลับเขาเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
       สมาชิกท่ีพนจากการเปนสมาชิกแลว หากประสงคกลับเขาเปนสมาชิก ใหเขียนบันทึกคํารอง          
ขอกลับเขาเปนสมาชิกดวยตนเอง ระบุสาเหตุแหงการขาดสมาชิกภาพนําเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับการ กองสวัสดิการ พรอมแนบ สําเนาบัตรขาราชการตํารวจ, สําเนา
ทะเบียนบาน, สําเนา กพ.๗ ทุกหนา, สําเนาคําสั่งพักราชการหรือสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน, 
สําเนาคําสั่งใหกลับเขารับราชการ หรือหนังสือสงตัว ท่ีระบุวาเปนสมาชิกแตสังกัดใหมไมดําเนินการ
หักเงินเดือนนําสง สงไปยังกองสวัสดิการโดยไมตองย่ืนใบสมัครใหม แตอยางใด และในกรณีสมาชิก
นอกประจําการท่ีขาดสมาชิกภาพเนื่องจากเจ็บปวยใหแนบหนังสือรับรองการมีชีวิตพรอมสําเนาบัตร
ผูรับรอง และใบรับรองแพทยระบุการรักษา เพ่ิมเติมดวย 

การขอเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห  
 สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังประเภทสามัญและสมทบ สามารถ 
ขอเปลี่ยนแปลงทายาทผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหไดตามตองการเม่ือใดก็ได ท้ังนี้สมาชิกตองดําเนินการ
ใหถูกตองตามแบบและวิธีท่ีกองสวัสดิการกําหนด โดยใชแบบใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทผูมีสิทธิรับเงิน
สงเคราะหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (กฌ.ตร.๕) เทานั้น ซ่ึง กฌ.ตร.จะจายเงินสงเคราะหใหแก
ทายาทตามท่ีสมาชิกระบุไวในใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทฯ ครั้งสุดทาย 

 สมาชิกนอกประจําการ  
 สามารถแจงความประสงคไดท่ี กองสวัสดิการ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ทุกวันและเวลาราชการ 
           สมาชิกประจําการ  
 ใหกรอกแบบใบขอเปลี่ยนแปลงทายาทผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(กฌ.ตร.๕) แลวยื่นเสนอผูบังคับบัญชาตนสังกัดลงนามรับรอง และใหตนสังกัดทําหนังสือนําสง            
กองสวัสดิการ สอบถามขอมูล โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๔๔, ๐ ๒๒๕๑ ๕๙๔๘ 

การสงชําระเงินสงเคราะห 
 ๑. กรณีสมาชิกประจําการ ใหเปนหนาท่ีของหัวหนาหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รับผิดชอบสั่งการใหเจาหนาท่ีการเงินของหนวยงานเปนผูหักเงินสงเคราะหจากผู ท่ีเปนสมาชิก        
ซ่ึงกองสวัสดิการจะแจงใหเรียกเก็บตามจํานวนสมาชิกแตละประเภทท่ีถึงแกกรรม แลวรวบรวมเงิน
สงเคราะหท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกนําสงกองการเงินสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
 ๒. กรณีสมาชิกนอกราชการ สามารถนําสงเงินสงเคราะห ดังนี้ 
  ๒.๑ สวนกลาง ใหเจาหนาท่ีของสมาชิกผูนั้นนําเงินสงเคราะหไปชําระท่ีทําการ 
กองสวัสดิการอาคาร ๑๙ ชั้น ๑ หรือมอบใหผูอ่ืนมาชําระเงินแทนก็ได 
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                ๒.๒  สวนภูมิภาค สมาชิกสามารถชําระเงินสงเคราะห โดยวิธีการดังนี้ 
 ๑. ชําระเปนเงินสดท่ีหนวยงานท่ีสังกัดเดิมกอนพนจากราชการ 
 ๒. ชําระเปนเงินสดท่ีหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมีความสะดวก
แกสมาชิกตามภูมิลําเนาท่ีพักอาศัย 
 ๓. ชําระโดยผานบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)      
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

จํานวนเงินท่ีจายรายศพ เม่ือสมาชิกเสียชีวิต 
 กรณี สมาชิกสามัญ เสียชีวิต     
   สมาชิกสามัญ จายใหศพละ ๒.๕๐ บาท สมาชิกสมทบ จายใหศพละ  ๐.๒๕ บาท 
   กรณี สมาชิกสมทบ เสียชีวิต     
      สมาชิกสมทบ จายใหศพละ ๒ บาท สมาชิกสามัญ จายให ศพละ ๐.๒๕ บาท   
      สมาชิกท่ีขาดสงเงินสงเคราะห เกินกวา ๑๒๐ วัน (ต้ังแต ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๖) ถือวาขาดการ
เปนสมาชิก (เดิมหากขาดสงเกินกวา ๙ เดือน จะขาดจากการเปนสมาชิก) 

การจายเงินสงเคราะห เม่ือสมาชิกเสียชีวิต   
 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแกทายาท และครอบครัวของขาราชการตํารวจในดานคาใชจาย 
ในการจัดการศพของสมาชิกท่ีถึงแกกรรม 
 1. สมาชิกสามัญ ประมาณ ๕๘๐,๐๐๐. บาท      
               งวดแรก จาย จํานวณ ๑๕๐,๐๐๐. บาท  
               โดยโอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย ของผูมีสิทธิ์รับเงิน หรือโอนใหหนวยตนสังกัดเปนผู
จายโดยผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัดเซ็นใบยืมกอน ภายใน ๑๕ วันทําการ ต้ังแตวันไดรับแจง 
              งวดท่ี ๒ ภายใน ๖ เดือน  
              สําหรับผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี จายงวดแรก ๓๐๐,๐๐๐. บาท 

 2. สมาชิกสมทบ ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐. บาท จายงวดเดียวภายใน ๖ เดือน 

ปญหาขอมูลสมาชิก (สรุปเฉพาะท่ีสําคัญ)  
 ๑. สมาชิกไมสนใจเปลี่ยนแปลงรายชื่อทายาทผูมีสิทธิ์รับเงินใหเปนปจจุบัน เชน สมาชิกบางราย
มอบเงินให บิดา  มารดา ตอมา บิดา  มารดา เสียชีวิตไปกอนแลวก็ยังไมแกไขเปลี่ยนแปลง บางราย
มอบใหภรรยา ตอมามีภรรยาใหม ก็ยังไมแกไขเปลี่ยนแปลง 

 การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดแจงเตือนหนวยใหสมาชิกตรวจสอบเพ่ือใหสมาชิก
เปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิ์ฯ ใหเปนปจจุบัน แตก็ยังเกิดปญหาเดิมอยูเปนประจํา  
 ๒.  เงินเดือนไมพอหัก  

 การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดแจงเตือนหนวยใหสมาชิกท่ีเงินเดือนเหลือไมพอหัก  
ใหนําเงินสงตนสังกัดใหครบตามยอดเรียกเก็บ หากขาดสงเกินกวา ๑๒๐ วัน จะทําใหขาดจากการเปน
สมาชิก  
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 ๓.  ไมสามารถติดตามผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหได เนื่องจากผูมีสิทธิ์ยายถ่ินท่ีอยู แตสมาชิกไมได
สนใจแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน ทําใหมีเงินคางจายจํานวนมาก 
 การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดประกาศใหผูมีสิทธรับเงิน มาติดตอขอรับเงินภายใน ๕ ป 
หากพนกําหนดก็จะนําเงินดังกลาวเขากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป  
ซ่ึงสามารถตรวจสอบรายชื่อไดท่ี www.welfare.police.go.th  
 ๔. สมาชิกทําหนงัสอืเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิ์รับเงินแลว แตตนสังกัดสงใบขอเปลี่ยนแปลงทายาท
ผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหใหกองสวัสดิการ ภายหลังการถึงแกกรรมของสมาชิก  
 การบริหารจัดการ กองสวัสดิการจะประสานใหตนสังกัดสอบสวนขอเท็จจริงกอน วาไดทํา
หนังสือเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิ์กอนเสียชีวิตจริง        
 ๕. ผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหเปนผูเยาว, บุคคลวิกลจริตจิตฟนเฟอน หรือเปนบุคคลไรความสามารถ  
   การบริหารจัดการ กองสวัสดิการ ไดประสานตนสังกัด ดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือให
ศาลสั่งใหมีผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ ตามแตกรณี จึงจะสามารถจายเงินได 

การดําเนินการแกไขปญหา 
 ๑.  กรณีขาราชการตํารวจในประจําการถึงแกกรรม ตนสังกัดมีหนาท่ีจัดทํารายงานการถึงแกกรรม
ไปยังกองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรณีสมาชิกนอกประจําการท่ีชําระเงินสงเคราะหท่ี 
กองสวัสดิการ เม่ือถึงแกกรรม ทายาทของสมาชิกนั้น ตองมาแจงการถึงแกกรรม ณ กองสวัสดิการ 
 ๒.  กองสวัสดิการไดนําระบบขอมูลสารสนเทศเขามาใชในการจัดเก็บขอมูล และควบคุมระบบ
การจัดเก็บ และติดตาม ทวงถามเงินฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน
แกทายาทของขาราชการตํารวจท่ีมีสิทธิไดรับเงิน 

หลักฐานประกอบการรับเงิน 
 ๑. ทายาททุกคนพรอมดวยรายงานการถึงแกกรรม (กฌ.ตร. ๖ และ กฌ.ตร. ๗) พรอมใบมรณบัตร
ของสมาชิกท่ีถึงแกกรรม 
 ๒. หากทายาทคนใดไมสามารถเดินทางมารับเงินไดดวยตนเอง ใหจัดทําหนังสือมอบอํานาจ 
(กฌ.ตร.๘) พรอมถายสําเนาบัตรพยาน และพยานนายตํารวจ ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๓. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการท่ีไมหมดอายุ และทะเบียนบานของ
ทายาททุกคน 
 ๔.  ใบมรณบัตรของทายาทท่ีถึงแกกรรมกอนสมาชิก 
 ๕.  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยาของทายาทท่ีเปลี่ยนชื่อ
หรือชื่อสกุล 
 ๖. หากทายาทเปนผูเยาวไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหนําสูติบัตรและตองใหมารดาของ
ผูเยาวลงนามยินยอมรับเงิน และมารดาตองนําบัตรประจําตัวประชาชนของตน หรือบัตรประจําตัว
ขาราชการท่ียังไมหมดอายุ และทะเบียนบานมาแสดงดวย 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ฝายการฌาปนกิจสงเคราะห กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ถนนพระรามท่ี ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐   
  http://www.welfare.police.go.th 

               ๕.๖ ฌาปนสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ (วัดตรีทศเทพวรวิหาร) 
                   ฌาปณสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ต้ังอยูท่ีวัดตรีทศเทพวรวิหาร ถนน
ประชาธิปไตย แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ รับผิดชอบในดานฌาปณสถานและสุสาน 
อีกท้ังมีหนาท่ีในการใหบริการจัดการศพใหแกขาราชการตํารวจ ครอบครัว ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 
รวมท้ังใหคําแนะนําชวยเหลือและบริการในสวนท่ีเก่ียวกับพิธีการศพท้ังปวง 
 เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดลงนาม 
ในบันทึกขอตกลงการใชฌาปนสถานกับวัดบางบอน ขาราชการตํารวจและครอบครัว สามารถขอใช
บริการโดยมีสวนลดพิเศษไดท่ีวัดบางบอน ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย ๑๑๙ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท ๐ ๒๔๑๕ ๐๒๔๙, ๐ ๒๘๙๒ ๒๘๓๘ 
อัตราคาบํารุงและคาบริการ 
 กองสวัสดิการไดกําหนดอัตราคาบํารุงและคาบริการของฌาปนสถานสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไวทายระเบียบกองสวัสดิการ วาดวยการใชฌาปนสถานสํานักงานตํารวจแหงชาติ วัดตรีทศเทพ
วรวิหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือท่ี http://www.welfare.police.go.th 
 
ผูไดรับสิทธิยกเวน หรือลดคาบํารุงและคาบริการ 
 ๑. ผูไดรับสิทธิยกเวนคาบํารุงและคาบริการ ไดแก ขาราชการตํารวจซ่ึงเสียชีวิตเนื่องจาก 
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 ๒. ผูท่ีไดรับสิทธิลดคาบํารุง 
 ๒.๑ สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลดคาบํารุง ๕๐% 
 ๒.๒ ขาราชการตํารวจท่ีไมไดเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ลดคาบํารุง ๔๐%  
 ๒.๓ ครอบครัวขาราชการตํารวจ ไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบุตร ลดคาบํารุง 
๓๐%   
หลักฐานประกอบการขอใชฌาปนสถาน 
 ๑. สําเนาใบมรณบัตรของผูถึงแกกรรม 
 ๒. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวของผูขอรับสิทธิ  
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ข้ันตอนการขอใชฌาปนสถาน 
 ๑. เม่ือขาราชการตํารวจหรือบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรมลง ใหทายาทของผูถึงแกกรรม 
ติดตอขอใชฌาปนสถาน ไดท่ีสํานักงานฌาปนสถานสํานักงานตํารวจแหงชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
พรอมท้ังนํามรณบัตรไปแสดงกับเจาหนาท่ี เพ่ือใหไปรับศพหรือจะนําศพไปเองแลวแตจะสะดวก 
 ๒. ใหทายาทของผูถึงแกกรรมกําหนดเวลารดน้ําศพ หรือพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ (หาก 
ผูถึงแกกรรมอยูในเกณฑไดรับพระราชทานน้ําหลวงและเครื่องประกอบเกียรติศพ ใหทายาทติดตอได
ท่ีกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๒๑ ๗๓๗๔, ๐ ๒๒๒๑ ๒๒๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๐๘๗๓) 
 ๓. เม่ือทายาทของผูถึงแกกรรมกําหนดจะฌาปนกิจศพหรือเคลื่อนศพไปฝง กรณีท่ีผูถึงแกกรรม 
มีสิทธิไดรับพระราชทานเพลิงศพหรือพระราชทานดิน ใหติดตอไดท่ีสํานักงานฌาปนสถาน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ถาผูถึงแกกรรมมีสิทธิไดรับพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษหรือพระราชทานดิน  
ใหทายาทติดตอไดท่ี กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝายการฌาปนกิจสงเคราะห กองสวัสดิการ (งานฌาปนสถาน) วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
แขวงบานพานถม เขตพระนคร  กรุงเทพฯ โทรศัพท 0 2281 9901, 0 2281 99067 
โทรสาร 0 2282 0432  

           ๕.๗ การขอพระราชทานเพลิงศพหรือขอพระราชทานดิน และการขอ
พระราชทานน้ําหลวงอาบศพ และเครื่องประกอบเกียรติศพ 

หลักเกณฑการขอพระราชทาน  
    ๑.  ขาราชการตํารวจ ชั้นยศรอยตํารวจตรีข้ึนไป 

     ๒.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ต้ังแต “เบญจมดิเรกคุณาภรณ”(บ.ภ.) 
และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย” (บ.ม.) ข้ึนไป 

     ๓.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “จุลจอมเกลา” 
     ๔.  ผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญ “รัตนาภรณ” รัชกาลปจจุบัน 

 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง 
๑. สําเนามรณบัตรของผูถึงแกกรรม 
๒. สําเนาบัตรขาราชการของผูถึงแกกรรม (กรณีใบมรณบัตรไมระบุยศ) 
๓. สําเนาใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ 
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ข้ันตอนการขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ 
     เจาภาพ หรือทายาทจะตองจัดดอกไมกระทง ๑ กระทง ธูปไมระกํา ๑  ดอก           
เทียน ๑ เลม มีพานรองไปกราบถวายบังคมลา พรอมดวยหนังสือกราบบังคมทูลลา โดยติดตอ                 
ท่ีกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ต้ังแตเวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ทุกวัน ไม เวนวันหยุดราชการพรอมท้ังนําใบมรณบัตร และหลักฐานท่ีไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดท่ีไดไปแสดงแกเจาหนาท่ีกองพระราชพิธี เพ่ือการจัดชั้นของเครื่องเกียรติยศ
ประกอบศพไดถูกตอง 
 
ข้ันตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ หรือขอพระราชทานดิน 

๑. ทายาทของผูถึงแกกรรมยื่นคํารองไดท่ี ฌาปนสถาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ      
วัดตรีทศเทพวรวิหาร ถนนประชาธิปไตย แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

๒. เจาหนาท่ีท่ีไดรับคํารองเรียบรอย ทําหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง เพ่ือขอรับ
พระราชทานตอไป 

๓. แจงใหทายาทของผูถึงแกกรรมทราบ 

         ๕.๘ สหกรณออมทรัพย 

       สหกรณออมทรัพยจัดต้ังข้ึนเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามหลักการสหกรณสากล  
7 ประการ คือ  
         ๑.  การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ  

         ๒.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  
    ๓.  การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก  
    ๔.  การปกครองตนเองและความเปนอิสระ  
    ๕.  มีการศึกษาการฝกอบรมและการขาวสาร  
    ๖.  การรวมมือกันระหวางสหกรณ  

         ๗.  ความเอ้ืออาทรตอชมุชน 
ปรัชญาสหกรณออมทรัพย 
 ๑. การประหยัดและออม เปนหนทางท่ีจะทําใหคนชวยตนเองได ท้ังนี้จะตองประพฤติปฏิบัติ
อยางเสมอจนเปนนิสัย 
 ๒. การชวยตนเองโดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางบุคคลซ่ึงมีสัมพันธรวมกันอยางใด
อยางหนึ่ง และมีความมุงหมายอยางเดียวกันท่ีจะออมทรัพยรวมกันและจัดใหมีบริการกูยืมเงิน               
ตามความจําเปน 
 ๓. สหกรณออมทรัพยไมแสวงกําไร ไมใชการกุศล แตใหบริการแกสมาชิกและชุมชน 
 ๔. คําขวัญของสหกรณออมทรัพย “แตละคนเพ่ือทุกคนและทุกคนเพ่ือแตละคน” 
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 ๕. ความเชื่อม่ันในการรวมมือกันและการสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหวางสหกรณออมทรัพย 
ยอมนําไปสูเอกภาพของขบวนการสหกรณออมทรัพย 
 ๖. สหกรณออมทรัพยเนนความเปนพ่ีนอง (ภราดรภาพ) ของมนุษยและความสําคัญในการควบคุม
เงินของเขาเอง โดยผานสถาบันประชาธิปไตยซ่ึงเคารพศักด์ิศรี คุณคา และความคิดสรางสรรคของ
มนุษยแตละคน 

วิธีการรวมกันและจัดบริการของสหกรณออมทรัพย 
 สหกรณออมทรัพยเปนท่ีรวมของคนท่ีมีความตองการอยางเดียวกัน และไดข้ึนทะเบียนเปน      
สมาชิกสหกรณ เพ่ือท่ีจะทําธุรกิจหรือใชบริการกับสหกรณ ท้ังสมาชิกท่ีมารวมกันจะตองมีคุณสมบัติ
ตามท่ีตกลงกัน และกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวในขอบังคับ 

วัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย 
 สหกรณออมทรัพยท่ีจัดต้ังข้ึนมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑. การสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการถือหุนและการฝากเงินไวกับสหกรณ 
 ๒. การใหเงินกูเงินแกสมาชิก ท้ังเงินกูประเภทฉุกเฉิน ประเภทสามัญ และประเภทพิเศษ
 ๓. การสรางสวัสดิการแกสมาชิกและสรางสาธารณประโยชน เชน การใหทุนการศึกษา
แกบุตรสมาชิก การชวยเหลือคาจัดงานศพและคาใชจายในครอบครัวเม่ือสมาชิกเสียชีวิตหรือ        
เม่ือเกษียณ หรือการใหสวัสดิการแบบสมาชิกมีสวนรวม เชน การประกันชีวิตในหมูสมาชิกของ
สหกรณ 

ประวัติความเปนมาของสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด ไดจัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยพลตํารวจเอก 
ศรีสุขมหินทรเทพ อดีตอธิบดีกรมตํารวจ ไดสั่งการใหหนวยราชการในสังกัด ดําเนินการจัดต้ังสหกรณ
ออมทรัพยข้ึน โดยใหถือเปนนโยบายของกรมตํารวจและอนุญาตใหสมุหบัญชีทุกแหงดําเนินการ    
หักเงินคาหุนรายเดือน เงินงวดชําระหนี้ ตลอดจนเงินคาธรรมเนียมแรกเขา จากเงินเดือนของ
ขาราชการตํารวจและลูกจางประจําท่ีเปนสมาชิก นําสงแกสหกรณได สํานักงานชั่วคราวของสหกรณ
ต้ังอยู ท่ีกองจเรตํารวจ จัดต้ังโดยพิจารณาจากการรวมกันเปนกลุมกอน เชน หนวยข้ึนตรงตอ        
กรมตํารวจ ใหรวบรวมสมาชิกเพ่ือจัดต้ังเปนสหกรณออมทรัพยและนําไปจดทะเบียน สหกรณ 
ท่ีจดทะเบียนเปนครั้งแรกชื่อ สหกรณออมทรัพยหนวยกลางกรมตํารวจ จํากัด เริ่มดําเนินการเม่ือวันท่ี 
๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีสมาชิก ๕๐๒ คน มีหุนรวม ๓,๒๔๐ หุน และไดมีการขอจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อ ๒ ครั้ง ครั้งลาสุดจดทะเบียนชื่อ สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด   

วิสัยทัศน 
 เปนสหกรณม่ันคง สงเสริมการออม พรอมใจบริการ ใหสวัสดิการท่ัวกัน ยึดม่ันอุดมการณและ
หลักการสหกรณ 
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พันธกิจ 
 ๑. สรางความม่ันคงดานการเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิก 
 ๒. สงเสริมใหมีการออมทรัพยและสนับสนุนใหขาราชการตํารวจและครอบครัวเปนสมาชิก 
ของสหกรณ 
 ๓. ใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับสหกรณและกิจการของสหกรณ 
 ๔. ใหบริการอยางมีคุณภาพ จัดสวัสดิการอยางท่ัวถึง ตอบสนองความตองการของสมาชิก 
 ๕. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรวมมือกับสหกรณในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานอ่ืน 

การสมัครสมาชิก 
 ผูสนใจสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๑. เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ มีความศรัทธาในระบบสหกรณและประสงค
จะเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ 
 ๒. ผูสมัครตองเปนขาราชการตํารวจหรือลูกจางประจําสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๓. ผูสมัครตองไมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยอ่ืน 

วิธีการสมัคร 
 ๑. ผูสมัครสมาชิกตองยื่นใบสมัครท่ีสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว โดยมีผูบังคับบัญชาของผูสมัคร
ในตําแหนงไมตํ่ากวาสารวัตรหรือเทียบเทาคนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
สารวัตรหรือเทียบเทาก็ไมตองมีผูรับรอง 
 ๒. ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ ๕๐ บาท   
 ๓. ผูท่ีสมัครเปนสมาชิกแลวจะตองสงคาหุนรายเดือนตามท่ีระบุไวในใบสมัคร โดยทางสหกรณ
จะสงเก็บเงินไดรายเดือนทุกๆ เดือนจากการเงินตนสังกัด เงินคาหุนรายเดือนสมาชิกจะไดรับ
ผลตอบแทนเปนเงินปนผลทุกๆ ป ปละครั้งหลังจากประชุมใหญแลว 
 สหกรณออมทรัพยจัดต้ังข้ึนเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดา
สมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 สหกรณออมทรัพยท่ีจัดต้ังข้ึนมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑.  การสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการถือหุนและการฝากเงินไวกับสหกรณ 
 ๒.  การใหเงินกูเงินแกสมาชิก ท้ังเงินกูประเภทฉุกเฉิน ประเภทสามัญ และประเภทพิเศษ   
 ๓.  การสรางสวัสดิการแกสมาชิกและสรางสาธารณประโยชน เชน การใหทุนการศึกษา
แกบุตรสมาชิก การชวยเหลือคาจัดงานศพและคาใชจายในครอบครัวเม่ือสมาชิกเสียชีวิต หรือเม่ือเกษียณ 
หรือการใหสวัสดิการแบบสมาชิกมีสวนรวม เชน การประกันชีวิตในหมูสมาชิกของสหกรณ 
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               ๕.๙ สวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากหนวยงานอ่ืนๆ 

มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

 วัตถุประสงค 
 ใหการสงเคราะหชวยเหลือแกขาราชการตํารวจ ทหาร หรืออาสาสมัครท่ีไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากเหตุการณกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
หลักเกณฑการชวยเหลือ 

หลักเกณฑ จํานวนเงิน 
๑. เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาท่ี 

๑.๑ กรณีเปนโสด 
       บิดา 
      มารดา 
๑.๒ กรณีมีภรรยา และบุตรท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
๑.๓ กรณีมีภรรยา แตไมมีบุตร 
      บิดา 

  มารดา 
  ภรรยา 
 

    ๑.๔ กรณีไมมีทายาทตาม ๑.๑ – ๑.๓ 
๒. กรณีไดรับบาดเจ็บจนถึงตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
๓. กรณีบาดเจ็บมีสภาพความพิการ 
 
๔. กรณีเสียชีวิตหลังจากไดรับเงินชวยเหลือรายเดือนแลว 

๔.๑ เปนโสด (ชวยเหลือบิดาและมารดารวมกัน) 
๔.๑ มีภรรยาและบุตรโดยถูกตองตามกฎหมาย 
๔.๓ มีภรรยาแตไมมีบุตร 

 ผูจัดงานศพ 
 บิดา, มารดา และภรรยา 

๔.๔ ไมมีทายาท ชวยเหลือผูจัดงานศพ 

 
 
๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๕๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๐ บาท 
 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 
ไมไดรับการชวยเหลือ 
๒,๐๐๐ บาท 
เดือนละ ๑,๕๐๐๓,๐๐๐ บาท 

(ตามสภาพความพิการ) 
 
๒๕,๐๐๐ บาท 
๒๕,๐๐๐ บาท 
 
๕๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๐ บาท 

 
หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ 
 ๑.  แบบสํารวจ ส.๑ และรูปถาย จํานวน ๑ รูป (ติดแบบสํารวจ ส.๑) 
 ๒.  สําเนาคําสั่งปฏิบัติหนาท่ี 
 ๓.  รายงานเหตุการณ สาเหตุการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (กพ.๓, กพ.๔) 
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 ๔.  หนังสือนําสงขอรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา 
 ๕.  หนังสือรายงานการบาดเจ็บจากแพทย ระบุอาการบาดเจ็บ และสรุปผลการรักษา หรือ
สภาพความพิการ จํานวนวันท่ีอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 ๖.  สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีเสียชีวติ) 
 ๗.  สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสยีชีวิต) 
 ๘.  สําเนาทะเบียนบานภรรยาบุตร (กรณีเสียชีวิต) 
 ๙.  สําเนาสูติบัตร หรือบัตรประชาชน (กรณีเสียชีวิต) 
ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูมีอํานาจพิจารณา 
 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ โทรศัพท 0 2354 59967 โทรสาร 0 2354 5338 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ฝายสวัสดิการการเงิน กองสวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐  
โทรศัพท ๐ ๒๒๕๒ ๕๙๒๑, ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๒๘ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๓๕     

องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.) 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึกทหารนอกประจําการ และ 
ผูท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันประเทศ ซ่ึงกําลังกระทําหนาท่ีในการปองกันหรือปราบปราม 
การกระทําอันเปนภัยตอความม่ันคง หรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร (ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีตาม
คําสั่ง กอ.รมน. และคําสั่งกองทัพ) ไดแก ขาราชการทหาร, ตํารวจ, อาสาสมัครทหารพราน 
อาสาสมัครรักษาดินแดน  
 
 
 

- ตรวจสอบ/พิจารณา 

- พิจารณาจายเงิน 

- ตรวจสอบ/พิจารณา - รวบรวมหลักฐาน 
- รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
- ยื่นคําขอเสนอภายใน 120 วัน 

นับแตวันเกิดเหต ุ

- ตรวจสอบ/พิจารณา 

คณะอนุกรรมการมลูนิธิฯ 

ขาราชการตํารวจ สน./กก. บก. ตร. (ผาน สก.) 
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ประเภทการสงเคราะห 
 องคการสงเคราะหทหารผานศึก ไดดําเนินการใหการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวทหาร
ผานศึกและทหารนอกประจําการ แบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การสงเคราะหดานสวัสดิการ 
 ๒. การสงเคราะหดานอาชีพ 
 ๓. การสงเคราะหดานนิคมเกษตรกรรม 
 ๔. การสงเคราะหดานการใหสินเชื่อ 
 ๕. การสงเคราะหดานการรักษาพยาบาล 
 ๖. การสงเคราะหประเภทสงเสริมสิทธิและเกียรติ  

หนวยงานรับผิดชอบ 
 องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.)   
   สวนกลางสํานักงานใหญ ท่ีตั้ง ๔๒๐/๓ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
(ตรงขามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา) โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗, ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๐๐ – ๑๕  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๓๐ http://www.thaiveterans.mod.go.th 
   สวนภูมิภาคสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต (สํานักงานสาขา ๒๓ หนวย) 
หมายเหตุ    
 พระราชบัญญัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ.๒๕๑๐ 

กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหความชวยเหลือเจาหนาท่ี  หรือผู ซ่ึงมีสวนชวยเหลือเจาหนาท่ีในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและเจาหนาท่ีหรือบุคคลดังกลาวไดรับความเดือดรอนหรือไดรับอันตรายตอชีวิต 
รางกายหรือทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการดําเนินการนั้น 
หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ 

หลักเกณฑ จํานวนเงิน (ไมเกิน) 
๑. กรณีเสียชีวิต (ชวยเหลือทายาทซ่ึงตองขาดไรอุปการะ) 
๒. ไดรับบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสจนเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด 
๓. ไดรับบาดเจ็บเปนแผลฉกรรจ หรือไดรับอันตรายสาหัสจนตองเขารับการ

รักษาพยาบาล เกินกวา 20 วัน 
๔. ไดรับความเสียหาย หรือสูญหายตอทรัพยสิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
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หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ 
 ๑.  แบบขอรับเงินชวยเหลือ 
 ๒.  คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีและรายงานการปฏิบัติหนาท่ี 
 ๓.  สําเนาใบมรณบัตร (เสียชีวิต)/ใบรับรองแพทย (บาดเจ็บ) แลวแตกรณี 
     ๔.  หลักฐานการเปนทายาทของผูเสียชีวิต เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาสูติบัตร ฯลฯ 
 ๕.  สําเนาบันทึกจับกุม (ถามี) 
ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 
 
 
  
 
 
  
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) โทรศัพท ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑  ๑๙ 
ผูมีอํานาจพิจารณา 
 คณะกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
หมายเหตุ    
 ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสิน
ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มูลนิธิปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
วัตถุประสงค 
 ๑.  เพ่ือใหการชวยเหลือตํารวจ ทหาร หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ๒.  เพ่ือใหการสงเคราะหครอบครัว หรือทายาทของผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 ๓.  เพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
 
 
 

ขาราชการตํารวจ สน./กก. บก. คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 

- รวบรวมหลักฐาน 
- รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
- ยื่นคําขอเสนอภายใน 90 วัน 

นับแตวันเกิดเหต ุ

- ตรวจสอบ/พิจารณา - ตรวจสอบ/พิจารณา - พิจารณาจายเงิน 
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หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ 
หลักเกณฑ จํานวนเงิน 

(ไมเกิน) 
๑.กรณีเสียชีวิต 
๒.บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสจนเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด 
๓.บาดเจ็บเปนแผลฉกรรจ/ไดรับอันตรายสาหัส เขารับการรักษาเกินกวา ๒๐ วัน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐,๐๐๐ บาท 

หลักฐานประกอบการขอรับสิทธิ 
 ๑.  แบบขอรับเงินชวยเหลือ 
  ๒.  คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน 
   ๓.  ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) หรือ ใบรับรองแพทย (กรณีบาดเจ็บ)   
   ๔.  หลักฐานการเปนทายาทของผูเสียชีวิต เชน สําเนาทําเบียนบาน สูติบัตร ฯลฯ 
   ๕.  สําเนาบันทึกการจับกุม (ถามี) 
ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 
 
  
 
 
 
 
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 สํานักปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) โทรศัพท ๐ ๒๖๔๔ ๕๓๐๒ 
 

มูลนิธิบุณยะจินดาเพ่ือขาราชการตํารวจและครอบครัว 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือมอบทุนสวัสดิการใหแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
ผูมีสิทธิรับทุนจากมูลนิธิ 
 ๑.  ทายาทโดยชอบธรรม และภริยาท่ีถูกตองตามกฎหมายของขาราชการตํารวจท่ีเสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 ๒.  ขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี หรือทายาทโดยชอบธรรม และ
ภริยาท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
 ๓.  บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของขาราชการตํารวจ ต้ังแตชั้นยศรอยตํารวจเอกลงมาท่ีกําลัง
ศึกษาอยู 

ขาราชการตํารวจ สน./กก. บก. คณะอนุกรรมการมลูนิธิฯ 

- รวบรวมหลักฐาน 
- รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
- ยื่นคําขอเสนอภายใน 120 วัน 

นับแตวันเกิดเหต ุ

- ตรวจสอบ/พิจารณา - ตรวจสอบ/พิจารณา - พิจารณาจายเงิน 
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ประเภททุนสวัสดิการของมูลนิธิ 
 

ประเภททุนสวัสดิการ จํานวนเงิน 
๑. ทุนสงเคราะหขาราชการตํารวจและพลเรือนดีเดนท่ีทําคุณประโยชน  
   ตอทางราชการหรือสังคม วงเงินไมเกิน 600,000 บาท 
   ๑.๑ สงเสริมขาราชการตํารวจและพลเรือนท่ีทําความดีโดยการเสียสละ  
       สามารถเปนแบบอยางและปรากฏทางสื่อมวลชนและสังคม 
   ๑.๒ ขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการจน 
       รางกายพิการหรือทุพพลภาพและไมสามารถรับราชการตอไปได 

 
 
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ราย 
๓,๐๐๐ บาท/เดือน 
(ระยะเวลา ๑ ป) 

๒. ทุนสงเคราะหขาราชการตํารวจท่ีไดรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ 
    เน่ืองจากไดปฏิบัติการตามหนาท่ี หรือเพราะไดปฏิบัติการตามหนาท่ี 
       ๒.๑ เสียชีวิต 
       ๒.๒ ทุพพลภาพ 
       ๒.๓ บาดเจ็บสาหัส 

 
 
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ไมเกิน   ๕,๐๐๐ บาท 
ไมเกิน   ๓,๐๐๐ บาท 

๓. ทุนการศึกษาแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
       ๓.๑ ทุนการศึกษาประเภท ๑ (แบบตอเน่ือง) 

           สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น นา ย ร อ ย ตํ า ร ว จ ท่ี สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก                     
โรงเรียนนายรอย  ตํารวจระดับปริญญาโทตางประเทศ 

       ๓.๒ ทุนการศึกษาประเภทท่ี 2 (แบบครั้งเดียวไมตอเน่ือง) 
               ระดับประถมศึกษา 
               ระดับมัธยมศึกษา 
               ระดับอาชีวศึกษา 
               ระดับอุดมศึกษา 
               นักเรียนนายรอยตํารวจ 

 
 
ทุนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ป 
 
 
๓,๐๐๐ บาท/ป 
๕,๐๐๐ บาท/ป 
๘,๐๐๐ บาท/ป 
๑๐,๐๐๐ บาท/ป 
๑๐,๐๐๐ บาท/ป 

 
เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ 
      ๑. กรณีขอรับทุนสงเคราะห ตามขอ ๑ – ๒ 
 ๑.๑ คําสั่ง หรือคํารับรองของผูบังคับบัญชาท่ีสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ี 
 ๑.๒  สําเนาบันทึกประจําวันท่ีเก่ียวของกับพฤติการณทุกขอ 
 ๑.๓  รายงานของผูท่ีอยู หรือรูเห็นเหตุการณ 
 ๑.๔  สําเนาใบรับรองแพทย หรอืใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
 ๑.๕  สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงถึงความเก่ียวพันระหวางผูท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๖  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 
     ๒. กรณีขอรับทุนการศึกษาตามขอ ๓ 
 ๒.๑  สําเนาผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาในรอบปท่ีผานมา 
 ๒.๒  สําเนาทะเบียนบานทุกหนา หรือสูติบัตรของผูรับทุนการศึกษา 
 ๒.๓  สําเนาใบสําคัญการสมรส 
 ๒.๔  สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
 ๒.๕  สําเนาคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ สําเนาประจําวันขอปฏิบัติหนาท่ี ขอท่ีเกิดเหตุ 
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 ๒.๖  ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดรายงานพฤติการณท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียดในกรณีขอรับ
ทุนการศึกษาประเภทท่ี ๑ 

วิธีการและข้ันตอนการขอรับสิทธิ 

      ๑.  กรณีขอรับทุนสงเคราะหตามขอ ๑ – ๒ 
         ๑.๑  ใหผูขอรับทุนสงเคราะห (กรณีทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ) หรือ ผูบังคับบัญชาของผูเสียชีวิต 
(กรณีเสียชีวิต) รายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียดพรอมหลักฐานท่ีเก่ียวของเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงระดับกองบังคับการ 
 ๑.๒ เม่ือผูบังคับบัญชา หรือผูทําการแทน ตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองตามขอเท็จจริง       
ใหทําความเห็นและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของเสนอคณะกรรมการของมูลนิธิเพ่ือดําเนินการตอไป 
    ๒.  กรณีขอรับทุนการศึกษา 
            ๒.๑ ทุนการศึกษาประเภทท่ี ๑ (ทุนการศึกษาแบบตอเนื่องสําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจ) 
 ๒.๑.๑ ยื่นขอรับทุนการศึกษาตามแบบท่ีมูลนิธิกําหนดพรอมหลักฐานท่ีเก่ียวของ
 ๒.๑.๒ การยื่นสมัครใจขอรับทุนการศึกษาตองดําเนินการภายใน ๓ ป นับแตวันท่ี
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 ๒.๒ ทุนการศึกษาประเภทท่ี 2 (ทุนการศึกษาครั้งเดียวไมตอเนื่อง) 
 ๒.๒.๑ ผูขอรับทุนการศึกษา รวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของ เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ ชั้นถึงระดับกองบัญชาการ 
 ๒.๒.๒ ผูรับผิดชอบระดับกองบัญชาการ พิจารณารายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษา
และเสนอกรรมการมูลนิธิเพ่ือพิจารณาตอไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบและพิจารณา 

 มูลนิธิบุณยะจินดาเพ่ือขาราชการตํารวจและครอบครัว 

หมายเหตุ   

 ระเบียบมูลนิธิบุณยะจินดาเพ่ือขาราชการตํารวจและครอบครัววาดวยการสงเคราะห
ขาราชการตํารวจและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สมาคมแมบานตํารวจ 

วัตถุประสงค 

 ใหการสงเคราะหชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ 
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หลักเกณฑการใหความชวยเหลือ  
การปฏิบัติหนาท่ี สิทธิประโยชน 

๑. ไดรับบาดเจ็บสาหัส เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเกินกวา 20 วัน ๕,๐๐๐ บาท/ราย 
๒. ไดรับบาดเจ็บสาหัส รักษาตัวในโรงพยาบาลไมถึง 20 วัน                    
    และหยุดพักตอเกินกวา 20 วัน 

๓,๐๐๐ บาท/ราย 

๓. เสียชีวิต ๑๐,๐๐๐ บาท/ราย 
การมอบเงินใหกับทายาทผูเสียชีวิต 
 สมาคมแมบานตํารวจจะมอบเงินชวยเหลือใหกับทายาทขาราชการตํารวจผู เสียชีวิต             
เรียงตามลําดับดังตอไปนี้ 
 ๑. สามี หรือภริยาท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
 ๒. บุตรท่ีถูกตองตามกฎหมาย (กรณีไมมีทายาท ตาม ขอ ๑) 
 ๓. บิดา และมารดา (กรณีไมมีทายาท ตาม ขอ ๑ – ๒) 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

กรณีไดรับบาดเจ็บสาหัส กรณีเสียชีวิต 
๑. แบบฟอรมการขอรับเงินชวยเหลือ 
๒. คําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
๓. ความเห็น และการรับรองของผู บั ง คับบัญชา 
ตามลําดับช้ัน 
๔. สําเนาทะเบียนบาน 
๕. สําเนาบัตรขาราชการตํารวจ 

๑. แบบฟอรมการขอรับเงินชวยเหลือ 
๒. คําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
๓. ความเห็น และการรับรองของผู บั ง คับบัญชา
ตามลําดับช้ัน 
๔. สําเนาทะเบียนบาน 
๕. บัตรขาราชการตํารวจ 
๖. บันทึกคําใหการของทายาท 
๗. สําเนาบัตรประชาชนของทายาท 
๘. สําเนาทะเบียนบานของทายาท 
๙. สําเนาใบสําคัญการสมรส,สําเนาใบมรณบัตร 

ข้ันตอนการขอรับสิทธิ 
 
  
 
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบและพิจารณา 
 สมาคมแมบานตํารวจ อาคาร ๑๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๑๑๗๒ – ๓ และ ๐ ๒๒๐๕ ๑๘๙๘ 
 

ขาราชการตํารวจ สน./กก. บก. สมาคมแมบานตาํรวจ 

-  รวบรวมหลักฐาน 
-  รายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
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   จึงจะเห็นไดวาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลขาราชการ
ตํารวจ โดยการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชนใหกับขาราชการตํารวจเพ่ือพัฒนาความเปนอยู และ
สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยการสรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
มุงเนนการบริหารทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาบุคคลกรภายในองคกรใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุดสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมให
บังเกิดผลสําเร็จสูงสุด  
 ขอขอบคุณขอมูล รายละเอียดจากกองสวัสดิการ และกองกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
มา ณ โอกาสนี้ 
           
      พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ เตชะสุวรรณา 
        อนุกรรมการฯ ฝายงานอํานวยการ 
                                         ผูเรียบเรียง             
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์  เตชะสุวรรณา รศ. (สบ 5) รร.นรต.  

2.  พ.ต.อ.สามารถ      เพียรชอบ ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.

3.  พ.ต.อ.หญิง สุทิศา     วุฒิธรวิทิต ผกก.ฝ่ายจัดสวัสดิการ สก. 

4.  พ.ต.ท.หญิง ดร.วราภรณ์  เตชะสุวรรณา อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ 

   คณะสังคมศาสตร์ รร.นรต.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.ท.อรรถกร  วิเชียรรัตน์

2.  ร.ต.ท.สรรเพชร  อภิสมัย

สว.งานแผน กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

รอง สว.กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

2 ภ.1
1.  ร.ต.ท.หญิง ปาณิศา  บุญประจวบ

2.  ร.ต.ต.หญิง จิตติมา  บุญใหญ่

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

3 ภ.2
1.  พ.ต.ท.ศิริชัย  ธาราธาร

2.  พ.ต.ท.นิธิศพงศ์  ภุมมา

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.รณกฤษ  ศรีดรณพ

2.  พ.ต.ท.เดชา  เดชไทย

สว.อก.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ

สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

5 ภ.4 - พ.ต.ท.หญิง วาสนา ทำานอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ  ร่วมสนิท

2.  ร.ต.ต.สมมาตร  ศรีเลศิลป์

รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

7 ภ.6
1.  พ.ต.ท.หญิง มานีนา  มณีโชติ

2.  ร.ต.ต.วรชิต  แก้วเนตร

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1.  พ.ต.ท.หญงิ ทัศนาวด ี นาคบุญพรหม

2.  พ.ต.ท.หญิง ธัญมน  อินทะนิน

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7

สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี

9 ภ.8
1.  พ.ต.ท.สมพร  วุฒิเศรษฐ์ 

2.  พ.ต.ท.หญิง สุคนธ์  ช่วยชัย

สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา   

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.หญิง มลฤดี  หลิมสวัสดิ์

2.  ร.ต.อ.สว่าง  ทองบุญเรือง

สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา

11 ศชต.
1.  พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์  คงแก้ว

2.  ร.ต.อ.หญิง โสมาวดี  ชูเชิด

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



งานยุทธศาสตร์

เล่ม ๖

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                         หนา  
การจัดทําแผน/คําสั่งปฏิบัติการ ๑ 
การจัดทําแผนเผชิญเหตุ                                                                    ๑๐ 
การจัดทําโครงการ                                                                           ๒๒ 
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล                                                     ๓๔ 
 
ภาคผนวก 
เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD) 



















- 1 -

 

เนื้อหาวิชา 
การฝกอบรมขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีงานอํานวยการในสถานีตํารวจ 

หัวขอวิชา “การจัดทําแผน/คําส่ังปฏิบัติการ” 
 

ขอบเขตวิชา 
 ๑.  การวางแผนคืออะไร 
 ๒.  รูปแบบของวิทยุ บันทึก คําสั่ง แผน/คําสั่งปฏิบัติการ 
 ๓.  โครงสรางแผน/คําสั่งปฏิบัติการ 
รายละเอียดเนื้อหา 
 ๑.  การวางแผน คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร ทําท่ีไหน 
ทําอยางไร ทําเม่ือไร ทําทําไม และใครเปนผูกระทํา ซ่ึงจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 
และวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 ๒.  รูปแบบคําสั่ง 
 ๒.๑  วิทยุ คือ คําสั่งของผูบังคับบัญชา/หนวยบังคับบัญชา สั่งการใหผูใตบังคับบัญชา/
หนวยรอง ปฏิบัติในภารกิจท่ีเรงดวน หรือกรณีที่ผูใตบังคับบัญชาตองการรายงานเหตุเรงดวน 
ใหผูบังคับบัญชาทราบ หรือผูบังคับบัญชาไปราชการหรือไมสามารถปฏิบัติราชการ ณ ท่ีต้ังได จึงให 
ผูมีอํานาจรับรองขาววิทยุ โดยมีรายละเอียดในหัวขอการจัดทําวิทยุดังนี้ 
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  ๒.๒  บันทึก คือ ขอความซ่ึงผู ใตบั ง คับบัญชาเสนอตอผูบั ง คับบัญชา หรือ 
ผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูบังคับบัญชา หรือขอความท่ีเจาหนาท่ี หรือหนวยงานระดับตํ่ากวา สวนราชการ
ระดับกรม ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใชกระดาษบันทึกขอความ (ใชในสํานักงานตํารวจแหงชาติ) 
โดยมีตัวอยางรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒.๓ คําสั่ง คือบรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย  
ใหใชกระดาษตราครุฑ 
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 ๒.๔  คําสั่ง แบงเปน ๒ ประเภท คือ คําสั่งปกติ และคําสั่งปฏิบัติการ 
 คําสั่งปกติ เปนเรื่องการปฏิบัติการทางธุรการหรือการปฏิบัติงานในยามปกติ 
ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบัญของหนวย 
 คําสั่งปฏิบัติการ มุงสําหรับปฏิบัติเปนครั้งคราวหรือเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี 
คําสั่งปฏิบัติการสวนใหญจะออกมาในรูปของแผนกอนในตอนตน แลวจึงกลายเปนคําสั่งในภายหลัง
เม่ือเกิดเหตุการณท่ีไดคาดการณไวในแผน ก็จะมีการสั่งการใหแผนกลายสภาพเปนคําสั่ง 
 

 ขอแตกตางของแผน และ คําส่ัง 
 

แผน คําส่ัง 

กําหนดการปฏิบัติเอาไวลวงหนา ระบุวันเวลาท่ีชัดเจนในการปฏิบัติ 

การต้ังสมมติฐานของแผน ไมมีสมมติฐาน 
 

 ตามความนิยม 
  แผนยังไมกําหนดวันเวลาในการปฏิบัติท่ีแนนอน แตแผนบางประเภท 
มีการกําหนดวัน เวลาในการปฏิบัติไว เชน แผนปฏิบัติราชการประจําป จะมีหวงระยะเวลาการปฏิบัติ
ไวตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 
      ดังนั้น ขอแตกตางขางตนจะใชเฉพาะแผน/คําสั่งปฏิบัติการเทานั้น 
ไมครอบคลุมแผนประเภทอ่ืน ๆ 
  การต้ังสมมติฐาน มีหลักดังนี้ 
 ๑.  ตองมีเหตุผล  
 ๒.  ตองสมจริง  
 ๓.  ตองกําหนดไวอยางชัดเจน ไมคลุมเครือ  
 ๔.  สามารถใชตรวจสอบโดยคําถามท่ีวา “สมมติฐานขอนี้มีความจําเปน
อยางแทจริงตอการปฏิบัติตามแผนนี้หรือไม” 
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 แผนผังความเช่ือมโยงในการจัดทําแผน คําส่ัง โครงการ กิจกรรม 
 

 
 
 

 โครงสรางแผนและคําส่ัง 
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 การวางโครงรางหนากระดาษของแผนและคําส่ังปฏิบัติการ 
 

 
 

 การกําหนดหัวขอ 
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 ตัวอักษรท่ีใชเปนหัวขอในการเขียนแผนและคําสั่ง นิยมใชตัวอักษร ๒๖ ตัว คือ 
ก   ข   ค   ง   จ   ฉ   ช   ซ   ด   ต   ถ   ท   น 
บ   ป   ผ   ฝ   พ   ฟ   ม   ย   ร   ว   ส   อ   ฮ 

 โดยอักษรท่ีไมนํามาใช จะออกเสียงซํ้ากับตัวอักษร จึงไมนํามาใชเพ่ือปองกันการสับสน
เม่ือกลาวถึงหัวขอท่ีมีการออกเสียงซํ้ากัน 
 การกําหนดชั้นความลับของเอกสาร ชั้นความลับของเอกสาร แบงเปน ๔ ชั้นความลับ 
 ๑.  ลับท่ีสุด คือ ความลับท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเก่ียวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล ซ่ึง
หากความลับดังกลาว ท้ังหมด หรือบางสวนรั่วไหลไป ถึงบุคคลผูไมมีหนาท่ีไดทราบ จะทําใหเกิด
ความเสียหายหรือเปนอันตรายตอความม่ันคง ความปลอดภัย หรือความสงบเรียบรอยของ
ประเทศชาติอยางรายแรงท่ีสุด (ไมมีการใชในระดับสถานีตํารวจ) 
 ๒.  ลับมาก คือ ความลับท่ีมีความสําคัญมากเก่ียวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล ซ่ึงหาก
ความลับดังกลาว ท้ังหมด หรือบางสวนรั่วไหลไป ถึงบุคคลผูไมมีหนาท่ีไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหาย
หรือเปนอันตรายตอความม่ันคง ความปลอดภัย หรือความสงบเรียบรอยของประเทศชาติอยาง
รายแรง เชน แผนถวายความปลอดภัย 
 ๓.  ลับ คือความลับท่ีมีความสําคัญมากเก่ียวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล ซ่ึงหาก
ความลับดังกลาว ท้ังหมด หรือบางสวนรั่วไหลไป ถึงบุคคลผูไมมีหนาท่ีไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ หรือประเทศชาติได เชน แผนระดมกวาดลางผูมีอิทธิพลและมือปนรับจาง 
 ๔.  ปกปด คือ ความลับซ่ึงพึงเปดเผยใหผูไมมีหนาท่ีไดรับทราบโดยสงวนไว ใหทราบ
เฉพาะบุคคลท่ีมีหนาท่ีตองทราบ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการเทานั้น (ใชเฉพาะในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ) เชน แผนถวายความปลอดภัยท่ีมาจากทหาร 
 ๓. โครงสรางแผน/คําสั่งปฏิบัติการ 
 ๑.  สวนหัวเรื่อง (Heading) 

o นามหนวยท่ีออกคําสั่ง (Issuing headquarters)  
o ท่ีตั้งหนวยจัดทํา (Place of Issue) 
o กลุมวัน เวลา (Date – time Group – Dtg) 
o หมายเลขอางสาสน (Message Reference Number)  
o ชื่อเอกสาร (Title and Number Order or Plan) 
o อางถึง (Referrence) 
o เขตเวลา (Time used Throughout the Order) 
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 ลักษณะของสวนหัวเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คําสั่งปฏิบัติการ 
 ๑.  สถานการณ เกิดอะไรข้ึน และนาจะเกิดอะไรตอไป คนอ่ืน (หนวยเหนือ -
ขางเคียง) ทําอะไร มีใคร รวม หรือไมรวมกับหนวยเราบาง 
 ๒.  ภารกิจ ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือใด ทําไม 
 ๓.  การปฏิบัติ ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือใด ทําไม อยางไร 
 ๔.  ธุรการและการสงกําลังบํารุง คน ทํางาน เจ็บ ตาย หิว จะทําอยางไร 
เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปน  
 ๕.  การบังคับบัญชาและการสื่อสาร หัวหนาหนวย ใครรับผิดชอบ ติดตอ 
ไดอยางไร  
 ๒.  สวนตัวเรื่อง (Body) 
 การจัดเฉพาะกิจ 
     ๑.  สถานการณทางขาวสารของทางการท้ังปวงท่ีสําคัญเพ่ือใหเกิด 
ความเขาใจสถานการณท่ีกําลังดําเนินอยู แบงเปน ๓ ขอยอย ไดแก 
          ก.  ฝายตรงขาม หมายถึง ฝายท่ีเปนปฏิปกษกับการปฏิบัติตามแผน
หรือคําสั่งปฏิบัติการ 
          ข.  ฝายเรา หมายถึง หนวยเหนือของเรา ต้ังแตตํารวจภูธรจังหวัด/ 
กองบังคับการข้ึนไป  
          ค.  หนวยสมทบ/สนับสนุน หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐท่ีสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแผน รวมถึง ภาคเอกชน หรือ องคกรเอกชน 
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          ง.  สมมติฐาน หมายถึง การคาดหมาย หรือการคาดคะเนอยางมี
เหตุผลถึงประเด็นตาง ๆท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามแผนแตเราไมสามารถทราบแนชัด สมมติฐานนี้
จะตองกําหนดข้ึนเทาท่ีจําเปนในการวางแผน และตองสมเหตุสมผลใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด 
     ๒.  ภารกิจ คือ กิจสําคัญท่ีตองปฏิบัติไมมีขอยอย คงมีแตขอความท่ีกลาวถึง
ใหชัดเจนและรัดกุมถึงกิจท่ีสําคัญท่ีตองปฏิบัติ 
  ๓.  การปฏิบัติ 
       ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ กลาวถึงเจตนารมณของ ผบ.หนวย 
ท่ีออกแผน/คําสั่ง การดําเนินกลยุทธและการสนับสนุน ซ่ึงจะแสดงถึงความนึกคิดของผูบังคับบัญชา
ในการดําเนินกลยุทธเปนสวนรวม และชี้ใหเห็นถึงความมุงหมายในการปฏิบัติแจมชัดยิ่งข้ึน 
       ข. หนวยปฏิบัติ  
   ค. หนวยรวมปฏิบัติ โดยการประสานงานหรือขอความรวมมือ
หนวยงานสนับสนุน 
       ง. คําแนะนําในการประสาน คําแนะนําท่ีหนวยตาง ๆ ต้ังแตสองหนวย
หรือมากกวานําไปใชได เชน เวลาท่ีจะปฏิบัติหรือสภาวะการใชแผน หัวขอขาวสารสําคัญ, มาตรการ
เก่ียวกับการ รปภ. 
  ๔.   ธุรการและการสงกําลังบํารุง  
   ก. ธุรการ หมายถึง การดําเนินการทางธุรการตามแผนหลัก หรือ
พิจารณาตามสถานการณของ สภ. หรือ สน. 
    ข.  การสงกําลังบํารุง หมายถึง การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช อาหาร ยานพาหนะ ท่ีพัก ฯลฯ ใหฝายปฏิบัติสามารถดําเนินการตามแผนได 
  ๕.  การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
    ก. การบังคับบัญชา หัวหนาหนวย ใครรับผิดชอบ  
  ข. การสื่อสาร หมายถึงการติดตอในชองทางท่ีสามารถดํารง 
การติดตอสื่อสารไวได 
 ๓.  สวนทายเรื่อง 

 ๓.๑  สวนทายเรื่องในชุดท่ี ๑, ๒ ประกอบดวย 
- คําแนะนําในการตอบรับ ACKNOWLEDGEMENT INSTRUCTIONS 
- ลงนาม ผบ.หนวยท่ีจัดทํา SIGNATURE of COMMANDER 
- ผนวก MANNESES 
- การแจกจาย (แบบใดกําหนดไวใน รปจ.) DISTRIBUTION 
- การรับรองสําเนา ใชศัพทวา “เปนคูฉบับ” AUTHENTICATION 
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 ตัวอยางสวนทายเรื่อง สําหรับชุดท่ี ๑ และ ๒ (ตนเรื่องและตัวจริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๒ สวนทายเรื่องชุดท่ี ๓ เปนตนไป ใหสําเนา “เปนคูฉบับ” 
 ตัวอยางทายเรื่อง (ชุดท่ี ๓ เปนตนไป ใหสําเนา “เปนคูฉบับ”) 
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เนื้อหาวิชา 
การฝกอบรมขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีงานอํานวยการในสถานีตํารวจ 

หัวขอวิชา “การจัดทําแผนเผชิญเหตุ” 
 

ขอบเขตวิชา 
 ๑.  แผนเผชิญเหตุคืออะไร 
 ๒.  ความจําเปนท่ีตองมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุ 
 ๓.  ประเภทของแผนเผชิญเหตุ 
 ๔.  การบริหารแผนเผชิญเหตุ 
 ๕. รูปแบบของแผนเผชิญเหตุ 
 ๖. ข้ันตอนการเตรียมแผน 
 ๗. องคประกอบสําคัญของแผนเผชิญเหตุ 
 ๘. หัวขอสําคัญของแผนเผชิญเหตุ 
รายละเอียดวิชา 
 ๑.  แผนเผชิญเหตุ คือ แนวทางการจัดการกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุรายท่ีเกิดข้ึน ใหสามารถ
ระงับเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ความจําเปนท่ีตองมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุ  
  ๒.๑  ความรับผิดชอบตามกฎหมาย เพ่ือใหรูวาใครมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายอยางไร 
  ๒.๒  ความปลอดภัยของเจาหนาท่ี ประชาชน  
  ๒.๓  ผลกระทบตอองคกร หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนและจะมีผลตอประชาชน โดยเจาหนาท่ี
ท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอ ๒.๑ จะตองดําเนินการภายในกรอบเวลา หากผูปฏิบัติไมปฏิบัติ
ตามกรอบอํานาจหนาท่ี ก็จะเกิดความเสียหายตอองคกร ท่ีสําคัญคือความเสียหายตอประชาชน 
  ๒.๔  ขอบังคับของหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ สืบเนื่องจากอํานาจหนาท่ี  
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
  ๒.๕  ความตองการของหนวยเหนือ  
  ๒.๖  ความกดดันจากสาธารณชน ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 ๓.  ประเภทของแผนเผชิญเหตุ 
 ๓.๑  แผนบริหารสถานการณเหตุฉุกเฉิน เปนแผนเรงดวนลําดับแรกท่ีตองวางแผน
รองรับสถานการณ เชน แผนฉุกเฉิน, แผนประณีต, แผนบริการอ่ืนๆ, แผนรับตัวประกัน ฯลฯ 
 ๓.๒  แผนบรรเทาและระงับเหตุ เปนแผนท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือรองรับสถานการณท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน เชน แผนเรื่องการปลนธนาคาร รานทอง ฯลฯ 
 ๓.๓  แผนบรรเทาทุกขชวยเหลือผูประสบภัย เปนแผนท่ีจัดทําเพ่ือปองกันและลด
การสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติเปนหลัก 
 ๓.๔  แผนการปฏิรูป แผนการเก็บกู กําจัดฟนฟู เปนแผนท่ีทําข้ึนเพ่ือฟนฟูสภาพ
หลังจากเกิดภัยแลว  
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 ๔.  การบริหารแผนเผชิญเหตุใหมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ๑ การประเมินอันตรายและความเสี่ยง หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห
สถานการณท่ีมีความเลวรายท่ีสุดเพ่ือเปนการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
  ๔. ๒ การประเมินศักยภาพและทรัพยากร เปนการสํารวจตรวจสอบกําลังพล อาวุธ
ยุทโธปกรณ วัสดุอุปกรณของหนวยเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ๓ การพัฒนาแผนเผชิญเหตุและวิธีปฏิบัติ หลังจากมีการซักซอมแผนการปฏิบัติ/ 
มีการเกิดเหตุจริง หากมีสถานการณฝายตรงขามหรือฝายเรามีการเปลี่ยนแปลง ใหนําขอมูลมาพัฒนา
แผนใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  
  ๔. ๔ การประสานแผนเผชิญเหตุกับหนวยท่ีเก่ียวของ  
  ๔. ๕ การฝกอบรมและซักซอมตามแผนท่ีเตรียมไว ควรมีการซักซอมแผนเผชิญเหตุ
ตามวงรอบ/เหตุการณ หรือสภาพเหตุการณใหเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี (อยางนอยปละ ๑ ครั้ง หรือ
เปนไปตามท่ีระเบียบคําสั่งของ ตร. กําหนดไว) 
  ๔. ๖ การสื่อสารและความเขาใจกับผูท่ีเก่ียวของ อธิบายใหผูรวมปฏิบัติเขาใจหนาท่ี
และความรับผิดชอบ การติดตอสื่อสารระหวางกัน/หนวย 
 ๕. รูปแบบของแผนเผชิญเหตุ 
 ๕.๑  มีรายละเอียดครบถวน 
 ๕.๒  กะทัดรัด 
 ๕.๓  งายตอการปฏิบัติ 
 ๕.๔  เหมาะสมและสามารถซอมไดคลองตัว 
 ๕.๕  แยกข้ันตอนชัดเจน 
 ๕.๖  กําหนดสิ่งท่ีตองปฏิบัติ ไมตองปฏิบัติ 
 ๕.๗  มีรายการยอยของข้ันตอนการปฏิบัติ ทําเปนแผนภูมิ 
 ๖. ข้ันตอนการเตรียมแผน 
 ๖.๑  คนหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง 
    -  วิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดอันตราย 
    -  พิจารณาลักษณะอันตราย 
    -  ประเมินจํานวนคน สิ่งของท่ีเสี่ยงตอการเกิดอันตราย 
 ๖.๒  การประเมินศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู ใชงานได จัดหาเพ่ิม 
 ๖.๓  กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของแผน กําหนดผลลัพธท่ีตองการใหชัดเจน 
เม่ือไดดําเนินการตามแผน เชน  
  -  จํากัดและควบคุมสถานการณ 
  -  ปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน ใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด 
 ๖.๔  กําหนดวงรอบการซักซอมการปฏิบัติ 
 ๖.๕.  การทบทวนแผนและข้ันตอนท่ีไดปฏิบัติไปแลว หากพบขอบกพรอง นํามา
ปรับปรุงแกไข 
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 ๗. องคประกอบสําคัญของแผนเผชิญเหตุ 
 ๗.๑  วัตถุประสงคและขอบเขตของแผน 
 ๗.๒  การดําเนินการตามข้ันตอนเม่ือเกิดเหตุ 
 ๗.๒.๑  การรายงานเหตุเบื้องตน 
  ๗.๒.๑.๑ วิธีการรายงาน 
  ๗.๒.๑.๒ หัวขอขาวสารท่ีตองการ 
  ๗.๒.๑.๓ สิ่งท่ีตองทําเม่ือไดรับรายงาน และวิธีการสื่อสารท่ีจะ
รายงานตอไปยังผูเก่ียวของ 
 ๗.๒.๒ การตอบรับเม่ือไดรับรายงานและการประเมินสถานการณ 
  ๗.๒.๒.๑  เจาหนาท่ีตํารวจท่ีไปถึงท่ีเกิดเหตุคนแรก ใหทําหนาท่ี ผบ.
เหตุการณในลําดับแรก เม่ือมีผูบังคับบัญชาท่ีมีระดับสูงกวามาถึงท่ีเกิดเหตุใหรายงานเหตุการณ 
ใหทราบ 
  ๗.๒.๒.๒  ผูรับผิดชอบในการประเมินสถานการณ 
  ๗.๒.๒.๓  ผูประเมินความรุนแรงของเหตุการณ 
 ๗.๓ สิ่งจําเปนท่ีตองปฏิบัติทันที 
  ๗.๓.๑ การใหสัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน  
  ๗.๓.๒ การเรียกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
  ๗.๓.๓ การอพยพผูท่ีไมเก่ียวของ 
  ๗.๓.๔ การชวยเหลือผูประสบภัย 
  ๗.๓.๕ การติดตอเจาหนาท่ีราชการท่ีเก่ียวของ 
  ๗.๓.๖ กรณีจําเปนใหทําการต้ังศูนยปฏิบัติการสวนหนาในแตละพ้ืนท่ี 
  ๗.๓.๘ การจัดการและอํานวยความสะดวกดานการจราจร 
 ๗.๔ หากมีกรณีเกิดเหตุลุกลามเกินขีดความสามารถท่ีสงผลกระทบตอสภาพโดยรวม 
ผูรับผิดชอบตองรายงานผูบังคับบัญชาและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๗.๕ การเลิกสถานการณฉุกเฉิน ตองกําหนดวาใครจะเปนผูประกาศเลิกสถานการณ
และสถานการณเชนใดจะประกาศเลิก 
 ๘. หัวขอสําคัญของแผนเผชิญเหตุ ประกอบดวยหัวขอสําคัญ ดังนี้ 
  ๘.๑  สถานการณ 
 -  สมมติฐาน 
 -  วัตถุประสงค 
 - นิยามศัพท 
 ๘.๒ ภารกิจ 
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 ๘.๓ การปฏิบัติ 
  ๘.๓.๑ แนวคิดในการปฏิบัติ อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติ 
  ๘.๓.๒ หนวยปฏิบัติ 
  ๘.๓.๓ หนวยรวมปฏิบัติ/สนับสนุน 
  ๘.๓.๔ คําแนะนําในการประสาน  
  ๘.๔  ธุรการและการสงกําลังบํารุง 
   ๘.๔.๑ ธุรการ 
   ๘.๔.๒ สงกําลังบํารุง 
  ๘.๕ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
   ๘.๕.๑ การบังคับบัญชา 
   ๘.๕.๒ การสื่อสาร 
  ๘.๖ ภาคผนวก 
   ผนวก  ก  ผังการบังคับบัญชา 
   ผนวก  ข  การจัดกําลังเฉพาะกิจ 
   ผนวก  ค  แผนท่ี สถานการณ 
   ผนวก  ง  แบบรายงาน 
   ผนวก  จ  ขายการสื่อสาร 
   ผนวก  ฉ  การแจกจาย 
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 คําส่ังยุทธการ (OPORD – OPERATION ORDER) 
 ๑. ความมุงหมาย 
     ความมุงหมายของคําสั่งยุทธการ คือ การใหผูบังคับหนวยรองทราบสิ่งสําคัญเพื่อดําเนิน
กลยุทธ สิ่งสําคัญเหลานี้ ไดแก สถานการณ ภารกิจ การมอบกิจเฉพาะใหแกกองกําลัง/หนวย และ
การจัดใหมีการสนับสนุนและการชวยเหลือตางๆ เม่ือการยุทธนั้นตองกระทําโดยทันที คําสั่งสมบูรณ 
หรือคําสั่งเปนสวนๆ ยอมจัดทําข้ึนโดยอาศัยขอตกลงใจ และแนวความคิดในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา
ท่ีไดประกาศไว เม่ือการยุทธอันหนึ่งจะตองทําในหวงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต คําสั่งยุทธการ อาจไดแก 
แผนยุทธการ ซ่ึงจะปฏิบัติในเม่ือมีคําสั่งใหใชได โดยมีคําชี้แจงเพ่ิมเติม ตัวอยาง เชน “ใหใชแผน
ยุทธการท่ี ๑๖ เปนคําสั่งยุทธการท่ี ๘ วัน ว. เวลา น. คือ ๑๕๑๗๐๐ ก.ค.๓๖…” 
 ๒. ขอความในคําส่ังยุทธการ 
     คําสั่งยุทธการควรกําหนดรายละเอียดเฉพาะเทาท่ีจําเปนสําหรับผูบังคับกองกําลัง/ 
หนวยรองสําหรับจัดทําคําสั่งของหนวยนั้นๆ และเพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการประสานงานกัน รายละเอียด
ของวิธีการท่ีหนวยสนับสนุนและหนวยพิเศษตางๆ ซ่ึงจะใชแบบฟอรมเชนเดียวกันกับคําสั่งยุทธการ 
เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 ๓. การจัดทําคําส่ัง 
     กิจกรรมของฝายอํานวยการในการทําคําสั่งยุทธการ ฝายยุทธการ (สธ.๓) มีงานในหนาท่ีหลัก
ทางฝายเสนาธิการในการจัดทํา การจัดพิมพ และการแจกจายคําสั่งยุทธการของหนวยบัญชาการ 
นายทหารฝายเสนาธิการคนอ่ืน ๆ ชวยในการจัดทําบางสวนของคําสั่งยุทธการท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ทางฝายอํานวยการของตน ความชวยเหลือดังกลาวอาจแตกตางกันไปต้ังแตประโยคเดียวจนถึง 
ทําผนวกท่ีสมบูรณท้ังฉบับ ท้ังนี้ แลวแตความตองการของฝายเสนาธิการท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 15 -

- ๑๕ - 

คําอธิบายแบบฟอรมคําส่ังยุทธการ 
 

(ประเภทเอกสาร) 
  (ขอความ “ไมเปล่ียนแปลงจากคําส่ังดวยวาจา” หรือ “ไมเปล่ียนแปลงจากคําส่ัง
ดวยวาจา 
เวนขอ…..” ใหลงไวท่ีนี้ ถาไดมีการสั่งการดวยวาจาเก่ียวกับการยุทธในครั้งนี้ ถาไมมีคําสั่งดวยวาจา
ใหปลอยวางไว 
   
 ชุดท่ี  ของ        ชุด 
 หนา   ๑ ของ   ๖   หนา 
        หนวยออกคําส่ัง 
        ตําบลออกคําส่ัง (อาจใชรหัส) 

                                                              กลุมตัวเลขแสดงวันเวลาท่ีลงนามในคําส่ัง 
(คําสั่งมีผลบังคับตามเวลานี้ เวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอ่ืนในขอ ๓) 

        หมายเลขอางสาสน 
คําส่ังยุทธการท่ี ….. 
(บอกชนิดและท่ีของคําสั่ง (หมายเหตุ ๑) 
อางถึง : (ลงรายการของแผนท่ี, แผนผัง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีชวยใหเขาใจคําสั่ง การอางแผนท่ีจะตอง
ระบุประเทศ หรือ พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร และ/หรือ หมายเลขกํากับแผนท่ี มาตราสวน และชื่อ หรือ
หมายเลขระวาง) 
เขตเวลา : (เขตเวลาท่ีใชในการยุทธครั้งนี้ ถาไมจําเปนตองระบุใหชัดเจนก็เวนเสียได) 
การจัดเฉพาะกิจ : 
 ถาการจัดกําลังเขาทําการรบของหนวยยืดยาวหรือสลับซับซอน ใหลงหนวยรบหรือสวนประกอบ
ทางยุทธวิธีเพ่ือปฏิบัติกิจเฉพาะท่ีมารวมเปนหนวยบังคับบัญชาเดียวกันขึ้นนั้นลงยศและชื่อ
ของผูบังคับบัญชาของสวนปฏิบัติการนี้ดวย ถาเห็นสมควร ลงชื่อของหนวยนอกอัตราโดยสมบูรณ 
ชื่อยอตางๆ อาจนําไปใชสําหรับหนวยในอัตราได 
 การเขียนลงนี้ใหลงหนวยข้ึนสมทบดวย ยกเวนหนวยนั้นจะมีคําวา “สต.” “ชร.” “พย.”“ชต.” 
หรือ “ควบคุมทางยุทธการ” ระบุไว ซ่ึงแสดงวามีบทบาทสนับสนุนตอหนวยท่ีออกคําสั่งเทานั้น 
 เวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวในการข้ึนสมทบ การแยกหนวย หรือการสนับสนุนท่ีมีผลบังคับใช
อาจนําลงในท่ีนี้ดวย แทนท่ีจะนําลงในขอ ๑ ค. ถาสามารถทําได 
 

(ประเภทเอกสาร) 
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- ๑๖ - 

(ประเภทเอกสาร) 
 
 ชุดท่ี  ของ        ชุด 
 หนา   2 ของ   ๖   หนา 
   
 (ขอความยอแสดงท่ีมาของเอกสาร) 
  ลําดับของหนวยท่ีเคลื่อนท่ีตามเสนหลักการรุกในการยุทธดวยวิธีรุกนั้น อาจนําลง 
ในที่นี้ก็ได อยางไรก็ดี หากมีการใชเทคนิคนี้แลว ควรจะมีหมายเหตุเพื่ออธิบายประกอบตาม 
ความเหมาะสมดวยการจัด เฉพาะกิจจะนําไปลงในขอ ๓ หรือทําเปนผนวกประกอบคําสั่งได ถาไมไดนําลง
ไวในท่ีนี้แลว 
๑. สถานการณ 
      ขาวสารของสถานการณท้ังปวงท่ีสําคัญเพ่ือใหเกิดความเขาใจสถานการณ ท่ีกําลังดําเนินอยู
ขอนี้แบงเปน ๓ ขอยอย ขอนี้จะมีขอยอย ก., ข. และ ค. ดังกลาวไวขางลาง 
 ก. ฝายขาศึก ไดแก ขาวสารท่ีเปนจริงเก่ียวกับฝายตรงขาม สวนมากเปนการอางเอกสาร, 
แผนบริวาร หรือผนวกขาวกรองท่ีจัดทําข้ึน ซ่ึงเปนการเพียงพอแลว (หมายเหตุ ๒) 
 ข. ฝายเรา ขาวสารเก่ียวกับหนวยเหนือ (อยางนอยตองกลาวถึงภารกิจของหนวยเหนือ) 
หนวยขางเคียง (ซาย, ขวา, หนา และ หลัง), หนวยสนับสนุน หรือ หนวยเพ่ิมเติมกําลัง ควรระบุ
ขาวสารนี้ในขอบเขตจํากัดเพียงเทาท่ีจําเปนใหผูบังคับหนวยรองรูเพื่อปฏิบัติภารกิจของตนใหเปน
ผลสําเร็จ 
 ค. หนวยสมทบและหนวยแยก แจงรายการหนวยท่ีมาข้ึนสมทบ และหนวยท่ีแยกไปจาก
กองบัญชาการท่ีออกคําสั่งพรอมดวยเวลาท่ีมีผลบังคับใชในการปฏิบัติดวย ถาหนวยเหลานี้ไดนําลงไว
ในขอการจัดเฉพาะกิจแลว ใหอางการจัดเฉพาะกิจหรือผนวกไวในท่ีนี้ดวย สําหรับหนวยท่ีข้ึนสมทบ
อยูแลว ในขณะนั้นอาจใชคําวา “ยังคงข้ึนสมทบ” ได 
๒. ภารกิจ 
 ตองกลาวใหชัดเจนและรัดกุมถึงกิจสําคัญท่ีหนวยจะตองปฏิบัติใหสําเร็จ พรอมดวยความมุงหมาย
ตามธรรมดาแลว การกลาวถึงภารกิจนี้มักประกอบดวยคําวา ใคร, อะไร, เม่ือใด, ทําไม และท่ีไหน 
ซ่ึงมาจากคําสั่ง ของกองบัญชาการหนวยเหนือ หรือจากการคิดข้ึนของผูบังคับบัญชาเอง สวนคําวา 
“อยางไร”  (หนวยเดียวหรือหลายหนวยท่ีทําการเขาตีหลักและขอความขยายอ่ืน ๆ) นั้นเหมาะท่ีจะ
อยูในขอยอย ๓ ก. “แนวความคิดในการปฏิบัติ” มากกวา การกลาวถึงภารกิจใหทําอยางสมบูรณ 
แมวาจะกลาวในแผนบริวารยุทธการก็ตาม ในขอ ๒. นี้ไมมีขอยอย 
 

(ประเภทเอกสาร) 
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- ๑๗ - 

(ประเภทเอกสาร) 
 
 ชุดท่ี  ของ        ชุด 
 หนา   3 ของ   ๖   หนา 
 (ขอความยอแสดงท่ีมาของเอกสาร) 
๓. การปฏิบัติ 
 ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ เปนการกลาวถึงแผนทางยุทธวิธีของผูบังคับบัญชา รวมท้ัง
เจตนารมณ การดําเนินกลยุทธ และแผนการยิงสนับสนุนของผูบังคับบัญชา แมจะกลาว สั้น ๆ 
แตตองมีรายละเอียดอยางเพียงพอ เพ่ือใหมั่นใจวาหนวยรองสามารถปฏิบัติการได เจตนารมณ
ของผูบังคับบัญชาจะไดมาจากการพิจารณาเจตนารมณของ ผบ.หนวยเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ เปนการกลาวถึง
กลไกในการเอาชนะขาศึกอยางกวาง ๆ และผลลัพธท่ีตองการจะใหไดมาจากการปฏิบัติในหัวขอ
การดําเนินกลยุทธจะครอบคลุมถึงการใชหนวยดําเนินกลยุทธหลัก ซ่ึงสวนใหญแลวไดมาจากขอตกลง
ใจของผูบังคับบัญชา สวนแผนการยิงสนับสนุนนั้นไดมาจาก ขอตกลงใจของผูบังคับบัญชา และจาก
การวางแผนของฝายอํานวยการ แผนนี้รวมถึงเวลาในการเตรียม และการกลาวถึงลําดับเรงดวนในการยิง 
หวงเวลายิง และเวลาเริ่มยิงดวย 
   ๑) แนวความคิดในการปฏิบัติ อาจเขียนเปนขอเดียวหรืออาจแบงเปนหลายขอยอย 
เชน เม่ือกลาวถึงการดําเนินกลยุทธ เขียนวา “กลยุทธ” และเม่ือกลาวถึงแผนการยิงสนับสนุน 
เขียนคําวา“การยิง” ฯลฯ 
  ๒) ในกรณีท่ีการยุทธนั้นเก่ียวของกับข้ันการปฏิบัติหลายข้ัน แนวความคิดในการปฏิบัติ 
หรือกลยุทธท่ีเก่ียวของอาจจะเขียนเปนขอยอยเพ่ืออธิบายถึงแตละข้ันการปฏิบัติ ในแตละข้ันการปฏิบัติ
จะตองกําหนดชื่อไวเสมอ เชน ข้ัน ๑, ข้ัน ๒ 
  ๓) แนวความคิดในการปฏิบัติท่ียาวมาก ๆ อาจทําเปนผนวกประกอบคําสั่ง ข. ในขอยอย
ซ่ึงกํากับดวยตัวอักษรนับแตขอน้ีไป กลาวถึงกิจเฉพาะ ซ่ึงมอบหมายใหกําลังแตละสวนของหนวย
ท่ีไดรับภารกิจทางยุทธวิธี ซ่ึงจะตองปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ ภารกิจ หรือกิจเฉพาะของหนวยรอง
ซ่ึงมีกลาวไวเพียงพอแลวบนแผนบริวารยุทธการ ไมมีความจําเปนตองนํามากลาวซํ้าอีกในขอยอย
เหลานี้ เม่ือมีคําชี้แจงเปนจํานวนมาก ก็ใหเขียนลงเปนเรื่อง ๆ ถามีลําดับเรงดวนหรือลําดับในการบรรลุ
ความสําเร็จแลว ก็ใหกลาวไวดวย หนวยตาง ๆ ซ่ึงไมเปนกองหนุน ใหเรียงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 

(ประเภทเอกสาร) 
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- ๑๘ - 

(ประเภทเอกสาร) 
 
 ชุดท่ี  ของ        ชุด 
 หนา   4 ของ   ๖   หนา 
 (ขอความยอแสดงท่ีมาของเอกสาร) 
  ๑) หนวยบัญชาการผสมเหลา ใหลงลําดับแรกหากทําได หมายถึง กองบัญชาการ
ของหนวยบัญชาการท่ีใหญท่ีสุดท่ีเปนหนวยรองของหนวยท่ีออกคําสั่ง เชน หนวยรบเฉพาะกิจ เปนตน 
หนวยบัญชาการผสมเหลาใหเรียงตามลําดับตัวอักษร หรือตามลําดับหมายเลข ตามความเหมาะสม 
  ๒) หนวยกําลังรบท่ีไมอยูในประเภทตามขอ ๑) ขางบนนี้ใหเรียงตามลําดับ 
 ๒.๑) ทหารราบ 
 ๒.๒) ทหารราบยานเกราะ 
 ๒.๓) ทหารราบเคลื่อนท่ีทางอากาศ 
 ๒.๔) ทหารราบสงทางอากาศ 
 ๒.๕) หนวยยานเกราะ ใหลงหนวยรถถังเปนลําดับแรก และตามดวยหนวย
เฮลิคอปเตอร หนวยทหารมา (กองพันทหารมายานเกราะของกองพล, กรมทหารมายานเกราะของ
กองทัพนอย) และหนวยทหารมาอากาศ 
 ๒.๖) หนวยกําลังรบอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน หนวยทหารชางท่ีทําภารกิจการรบ
โดยตรงเปนตน 
 ๒.๗) ทหารปนใหญ ขอทหารปนใหญนี้แบงในขอยอยลงไปอีก ขอแรกเปนเรื่อง
ของปนใหญสนาม ขอท่ีสองเปนเรื่องของปนใหญปองกันภัยทางอากาศ และในขอท่ีสามเปน การอาง
ถึงผนวกการยิงสนับสนุน ในการเขียนปนใหญสนามนั้น ใหเขียนหนวยในอัตราและหนวยข้ึนสมทบ
เรียงตามลําดับหมายเลข (หมายเลขของกรม) เริ่มตนดวยหนวยท่ีมีหมายเลขนอยท่ีสุด ในขอยอย 
ปนใหญนี้ใหกลาวถึงการจัดปนใหญเพ่ือทําการรบ และ การอางถึงผนวกการยิงสนับสนุน 
 ๓) หนวยอ่ืน ๆ ท่ีใหการสนับสนุนการรบ หนวยเหลานี้ใหเขียนเรียงตามลําดับ
ตัวอักษรท่ีแสดงเหลาภารกิจสนับสนุนทางการชวยรบตามปกติไมเขียนลงในนี้ ไมมีความจําเปนท่ีตอง
เขียนหนวยตาง ๆ ท้ังสิ้นในหนวยบัญชาการ เวนไวแตเม่ือตองการใหคําแนะนา ในการใชหนวยใด
หนวยหนึ่งทางยุทธวิธีโดยเฉพาะท้ังหนวย ตัวอยางเชน คําแนะนําแกหนวยทหารชางหนวยหนึ่งยอม
เก่ียวกับการสนับสนุนการรบ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของภารกิจของหนวยเทานั้น 
 
 

(ประเภทเอกสาร) 
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- ๑๙ - 

(ประเภทเอกสาร) 
 
 ชุดท่ี  ของ        ชุด 
 หนา   5 ของ   ๖   หนา 
 (ขอความยอแสดงท่ีมาของเอกสาร) 
  ๔) กองหนุน การประกอบกําลังและคําแนะนําท่ีจะใหเขียนในขอยอยกอนขอยอย
สุดทายของ ขอ ๓. และเขียนคําวา “กองหนุน)  
  ในกรณีท่ีหนวยหนึ่ง ๆ เปนกองหนุนท้ังสิ้นในเวลาท่ีคําสั่งมีผลบังคับใช หนวยดังกลาว
จะเขียนลงในขอยอยนี้เทานั้น (แมวาหนวยรองของหนวยในกองหนุนไปข้ึนสมทบหรือไปสนับสนุน
หนวยอ่ืนซ่ึงไดรับมอบภารกิจตามท่ีกลาวมาในขอขางบนนี้) หนวยท่ีไมเปนกองหนุนตามเวลาท่ีคําสั่งมี
ผลบังคับใช แตไดกําหนดใหเปนกองหนุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตใหเขียนลงไวในขอยอยกอน
ขอนี้ตามความเหมาะสม และใหเขียนในขอยอยนี้ดวย พรอมกับขอความวาเม่ือใดหรือภายใต
ภาวการณใดท่ีจะใหหนวยน้ันเปนกองหนุนไวดวย การเขียนหนวย ต้ังแตสองหนวยหรือมากกวา
ในขอยอยนี้มิไดหมายความวาเปนการข้ึนสมทบเทานั้น 
  ๕) ขอยอยสุดทายของ ขอ ๓. มีหัวขอวา“คําแนะนําในการประสาน” จะบรรจุ
รายละเอียดของการประสานงานและการควบคุมท่ีนาํมาใชกับหนวยตาง ๆ ของหนวยบัญชาการ
ต้ังแตสองหนวยข้ึนไป ลําดับความเรงดวนและระเบียบการประสานงานสําหรับการใชหวงอากาศ
เหนือสนามรบก็เขียนลงท่ีนี้ดวย 
๔. การชวยรบ 
  กลาวถึงคําชี้แจงทางการชวยรบท่ีเก่ียวของและหนทางซ่ึงการสนับสนุนดังกลาว
จะจัดทําข้ึนสาํหรับการยุทธน้ัน รวมท้ังอัตรากระสุนท่ีใชได อัตรากระสุนพิเศษ และการแบงมอบ 
สิ่งอุปกรณรายการท่ีขาดแคลนยิ่ง ถาคําสั่งการชวยรบยังมีผลบังคับใช หรือจายแยกตางหาก หรือถามี
การแจกจายผนวกการชวยรบ ก็ใหอางถึงเรื่องเหลานั้น ขอ ๔. นี้มียอยอยางไรก็ไดตามตองการ และถือ
ตามลําดับและตามหัวเรื่องของขอตาง ๆ ตามคําสั่งการชวยรบ 
๕. การบังคับบัญชาและการส่ือสาร 
  คําแนะนาเกี่ยวกับการบังคับบัญชาและการปฏิบัติการติดตอสื่อสาร ขอนี้อาจมี
ขอยอยมากเทาใด ก็ไดตามความตองการ ตามธรรมดาแลวมีขอยอยสองเรื่อง คือ “การบังคับบัญชา” 
และ “การส่ือสาร” คําแนะนํา ทางการบังคับบัญชา ไดแก ท่ีตั้งของท่ีบังคับการ (ทก.) ของหนวยรอง 
 
 

(ประเภทเอกสาร) 
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(ประเภทเอกสาร) 
 
 ชุดท่ี  ของ        ชุด 
 หนา   6 ของ   ๖   หนา 
 (ขอความยอแสดงท่ีมาของเอกสาร) 
และของหนวยเหนือ ในขอนี้ตองเขียนการกําหนดท่ีบังคับการสํารองและการสืบตําแหนงการบังคับบัญชา
ไวดวย ถามิไดกําหนดเรื่องนี้ไวใน รปจ. คําแนะนํา ในการสื่อสารอาจอางถึงผนวกก็ได แตอยางนอยท่ีสุด 
ควรจะเขียนตัวเรื่องและจายหมายเลขกํากับของคําแนะนา การปฏิบัติการสื่อสาร (นปส.) ท่ีใชอยูใน
ขณะนั้นไวดวย 
การตอบรับ : 
  ขอนี้เปนสวนหนึ่งของทายคําสั่งซ่ึงระบุไวในท่ีนี้ เปนการแสดงวาผูรับจะตองตอบวา
ไดรับและเขาใจในคําสั่งแลว โดยใชหมายเลขอางสาสนท่ีกําหนดไวในหัวขอคําสั่ง หรืออาจใชวิธีการ
อ่ืนท่ีกําหนดข้ึนมาก็ได 
        
        ลายเซ็นของผูบังคับบัญชา   
               (หมายเหตุ ๔) 
 
ผนวก : เรียงตามลําดับตัวอักษรดวยหัวขอเรื่อง ถาผนวกจะจายใหภายหลัง ใหเขียน “(จายแยก)”
ตอทายชื่อผนวกนั้น สําหรับการเขียนวา “(เวน)” ใชเฉพาะในการฝกท่ีไมตองการจัดทําเอกสารท่ี
ไมเก่ียวของโดยตรงกับการฝกนั้น ๆ 
 
การแจกจาย : แสดงใหเห็นวาคําสั่ง หรือแผนนี้จะจายแจกใหกับใคร มักนิยมใชเปนรหัสในการแจกจาย
เชน แบบ ก, แบบ ค ซ่ึงไดกําหนดรายละเอียดของการแจกจายใหกับหนวยใดบางไวใน รปจ.ของหนวย
หรืออาจใชวิธีการผสมระหวาง รหัสการแจกจาย กับรายชื่อหนวย/เจาหนาท่ีท่ี ไมมีอยูในรายการ
การแจกจายของหนวยก็ได เม่ือแจกจายคําสั่งใหกับหนวยของชาติพันธมิตร โดยปกติแลวจะลงหนวย
ในรายการแจกจายท้ังหมด ไมใชรหัสในการแจกจาย 
 
การรับรองสําเนา : (หมายเหตุ ๔) 
 
 

(ประเภทเอกสาร) 
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หมายเหตุ 
๑. ชนิดของคําส่ังยุทธการ (เชน ทบ., ทร., ทอ. หรือรวม) ตามปกติแลวมักจะเขียนในเวลาปฏิบัติการ
ยุทธผสม หรือการยุทธรวม ถาเปนคําสั่งภายในเหลาทัพเดียวแลวก็ไมตองบอกชนิดของคําสั่งยุทธการ 
ถาจําเปนอาจใชนามรหัสของการยุทธนั้นก็ได คําสั่งยุทธการของหนวยบัญชาการหนึ่ง ๆ นั้น ใหเรียง
หมายเลขตามลําดับจนครบรอบปปฏิทิน 
๒. การอางผนวก อาจทําไดทุกโอกาสท่ีตองการ เพ่ือใหผูอานเกิดความสนใจผนวกนั้น ๆ ท้ังนี้ ใหอาง
เพียงครั้งเดียวก็พอแลว 
๓. เม่ือเขียนหนวยซ่ึงมีท้ังหมายเลขลําดับของหนวยตนสังกัด และช่ือตามตัวอักษรท้ังสองอยาง
ใหเขียนเรียงตามหมายเลขตามลําดับและหนวยตนสังกัดและเขียนเรียงตามลําดับตัวอักษรของหนวย
ในหนวยตนสังกัดนั้น ถาหากมีมากกวาหนึ่งหนวยในหนวยตนสังกัดเดียวกัน 
๔. ช่ือและยศของผูบังคับบัญชาจะปรากฏอยูในสําเนาคําส่ังทุกฉบับ ตนฉบับของคําส่ัง (หมายเลข ๑)
ตองลงลายมือชื่อโดยผูบังคับบัญชา หรือโดยผูแทนผูมีอํานาจโดยเฉพาะคนใดคนหนึ่ง ตนฉบับนี้
เปนเอกสารทางประวัติศาสตร ซ่ึงจะเก็บรวมไวในแฟมของกองบัญชาการ ถาผูบังคับบัญชา รอง หรือ
เสนาธิการลงนามในฉบับแรก ซ่ึงเม่ือสําเนาออกเปนคําสั่งท่ีมีลายเซ็นเหมือนกันเชนนั้นไดทุกฉบับโดย
เครื่องอัดสําเนาอัตโนมัติแลวก็ไมจําเปนตองมีการรับรองสําเนาอีก แตถามิไดลงนามไวในคําสั่งเชนนั้น 
สําเนาคําสั่งตอไปทุกฉบับจะตองมีการรับรองสําเนาอีก แตถามิไดลงนามไวในคําสั่ง เชนนั้น สําเนา
คําสั่งตอไปทุกฉบับจะตองมีการรับรองสําเนาโดย นายทหารฝายเสนาธิการหรือนายทหารฝายอํานวยการ
ของหนวยผูท่ีรับผิดชอบในการทําคําสั่งนั้น 
๕. คําวา “ไมเปล่ียนแปลง” “ใหดูแผนบริวาร” “ผนวก…” “สรุปขาวกรองท่ี…” “ไมมี” ยอมให
เขียนลงได และตามขอเท็จจริงแลวอาจนาํมาใชไดตามความจําเปนและตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือทําให
คําสั่งสั้นลง ขอยอย ๑ ก., ๑ ข., ๑ ค., ๒., ๓., ๕., พรอมกับหัวเรื่องแตละขอควรจะมีอยูในคําสั่ง
ยุทธการเสมอ 
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เนื้อหาวิชา 

การฝกอบรมขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีงานอํานวยการในสถานีตํารวจ 
หัวขอวิชา “การจัดทําโครงการ” 

 
ขอบเขตวิชา 
 ๑.  หัวขอการเขียนโครงการ 
 ๒.  กรอบในการประมาณการคาใชจายในโครงการ 
รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
 ๑.  หัวขอการเขียนโครงการ 
  ๑.๑ ชื่อโครงการ หลักการเขียนชื่อโครงการ พิจารณาจาก 
   ๑.๑.๑ ระยะเวลาและความตอเนื่องของโครงการ 
  ๑.๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการ 
  ๑.๑.๓ เจาของงบประมาณ/หนวยงานท่ีใหการสนับสนุน 
  ๑.๒ หลักการและเหตุผล 
   ชี้แจงรายละเอียดของปญหาและความจําเปนท่ีเกิดข้ึน ท่ีจะตองแกไข ตลอดจน
ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินการตามโครงการ และใหกําหนดความเสียหายท่ีจะเกิดจาก 
การไมดําเนินการตามโครงการนี้ 
  ๑.๓ วัตถุประสงค 
   ๑.๓.๑ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือแผนหลัก 
   ๑.๓.๒ ใหเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม ชัดเจนและสามารถวัดได 
  ๑.๔ เปาหมาย 
   ๑.๔.๑ สามารถระบุปริมาณท่ีชัดเจนได 
   ๑.๔.๒ อยูภายในกรอบท่ีสามารถดําเนินการไดภายในกรอบงบประมาณท่ีไดรับ 
  ๑.๕ วิธีการดําเนินการ 
   ใหอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติ 
   -  การเตรียมการ 
   -  การปฏิบัติ 
   -  การประเมินผล 
  ๑.๖ ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตองระบุเวลาท่ีชัดเจน (ใหทําเปนปฏิทินการทํางาน) เริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ 
  ๑.๗ สถานท่ีดําเนินการ 
   ใหพิจารณาระบุสถานท่ีจากเปาหมายโครงการ หรือวัตถุประสงคของการจัดทํา
โครงการ 
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  ๑.๘ งบประมาณ 
   ๑.๘.๑ แหลงท่ีมาของงบประมาณ ใหพิจารณาจากแหลงงบประมาณดังนี้  
    -  งบประมาณแผนดิน  
    -  เงินกู หรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ 
    -  เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ เชน เงินบริจาค หรือ งบเอกชน  
   ๑.๘.๒  การคิดงบประมาณ 
    -  ถ า เ ป น งบประมาณแผ น ดิน  ใ ห พิ จ า รณาจากระ เ บี ยบ
กระทรวงการคลัง 
    -  ถา เปนงบประมาณท่ีมาจากเ งินกู  หรือเ งินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ ใหพิจารณาจากหลักเกณฑของเจาของงบประมาณ หากไมมีใหยึดกรอบการพิจารณา
จากระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม 
    -  ถาเปนเงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ เชน เงินบริจาค หรือ งบเอกชน 
พิจารณาตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับผูใหงบประมาณ  
    -  ใหมีการจัดทํารายละเอียดการใชจายงบประมาณไวในภาคผนวก 
  ๑.๙ ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ตองเปนหนวยงาน (สภ./สน.) 
  ๑.๑๐ การประเมินผล 
   ๑.๑๐.๑  ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดในยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 
   ๑.๑๐.๒  ถาเปนโครงการท่ีไมเก่ียวของกับแผนงานยุทธศาสตรใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 
  ๑.๑๑ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
 ๒.  กรอบในการประมาณการคาใชจายในโครงการ  
  การจัดทําโครงการจะตองพิจารณาประมาณการคาใชจายใหครอบคลุมทุกภารกิจหรือ
กิจกรรมท่ีจําเปนตองใชงบประมาณ รวมถึงคาใชจายในอนาคตท่ีจะมีข้ึน 
  โดยพิจารณาจากระเบียบกระทรวงการคลัง และกรอบการใชจายงบประมาณของ
หนวยเจาของงบประมาณ 
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แบบฟอรมการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

เพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
หนวยงาน : ........................................................................................................................................... 
ผลผลิต : ............................................................................................................................................... 
กิจกรรมหลัก : ...................................................................................................................................... 
กิจกรรมยอย : ........................................................................................................................................ 
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม ...................................................................................................................... 
๒. ความสอดคลองกับนโยบาย/มติ ค.ร.ม. 
          ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)              ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน 
          นโยบายเรงดวน/สําคัญ (๑๖+๙)                         ภารกิจพ้ืนฐาน 
๓. สถานภาพโครงการ :           โครงการใหม               โครงการตอเนื่อง 
๔. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. วัตถุประสงคของโครงการ :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ : 
……………………………………………………………...............................…………………………………….……………… 
๗. กลุมเปาหมาย :  
.……………………………………………………………................…………………………………………………………………. 
๘. สถานท่ีดําเนินการ : 
…………………………………………………………………………………………………..........................……………………. 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
……………………………………………………………………………………………...........................………………………… 
๑๐. ตัวชีว้ัดเปาหมายโครงการ 
 ๑๐.๑ เชิงปริมาณ : 
 ๑๐.๒ เชิงคุณภาพ : 
 ๑๐.๓ เชิงเวลา : 
 ๑๐.๔ เชิงคาใชจาย : 
   /๑๑.แผนการปฏิบัติงาน.... 
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๑๑. แผนการปฏิบัติงาน :  
  ๑๑.๑ เปาหมายการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (หนวยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ...) 

จํานวน หนวยนับ 
  

                     สงผลตอตัวชี้วัดผลผลิต             ใช               ไมใช 
 ๑๑.๒ รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน (รายไตรมาส) 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
    
    
    

 

๑๒. งบประมาณท้ังโครงการ .............................. บาท จําแนกเปน 
 - รายจายอ่ืน ....................................... บาท 
 - รายข้ันตํ่า .......................................... บาท 
๑๓. ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 

ปงบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ (หนวย:บาท) 
๒๕๕๘   
๒๕๕๙   
๒๕๖๐   

 

๑๔. งบประมาณท่ีใชในปท่ีผานมากรณีโครงการตอเนื่อง 
ปงบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ (หนวย:บาท) 

๒๕๕๕   
๒๕๕๕   

 

๑๕. การจัดสรรงบประมาณ : 
  -  สวนกลาง .......................... บาท 
 -  สวนภูมิภาค ...................... บาท 
 
     /๑๖. รายละเอียด..... 
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๑๖. รายละเอียดงบประมาณ 
      หนวย : บาท 

หมวดงบรายจาย งบประมาณ 
งบบุคลากร :  

• เงินเดือน  
• คาจางประจํา  
• พนักงานราชการ  

งบดําเนินงาน :  
• คาตอบแทน  

รายการ  
• คาใชสอย  

รายการ  
• คาวัสดุ  

รายการ  
• คาสาธารณูปโภค  

รายการ  
งบลงทุน :  
• ครุภัณฑ  

รายการ  
• ท่ีดิน/สิ่งกอสราง  

รายการ  
งบเงินอุดหนุน :  
           รายการ  
งบรายจายอ่ืน :  
           รายการ  

รวมท้ังส้ิน  
 

๑๗. การติดตามประเมินผล 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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โครงการติดตามประเมินผลและแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย 
และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) สัญจร 

ของตํารวจภูธรภาค ๔ 
……………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือโครงการ : โครงการติดตามประเมินผลและแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) 
สัญจรของตํารวจภูธรภาค ๔ 

เลขรหัสโครงการ: นาคราช ๕๕-๐๑-๐๑-๐๓๙ 
หนวยรับผิดชอบโครงการ: ตํารวจภูธรภาค ๔ 
หนวยรับผิดชอบดําเนินการตามโครงการ: กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค ๔ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 งานดานถวายความปลอดภัย ถือเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญสูงสุดอันดับแรก ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและตํารวจภูธรภาค ๔ ซ่ึงไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ท้ังนี้ ดวยองคพระมหากษัตริย พระราชินี รชัทายาท ผูสําเรจ็ราชการแทนพระองค และพระบรมวงศานวุงศ
ทุกพระองค ทรงบําเพ็ญคุณประโยชนใหกับประชาชนและกับประเทศชาติอยางยิ่งยวดเสมอมา ทําให
ทรงดํารงอยูในฐานะเปนท่ีเคารพสักการะ และเปนท่ีเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยและขาราชการตํารวจ
ทุกคนท่ัวประเทศ 
 ภารกิจหนาท่ีในการถวายความปลอดภัยนั้น นอกจากการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย 
ซ่ึงเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญแลว ยังรวมตลอดถึงการปฏิบัติอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการถวายพระเกียรติอีกดวย 
นอกจากองคพระมหากษัตริยพระราชินี รัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค และพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค แลว ภารกิจดังกลาวยังครอบคลุมถึง ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ โดยถือเปน
ภารกิจท่ีสําคัญเชนเดียวกัน 
 สําหรับการเสด็จพระราชดําเนินสวนพระองคนั้น ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอนจากการถวายความปลอดภัยในดานการจราจรนอยท่ีสุด จึงไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประสานงานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) 
มีหนา ท่ีควบคุม อํานวยการประสานงาน กํากับดูแลการปฏิบั ติงานของศูนยประสานงาน 
ดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน (ดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ) ใหเปนไป 
ตามนโยบายการปฏิบัติดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน กําหนดท่ีจะใหประชาชนไดรับ
ผลกระทบจากการถวายความสะดวกดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนินนอยท่ีสุด 

 
/ตํารวจภูธร... 
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 ตํารวจภูธรภาค ๔ จึงไดจัดต้ังศูนยประสานงานดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน 
เพ่ือเปนการสนับสนุนใหขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสั่งการใหหนวยในสังกัด อบรมชี้แจงและทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติทุกครั้ง และได
แจกจายสมุดคูมือนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกดานการจราจรในการเสด็จ
พระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) แตปรากฏวาในการเสด็จพระราชดําเนินนั้น ยังมีเจาหนาท่ี 
ผูปฏิบัติบางสวนยังไมเขาใจการปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน
กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว และใหตระหนักถึงความสําคัญของงานดานถวายความปลอดภัย สมควร
ท่ีจะไดมีการปรับปรุงพัฒนาใหความรูแกเจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีถวายความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงจัดทําโครงการติดตามประเมินผลและแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) สัญจร
ของตํารวจภูธรภาค ๔ ข้ึน เพ่ือทําการฝกอบรมใหความรูแกขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร 
ภาค ๔ และกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเก่ียวกับวัตถุประสงค ทักษะ แนวทาง และวิธีการปฏิบัติ 
ในการถวายความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการ
สวนพระองค) เพ่ือใหการถวายความปลอดภัยเปนไปอยางสมพระเกียรติ เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
และประชาชนไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด ตอไป 
๒. วัตถุประสงค 
      ๒.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย และอํานวย
ความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) ใหแกขาราชการ
ตํารวจ 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย 
 ๒.๓ เพ่ือใหการถวายความปลอดภัยสําเร็จลุลวง สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
 ๒.๔ เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนและประชาชน ทราบถึงความสําคัญของภารกิจในการถวายความปลอดภัย 
ซ่ึงถือวาเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญสูงสุดอันดับแรก ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๓. เปาหมาย 
 ฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขาราชการตํารวจในสังกัดท่ีมีหนาท่ีในการถวายความปลอดภัย 
รวมท้ังหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ จํานวน ประมาณ ๑,๒29 คน ประกอบดวย 
 ๓.๑ ขาราชตํารวจในสังกัด ภ.๔ และหนวยอ่ืนท่ีตั้งในพ้ืนท่ี ภ.๔ จํานวน ๑,140 คน 
 ๓.๒ หนวยงาน ฝายปกครอง/สวนทองถ่ิน ในสังกัด ภ.๔ จํานวน ๖๐ คน 
 ๓.๓ หนวยงาน สํานักงานขนสงจังหวัดในพ้ืนท่ี ภ.๔ จํานวน ๑๒ คน 
 ๓.๓ หนวยงาน สถานศึกษา ในสังกัด ภ.๔ จํานวน ๑๒ คน 
 ๓.๔ เจาหนาท่ี ตร.สวนกลาง และ สยศ.ตร. จํานวน 5 คน (รายละเอียดตาม ผนวก ก.) 
 

/๔. ระยะเวลาดําเนินการ... 
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๔. ระยะเวลาดําเนินการฝกอบรม 
 วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ วัน 
๕. การดําเนินการ  
 ๔.๑ ดําเนินการฝกอบรมสัมมนาขาราชการตํารวจรวมท้ังหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหมี
ความรูความเขาใจ เก่ียวกับงานถวายความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการ
เสด็จฯ สวนพระองคตามกําหนดการฝกอบรมสัมมนาใน ผนวก ข. 
 ๔.๒ สยศ.ตร. เชิญวิทยากรจาก ผูแทนราชเลขาธิการ, ผูแทนกรมราชองครักษ, ผูบัญชาการ
สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา หรือผูแทน, ผูแทนนายตํารวจราชสํานักประจํา วังศุโขทัย และ
ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ บรรยายใหความรูแกผูรับการฝกอบรม 
 ๔.๓ ให ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๔ รับผิดชอบดําเนินการตามโครงการนี้ 
๖. ประเภทกิจกรรม 

เปนกิจกรรมรอง  
๗. ความเช่ือมโยงของโครงการ 
 เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร ภ.๔ ขอ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก 
 เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร ตร. ขอ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
หลัก 
๘.สถานภาพโครงการ 
 เปนโครงการใหม สามารถดําเนินการไดทันที 
๙. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณคณะกรรมการอํานวยการจราจรฯ จํานวน ๓๒9,๑9๕ บาท (สามแสนสองหม่ืน
เกาพันหนึ่งรอยเกาสิบหาบาทถวน) (รายละเอียดตาม ผนวก ค.) 
๑๐. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ ทําใหขาราชการตํารวจท่ีผานการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จ 
พระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) สามารถนําไปปฏิบัติและถายทอดไดอยางถูกตอง 
 ๑๐.๒ ทําใหการปฏิบัติในการถวายความปลอดและอํานวยความสะดวกการจราจรในการ  
เสด็จฯ สวนพระองคในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ และบรรลุผลสูงสุด 
 ๑๐.๓ ทําใหขาราชการตํารวจในสังกัดท่ีผานการฝกอบรม มีความพรอม มีการพัฒนา และ
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีในการถวายความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานการจราจร  
ในการเสด็จฯ สวนพระองค 

๑๐.๔ ทําใหหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของไดทราบถึงความสําคัญของภารกิจในการถวายความ
ปลอดภัย ซ่ึงถือวาเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญสูงสุดอันดับแรก ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 
/11. ผลสัมฤทธิ์... 
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๑๑. ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑๑.๑ ผลผลิต (ตัวชี้วัด/เปาหมาย) 
 (๑) จํานวนผูผานการฝกอบรม/๑,๒29 นาย 
 (๒) ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการถวายความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน  
(เปนการสวนพระองค)/สูงข้ึน 
 (๓) หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของไดทราบถึงความสําคัญของภารกิจในการถวาย 
ความปลอดภัย/สูงข้ึน 
        ๑๑.๒ ผลลัพธ (ตัวชี้วัด/เปาหมาย) 
  (๑) การถวายความปลอดและอํานวยความสะดวกการจราจรในการเสด็จฯ 
(สวนพระองค)/มีประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ และบรรลุผลสูงสุด 
  (๒) การถวายความปลอดและอํานวยความสะดวกการจราจรในการเสด็จฯ 
(สวนพระองค)/ประชาชนไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด  
๑๒. การกํากับดูแลและการประเมินผล 
       ตํารวจภูธรในสังกัด และฝายอํานวยการ ๓ บก.อก.ภ.๔ เปนผูประเมินผล โดยใชการรายงาน 
ตามสายงานปกติ 

 พันตํารวจเอก ผูเขียนโครงการ 
                     (ประพันธ เวทีกูล) 
                       ผูกํากับการฝายอํานวยการ ๓ 
                                                  กองบังคับการ อํานวยการตํารวจภูธรภาค ๔ 

 พันตํารวจเอก     ผูเสนอโครงการ 
                   (พานทอง สุวรรณจูฑะ) 
         รองผูบังคับการฯ ปฏิบัติราชการแทน  

  ผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค ๔ 

 พลตํารวจตรี     ผูเห็นชอบโครงการ 
                          (บุญเลิศ ใจประดิษฐ) 
          รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ 
 พลตํารวจโท  ผูอนุมัติโครงการ 
                  (สมพงษ  คงเพชรศักด์ิ) 
              ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ 
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36 

ผนวก ข : กําหนดการประชุมฯ 
ประกอบ : โครงการติดตามประเมินผลและแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยและอํานวย   

ความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) สัญจร
ของตํารวจภูธรภาค ๔ 

 
 

กําหนดการประชุมฯ 
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ณหอประชุมมหาวิทยาลัยอีสาน 
ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

เวลา รายการ 

๐๗.๐๐– ๐๘.๓๐ น. - ผูเขารวมอบรมสัมมนาลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ น. - ผูเขารวมอบรมสัมมนาเขาประจําท่ีนั่งในหองประชุมฯ 

๐๙.๐๐ น. - เปดการประชุมสัมมนา โดย พล.ต.อ.วรพงษ  ชิวปรีชา เปนประธาน   

๐๙.๑๐ – ๑๐.๒๐ น. - เสวนาใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการถวายความ
ปลอดภัย และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราช
ดําเนิน (เปนการสวนพระองค) 

วิทยากร : จาก ผูแทนราชเลขาธิการ, ผูแทนกรมราชองครักษ,  
ผูบัญชาการสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา หรือผูแทน,  
ผูแทนนายตํารวจราชสํานักประจํา วังศุโขทัย และผูแทนจาก ตร. 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. - รับประทานอาหารวาง 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. - เสวนาใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ (ตอ) 

๑๒.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

 
หมายเหตุ – กําหนดการ หัวขอประชุมสัมมนา และวิทยากรผูเขารวมเสวนา อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม 
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เนื้อหาวิชา 

การฝกอบรมขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีงานอํานวยการในสถานีตํารวจ 
หัวขอวิชา “การขับเคล่ือนฯ และติดตามประเมินผล” 

 
ขอบเขตวิชา 
 ๑. ความสําคัญของการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
 ๒. ชวงระยะเวลาในการประเมินผล 
 ๓. หลักเกณฑการพิจารณาในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
๑. ความสําคัญของการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล 
 การขับเคลื่อนฯ เปนการผลักดันใหผูปฏิบัติทุกระดับไดรับรู เขาใจ ยอมรับ และมีทัศนคติท่ี
ดีตอสิ่งท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 การติดตามประเมินผล ทําใหมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือมาตรฐานการดําเนินการท่ี
ชัดเจน ทําใหมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา ทําใหแผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
เกิดการควบคุมคุณภาพของงานเพ่ือไมใหเกิดปญหา เพ่ือวิเคราะหทุกการทํางานไมใหเกิดปญหา และ
ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอดี ขอเสีย ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงแกไข เพ่ือให
ผูบังคับบัญชามีขอมูลประกอบการตัดสินใจวาจะดําเนินการตอไป หรือยกเลิกการดําเนินการ 
๒. ชวงระยะเวลาในการประเมินผล 
 ๑. กอนดําเนินการ สํารวจความตองการและศึกษาความเปนไปได การพิจารณาสภาพ 
ความพรอมในการดําเนินการ  
 ๒. ระหวางดําเนินการ เพ่ือศึกษาหาความกาวหนาของโครงการเพ่ือทราบปญหาอุปสรรค 
แตละชวง และนําขอมูลมาปรับปรุง 
 ๓. การประเมินเสร็จสิ้นการดําเนินการ เพ่ือดูวาบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายมากนอย
เพียงใด เนนผลท่ีเกิดจากการดําเนินการ 
 ๔. การประเมินหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการ คือการติดตามงานเปนข้ันสุดทายของการประเมิน
เพ่ือดูสภาพความสําเร็จ ความลมเหลวและผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ 
๓. หลักเกณฑการพิจารณาในการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล 
 หลักเกณฑการพิจารณาประเมินผล 
  ๑. เกณฑความกาวหนา (Progress) 
   เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายท่ีกําหนด 
ตามแผน การประเมินความกาวหนามุงท่ีจะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบปญหาอุปสรรคอะไรบาง โดยผลผลิตเทียบ
กับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs) วาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด 
อาทิ การสรางดานม่ันคงในระยะเวลาท่ีกําหนด การอบรมอาสาสมัครหรือเยาวชนในเวลาและจํานวน
ท่ีกําหนด  

- ๓๔ - 
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  ๒. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   การประเมินประสิทธิภาพ เปนการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีได กับทรัพยากรท่ีใชไป 
ในการดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร
ทางการจัดการและเวลาท่ีใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 

๑) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน 
ซ่ึงจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมประโยชน ลด
คาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต 

๒) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือ
เจาหนาท่ี ซ่ึงนอกจากจะเปนตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว  
ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการ 
และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนิน
กิจกรรม และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 

๓) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา 
อาทิ จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการฝกอบรมโครงการ D.A.R.E. 

๔) การประหยัดทรัพยากรทางการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของ 
การประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจาย
ท่ีไมจําเปนในการดําเนินการ การตัดทอนข้ันตอนการปฏิบัติซ่ึงสงผล 
ตอการลดคาใชจ ายของโครงการ การประหยัดค าพลั งงานและ 
คาสาธารณูปโภคการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม 

  ๓.  เกณฑประสทิธิผล (Effectiveness) 
   การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค
เฉพาะดาน โดยดูจากผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากร
กลุมเปาหมาย  
  ๔. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 
   เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคม
และหนวยงานในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุงหวัง (Intended 
impacts) และผลกระทบท่ีไมไดมุงหวัง (Unintended impacts) ซ่ึงอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบ
ก็ได  
  ๕. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 
   เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคสอดคลองกับ 
ความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวต้ังแตตนหรือไม ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมิน 
ความตองการท่ีแทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงาน 
สอดคลองกับการแกไขปญหาท่ีเปนจริงไดหรือไม  

- ๓๕ - 
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 ๖.  เกณฑความยั่งยืน (Sustainability) 
     เปนเกณฑการพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความ
ตอเนื่องของกิจกรรมวาจะสามารถดําเนินการตอไปได โดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอก 
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง
พ้ืนท่ีแหงใหม   
  ๗.  เกณฑความเปนธรรม (Equity) 
   เปนเกณฑท่ีมุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึง
ผลลัพธและผลกระทบจากการดําเนินการ โดยยึดหลักการวา ประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับ
หลักประกันเรื่องความเปนธรรม ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา 
(Values) และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน  
  ๘.  เกณฑความเสียหาย (Externalities)   
    เปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินเพ่ือเปนหลักประกันวา การดําเนินการจะไม
กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน  
 

- ๓๖ - 
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานยุทธศาสตร์

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.ปรีดา เปี่ยมวารี       รอง ผบก.ผก.

2. พ.ต.อ.สุรชาติ จึงดำารงกิจ รอง ผบก.ยศ.

3. พ.ต.อ.อนุชา จารยะพันธ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.1

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.ท.อัครพัชร์  ทองศรีวาณิช

2. ร.ต.อ.เพ็ชรอมร  คร่องใจ

สว.งานยุทธศาสตร์ กก.อก.บก.น.2

รอง สว.ฝอ.บก.น.1

2 ภ.1
1. พ.ต.อ.วันชัย  อิทธิฤทธิ์

2.  พ.ต.ท.นิพิฐพนธ์  อินทิตานนท์

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

สว.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

3 ภ.2
1.  พ.ต.ท.ประสาน  แก้วมหาสุริวงษ์

2.  พ.ต.ท.วิเชียร  สุขสว่าง

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.3 ภ.จว.นครนายก

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.ศรีวิชัย  ปราสาทศรี

2.  พ.ต.ต.สุริยะ  สุริยะศรี

สว.อก.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์

สว.ฝอ.ภ.จว.อำานาจเจริญ

5 ภ.4
1.  พ.ต.อ.ประพันธ์  เวทีกุล

2.  พ.ต.ท.หญิง ศศิธร  พรไพรินทร์

ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.อิทธิพล  เพี้ยงจันทร์

2.  ร.ต.ท.รุ่งชัย  วังธิยอง

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5

รอง สว.ปฏิบัติราชการ ฝอ.3 บก.อก.ภ.5

7 ภ.6
1.  พ.ต.ต.รวิกร  ทองดี

2.  ร.ต.ต.วัชรินทร์  พลแหลม

สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1.  พ.ต.ท.วินัย  มนัสปัญญากุล

2.  พ.ต.ท.อดิศร  ชูฤกษ์

สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1.  พ.ต.ท.หญิง ปารณัท  เกตุภู่พงษ์

2.  พ.ต.ท.ณรงค์  เพชรขาวช่วย

สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.วิชาญ  นุ้ยแนบ

2.  พ.ต.ท.บัญชา  มีบุญ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สตูล

11 ศชต.
1.  พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ  ถิระวุฒิ

2.  ร.ต.ท.หญิง อัสนา  ขุนเศษ

ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ศชต.   

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



งานงบประมาณ

เล่ม ๗

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ 

 
เรื่อง                 หนา 
ขอบเขตวิชา ๑                                      
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงบประมาณ ๓ 
การขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป ๘ 
การบริหารงบประมาณ ๑๐ 
ตัวอยางการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป ๑๓ 
ตัวอยางแบบฟอรมการควบคุมติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ ๔๓ 
 
ภาคผนวก 
เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD) 
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งานงบประมาณ 
 
ขอบเขตวิชา 
๑. วงจรงบประมาณ 

๑.๑ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณ 
         (๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบกลาง 
         (๒) การจําแนกประเภทของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   - งบบุคลากร 
   - งบดําเนินงาน 
   - งบลงทุน 
   - งบเงินอุดหนุน 
  - งบรายจ่ายอื่น 
   ๑.๒ การขอตั้งงบประมาณ 
        (๑) หลักเกณฑ์การขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
          (๑.๑) รายจ่ายประจําขั้นต่ํา 
   (๑.๒) รายจ่ายภารกิจพื้นฐาน 

(๑.๓) รายจ่ายภารกิจยุทธศาสตร์ 
       (๒) แบบฟอร์มการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
     ๑.๓ การบริหารงบประมาณ 
         (๑) การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
         (๒) การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ การถัวจ่าย 

     งบประมาณ  
         (๓) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 
         (๔) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   ๑.๔ การควบคุม ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
          (๑) ระดับผลผลิต / กิจกรรม 
          (๒) ระดับงบรายจ่าย 
          (๓) ระดับรายการ 
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๒. อํานาจการบริหารงบประมาณ 
  ๒.๑ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
       ๒.๒ ผู้บัญชาการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
       ๒.๓ ผู้บังคับการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
       ๒.๔ หัวหน้าสถานีตํารวจ  
 
๓. ตัวอย่างการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ  
 
4. ตัวอย่างแบบฟอร์มการควบคุมติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
5. ตัวอย่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 5.๑ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5.๑.๑ เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างไปจัดหารายการอื่น 
   - ภ.๒ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผลผลิตการป้องกันและปราบปราม  

  ยาเสพติด 
   - ภ.๙ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผลผลิตรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

  และทรัพย์สินของประชาชน เงินเหลือจ่ายจากค่าก่อสร้างอาคารท่ีพัก 
  อาศัย (แฟลต) สภ.สะเดา จว.สงขลา 

  5.๑.๒ เงินเหลือจ่ายโอนเป็นค่าสาธารณูปโภค 
     - ภ.๒ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผลผลิตการป้องกันและปราบปราม  

  ยาเสพติด 
  5.๑.๓ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- บช.น. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ผลผลิตการรักษาความปลอดภัย                
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งบดําเนินงาน ไปตั้งจ่ายในงบลงทุน  
  5.๑.๔ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบการจัดหา เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ 

ไม่เพียงพอ  
๑) ไม่เกินร้อยละ ๑๐ – อํานาจหัวหน้าส่วนราชการ  
๒) เกินร้อยละ ๑๐ – อํานาจผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
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   -  ภ.๗ โอนเปลี่ยนแปลง ผลผลิตรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมป้องกันปราบปราม และกิจกรรมผลิตและฝึกอบรมตํารวจ  
งบดําเนินงาน เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ศฝร.ภ.๗  

5.๒ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของสถานีตํารวจ 
  - สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ขอสนับสนุนงบประมาณค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า 
 5.๓ การถัวจ่ายงบประมาณ 
  - สภ.เมืองลําปาง ถัวจ่ายงบประมาณจากค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าวัสดุสํานักงาน 
 
6. เอกสารประกอบ กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      6.๑  power point 
       6.๒  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
       6.๓  คําสั่ง ตร. ที่ ๘๔๘/๒๕๔๘ ลง ๑๕ พ.ย.๒๕๔๘ เรื่อง การมอบอํานาจการบริหาร 

       งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัด    
       ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการที่ผู้บัญชาการมอบหมาย ปฏิบัติราชการแทน 
6.๔  คําสั่ง ตร.ที่ ๔๑๘/๒๕๕๒ ลง ๓ ก.ย.๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหาร

  งบประมาณในอํานาจของผู้บัญชาการ  
       6.๕  แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ ตร. 
       6.๖  แนวทางทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ บช./บก./ภ.จว. 
 
ที่ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม 
สํานักงบประมาณ                    โทร. ๐๒  ๒๗๓๙๔๔๓ 
กองงบประมาณ สงป.ตร.             โทร. ๐๒  ๒๐๕๒๐๕๔ 

๑. วงจรงบประมาณ 
๑.๑ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1.1 งบส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  1.1.2 งบกลาง 
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“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือ                    
ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่  
๓๐ กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น 

 ตัวอย่าง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ตร. ได้รับรวมทั้งสิ้น จํานวนเงิน 
๘๖,๗๖๘,๗๒๘,๓๐๐ บาท หมายความว่าจํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้ ตร. จ่าย หรือก่อหนี้
ผูกพันได้ไม่เกินจํานวนเงิน ๘๖,๗๖๘,๗๒๘,๓๐๐ บาท ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
1.2 การจําแนกประเภทงบรายจ่าย ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี มี ๕ งบรายจ่าย คือ 

1.2.๑. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล 
ภาครัฐได้เงินเดือน ค่าจ้างประจาํ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทั้งสิ่งที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจําตําแหน่ง, เงินตอบแทนรายเดอืนฯ 

1.2.๒. งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารประจํา              
เป็นรายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

1.2.๒.๑ ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ 
ราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เช่น  

       1) ค่าเช่าบ้าน  
       2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) 
 3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน 

งบประมาณรายจ่าย

บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

งบส่วนราชการและ งบกลาง
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 4) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ 
 5) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
 6) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น) 
 7) ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญา 
 8) ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต.ฯ 
 
1.2.๒.๒ ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น 

ค่าบริการสาธารณูปโภคส่ือสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย เช่น  
 1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 
 2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
 3)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 4)  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
 5)  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) 
 6)  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 7)  ค่าเช้าทรัพย์สินอื่นๆ (เช่น ครุภัณฑ์) 
 8)  ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ 
 9)  ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
 10) ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 11) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล 
 12) ค่าซ่อมบํารุงเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
 13) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรมตํารวจ 
 14) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 
 15) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าวฯ 
  
      1.2.๒.๓ ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ซึ่งโดยสภาพมีลักษณะ            
เม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของมีลักษณะคงทน
ถาวรแต่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เช่น  
    1) วัสดุสํานักงาน 
    2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
    3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
    4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
    5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
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    6) วัสดุยุทธภัณฑ์ 
    7) วัสดุสนามและการฝึก 
    8) วัสดุเคร่ืองช่วยฝึก 
    9) วัสดุคอมพิวเตอร์ 
    10) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 
    11) วัสดุจราจร 
    12) วัสดุแบบพิมพ์ 
    13) วัสดุป้องกันอันตราย 
    14) วัสดุอาหารผู้ต้องหา 
    15) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ 
    16) วัสดุงานบ้านงานครัว 
    17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
    18) วัสดุเคร่ืองมือส่ือสาร 
    19) วัสดุหนังสือ วาสาร และตําราฯ 
    
   1.2.๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น 
 1) ค่าไฟฟ้า 
 2) ค่าน้ําประปา 
 3) ค่าโทรศัพท์ ฯ 
 
         1.2.๓. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ 

1.2.๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ คือ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท รวมถึงการประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท / การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรร์าคาต่อ
หน่วยเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท เช่น 
    1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
    2.) ครุภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ 
    3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    5) ครุภัณฑ์สํานักงาน 
    6) ครุภัณฑ์อื่นๆ 
    7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เรือตรวจการณ์ 
    8) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดหา ปรับปรุงครุภัณฑ์ฯ 
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1.2.๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา 
ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง วงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงาน ค่าเวนคืน 
ค่าชดเชย เช่น 
 1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทําการพร้อมส่วนประกอบ 
 2) ค่าก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 
 3) ค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัย 
 4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  
  

1.2.๔. งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุง หรือเพื่อ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐ              
ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ                
ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้.- 
   1.2.๔.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป จ่ายตามวัตถุประสงค์ เช่น เงินรางวัล เงิน
สินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ เงินอุดหนุนสถาบันต่างๆที่ ตร.ฝาเกเรียน 
   1.2.๔.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน
ดูแลรักษา โรคเอดส์ 

1.2.๕. งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด  
หรืองบรายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนด เช่น  
   1) เงินราชการลับ 
   2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
   3) ค่าจ้างที่ปรึกษา 
   4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านยาเสพติดฯ 
 
 1.3 “งบประมาณรายจ่าย งบกลาง” หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่ายหรือเบิกจ่าย โดยงบกลาง มี ๒ ประเภท คือ 
  1.3.๑. งบกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมบัญชีกลาง เป็นงบประมาณ                    
ที่ส่วนราชการต่างๆ ขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจํานวนที่ต้องจ่ายจริง ได้แก่ 

๑) เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
๒) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
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๓) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
๔) เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 
๕) เงินสมทบลูกจ้างประจํา 
๖) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
๗) ค่าใช้จ่ายการปรับค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 

1.3.๒. งบกลาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สํานักงบประมาณ ได้แก่ 
๑.) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นงบประมาณที่ใช้จ่าย            

ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเกิดอุทกภัย, ภัยธรรมชาติต่างๆ, การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ฯลฯ 
๒.) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ 
๓.) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนิน และต้อนรับรับประมุข 

ต่างประเทศ 
๔.) เงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง 

 
  การใช้จ่ายเงินงบกลางตามข้อ 1.3.2 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ทั้งนี้หากมีเงินเหลือจ่ายให้
ส่งคืนสํานักงบประมาณ ไม่สามารถนําไปใช้ในภารกิจอื่นได้ แต่หากมีความจําเป็น ต้องขอตกลง
กับสํานักงบประมาณก่อน 

 
๑.4 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ ตร. จะเร่ิมต้นประมาณเดือน พ.ย.ของ            
ทุกปี โดยขณะน้ีเดือน พ.ย.๕๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) ตร.จะแจ้งเวียนหนังสือให้ บช., 
บก. ในสังกัด จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคําขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ  

ส่วนที่ ๑ เป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์ของ ตร. โดยส่วนนี้  
ตร.จะเป็นผู้ดําเนินการ 

ส่วนที่ ๒ เป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน ๕ งบรายจ่าย ซึ่ง บช., บก.  
จะต้องเป็นหน่วยดําเนินการและส่งข้อมูลมายัง ตร. (ฝ่าย งป.สงป.) เพื่อพิจารณาวิเคราะห์                   
ความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของ ตร. แล้วสรุปเป็นภาพรวมให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด    
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอไปยังสํานักงบประมาณ 
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1.4.1 การคํานวณเม็ดเงินงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีหลักการสําคัญดังนี้ 
หน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ บช. / บก. ลงไปจะต้องรู้สถานภาพกําลังพล ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยที่ถูกต้องชัดเจนเป็นปัจจุบัน ถือเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญ                    
เพื่อเชื่อมโยงกับงบประมาณ ดังนี้ 

1) กําลังพล เช่ือมโยง กับงบบุคลากร (เงินเดือนและสิ่งที่จ่ายควบกับเงินเดือน),                    
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการตํารวจ 20 คน ระยะเวลา 5 วัน คํานวณได้ ดังนี้  

20 x 5 x 240 = 24,000 (จํานวนคน x เวลา x อัตรา) 
๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ / สิ่งก่อสร้าง เชื่อมโยงกัน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/ค่าซ่อมแซม

ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง การขอตั้งงบประมาณทดแทน ครุภัณฑ์ที่ชํารุด เช่น 
มียานพาหนะ (รถยนต์สายตรวจ) 5 คัน ใช้น้ํามันดีเซล 200 ลิตร/เดือน ราคาลิตรละ 30 บาท 
คํานวณได้ดังนี้ 5 x 200 x 30 = 30,000 บาท (จํานวนยานพาหนะ x อัตรา x ราคา) 

1.4.2 วงเงินการขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
1.) รายจ่ายประจําขั้นต่ํา หมายถึง รายจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายตามสิทธิหรือข้อกฎหมาย 

แม้ยังไม่เริ่มดําเนินการก็คงต้องจ่ายได้แก่ 
    - งบบุคลากร 
    - งบดําเนินงาน   
     - ค่าเช่าบ้าน 
     - ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น 
     - ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร ผูกพันตามสัญญา)  
     - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) 
 

2) รายจ่ายภารกิจพื้นฐาน หมายถึง ภารกิจของ ตร .ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ เช่น 
งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งานอํานวยการ ทุกงบรายจ่าย  
         ๓) รายจ่ายภารกิจยุทธศาสตร์ หมายถึง ภารกิจของ ตร. ที่สอดรับกับนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ ทุกงบรายจ่าย  
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๒. การบริหารงบประมาณ 
  ๒.๑ การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   ตร.จะโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับ บช.ต่างๆ ซึ่ง บช.
จะต้องดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณลงไปยัง บก./ภ.จว. และ บก./ภ.จว.ก็จะโอนจัดสรร
งบประมาณลงไปยัง สน./สภ. เม่ือ สน./สภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว มีหน้าที่จัดทํา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี 
  ๒.๒ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ การถัวจ่าย
งบประมาณ 
   การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมายถึง                  
การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ จํานวนเงินของรายการที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
   การถัวจ่ายงบประมาณ หมายถึง ส่วนราชการสามารถนํางบดําเนินงาน               
ที่ได้รับไปใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หรือค่าสาธารณูปโภค แต่ละประเภทจํานวน
เท่าใดก็ได้ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่จําเป็นที่
ต้องจ่ายตามสิทธิกําลังพลเป็นอันดับแรก ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค ไม่สามารถนําไปถัวจ่าย 
เป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุได้  
  ๒.๓ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
   กรณีหน่วยมีความจําเป็น หรือมีแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการตาม
นโยบายของ ตร./รัฐบาล หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด หน่วยสามารถขอรับ                    
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยอื่น ๆ เช่น ตร., บช., จังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น 
  ๒.๔ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   หลักการสําคัญของการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหา
ในการดําเนินการของหน่วย ทั้งนี้จะต้องไม่ทําให้มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระเม่ือสิ้นปีงบประมาณ                 
โดยหนังสือแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ ตร. ได้กําหนดแนวทางปฏิบัต ิ                 
ให้ทุกหน่วยที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ต้องขอรับความเห็นชอบจาก ตร .                   
ก่อนดําเนินการทุกกรณี เมื่อ ตร. ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะไปดําเนินการต่อได้ 
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   ๑) อํานาจการโอนเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าส่วนราชการ 
    ๑.๑) การโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย/ผลผลิต/
โครงการภายใต้แผนงานเดียวกับ ยกเว้น 
     - งบบุคลากร 
     - รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

- การกําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่  
     - รายการที่ดิน 
     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
     - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
     - ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท 
     - สิ่งก่อสร้างราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท 
 
          ๑.๒) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน  

     ต้องเป็นงบเหลือจ่ายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
หรือ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยกเว้น เช่นเดียวกับข้อ ๑.๑) ทั้งนี้สามารถโอนเปลี่ยนแปลง
เป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ แต่ต้องเป็นจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม  

๒) อํานาจการโอนเปลี่ยนแปลงที่ต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
    - ครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาท 
    - สิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท 

๒.6 การควบคุม ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
        ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ ตร. กําหนดให้หน่วย                
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องควบคุม ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว  แยกเป็น 
   (๑) ระดับผลผลิต / กิจกรรม 
          (๒) ระดับงบรายจ่าย 
          (๓) ระดับรายการ 
       ซึ่งในระดับสถานีตํารวจจะถูกกํากับดูแลจาก บก./ภ.จว. และ บช.ให้อยู่ในแผน 
การใช้จ่ายดังกล่าว 
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๒.๗ อํานาจการบริหารงบประมาณของสถานีตํารวจ 
 อํานาจการบริหารงบประมาณในระดับสถานีตํารวจ เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ                 
จาก บก./ภ.จว. แล้ว มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี,  
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ การถัวจ่ายงบประมาณ , ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี  และหากมีความจําเป็นในการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี จะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบตามลําดับชั้นสายการบังคับบัญชาก่อนดําเนินการ 
โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ บก./ภ.จว. และ บช. 
โดยเคร่งครัด 
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ตํารวจภูธรจังหวัดกลาหาญ เปนสวนราชการใน สังกัด ตํารวจภูธร ภาค 10 มีหนาที่รับผิดชอบ งานปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน งานประชาสัมพันธ งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา มีรายละเอียดในการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557  ดังนี้

1.  กําลังพลทั้งสิ้น  268   นาย 

2.  แผนการเดินทางไปราชการ ดังนี้

    2.1  การเดินทางไปราชการของผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจราชการในพื้นที่รับผิดชอบ

ประกอบดวย   พล.ต.ต. 1 นาย พ.ต.อ.(พ) ขึ้นไป   จํานวน  4  นาย

สัญญาบัตร     จํานวน   2  นาย คาเชาที่พักเหมาจาย ป. - พ.ต.อ. 800 บาท/คน/คืน

ประทวน        จํานวน  2  นาย รวม 9 นาย พ.ต.อ.(พ) ขึ้นไป 1,200 บาท/คน/คืน

โดยไปราชการครั้งละ 2  วัน 1  คืนเดือนละ 2 ครั้ง (ปละ 24 ครั้ง)

      2.2  แผนการเดินทางไปปฏิบัติงานปองกันปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบ

สายปฏิบัติการ ใหคิดยอดกําลังพลที่เบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติรอยละ 50

 ของกําลังพลสายปฏิบัติฯ ไปราชการนอกหนวยประมาณ 15 วัน 14 คืน/เดือน

สายอํานวยการ คิดคา OT รอยละ 20 ของกําลังพล คิดเดือนละ 10 วันทําการ

3.  แผนการซอมยานพาหนะ และคาน้ํามันเชื้อเพลิง (ตามอายุการใชงาน รายละเอียดโจทยหนา 3 )

** คาน้ํามันเชื้อเพลิง เบนซินคิดลิตรละ 35  บาท            ดีเซลคิดลิตรละ 30   บาท

4.  แผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง และอื่นๆ เพื่อมาปฏิบัติงานและชดเชย

ในสวนที่ยังขาดแคลน ดังนี้

    4.1 งบประมาณรายการอื่นๆ  ใหตั้งงบประมาณตามโจทยที่แนบ และโจทยเพิ่มเติมหนา 4 

    4.2 ครุภัณฑ / สิ่งกอสรางใหตั้งงบประมาณตามรายละเอียด โจทยหนา 5

*****ใหจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  โดย

1.  งบบุคลากร ภายใตสมมุติฐานที่ไมมีอัตราตั้งใหม 4. งบเงินอุดหนุน

2.  งบดําเนินงาน 5. งบรายจายอื่น

3.  งบลงทุน

5. เงินชวยเหลือการครองชีพ   รวม      950,000 บาท  (ทั้งป)

6. เงินเดือนตาม พ.ร.บ. 2556                61,200,000 บาท

โจทย  การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557 

ตัวอยางการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
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ลําดับ อัตรากําลังพล
จํานวน

(นาย)

รับ

เงินเดือน

ระดับ

ขั้นที่ สายปฏิบัติ
สาย

อํานวยการ
หัวหนาหนวย

จํานวนเงินตาม

 บัญชีถือจาย  

ปงบประมาณ   

   2556      

ณ. 1 ต.ค.55

หมายเหตุ

1 พล.ต.ต. 1 ส.6 14 1         53,090

2 พ.ต.อ.(พ) 5 ส.5 17 5 241,000      

3 พ.ต.อ. 10 ส.4 12 9 1 325,100      

4 พ.ต.ท.(รอง ผกก.) 20 ส.3 20 18 2 704,400      เงินเดือนเต็มขั้น

5 พ.ต.ท.( สว.) 20 ส.3 12 18 2 529,200      เบิกคาเชาบาน

จํานวน  2  ราย

6 พ.ต.ต. 20 ส.2 18 18 2 540,600      

7 ร.ต.อ. 60 ส.1 21 48 12 1,012,800   

8 ร.ต.ต. 20 ส.1 11 16 4 214,000      

9 ดต. 20 ป.3 15 17 3 369,600      เบิกคาเชาบาน

จํานวน  4  ราย

10 จสต. 32 ป.2 11 20 12 357,760      เบิกคาเชาบาน

จํานวน  3  ราย

11 ส.ต.ต.-ส.ต.อ. 60 ป.1 14 40 20 528,000      

รวม 268 204 58 6 4,875,550  35

หมายเหตุ
มี 10 กก. คือ 9 สถานีตํารวจ และ 1 อํานวยการ
รวม ผกก. 10 นาย , รอง ผกก. 20 นาย และ สว. 40 นาย
แยกเปน

รวม

พ.ต.ท.(รอง ผกก.) 9 นาย พ.ต.ท.(รอง ผกก.) 9 นาย พ.ต.ท.(รอง ผกก.) 2 นาย 20

พ.ต.ท.(สว.) 9 นาย พ.ต.ท.(สว.) 9 นาย พ.ต.ท.(สว.) 2 นาย 20

พ.ต.ต. 9 นาย พ.ต.ต. 9 นาย พ.ต.ต. 2 นาย 20

ร.ต.อ. 24 นาย ร.ต.อ. 24 นาย ร.ต.อ. 12 นาย 60

ร.ต.ต. 8 นาย ร.ต.ต. 8 นาย ร.ต.ต. 4 นาย 20

ด.ต. 10 นาย ด.ต. 7 นาย ด.ต. 3 นาย 20

จ.ส.ต. 10 นาย จ.ส.ต. 10 นาย จ.ส.ต. 12 นาย 32

ส.ต.ต.-ส.ต.อ. 20 นาย ส.ต.ต.-ส.ต.อ. 20 นาย ส.ต.ต.-ส.ต.อ. 20 นาย 60

รวม 99 นาย 96 นาย 57 นาย 252

สถานภาพกําลังพล

กําลังสาย ต.ส.ส. กําลังสาย ต.ป.ป. กําลังสายอํานวยการ

โจทย  การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557



- 15 -

0

ลําดับ ประเภทรถ จํานวน อายุการใชงาน
1 รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน 18 7

2 รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน 10 3

3 รถยนตโฟวิล 2 2

4 รถยนตตู 11 ที่นั่ง 2 7

5 รถยนต 40-45 ที่นั่ง 2 5

6 รถเกง  5  ที่นั่ง 6 7

7 รถบรรทุก  6 ลอหรือ 10 ลอ 2 7

8 รถเชา 10 2

9 รถจักรยานยนต 30 3

10 รถจักรยานยนต 10 2

รวม 92

หมายเหตุ - จําแนกรถ เปนใชราชการทั่วไป กับใชราชการสนาม อยางละ 50%
            * เปนการสมมติ การขอตั้งงบประมาณจริง จะตองแบงตามสถานภาพ
              และประเภทของหนวยตามความเปนจริง

สถานภาพยานพาหนะ

โจทย  การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
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 จํานวนเงิน/ป
1 คาเชาที่ทําการ ภ.จว. กลาหาญ 500,000
2 คาวัสดุสํานักงาน 100,000
3 คาวัสดุจราจร 120,000
4 คาจางเหมาทําความสะอาด 80,000
5 คาวัสดุงานบานงานครัว 50,000
6 คาตอบแทนนักจิตวิทยา 40,000
7 เงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับ 80,000
8 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประทเศ 50,000
9 วัสดุแบบพิมพ 20,000

10 คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 10,000
11 วัสดุปองกันและรักษาที่เกิดเหตุ 30,000
12 คาปฏิบัติงานดานการขาว 100,000

รายการที่ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2557

โจทย  การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
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รายการ หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนที่ขอตั้ง

1 รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี คัน 42,200 20 คัน

2 รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ 4 ประตู คัน 745,000 10 คัน

3 รถตูโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) คัน 1,138,000 2 คัน

4 เสื้อเกราะปองกันกระสุน พรอมแผนเกราะแข็ง ตัว 35,000 50 ตัว

5 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาดไมนอยกวา เครื่อง 19,000 10 เครื่อง

2,500 ANSI CUMENS ระดับ XGA

6 กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา กลอง 13,000 20 กลอง

10 ลานพิเซล

7 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน พรอมจอขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว ชุด 20,000 10 ชุด

8 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา เครื่อง 30,000 10 เครื่อง

9 เรือนแถวชั้นประทวนหลังละ 10 คูหา หลัง 3,200,000 5 หลัง

10 อาคารที่ทําการสถานีตํารวจขนาดกลาง หลัง 10,000,000 1 หลัง

หมายเหตุ    * ราคาที่ตั้งเปนราคาสมมุติ

***การขอตั้งงบประมาณจริง ตองใชราคามาตรฐานของสํานักงบประมาณ***

รายการ  ครุภัณฑ / สิ่งกอสราง

โจทย  การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2557
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หนา
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40แบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณ

วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
วัสดุเครื่องแตงกาย
อาหารผูตองหา
วัสดุเครื่องมือสื่อสาร
คาสาธารณูปโภค
ครุภัณฑยานพาหนะขนสง

งบบุคลากร (หมายเหตุ สถานีตํารวจไมตองดําเนินการ)
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนรายเดือน

คาตอบแทนพิเศษ
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (OT)
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ

ตัวอยาง

คากอสรางอาคารที่ทําการ

เฉลย การจัดทําคําขอตี้งงบประมาณรายจายประจําป พ .ศ.2557
ของ ภ.จว.กลาหาญ

คากอสรางที่พักอาศัย

คาเชาบาน

ครุภัณฑอาวุธยุทธภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณาเผยแพร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
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1 พปผ. เพิ่มปราบปรามผูกระทําความผิด

2 พ.ส.ร. เพิ่มเพื่อการสูรบ

3 พ.ข.ต. เพิ่มขาราชการทํางานตางประเทศ

4 พ.ร.ต. เพิ่มปกครองในโรงเรียนตํารวจ

5 พ.บ.อ.ย. เพิ่มผูบังคับอากาศยาน

6 ส.ป.พ. เงินเสี่ยงภัยในพื้นที่พิเศษ

7 เงินพื้นที่พิเศษ

8 พ.ช.ค. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

9 ต.อ.บ. เงินตําแหนงอารักขาบุคคลสําคัญ

10 ต.ป.ป. เงินตําแหนงปองกันปราบปราม

11 ต.ส.ส. เงินตําแหนงสืบสวนสอบสวน

12 ต.จ.ร. เงินตําแหนงจราจร

13 ต.พ.ส. เงินตําแหนงพนักงานสอบสวน

14 ต.น.ก. เงินตําแหนงนักบินกอง

15 ต.ค.บ. เงินตําแหนงครูการบิน

16 ต.น.อ. เงินตําแหนงปฏิบัติการทางอากาศ

17 ต.ด.ร. เงินตําแหนงกระโดดรม

18 ต.ว.ท. เงินตําแหนงนักวิทยาศาสตร

19 ต.ท.บ. เงินตําแหนงทําลายวัตถุระเบิด

20 ต.น.ด. เงินตําแหนงนักประดาน้ํา

21 ต.ก.ภ. เงินตําแหนงกูภัย

เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ 
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กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ระดับ/ขั้นเงินเดือน อัตราไมเกิน จํานวน (คน) จํานวน (เดือน) จํานวนเงิน

เดือนละ (บาท)
ป.1

ขั้น 1-4.5 800
ขั้น 5-9.5 1,000
ขั้น 10-14.5 1,250
ขั้น 15  ขึ้นไป 1,500

รวม
ป.2

ขั้น 1-5.5 1,250
ขั้น 6-10.5 1,600
ขั้น 11 ขึ้นไป 1,950 3 12 70,200

รวม 3 70,200
ป.3

ขั้น 1-1.5 1,600
ขั้น 2-6.5 1,950
ขั้น 7 ขึ้นไป 2,400 4 12 115,200

รวม 4 115,200
ส.1

ขั้น 1-7.5 1,250
ขั้น 8-11.5 1,600
ขั้น 12-15.5 1,950 12 -                             
ขั้น 16 ขึ้นไป 2,400

รวม -                            
ส.2

ขั้นชั่วคราว - 1.5 1,950
ขั้น 2-5.5 2,400
ขั้น 6  ขึ้นไป 3,000

รวม
ส.3

ขั้นชั่วคราว - 1.5 2,400
ขั้น 2 ขึ้นไป 3,000 2 12 72,000

รวม 72,000
ส.4

ขั้นชั่วคราว -5.5 3,000
ขั้น 6 ขึ้นไป 3,500 12 -                             

รวม -             -                            

รวมทั้งสิ้น 7 257,400

งบดําเนินงาน (คาตอบแทน รายการคาเชาบาน)             
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รายละเอียดประกอบรายจายขั้นต่ํา คาตอบแทนพิเศษ ขาราชการ ลูกจาง ที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น
ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

หนวย รวมทั้งสิ้น
จํานวน (คน) วงเงิน  (บาท) จํานวน (คน) วงเงิน  (บาท)

ตํารวจภูธรจังหวัดกลาหาญ…… 20                     84,528     20                       169,056   253,584    
704,400*2%*6 เดือน 704,400*4%*6 เดือน

รวมทั้งสิ้น 20                   84,528    20                     169,056  253,584   

คิด  2% คิด  4%
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ขาราชการตํารวจ ชั้นประทวน จํานวนคน 2,000 บาท/คน/ป รวมทั้งสิ้น

ภ.จว.กลาหาญ 112 112*2000 224,000

งบดําเนินงาน วัสดุเครื่องแตงกาย                   
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สภ. จํานวนผูตองหา (คาสถิติ ) 75บาท/คน/วัน

สภ.ลําเกา 25 684,375

สภ.ยะโห 40 1,095,000

สภ.ธารใหญ 60 1,642,500

สภ.กาบังกอ 30 821,250

สภ.มายอดี 45 1,231,875

สภ.พอลาบ 70 1,916,250

สภ.รือใส 90 2,463,750

รวม 360 9,855,000

360*75*365  =9,855,00 9,855,000

*ตั้งงบประมาณทั้งป ให* 365 วัน

คาอาหารผูตองหา ภ.จว.กลาหาญ
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กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรม

จํานวน หนวยนับ ราคา/หนวย วงเงินรวม
1 แบตเตอรี่ บีเอ.386 12 กอน 200 2,400          
2 แบตเตอรี่ บีเอ.941 10 กอน 50 500             
3 แบตเตอรี่ 1.5 โวลทแบบดีดี (บีเอ.30) 20 กอน 10 200             
4 แบตเตอรี่แพคใชกับเครื่องโมโตโรลา 12 แพค 500 6,000          
5 แบตเตอรี่แพคใชกับเครื่องยาอิสุ 10 กอน 500 5,000          

6
7
8
9

10 อะไหลเครื่องวิทยุโมโตโรลา
21 อุปกรณปองกันฟาผา
22 อุปกรณเสาสามเหลี่ยม
23 คอนเดนเซอรและรีซิสเตอร
24 จัดสรรใหหนวยจัดหาในพื้นที่

25 วัสดุซอมบํารุงเครื่องมือทั่วไป
26 อะไหลทั่วไป

27 อุปกรณชวยฝกนักเรียนสื่อสาร
28 ปรับปรุงระบบตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ
29 คาเชาอินเตอรเฟรชบอกซ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100        

ลําดับ รายการ
ความตองการป 2557

งบดําเนินงาน วัสดุเครื่องมือสื่อสาร
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กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาขญากรรม
จายจริง พ.ร.บ.
ป 2555 ป 2556

ภ.จว.กลาหาญ
1 คาไฟฟา 31,650.00  21,500.00  21,500.00     
2 คาน้ําประปา 8,890.00    8,600.00     8,600.00       
3 คาโทรศัพท 7,560.00    7,300.00     7,300.00       
4 คาไปรษณีย 500.00       450.00       450.00         

รวมทั้งสิ้น 48,600.00  37,850.00  37,850.00    

รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายการคาสาธารณูปโภค 

ลําดับ ประเภท/หนวยงาน งบประมาณป 2557 คําชี้แจง
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พ.ร.บ. เพิ่ม(ลด)

งบรายจาย/รายการ ป 2556 รายจายขั้นต่ํา ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร รวม จํานวนเงิน รอยละ รายละเอียดคําชี้แจง

(57-56)

รวมทั้งสิ้น 72,477,984    64,964,530   -           137,442,514 

1. งบบุคลากร 71,429,600        71,429,600   

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 71,429,600        -                    71,429,600   

 - เงินเดือน 59,384,400        59,384,400       

   -อัตราเดิม  ......... อัตรา (ส. ......./ ป. ...... ) -               

 -เงินอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน 12,045,200        12,045,200   

  -เงินประจําตําแหนง 1,446,000          1,446,000     

  -เงินเพิ่มพิเศษอื่น (18 ประเภท) -               

  -เงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร. 8,203,200          8,203,200     

  -เงินเพิ่มพิเศษพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.) -               

  -คาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 1,446,000          1,446,000     

  -เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 950,000             950,000        

 -คาจางประจํา -                      -               

   - อัตราเดิม ..... อัตรา -                      -               

   - เงินเพิ่มคาจางประจํา -               

   - คาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจาง -               

   - เงินชวยเหลือการครองชีพลูกจางระดับตน -               

 -ลูกจางชั่วคราว -                    -               

        คาจางชั่วคราวสําหรับจางผูเกษียณราชการ 0 -               

  ตําแหนงวิทยาศาสตร ทํางานตอ  ตามระเบียบกระ -               

 ทรวงการคลัง 3 อัตรา -               

2. งบดําเนินงาน 1,048,384          25,564,530      26,612,914   

    2.1. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,010,984          25,564,080      26,575,064   

           2.1.1. คาตอบแทน 510,984             328,000           838,984        

 -คาเชาบาน 257,400             257,400        

 -คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 288,000            288,000        

 -คาตอบแทนคุมครองพยาน -               

 -คาตอบแทนนักจิตวิทยา 40,000              40,000          

 -คาตอบแทนเจาพนักงานทําการชันสูตรพลิกศพ -               

 -คาตอบแทนผูตรวจพิสูจนยาเสพติด -               

 -คาตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น) 253,584             253,584        

 -คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา -               

 -คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. -               

         2.1.2. คาใชสอย 500,000             7,964,680        8,464,680     

 -คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ 6,451,680         6,451,680     

 -คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,323,000         1,323,000     

 -คาซอมแซมครุภัณฑ -               

หนวย        ภ.จว.กลาหาญ

ปงบประมาณ 2557

                 สรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2557             

ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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พ.ร.บ. เพิ่ม(ลด)

งบรายจาย/รายการ ป 2556 รายจายขั้นต่ํา ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร รวม จํานวนเงิน รอยละ รายละเอียดคําชี้แจง

(57-56)

ปงบประมาณ 2557

 -คาซอมแซมสิ่งกอสราง -               

 -คาเชาทรัพยสิน (ที่ดิน/อาคาร) 500,000             500,000        

 -คาเชาเครื่องถายเอกสาร -               

 -คาเชาทรัพยสินอื่นๆ (เชน ครุภัณฑ) -               

 -คาจางเหมาบริการและอื่นๆ -               

 -คาจางเหมาทําความสะอาด 80,000              80,000          

 -คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 10,000              10,000          

 -คาผลิตสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร -               

 -คาธรรมเนียมความและเงินวางศาล -               

 -คาซอมบํารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร -               

 -คาใชจายในการผลิตและฝกอบรมตํารวจ -               

 -คาใชจายในการสงหมายเรียกพยาน -               

 -คาปฏิบัติงานดานการขาว 100,000            100,000        

                   2.1.2.1.ผูกพันตามสัญญา -               

 -คาเชายานพาหนะ (ผูกพัน .. รายการ) -               

 2.1.3  คาวัสดุ -                      17,271,400      17,271,400   

 -วัสดุสํานักงาน 100,000            100,000        

 -วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,858,300 6,858,300     

 -วัสดุยานพาหนะและขนสง -               

 -วัสดุไฟฟาและวิทยุ -               

 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร -               

 -วัสดุยุทธภัณฑ -               

 -วัสดุสนามและการฝก -               

 -วัสดุเครื่องชวยฝก -               

 -วัสดุคอมพิวเตอร -               

 -วัสดุเครื่องแตงกาย 224,000            224,000        

 -วัสดุจราจร 120,000            120,000        

 -วัสดุแบบพิมพ 20,000              20,000          

 -วัสดุปองกันอันตราย -               

 -วัสดุอาหารผูตองหา 9,855,000         9,855,000     

 -วัสดุอาหารสําเร็จรูป -               

 -วัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค -               

 -วัสดุปองกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ 30,000              30,000          

 -วัสดุงานบานงานครัว 50,000              50,000          

 -วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย -               

 -วัสดุการศึกษา -               

 -วัสดุจัดนิทรรศการ -               

 -วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา -               

 -วัสดุการเกษตร -               

 -วัสดุกีฬา -               
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พ.ร.บ. เพิ่ม(ลด)

งบรายจาย/รายการ ป 2556 รายจายขั้นต่ํา ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร รวม จํานวนเงิน รอยละ รายละเอียดคําชี้แจง

(57-56)

ปงบประมาณ 2557

 -วัสดุเครื่องมือสื่อสาร 14,100              14,100          

 -วัสดุยาและเวชภัณฑ -               

 - วัสดุเครื่องโทรสารและอื่น ๆ -               

    2.2. คาสาธารณูปโภค 37,850    37,400               450                  -               37,850          

 -คาไฟฟา 21,500     21,500               21,500          

 -คาน้ําประปา 8,600       8,600                  8,600            

 -คาโทรศัพท 7,300       7,300                  7,300            

 -คาไปรษณีย 450          450                   450              

 - คาเชาวงจรคูสาย ระบบ C3I -               

    คาเชาวงจรคูสาย ระบบ POLIS -               

    คาเชาคูสาย Leased  Line -               

 - คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(อินเตอรเน็ต) -               

3. งบลงทุน -                      39,270,000      39,270,000   

3.1.คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง -                      39,270,000      -               39,270,000       

3.1.1. คาครุภัณฑ 13,270,000      13,270,000   

           (1)   ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 10,994,000       -               10,994,000       

(แยกประเภทครุภัณฑแลวตามดวยรายการ)

3.1.1.1 ครุภัณฑยานพาหนะที่ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 8,294,000        8,294,000     

1.1 รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี 20 คัน คันละ 844,000            844,000        

    42,000 บาท -               

1.2 รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ลอ 7,450,000         7,450,000     

    แบบ 4 ประตู  ราคาคันละ 745,000 บาท 10 คัน -               

3.1.1.2 ครุภัณฑยุทธภัณฑ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,750,000        1,750,000     

1.1 เสื้อเกราะปองกันกระสุนพรอมแผนเกราะแข็ง 1,750,000         1,750,000     

   50 ตัว ราคาตัวละ 35,000 บาท -               

3.1.1.3 ครุภัณโฆษณาและเผยแพร ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 450,000           450,000        

1.1เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGAขนาดไม 190,000            190,000        

นอยกวา 2,500 ANSI CNMENS ระดับ XGA -               

1.2 กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม 260,000            260,000        

      นอยกวา 10 ลานพิกเซล ราคากลองละ 13,000บาท -               

3.1.1.4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 500,000           500,000        

1.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน พรอมจอ 200,000            200,000        

ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว 10 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท -               

1.2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 1 เครื่อง ราคา 300,000            300,000        

เครื่องละ 30,000 บาท -               

       (2)  ครุภัณฑยานพาหนะที่ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 2,276,000        2,276,000     

3.1.1.5 รถตูโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน ราคาคันละ 2,276,000         2,276,000     

      1,138,000 บาท
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พ.ร.บ. เพิ่ม(ลด)

งบรายจาย/รายการ ป 2556 รายจายขั้นต่ํา ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร รวม จํานวนเงิน รอยละ รายละเอียดคําชี้แจง

(57-56)

ปงบประมาณ 2557

-               

3.1.2  คาที่ดิน สิ่งกอสราง 26,000,000      26,000,000   

3.1.2.1 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 16,000,000      16,000,000   
 ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท -               

1.1 เรือนแถวชั้นประทวนหลังละ 10 คูหา 1หลัง 16,000,000       16,000,000   

-               

-               

3.1.2.2 คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ 10,000,000      10,000,000   
 ที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลาน

ึ้ ไป
-               

1.1คากอสรางอาคารที่ทําการ สภ.น้ําพอง 1 หลัง 10,000,000       10,000,000   

-               

-               

3.1.2.3  คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น -               

-               

-               

-               

3.1.2.4 คากอสรางอื่น  ๆ -               

-               

-               

-               

4 .เงินอุดหนุน 80,000             80,000          

 -เงินรางวัล เงินสินบน คาใชจายในการสืบจับ- 80,000              80,000          

-               

-               

-               

5. รายจายอื่น 50,000             50,000          

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 50,000              50,000          

-               
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานงบประมาณ

วิทยากรหลัก

พ.ต.อ.หญิง วิภา   อัศวแสงรัตน์  ผกก.ฝ่ายวิชาการ งป.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.ต.กิตติกร  ภุมรา

2. ร.ต.ท.หญิง อุมา  บูรณสิงห์

สว.งานจดัทำาคำาของบประมาณ ฝอ.6 บก.อก.

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น.

2 ภ.1 - -

3 ภ.2
1.  พ.ต.ท.หญิง จินตนา  แสงจันทร์

2.  พ.ต.ต.หญิง ทิพาเพ็ญ  ฐานสันโดษ

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.หญิง กาญจนา  จุลพันธ์

2.  พ.ต.ท.สนาม  ดอกไธสง

ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3

5 ภ.4
1.  พ.ต.อ.ชนะเกียรติ  วงศ์แสงเทียน

2.  พ.ต.ต.อดิศักดิ์  งามชัด

ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.หญิง อุไร  อัครโพธิ

2.  พ.ต.ท.หญิง อุทุมพร  ปัญจรัตน์

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5

สว.อก.สภ.เมืองลำาปาง

7 ภ.6
1.  พ.ต.ท.หญิง ศุภวรรณ  ถิ่นวงษ์แย

2.  พ.ต.ท.หญิง อรสา  กันธญัญะทรพัย์

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6

สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

8 ภ.7

1.  พ.ต.ท.หญงิ วภิารัตน์  จา่หม่ืนปราบนคร

2.  พ.ต.ต.หญิง ทัศยา  แช่มช้อย

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7

สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

ปฏิบัติราชการ สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1. พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์  มุสิก

2.  ร.ต.อ.หญิง ศิริพร  สัมพันธ์ศรี 

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.หญิง วรรณศรี  มหาวงศ์

2.  พ.ต.ท.หญิง สุจินต์  ชอบงาม

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9

สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9

11 ศชต.
1.  พ.ต.ท.หญิง กัลยา  กั้งเหล้ง

2.  พ.ต.ต.ยุธยา  นันทนาเนตร์

สว.ฝอ.6 บก.อก.ศชต.

สว.ฝอ.บก.อก.ศชต.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



งานพัสดุ
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พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ 
 

เรื่อง           หนา 
การพัสดุคืออะไร ๑ 
วงจรกระบวนการพัสดุ ๓ 
การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุประจําป     ๙ 
องคประกอบของการพัสดุ  ๑๖ 
ท่ีราชพัสดุ  ๑๘ 
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การพัสดุคืออะไร 

การดําเนินการทางพัสดุอยูภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ          
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฯ 

คํานิยาม/ความหมาย 

     การพัสดุ หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา 
การจางออกแบบและควบคุม การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนๆ 
ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  
     พัสดุ หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีกําหนดไวในหนังสือ    
การจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือการจําแนกประเภท
รายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
     การซ้ือ หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิดท่ีมีการติดต้ังทดลองและบริการ          
ท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
     การจาง ใหหมายรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการ ตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
     เงินงบประมาณ หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมและเงิน ซึ่งสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ใหไมตองสงคลัง ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู และเงินชวยเหลือตาม
ระเบียบนี้ 
     หัวหนาสวนราชการ  

- สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวาอธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการ    
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนนิติบุคคล (ดังนั้นหัวหนาสวนราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
คือ ผบ.ตร. และตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑ การปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะ
เปนอธิบดีหรือแทน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ประกอบคําสั่ง 
ตร. ท่ี ๗๓๑/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง การมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ) 

- สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด 
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     หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะ
เทียบกองซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุตามท่ีองคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนดหรือขาราชการอื่น  
ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุแลวแตกรณี (ใหดูเรื่องการแบง
สวนราชการท่ีมีหนาท่ียกตัวอยางเชน ผบก.อก.ภ.๔ ยอมเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุใหกับ บช.ภ.๔) 
     เจาหนาท่ีพัสดุ หมายความวา เจาหนาท่ีซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุ       
หรือผูไดรับแตงต้ังจากหัวหนาท่ีสวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
(กรณีระดับสถานีตํารวจท่ีมีความขาดแคลนเจาหนาท่ีอํานวยการสายการพัสดุ จะใหเจาหนาท่ีตํารวจ
นายใดมาทําหนาท่ีพัสดุ จึงตองออกคําสั่งแตงต้ังใหเจาหนาท่ีนายนั้นเปนเจาหนาท่ีพัสดุดวย) 

กิจกรรมท่ีไมอยูในบังคับท่ีจะตองจัดหาพัสดุ 
- การประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตตามพระราชบัญญัติคุมครอง
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พ.ศ.๒๕๓๕ ไมอยูในบังคับ ท่ีจะตองจัดหาพัสดุตามนัยระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ 
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ตามระเบียบพัสดุฯ 
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วงจรกระบวนการพัสดุ 

 
วงจรพัสดุ บางตําราอาจจะทําใหมากข้ึน เปน ๘ หรือ ๑๐ ข้ันตอน หรือนอยกวานี้ก็

ไดแลวแตจะใสความละเอียดลงไป แตหลักๆ ก็คงเปนแบบนี้ 

ความตองการของหนวย การจัดหาทุกประเภทตองมีความจําเปนท่ีจะใชวัสดุครุภัณฑ            
ท่ีดิน ส่ิงกอสรางเสียกอน โดยแตละหนวยตองกําหนดความตองการ คุณลักษณะของส่ิงของท่ี
ตองการใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการเสียกอน แตท้ังนี้ความตองการนั้นถูกจํากัดไวท่ีกรอบวัสดุ
ครุภัณฑของแตละหนวยงานตามท่ีสวนราชการกําหนด อาทิเชน หนวยงานระดับสถานีตํารวจมีผู
กํากับการเปนหัวหนาสถานีจะมีรถยนตไดกี่กัน มีปนก่ีกระบอก โตะเกาอ้ี คอมพิวเตอร ใชกระดาษ 
วัสดุสํานักงานไดเทาไหร หากไมมีกรอบของวัสดุครุภัณฑ ตางหนวยก็จะเสนอความตองการไม
เหมาะสม ปญหาคือ บางหนวยไมไดสํารวจกรอบครุภัณฑท่ีมีอยูไวลวงหนาเม่ือมีการจัดทําคําขอ
งบประมาณก็จะลอกขอมูลเกาแกไขเล็กนอย หรือบางครั้งหนวยไมไดทําเอง แตหนวยเหนือเปน
คนจัดทําในภาพรวม ก็จะไมมีวัสดุครุภัณฑใชตามความเปนจริง ฉะนั้น ถามีการวางแผน       
การปฏิบัติราชการประจําป ในดานงานพัสดุ ความตองการของหนวย จะเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดใน
กระบวนการบริหารพัสดุ และตองทําลวงหนากอนท่ีจะขอตั้งงบประมาณประจําป  
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งบประมาณ มาจากงบประมาณรายจางประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือ
เงินท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังฯ แตไมรวมเงินกู เงินชวยเหลือ เริ่มจากการ
ต้ังคําขอจากความตองการของหนวย แตจะไดรับการจัดสรรมาเปนจํานวนเทาใด หมวดไหนนั้นข้ึนอยู
กับการจัดสรรของหนวยเหนือ ตามปกติระดับสถานีตํารวจเม่ือตรวจสอบจาก พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจําปฯ แลวมักจะไมทราบวาหนวยของตนเองไดอะไรเทาไหร เนื่องจากจะไดในภาพรวม
ตองรอใหหนวยจัดสรรเงินมาให เวนแตเปนรายการเฉพาะของหนวย แตกรณีหลังวงเงินนาจะเกิน
อํานาจของหัวหนาสถานี  

การจัดหา หลังจากไดทราบยอดเงินท่ีจะนํามาใชในการจัดหาแลว ใหสวนราชการรีบ
ดําเนินการ ใหเปนไปตามแผน และข้ันตอนฯ เพ่ือใหพรอมท่ีจะทําสัญญาไดทันทีเม่ือไดรับอนุมติทาง
การเงินแลว ประเด็นเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากตามเม่ือเราทราบวาไดรับวงเงินในการดําเนินการจัดหา
เปนจํานวนเทาใดนั้น สามารถดําเนินการจัดหาไดทันที แตจะลงนามผูกพันในสัญญาไดก็ตอเม่ือไดรับ
อนุมัติทางการเงินแลวเทานั้น โดยการจัดหาแบงออกเปน ๖ วิธี ไดแก 

- วิธีตกลงราคา ไดแก การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
-  วิธีสอบราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
-  วิธีประกวดราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- วิธีพิเศษ  
- การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ใหกระทําโดยมีเง่ือนไข ตามขอ ๒๓ ของระเบียบฯ 
- การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ใหกระทําตามเง่ือนไข ตามขอ ๒๔ ของระเบียบฯ 
- วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซ้ือการจางจากสวนราชการการหนวยงานตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีตามขอ ๒๖ ของระเบียบนี้ 

- วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกินท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
(ต้ังแตราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป) ตรงนี้คงสงสัยวาทําไมถึงซํ้ากับวงเงินของการประกวดราคา   
ซ่ึงตามระเบียบไมไดยกเลิกการซ้ือหรือจางโดยวิธีการประกวดราคา แตระเบียบลาสุดการซ้ือหรือจาง    
ท่ีมีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหดําเนินการประมูลโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตมีเหตุผล   
ความจําเปนอยางอ่ืนใหของอนุมัติจาก กวพ. เปนครั้งคราว 
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- จะเห็นไดวากระบวนวิธีการจัดซ้ือหรือจัดจางนั้นข้ึนอยูกับวงเงินและเง่ือนไข
พิเศษท่ีกําหนดไวในระเบียบ หากแตระดับสถานีตํารวจนั้น หัวหนาสถานีคงมีอํานาจในการจัดซ้ือ   
จัดจางโดยวิธีตกลงราคาเทานั้น เวนแตจะมีการแกไขเรื่องการมอบอํานาจใหเปนอยางอ่ืน 

 
วิธีการ/ข้ันตอน/แนวทางการซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา 

(มูลคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงของ/สงมอบงาน (ข้ึนอยูกับการกําหนดระยะเวลา) 

 

 

 

 

ขอ ๓๙ วรรคสอง ในกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดาํเนินการตามปกติไดทัน 
ใหเจาหนาท่ีพัสดหุรือเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบในการปฏิบตัิราชการน้ันดําเนินการไปกอน แลวรบีรายงานขอความเห็นชอบ
ตอ หน.สวนราชการ และเมื่อ หน.สวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานแหงการ
ตรวจรับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๕ วรรคหา วงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ จํานวน ๑ คน โดยใหปฏิบตัหินาท่ีเชนเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได 
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คําอธิบายประกอบ 
๑. การดําเนินการจัดซ้ือหรือจางตองดําเนินการโดยเจาหนาท่ีพัสดุ (โดยตําแหนง 

หรือไดรับการแตงต้ังจากผูมีอํานาจใหทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีพัสดุ)  
  ๒. หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลวใหสวนราชการรีบ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนและข้ันตอนของระเบียบ เพ่ือใหพรอมท่ีจะทําสัญญาทันทีเม่ือไดรับ
อนุมัติทางการเงินแลว การจัดหาสามารถกระทําไดทันทีแตจะลงนามผูกพันในสัญญาไดกอตอเม่ือ
ไดรับอนุมัติทางการเงินเทานั้น 

๓. รายงานการขอซ้ือหรือจาง ตามขอ ๒๗ ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนอหัวหนา 
หนวยราชการดังตอไปนี้ 

๓.๑ เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
๓.๒ รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง 
๓.๓ ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (กําหนดโดยสํานัก

งบประมาณ) หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
๓.๔ วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจาง

ในครั้งนั้นท้ังหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซื้อหรือจะจางในครั้งนั้น 
๓.๕ กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
๓.๖ วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น ในกรณีของ 

สถานีตํารวจในวงเงินอํานาจใหระบุไปวา ซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ตามวงเงิน 
๓.๗ ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับ 

หรือผูตรวจรับพัสดุ 
๔. การแบงซ้ือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกันเพ่ือวงเงินตํ่ากวา

ท่ีกําหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพ่ือใหอํานาจสั่งซ้ือสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได เรื่องนี้ตองมีความ
ระมัดระวังหามกระทําโดยเด็ดขาดเวนแต การจัดซ้ือน้ํามัน 

๔.๑ การจัดทํารายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงาน
ขอซ้ือเสนอ ผูมีอํานาจในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหถือวารายงานขอซ้ือเปนรายงานขอซ้ือ
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการซ้ือแตละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซ้ือ เม่ือการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง
มีวงเงินสะสมครบหรือใกลจะครบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอซ้ือใหม 
 ๔.๒ การดําเนินการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ๔.๒.๑  กรณีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหเครดิต 

 การจัดซ้ือแตละครั้ง ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เปนผูลงนามใน     
ใบสั่งจายท่ีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจัดเตรียมให ถาไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับประเภท ปริมาณ 
และราคาใหเวนรายละเอียดไวกอน 
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 ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุสงมอบใบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงสวนหนึ่ง
ใหแกผูจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 

                    ภายหลังการจัดซ้ือ ใหผูซ้ือเขียนขอความลงใน Sales Slip “ไดรับ
มอบน้ํามันเชื้อเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวนถูกตองแลว” พรอมท้ังลงชื่อกํากับและสงมอบให
เจาหนาท่ีพัสดุ โดยใหถือวา เปนเอกสารการตรวจรับพัสดุ 

  ๔.๒.๒ กรณีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมใหเครดิต ใหจัดซ้ือโดยเบิกจาย
จากเงินทดรองราชการ แลวใหสถานีบริการฯออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี โดยผูซ้ือเขียน
ขอความ “ไดรับมอบน้ํามันเชื้อเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวนถูกตองแลว” พรอมท้ังลงชื่อกํากับ
และสงมอบใหเจาหนาท่ีพัสดุโดยใหถือวาเปนเอกสารการตรวจรับพัสดุ 

 ๔ .๓ การจัด ทําทะเ บียนควบคุมการจัด ซ้ือน้ํ า มันเชื้ อ เพลิ ง  การจัด ซ้ือ           
น้ํามันเชื้อเพลิง ตาม ๔.๒ ใหเจาหนาท่ีพัสดุบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามแบบท่ีกําหนด โดยใหผูมีอํานาจกํากับดูแลและจัดทําใหเปนปจจุบัน 

 ๔.๔ การจัดทําบัตร Fleet card เปนการใชบัตรเครดิตเพ่ือเติมน้ํามันโดยเจาหนาท่ี
พัสดุตองดําเนินการขออนุมัติซื้อตามปกติ แลวติดตอกับธนาคารกรุงไทย เพ่ือทําบัตรเครดิต และจะใช
เติมไดเฉพาะปมน้ํามันขอ ปตท.เทานั้น โดยบัตรเครดิตจะระบุหมายเลยทะเบียนรถ และวงเงิน
แตละเดือนไว เม่ือถึงกําหนด หากใชไมหมดก็จะโดนตัดไปโดยปริยาย เปนการควบคุมการใชน้ํามันและ
ประหยัดงบประมาณตามการใชน้ํามันจริง 

 ๕. การจัดซ้ือแบบตกลงราคาตองดําเนินการบันทึกขอมูลลงในระบบ E-GP        
ดวย และการจายเงินนั้นทางราชการจะจายเงินเขาบัญชีตรงใหกับผูขายหรือผูรับจาง ในกรณีนี้
เจาหนาท่ีพัสดุตองจัดทําขอมูลหลักผูซื้อหรือผูชายในระบบ GFMIS ดวย รายละเอียดสามารถศึกษาได
จากเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง 
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ตารางแสดงข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางวิธีตกลงราคา 
 

หนวยขอ เจาหนาท่ีพัสดุ/หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ผูมีอํานาจ 
๑.จัดทําบันทึกความตอง 
การ พรอมรายละเ อียด 
คุณลักษณะเฉพาะหรื อ
ขอบเขตการจางและรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 
๘.ตรวจรับสินคา/จัดทําใบ
กรรมการตรวจรับและใบ
เบิกพัสดุ เสนอผูมีอํานาจ
ทราบและบันทึกบัญชีวัสดุ 
ไ ว เ ป น ห ลั ก ฐ า น เ พ่ื อ
ประกอบการเบิกจายวัสดุ
และตรวจรับพัสดุคงเหลือ
สิ้นงวด 
๑๐.เม่ือผู มี อํานาจอนุมัติ
และรับทราบการตรวจรับ
ดั งกล า ว แล ว จะต อ งส ง
เอกสารท้ังหมดใหฝายคลัง
แ ล ะ พั ส ดุ เ พ่ื อ ทํ า ก า ร
เบิกจาย 

๒.ตรวจสอบความถูกตองของรายการ
และวงเงินท่ีจะใชโดยประมาณ 
๓.จัดทํารายงานขอซ้ือ/ขอจางพรอม
แตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(หรือ
ผูตรวจรับพัสดุ กรณีจัดซ้ือหรือจางไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท)เสนอผู มี อํานาจผาน
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
๕.เจาหนาท่ีพัสดุติดตอตกลงราคากับ
ผูขายหรือผูรับจางโดยตรง แลวใหหัวหนา
เจาหนา ท่ีพัสดุออกใบสั่ ง ซ้ือหรือจาง
ภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบ (กรณี
นี้สวนมากปฏิบัติเกินระเบียบฯ โดยนํามา
ข อ อ นุ มั ติ ซ้ื อ ห รื อ จ า ง อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง 
แมกระท่ัง พธ.เองก็ใชวิธีดังกลาว ท้ังท่ีๆ 
ใน ระ เ บี ยบ ให  หน . เ จ าหน า ท่ี พั ส ดุ
ดําเนินการซ้ือหรือจางภายในวงเงินท่ี
ไดรับความเห็นชอบแลวก็ตาม) 
๖.รับมอบสินคา จากผูขาย/ผูรับจาง 
๗.สงมอบแกคณะกรรมการตรวจรับ/
ผูตรวจรับพัสดุ 
๑๑.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลักฐานการตรวจรับ และสงเอกสาร
ท้ังหมดเพ่ือเบิกจายเงินตองานการเงิน 

๔.อนุมัติรายงาน 
๙.ทราบ/อนุ มั ติ
การเบิกจายพัสดุ 
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การซื้อการจางในกรณีจําเปนและเรงดวน ตามขอ ๓๙ วรรคสอง ซึ่งมักใชกันมากในระดับ  
สถานีตํารวจบางครั้งกระทําโดยเลินเลอหรือไมเขาใจระเบียบ การดําเนินการดังกลาวตองเขาองคประกอบ     
ของระเบียบทุกขอ กลาวคือตองเปนกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายมากอน
และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการนั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการและ          
เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับ    
โดยอนุโลม 

ยกตัวอยางเชน ร.ต.ท.สมศักด์ิฯ นํารถยนตราชการเดินทางไปราชการ แลวปรากฏ
วาเครื่องยนตชํารุดไมสามารถขับตอไปได  หรือยางแตก หากไมซอมแซมรถยนตไมสามารถ
ใชร าชการ เดินทา งกลับหนวย ได  จะเปนไดวาเปนความจําเปนและเรงดวนเกิดข้ึนโดยไมได
คาดหมายมากอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ก็สามารถดําเนินการซอมแซมเพ่ือใหรถยนต   
ใชราชการกลับหนวยได  
  กรณีเชนเดียวกัน ปรากฏวาเปนเครื่องปรับอากาศภายในรถยนตเสียหาย จะไมเขา
ขอดังกลาวเนื่องจากยังไมจําเปนเรงดวน สามารถนํารถยนตกลับหนวยเพ่ือดําเนินการซอมแซมได 
  กรณีเรงดวนอ่ืน เชน ทอประปาแตก สวมเต็ม สวมชํารุด กรณีเชนนี้ถือเปนการ
เรงดวนและมีความจําเปน 
 
การแจกจาย  หลังจากมีการจัดหาแลวเม่ือดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจางเรียบรอยแลว ไดรับอนุมัติ  
จากหัวหนาหนวยใหแจกจายไปตามหนวยงานท่ีขอใหทําการจัดหาตอไป 
 
การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุประจําป  
การควบคุม พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมของระเบียบนี้ 
เวนแตมีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืนและเม่ือเจาหนาท่ีพัสดุไดรับ
มอบแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดง
รายการตามตัวอยาง ท่ี กวพ. กําหนด โดยมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 
(กรณีใหเจาหนาท่ีตรวจสอบกับระบบ GFMIS ใหดีดวยเนื่องจากปจจุบันการเขาตรวจของ เจาหนาท่ี 
สตง.จะดูจากบัญชีใน GFMIS เปนหลัก ท้ังนี้จะตองตรวจสอบทะเบียนของหลวงดวย เนื่องจากหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกในทะเบียนบางสวนไมปรากฏในระบบ GFMIS โดยดําเนินการคือ 

๑.๑ วัสดุใหลงบัญชีคุมวัสดุไว 
๑.๒ วัสดุท่ีสภาพคงทนแข็งแรง ใหลงทะเบียนคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 
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๑.๓ ครุภัณฑใหลงทะเบียนคุมทรัพยสิน  
กรณีตามขอ ๑.๒ และ ๑.๓ ใหลงคุมในระบบ POLIS ดวย 

(๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตอง     
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

 

การเบิก-จายพัสดุ 
  ใหหัวหนาพัสดุ ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับแผนก หรือตํ่ากวาแผนกท่ีมีหนาท่ี
เก่ียวกับการควบคุมพัสดุ หรือซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการเปนผูสั่งจายแลวแตกรณี 
โดยผู จายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการ จายและเก็บใบเบิกไวเปนหลักฐานดวย กรณีนี้จะใชใบเบิก ๕ สี ซ่ึงรายละเอียด
การใชปรากฏอยูในปกของสมุดใบเบิก ๕ สี 
 

การตรวจสอบพัสดุประจําป  
กอนส้ินเดือนกันยายนทุกป  ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซ่ึงมีพัสดุ

ไวจาย แตงต้ังเจาหนาท่ีในสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคน
ตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมปกอน จนถึง ๓๐ กันยายน
ปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบ ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของ
เดือนตุลาคม เปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม ถามีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชใน
ราชการตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ      
นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
     โดยหนวยมักจะตองแตงต้ังเปนรูปคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป                
ขอควรระวัง คือตองมีการตรวจกันอยางจริงจัง มิใชดําเนินการตรวจตามบัญชีอยางเดียว นานไปสะสม
จนหาหลักฐานไมพบจะทําใหมีปญหากับคนท่ีรับหนาท่ีถัดมา การตรวจสอบควรตองทําเปนตาราง
บัญชีแบบชัดเจน และในขณะนี้ พล.ต.ท.ปยะ สอนตระกูล ผบช.สกบ.ไดจัดทําระบบทะเบียนคุม
ครุภัณฑทางอิเล็กทรอนิกส ตนแบบโดยมีท้ังภาพถาย และทะเบียนคุม ยอดคงเหลือสามารถ
ตรวจสอบไดเปนปจจุบัน และหากไดผลดีอาจจะเสนอ ตร. เพื่อขยายผลการดําเนินการไปทุกหนวย
ใน ตร.ตอไป 
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     เม่ือผูแตงต้ังไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีผูตรวจสอบแลวใหสงรายงานเสนอ
ตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ ๑ ชุด กรณีของสถานีตํารวจใหเสนอถึง ผบช. เนื่องจาก ผบช.
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ผบ.ตร. (ตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ อยูแลว) และสงรายงานไปยังสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ๑ ชุด  
     และเม่ือหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวแลว และปรากฏวามีพัสดุชํารุด 
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบ         
หาขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่งสอบหาขอเท็จจริง เวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพ
มาจากการใชงานตามปกติ หรือ สูญไปโดยธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการ         
ใหดําเนินการจําหนายตอไปได แตกรณีเห็นไดอยางชัดเจนนี้ไดอนุญาตโดยระเบียบใหพิจารณา
จําหนายไดทันที แตการตีความของผูเก่ียวของมักจะไมเหมือนกันและมีความขัดแยงกันอยูในท่ี        
มีความเห็นวาควรจะต้ังกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงจะปลอดภัยตอตัวเจาหนาท่ีมากกวา 
     ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของตอไป 

การจําหนาย  
๑. เปนกระบวนท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง มิฉะนั้นเม่ือยอนไปถึงกระบวนความ

ตองการของหนวยจัดทําคําของบประมาณข้ึนไป ปรากฏวาไมไดรับการพิจารณาจัดสรรใหเนื่องจาก
การพิจารณาจะพบวาหนวยยังมีพัสดุอยูในบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุอยู ท้ังๆ ท่ีพัสดุนั้นชํารุดจนใช
ราชการไมได หรือใชแลวสิ้นเปลืองงบประมาณสวนอ่ืนมากๆ เชน รถยนตเกามาก เปลืองน้ํามันเครื่อง 
น้ํามันเชื้อเพลิง หรือคาซอมแซมใชแลวไมคุมกับทางราชการ และหนวยระดับสถานีตํารวจเองก็มิได
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

๒. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
 ๒.๑ ไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูและความชํานาญในการจําหนายพัสดุอยางเพียงพอใน 
สภ. หรือ สน. 
 ๒.๒ การควบคุมทางทะเบียนคุม ยังไมครบถวน 
 ๒.๓ การไมจําหนายพัสดุ ไมมีบทลงโทษ แตถาหากมีการตรวจสอบกันจริงจัง
แลวพบวาพัสดุ มีปญหา เจาหนาท่ีพัสดุตองเปนผูรับผิดชอบ ท้ังๆท่ีบางครั้งเปนเรื่องท่ีมีปญหากัน    
มาอยางยาวนาน กอนท่ีจะมาทําหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ 
 ๒.๔ การไมจําหนายพัสดุท่ีชํารุดไมสามารถใชราชการไดเปนเหตุใหไมสามารถ  
ต้ังงบประมาณเพ่ือขอทดแทนได เปนเหตุใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของหนวย 
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 ๒.๕ เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาไมใหดําเนินการจําหนาย เนื่องจากเก็บไว      
ของบประมาณ มาถัวใชสวนอ่ืน เชน รถยนตท่ีเสื่อมสภาพไมสามารถใชการได แตยังนํามาคิดคํานวณ
ในการต้ังงบประมาณ คาซอมแซมหรือคาน้ํามัน 

๓. ระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ ๑๕๗ ถึง ๑๖๑ 
 ๓.๒  หนังสือ ตร.ท่ี ๐๐๐๘.๔๒๔/๗๕๓๒ ลง ๒๕ ก.ค.๔๖ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
การประเมินราคาครุภัณฑข้ันตํ่าท่ีจะขอจําหนาย 
 ๓.๓  หนังสือ ตร.ท่ี ๐๐๐๘.๒๒๔/๗๐๓๙ ลง ๓๑ ส.ค.๔๗ เรื่อง การถอดปรน
เครื่องมือสื่อสาร 
 ๓.๔ ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการ       
ในฐานะอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ๔. การดําเนินการจําหนาย 
 ๔.๑ หลังจากการตรวจสอบ พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไป
จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งให
ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายทอดตลาดแลว
ไมไดผลดี ใหนําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือ
หรือไดมารวมกัน ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีการตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
   การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดย    
วิธีตกลงราคา 
   (๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไวในระเบียบ 
   (๓) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗(๗)          
แหงประมวลรัษฎากรท้ังนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
   (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนด 
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  การดําเนินการโดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีหัวหนาสวนราชการ
สั่งการ และสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณกอนดวย 

๕. วิธีการจําหนาย 
 ๕.๑ เม่ือมีการตรวจสอบพัสดุประจําป หรือหัวหนาหนวยงานไดรับรายงานวา
พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอ
รายงานตอหัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ (ระเบียบขอ ๑๕๗) หรือในกรณีที่พัสดุ
ของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป      
กอนมีการตรวจสอบพัสดุประจําป 
 ๕.๒ ใหมีการแตงต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง เพ่ือสอบสวนวามีพัสดุชํารุด
หรือหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก มีพัสดุจํานวนก่ีรายการ 
แยกรายการและ ทําบัญชีใหชัดเจน เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
 ๕.๓ หากหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดมอบอํานาจอนุมัติใหทําการจําหนาย    
ใหต้ังกรรมการประเมินราคาข้ันตํ่าตามหลักเกณฑของ ตร. แลวรายงานผลใหผูสั่งแตงต้ังทราบ      
(กรณีดังกลาวถาคาเสื่อมราคาประเมินแลวเหลือ ๑ บาทหรือเปนราคาตํ่ามากใหตรวจสอบราคา
ประเมิน โดยทําหนังสือสอบถามกับผูท่ีทําการคาขายครุภัณฑประเภทนั้น เพ่ือขอใหประเมินราคา 
แลวใหถือราคาผูประเมินสูงสุดเปนเกณฑ) 
 ๕ .๔  ให เจ าหน า ท่ี พัส ดุ เสนอขออนุ มั ติขายโดยวิ ธี การขายทอดตลาด            
พรอมประกาศขายทอดตลาดใหผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการขายทอดตลาด 
 ๕.๕ เม่ือดําเนินการขายทอดตลาดแลวใหรับเงินจากผูซ้ือ และสงมอบพัสดุให     
ผูซื้อแลวนําเงินสงเปนรายไดแผนดินตอไป 
 ๕.๖ ใหรายงานผลการขายทอดตลาดพรอมเอกสารขายทอดตลาดใหผูสั่ง    
แตงต้ังทราบ 
 ๕.๗ จากนั้นใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม         
ท้ังนี่ เจาหนาท่ีตองดําเนินการจายออกจากทะเบียนคุมทางอิเล็กทรอนิกส และระบบ GFMIS        
ดวยทันที 
 ๕.๘ แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาค แลวแตกรณีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 
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 ๖. การจําหนายพัสดุท่ีไดรับการชวยเหลือจากตางประเทศ 
 ๖.๑ ความแตกตาง คือ ตองเสนอขออนุมัติจําหนายจาก สํานักงานพัฒนาความ

รวมมือระหวางประเทศ (สพร.) พรอมแบบพิมพการอนุมัติจําหนายพัสดุ จํานวน ๓ ชุด รูปถายพัสดุ   
ท่ีจะจาํหนาย ถายรปูอยางนอย ๒ ดาน จํานวน ๒ รูป 

 ๖.๒ ประกาศขายทอดตลาดตองปดประกาศไมนอยกวา ๗ วันทําการ 
 ๖.๓ เงินท่ีไดจากการจําหนายตองนําสง สพร.  
 ๖.๔ รายงานผลการจําหนายให สพร. ทราบ  

 ๗. ขอควรระวัง 
 ๗.๑ การจําหนายตองดูหลักเกณฑและอายุของการใชงานดวย 

 ๗.๒ การจําหนายพัสดุท่ีมีระเบียบกฎหมายอ่ืนเก่ียวของตองดําเนินการให
ครบถวนดวยเชน เครื่องมือสื่อสาร ตองแจงให สส. ถอดปรน นําอุปกรณท่ียังใชงานไดเก็บรักษาไว
เปนอะไหล 

 

(หมายเหตุ ผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการใน
ฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และให
ตรวจสอบของแตละ กองบัญชาการวาไดมอบอํานาจใหผูกํากับการ หรือ สารวัตรใหญ หรือหัวหนา 
สภ.หรือ สน. มีอํานาจจําหนายพัสดุตามวงเงินเทาใด) 
 

  เม่ือมีการจําหนายแลวยอมเปนเหตุใหขอต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือพัสดุ
เพ่ือมาสนับสนุนการปฏิบัติราชการตอไป ก็จะเปนครบวงรอบการบริหารพัสดุ ไปเริ่มท่ีความตองการ
ของหนวยตอไป 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติเรื่องการจําหนาย 
 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบพัสดุประจําป พัสดุชํารุดหรือเสียหายกอนการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป 

ตั งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง/ผู้มีอํานาจ
สังอนมุตัิให้จําหนา่ยได้ 

ตั้งคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ําตามเกณฑของ ตร. 

ขออนุมัติจําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด พรอมท้ังประกาศขายทอดตลาด 

มอบของใหผูซื้อ รายงานผลการขาย รับเงินสงรายไดแผนดิน 

แจงหนวยใหลงจายจาก
ทะเบียนคุม 

รายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภมูิภาคแลวแตกรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจาย 

แจงใหงานการเงินลง
จายออกจาก GFMIS 
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องคประกอบของการพัสดุ 
  เบื้องตนตนเปนวงรอบของการบริหารพัสดุ แตจะมาแยกองคประกอบท่ีเก่ียวของกับ        
การบริหารพัสดุ ซ่ึงขอแบงใหเขาใจงายโดยใชหลักของ ๔ M (MAN, MONEY, MATERIAL, METHOD) 
มาแยกใหเขาใจงายดังนี้ 
 

MAN ไดแกผูท่ีเก่ียวของกับการพัสดุ 
  ๑. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) มีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน 
ป.ป.ช. ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูแทน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินหาคน   
เปนกรรมการ และใหเจาหนาท่ีกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ กับให กวพ.         
แตงต้ังผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน  
  ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตง ต้ัง มีวาระอยู ในตําแหนงคราวละสองป 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได  
  โดยใหมีอํานาจตามระเบียบ ขอ ๑๒ อํานาจ อาทิเชน ตีความวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติ พิจารณายกเวนผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบ 
กําหนดแบบหรือตัวอยาง รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทางปฏิบัติ ฯลฯ 
  ๒. หัวหนาสวนราชการ 
   ๓. หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
  ๔. เจาหนาท่ีพัสดุ 
  ๕. คณะกรรมการตางๆ เชนคณะกรรมการรับหรือเปดซองสอบราคา เปนตน 
  ๖. ผู เสนองานหรือผู เสนอราคาในสวนนี้ตองตรวจสอบเรื่องผู เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกัน ตามระเบียบ ขอ ๕ ดวย และตองไมเปนผูท้ิงงาน 
 

กรณี ผูท่ีเก่ียวของนี้ความสําคัญอยูท่ีอํานาจและหนาท่ี โดยปกติแลวใหเปนอํานาจของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรม ของตํารวจหัวหนาสวนราชการคือ ผบ.ตร. (รวมท้ัง ผบช.ตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ) 
หรือผูไดรับมอบอํานาจตามระเบียบ ขอ ๙ และเม่ือมีการมอบอํานาจ ตามขอ ๙ วรรคหนึ่ง ผูรับมอบ
อํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได ยกเวน
กรณีผูวาราชการจังหวัด หรือการมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
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  ดังนั้นผูท่ีจะดําเนินการตามระเบียบการพัสดุตองมีท้ังอํานาจและหนาท่ี ซ่ึงไดมาโดย
ตําแหนงหรือการแตงต้ัง และการมอบอํานาจใหคํานึงถึงความเหมาะสมของตัวผูปฏิบัติดวยบทลงโทษ
ผูท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ อยูในขอ ๑๐ ของระเบียบซ่ึงมีโทษรุนแรง ไมวาจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ไมปฏิบัติตามระเบียบ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือ
นอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีพฤติการณเอ้ืออํานวยแกผูเสนอราคาหรือเสนองาน ฯลฯ 

(๑) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหราชการเสียหายอยางรายแรง      
ใหดําเนินการลงโทษอยางตํ่าปลดออกจากราชการ 

(๒) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางตํ่าตัด
เงินเดือน 

(๓) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวา
กลาวตักเตือนโดยใหทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร 

 และยังไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดในทางแพงตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชท่ีเก่ียวของหรือความรับผิดทางอาญา(ถามี) 

 

MONEY ในท่ีนี้ไดแกเงินงบประมาณไดรับจัดสรรและไดรับอนุมัติใหใชเงินแลวจากหนวยเหนือ 

MATERIAL พัสดุ ในหลักการถามีพัสดุท่ีผลิตในประเทศใหใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ หรือเปนพัสดุท่ีมี
การผลิตในหลายยี่หอ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตองเปดกวางมิใหมีการลอคสเปคใหกับผูใดผูหนึ่ง
หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน ตองมีการตรวจสอบราคากลางซ่ึงกําหนด
โดยสํานักงบประมาณ หรือหากไมมีตองมีการตรวจสอบราคาทองตลาดจากผูผลิตท้ังหลายมาประเมิน
ราคากลางราคาท่ีจัดซ้ือภายใน ๒ ปงบประมาณ และตองหม่ันตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงขอกําหนดตางๆ 
จากกรมบัญชีกลางหรือ สํานักงบประมาณอยูตลอดเวลา วิธีที่งายคือตรวจสอบหนังสือเวียนที่อยู
ในเว็บไซตของหนวยงานนั้นๆ 

METHOD วิธีการดําเนินการก็ไดแยกใหแลวขางตนซ่ึงแบงออกเปน ๖ วิธี ตามแตวงเงินของการจัดหา               
ย้ําวาเปนวงเงินของการจัดหา ตองระมัดระวังเนื่องจากเม่ือการเสนอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ            
ไดระบุวาหาจัดหาในครั้งนี้อยูในอํานาจของผู ใดเปนผูอนุมัติ แมวาเ ม่ือผานวิธีการจัดหาแลว           
ไดวงเงินตํ่ากวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงอํานาจการอนุมัติได เนื่องจากไดระบุไวในรายงาน           
เสนอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการแลว 
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ท่ีราชพัสดุ  
       กรณีเรื่องท่ีราชพัสดุมีมีความละเอียดเจาหนาท่ีควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑. ตรวจสอบท่ีดินและสิ่งกอสรางของหนวยวาไดข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุไวเรียบรอย
หรือไม ปญหาท่ีเกิดคือบางครั้งใชอยางเดียวมานานหลายสิบป ไมเคยตรวจสอบหลักฐานการข้ึน
ทะเบียนวาถูกตองครบถวนหรือไม ยกตัวอยางท่ีเคยพบ คือ อาคารท่ีทําการของดาน ตม.เบตง 
(ปจจุบันเปน ตม.จว.ยะลา) เคยใชเปนท่ีทําการการ ตม.เบตง เม่ือป พ.ศ.๒๕๑๑ กรมศุลกากรไดขอใช
ท่ีรวมโดยจัดหางบประมาณสรางท่ีทําการแบงพ้ืนท่ีการใชอาคารหนวยละครึ่ง ดวยความไมเขาใจ
ระเบียบก็ไมไดไปข้ึนทะเบียนการขอใชท่ีราชพัสดุไว แตกรมศุลกากรกลับไปข้ึนบัญชีใชท่ีราชพัสดุ   
การตรวจสอบไมพบหลักฐานการขอใชของ ตม.เบตง ประกอบกับ ผบช.สตม.ในสมัยนั้นไมตองการ   
ใหมีปญหากับหนวยขางเคียง แมวาหนวยไดมีการคัดคานแลว แตเปนโชคดีท่ี รอง ผวจ.จังหวัดยะลา 
ซ่ึงเปนบุตรชายของ หน.ดาน ตม.เบตง เม่ือป ๒๕๑๑ ไดใหความกรุณาประสานขอใชท่ีบริเวณ      
ดานชายแดนไดพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และคงจะไมโชคดีแบบนี้บอยๆ ทางสถานีตํารวจจึงควรสํารวจและ
ดําเนินการใหครบถวน 

๒. การใชท่ีราชพัสดุใหดูเรื่องอํานาจเปนสําคัญ 
๒.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมธนารักษ 
๒.๒ ในสวนภูมิภาคใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด โดยธนารักษพ้ืนท่ี 

๓.  ภายใน ตร. การขอใชเปนอํานาจของผูบัญชาการ การอนุญาตใหใชตองเปนอํานาจ
ของ ตร. 

๔. สวนหนวยนอก ตร.ขอใชพ้ืนท่ีราชพัสดุของ หนวยครอบครองตองพิจารณา หาก
ไมขัดของตองขอรับความเห็นชอบจาก ตร. แลวตองให กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดโดย 
ธนารักษพ้ืนท่ีแลวแตกรณีเปนผูอนุมัติ เรื่องนี้ไดมีหนังสือ ตร. ออกคําสั่งมาคลาดเคลื่อน แตยังไมมี
การแกไขถูกตอง โดยมีให ผบช.   ผูครอบครองพ้ืนท่ีพิจารณา แลวสงให ตร.ใหความเห็นชอบ และ
กลับมาให ผบช.เปนผูอนุมัติ ซ่ึงไมมีอํานาจ 

ตรงนี้เปนหลักใหญๆ ท่ีสถานีตํารวจควรไปตรวจสอบและดําเนินการใหครบถวน             
สวนรายละเอียดและวิธีการดําเนินการคงไมระบุไวในหนังสือฉบับนี้ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในการบริหารงานพัสดุ 
๑. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒  
๒. พ.ร.บ.ท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ 
๓. พ.ร.บ.วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๕. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
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๖. พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 
๗. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

พ.ศ.๒๕๔๔ 
๘. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานพัสดุ

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ โสภณกิตติวัฒน์  ผกก.ฝ่ายวิชาการฯ บก.อก.สกบ.  

2. พ.ต.ท.กริช            แสงพล         รอง ผกก.ฝ่ายอำานวยการ พธ.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1.  พ.ต.ต.สาธิต  เหลืองสกุล

2.  ร.ต.อ.ชยุต  เพ็ชรพุดลาด

สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

2 ภ.1
1.  พ.ต.ท.สุจิตร  พูลผล

2.  ร.ต.ต.สุชาติ  กลิ่นกระบี่

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

3 ภ.2
1.  พ.ต.ท.สมนึก  มุมทอง  

2.  พ.ต.ท.ฉลาด     โกรทินธาคม

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.ถาวร  พาภักดี

2.  พ.ต.ท.สุรัฐพงษ์  สุขตน

สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3

5 ภ.4
1.  พ.ต.อ.หญิง ศิริพร  หารวิชัย

2.  พ.ต.ท.หญิง เพ็ญพิสุทธ์ จันทรเสนา

ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.ปริญญา นุชแจ้งบง

2.  พ.ต.ท.ธวัช  พิทักษ์กิตติกร

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5

สว.ธร.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

7 ภ.6
1.  พ.ต.ท.ภสุ  จันทร์สม

2.  พ.ต.ท.ภาสกร  เกิดโต

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1.  พ.ต.อ.กันตพิชญ์  กฤตวงศ์วิมาน

2.  พ.ต.ท.สมชาย  เงินทองดี

ผกก.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์     

รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1.  พ.ต.ท.วิโรจน์  บำารุง

2.  พ.ต.ท.มงคล  วงศ์คช

อาจารย์ (สบ 2) กอจ.ศฝร.ภ.8

รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.ประวัติ  พรัดภู่

2.  พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ  พูนม่น

สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9

11 ศชต.
1.  ร.ต.ท.สุคนธ์  สินตรา

2.  ร.ต.ท.หญิง ยินดี  ถัดสีทัย

รอง สว.สส.สภ.กุสินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธุ์



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



งานการเงิน

เล่ม ๙

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
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๑. การรับ การเก็บรักษา และนําสงเงิน 
ใบเสร็จรับเงิน 
• ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหมีสําเนาเย็บติดไวกับเลมอยางนอย  

๑ ฉบับ และใหพิมพหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับเลขที่ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ 
• ใหจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบ และตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพขึ้นจํานวนเทาใด  

ไดจายใบเสร็จรับเงินเทาใด เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด ใหหนวยงานใด หรือเจาหนาที่ผูใด ไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
เมื่อวันเดือนปใด 
• เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานที่รบัใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน รายงานการใช 

ใบเสร็จรับเงินใหหัวหนาสวนราชการ ทราบวา มีใบเสร็จรับเงินอยูในความรับผิดชอบ เลมใด เลขที่ใด ถึง
เลขที่ใด และไดใชไปแลวเลมใด เลขที่ใด ถึงเลขที่ใด อยางชาไมเกินวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของปงบประมาณถัดไป 

โดยปกติใบเสร็จรับเงินเลมใด ใชสําหรับรับเงินของปงบประมาณใด ใหใชรับเงินภายในปงบประมาณ
น้ัน เทาน้ัน เมื่อข้ึนปงบประมาณใหม ก็ใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใช ก็ใหคง
ติดไวกับเลม แตใหปรุ เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดอีกตอไป  
ใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติมจํานวนเงิน หรือช่ือผูชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใด ลงรายการ
รับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงิน และเขียนใหมทั้งจํานวน แลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือ กํากับการขีดฆา
น้ันไวดวย หรือขีดฆาใบเสร็จรับเงินน้ันทั้งฉบับ โดยออกฉบับใหม ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาน้ันใหติดไวกับ
สําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม 
• ใหเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซ่ึง สตง. ยังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหาย และเม่ือได 

ตรวจสอบแลว ก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได 
การรับเงิน 
 การรับเงินเปนเงินสด เช็ค ดราฟท หรือตราสารอยางอื่น ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน
ทุกครั้ง โดยปกติใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภท และใหบันทึกการรับเงินในบัญชีเงินสด 
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่ไดรับเงินน้ัน ตองมีการควบคุมบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสด 
หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยระบุเอกสารใบเสร็จรับเงินเลมใด เลขที่ใด จํานวนเงินเทาใด  

ในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันน้ันแลว ก็ใหบันทึกการรับเงินน้ันใน
บัญชีในวันทําการถัดไป เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหน่ึง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินรับประเภทน้ัน ๆ 
ตามสําเนาใบเสร็จทุกฉบับ มาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได โดยใหแสดงใหทราบวาเปนเงินรับตาม
ใบเสร็จเลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จํานวนเงินรวมรับทั้งส้ินเทาใด ไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
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เงินประเภทเดียวกันจะรวมรับตามสําเนาใบเสร็จทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได โดยใหแสดง
ใหทราบวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใด ถึงเลขที่ใด จํานวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเทาใด ไวดานหลังสําเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย 
 เมื่อส้ินเวลารับเงินใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงินนําเงินที่ไดรับพรอมสําเนา
ใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บในวันน้ันทั้งหมด สงตอเจาหนาที่การเงิน และใหมีการตรวจสอบ
จํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงิน
ฝากธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม หากถูกตองก็ใหผูตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับทั้งส้ินตาม
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวันน้ัน ไวในสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
การจายเงิน 
 การจายเงินใหจายไดเฉพาะรายจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติ ครม.อนุญาตให
จายได โดยตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ และการจายเงินจะตองมีหลักฐานการจายไวเพื่อตรวจสอบ 
หากไมมีกฎหมายกําหนดไวใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง   

ใบสําคัญคูจาย ที่เปนใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินออกใหอยางนอยจะตองมีรายการดังตอไปน้ี ช่ือ 
สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน วันเดือนปที่รับเงิน รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร และลายมือช่ือของผูรับเงิน 

หลักฐานการจายทุกฉบับ ใหผูจายเงินประทับตรา “จายเงินแลว” ลงลายมือช่ือรับรองการจาย 
พรอมช่ือตัวบรรจง ลงวันเดือนปที่จายเงิน บันทึกรายการจายเงินไวในทะเบียนคุม ทุกส้ินวันตองมีการ
ตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึกไวในทะเบียนคุมเงินที่เก่ียวของวาถูกตอง พรอมลงลายมือช่ือกํากับ
ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนน้ัน   

กรณีจายเงินซึ่งมีจํานวนต้ังแต ๕,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิ
รับเงิน และขีดฆา “หรือตามคําส่ัง” หรือ “หรือผูถือ” ออก และจะขีดครอมหรือไมก็ได สวนกรณีการจายเงิน
ซึ่งมีจํานวนตํ่ากวา ๕,๐๐๐ บาท ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหน้ีหรือผูมีสิทธิรับเงิน และจะไมขีดฆาคําวา 
“หรือตามคําส่ัง” หรือ “หรือผูถือ” ออกก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของผูส่ังจาย ในกรณีส่ังจายเงินเพื่อขอรับ
เงินสดมาจาย ใหออกเช็คส่ังจายในนามเจาหนาที่ของสวนราชการ และขีดฆาคําวา “หรือตามคําส่ัง” หรือ 
“หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คส่ังจายเงินสด 
การจายเงินยืม 

การจายเงินยืม ใหผูยืมทําสัญญาการยืมเงิน ยื่นตอผูมีอํานาจอนุมัติ โดยแสดงประมาณการ
คาใชจายและกําหนดเวลาใชคืน และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินไดใหม เมื่อผูยืมยังมิไดชําระเงินยืมรายเกา
ใหเสร็จส้ิน  
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การสงใชเงินยืม ยืมไปราชการใหสงใชเงินยืมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันกลับมาถึง ยืมเพื่อปฏิบัติ
ราชการอ่ืนใหสงใชเงินยืมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนด เมื่อผูยืมสงใชเงินยืม ใหเจาหนาที่ผูรับคืน
เงินยืมบันทึกการรับคืนไวดานหลังสัญญาการยืมเงิน และใหออกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบรับใบสําคัญ 
ใหเปนหลักฐาน กรณีผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการเรียกชดใชเงินยืมตาม
เง่ือนไขในใบยืมใหเสร็จส้ินไปโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนด 
การเก็บรักษาเงิน 

การเก็บรักษาเงิน ใหจัดเก็บในตูนิรภัย กําปน หรือตูเหล็ก หรือหีบเหล็กอันมั่นคง ซ่ึงใชสําหรับ
เก็บรกัษาเงิน ใหมีการแตงต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน จํานวน ๓ คน เปนนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร หากมี
นายตํารวจช้ันสัญญาบัตรไมเพียงพอ ใหแตงต้ังขาราชการตํารวจชั้นประทวนรวมดวยก็ได และเมื่อสิ้น
เวลารับจายเงินประจําวัน ใหเจาหนาที่การเงินนําเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจําวันสง
มอบตอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบวาถูกตองใหทุกคนลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน และนําเงินเก็บรักษาในตูนิรภัยตอไป หากตรวจสอบวาไมถูกตอง ก็ใหหมายเหตุและลงลายมือช่ือ
ไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันและรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบ 
ตูนิรภัย 

กําปน หรือตูเหล็ก หรือหีบเหล็กอันมั่นคง ปกติตองมีลูกกุญแจอยางนอย ๒ ดอก แตละดอกมี
ลักษณะตางกัน ลูกกุญแจตูนิรภัยหน่ึง ๆ อยางนอยตองมี ๒ สํารับ มอบใหกรรมการถือกุญแจ ๑ สําหรับ 
ฝากเก็บในลักษณะหีบหอไวที่หนวยงานผูเบิก หรือสํานักงานคลังจังหวัด ตูนิรภัยใหตั้งไวในที่ปลอดภัยของ
สํานักงาน 
การนําเงินสง 

เงินรายไดแผนดินใหนําสงอยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง แตถาสวนราชการใดมีเงินรายไดแผนดินเก็บ
รักษาเกินกวาหน่ึงหมื่นบาท ใหนําสงคลังอยางชาไมเกิน ๗ วันทําการ สวนเงินนอกงบประมาณ ใหนําฝาก
หนวยงานผูเบิกอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เวนแตเปนเงินซึ่งคาดวาจะตองจายภายในเดือนถัดไป 
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2.  คาเชาบานขาราชการ 
 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม 
หลักเกณฑการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การเกิดสิทธิ 

จะเกิดเมื่อไดรับคําส่ังใหไปประจําสํานักงานในตางทองที่ และไมเขาขอยกเวนที่ทําใหไมมีสิทธิ
ดังน้ี 

๑.  ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว 
๒. มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําโดยมีหน้ีคาง

ชําระกับสถานบันการเงิน 
๓. ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง 

ผูใชสิทธิในการเบิกจาย 

ขาราชการ หรือคูสมรส ที่รับราชการ ฝายใดฝายหน่ึง 

หลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย 

          ยื่นแบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) ณ สํานักงานที่ปฏิบัติราชการตอผูรับรองสิทธิ พรอมดวย
สัญญาและหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของ 

การรับรองการมีสิทธิ 

-  ผูบังคับบัญชาที่มียศตั้งแต พ.ต.ต.ขึ้นไป เปนผูรับรองสิทธิ 
- ผูบังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปอยางนอยหน่ึงระดับหรือชั้นยศ เปนผู รับรองสิทธิของ

ผูบังคับบัญชาที่มียศ พ.ต.ต.ขึ้นไป 
-  พ.ต.อ.ข้ึนไป รับรองสิทธิของตนเอง 
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การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
           ผูบังคับบัญชารับรองสิทธิแลว ผูมีอํานาจอนุมัติ แตงตั้งขาราชการไมนอยกวา ๓ คน เปน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
           กรณีเชา ใหตรวจสอบวาไดเชาและอยูอาศัยจริง ระยะเวลาเชา และการเขาพักอาศัย ตลอดจน
ความเหมาะสมของอัตราคาเชาเปรียบเทียบกับสภาพบาน 
           กรณีเชาซ้ือ/กู ใหตรวจสอบสัญญาเชาซื้อ/สัญญากู วงเงิน เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของ และ
วันเริ่มตนเขาพักจริง 
ผูมีอํานาจอนุมัติ 
           สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง (ตร. หรือ ต้ังอยูในสถานที่หรือบริเวณเดียวกับ ตร.)
เปนอํานาจของ ผบ.ตร. หรือผูไดรับมอบหมาย ซึ่งมียศต้ังแต พ.ต.ท. ขึ้นไป 
           สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาค หรือแยกตางหากจาก ตร.
ผบ.ตร. จะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานซึ่งเปนผูเบิกเงินจากคลังเปนผูอนุมัติสําหรับหนวยงานน้ันก็ได
ไดรับอนุมัติใหเบิกแลว ยื่นแบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) 
           ขาราชการมีสิทธิไดรับคาเชาบาน แตคูสมรสไดเชาบาน เชาซ้ือบาน หรือกูเงินเพื่อชําระราคาบาน
สัญญาซื้อขายที่ดินหรือบานพรอมที่ดิน สัญญาจางปลูกสรางบาน โฉนดที่ดิน หรือหลักฐานการชําระเงิน
ขาราชการผูน้ันนําหลักฐานมาเบิกคาเชาบานได นับแตวันที่มีสิทธิ 

สถาบันการเงินเพื่อสิทธิเบิกคาเชาบาน 

 ธนาคารพาณิชย 
 รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการเก่ียวกับการเคหะ หรือใหกูซ้ือบาน 
 สหกรณที่จดทะเบียนมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเคหะ 
 กบข.  
 ธนาคารอิสลาม 
 บริษัทบริหารสินทรัพยตาม พ.ร.ก.บริหารสินทรัพย ๒๕๔๑ 
 นิติบุคคลมีวัตถุประสงคและดําเนินกิจการเคหะ/ใหกูซื้อบาน 
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3.  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖  
และที่แกไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการที่เก่ียวของ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ประกอบดวย 
๑. ไปราชการช่ัวคราว 
๒. ไปราชการประจํา 
๓. กลับภูมิลําเนา 

สิทธิ   ที่จะไดรับคาใชจายที่เกิดข้ึนตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติเดินทาง / ออกจากราชการ แตไมกอนวันเดินทาง 
ผูมีอํานาจอนุมัติ    อนุมัติระยะเวลากอน/หลังตามความจําเปนและเหมาะสมโดยจะตองพิจารณา ดังน้ี 
 - มีการเดินทางจริง 
 - มีคําส่ังใหเดินทางไปราชการ 
 - ไดรับอนุมัติใหเดินทางจากผูมีอํานาจตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 
 - กรณีจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่ที่ ต้ัง
สํานักงานปกติ เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการเพราะเหตุสวนตัว โดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอน 
ใหผูไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอน ขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวในการเดินทางดวย   
 - มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางฯ ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําส่ังแลว  
 
การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 
 ๑. นอกที่ตั้งสํานักงานตามคําส่ังผูบังคับบัญชา 

๒.  สอบคัดเลือก / รับการคัดเลือก 
๓.  ไปชวยราชการ / รักษาราชการแทน 
๔.  ขาราชการประจําตางประเทศระหวางอยูในไทย 
๕.  เดินทางขามแดนช่ัวคราวตามขอตกลงระหวางประเทศ 

คาใชจายในการเดนิทางชั่วคราว 
 ๑.  เบ้ียเล้ียงเดินทาง 

๒.  คาเชาที่พัก 
๓.  คาพาหนะ 
๔.  คาใชจายอ่ืนซึ่งจําเปนตองจายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 
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อัตราคาเบี้ยเล้ียงเดินทาง(เหมาจาย) 
   ขาราชการตํารวจ                      บาท : วัน 
   พ.ต.อ. ลงมา                                   ๒๔๐ 
            พ.ต.อ. อัตราเงินเดือนพ.ต.อ. พิเศษ ข้ึนไป              ๒๗๐ 
 
การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียง 
          การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยู
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี 

กรณีพักแรม  ใหนับ ๒๔ ช่ัวโมงเปน ๑ วัน ถาไมถึง ๒๔ ช่ัวโมงหรือเกิน ๒๔ ช่ัวโมงและสวนที่ไม
ถึงหรือเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมงน้ันนับไดเกิน ๑๒ ช่ัวโมง ใหถือเปน ๑ วัน 

กรณีไมพักแรม  หากนับไดไมถึง ๒๔ ช่ัวโมงและสวนที่ไมถึงน้ันนับไดเกิน ๑๒ ช่ัวโมง ใหถือเปน 
๑ วัน หากนับไดไมเกิน ๑๒ ช่ัวโมง แตเกิน ๖ ช่ัวโมง ใหถือเปนครึ่งวัน 

      กรณีลากิจ / พักผอน ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา 
หรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่ตั้งเมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลา
ตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ ใหถือวา
สิทธิในการเบิกจายเบ้ียเล้ียงเดินทางส้ินสุดลงเม่ือส้ินสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
คาเชาที่พัก (ม. ๑๗) 
 การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซ่ึงโดยปกติตองพักแรมใน
ยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่ซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พัก
ในลักษณะเหมาจายหรือในลักษณะจายจริงก็ได ทั้งน้ี ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
หามเบิก กรณี 
           ๑.  พักในยานพาหนะ  
           ๒.  ทางราชการจัดที่พักให 
           ทองที่ที่มีคาครองชีพสูง / แหลงทองเที่ยว หัวหนาสวนราชการอนุมัติใหเบิกเพิ่มไดไมเกิน ๒๕ %  
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 อัตราคาเชาที่พัก กรณีเลือกเบิกจายจริง 
 

ขาราชการ หองพักคนเดียว 
(บาท:วัน:คน) 

หองพักคู 
(บาท:วัน:คน) 

พ.ต.อ. ลงมา      ๑,๕๐๐        ๘๕๐ 

พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน
พ.ต.อ. พิเศษ 

     ๒,๒๐๐    1,200 

พล.ต.ต.ข้ึนไป      ๒,๕๐๐    ๑,๔๐๐ 

 

หมายเหตุ  อัตราคาเชาที่พัก กรณีเลือกเบิกจายจริง 

      ระดับ พ.ต.อ. ลงมา ในกรณีเดินทางเปนหมูคณะ ใหพักรวมกัน ๒ คนข้ึนไปตอ ๑ หองโดยให
เบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราคาเชาหองพักคู เวนแต เปนกรณีที่ไมเหมาะสมที่จะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปน
ไมอาจพักรวมกับคนอ่ืนได ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราหองพักคนเดียว      

อัตราคาเชาที่พัก กรณีเลือกเบิกเหมาจาย 

ขาราชการ หองพักคนเดียว 
(บาท:วัน:คน) 

พ.ต.อ. ลงมา      800 

พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. 
พิเศษ ข้ึนไป  

  1,๒๐๐ 

 

หมายเหตุ  คาเชาที่พัก ใหเบิกไดตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยจะเบิกในลักษณะจายจริง
หรือในลักษณะเหมาจายก็ได แตถาเปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ตองเลือกเบิกคาเชาที่พัก
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ  
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คาพาหนะ 
- คาโดยสาร คาเชายานพาหนะ (รับจาง) 
- คาเช้ือเพลิง คาระวางบรรทุก 
- คาจางคนหาบหามส่ิงของของผูเดินทาง 

 นิยามพาหนะประจําทาง  
- บริการทั่วไปประจํา 
- เสนทางแนนอน 
- คาโดยสาร คาระวางแนนอน 

หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะ 

  หลักปกติ    ใหใชยานพาหนะประจําทาง โดยเบิกเทาที่จายจริงและประหยัด รถไฟ 
ประเภทรถดวน ดวนพิเศษ ช้ัน ๑ น่ังนอนปรับอากาศ (บนอป.) เบิกได เฉพาะ พ.ต.ท. ข้ึนไป 

           ขอยกเวน     

ไมมียานพาหนะประจําทาง 
มีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนของทางราชการ 
ใชพาหนะอ่ืนได (พาหนะรับจาง) แตตองช้ีแจง เหตุผล ความจําเปน 

 

คาพาหนะรับจาง (TAXI) 

  พ.ต.ท.ขึ้นไป เบิกไดในกรณี ดังน้ี ไปกลับระหวางที่อยู ที่พัก หรือที่ทํางาน กับสถานียานพาหนะ
ประจําทาง / สถานที่จัดยานพาหนะ ภายในจังหวัดเดียวกัน ใหเบิกเทาที่จายจริงไมกําหนดวงเงิน 

 ขามเขตจังหวัด 
 *  เขตติดตอ หรือ ผาน กทม. เทาที่จายจริงเที่ยวละไมเกิน ๖๐๐ บาท 
 *  เขตตอจังหวัดอ่ืน เทาที่จายจริงเที่ยวละไมเกิน ๕๐๐ บาท 
พ.ต.ท.ข้ึนไป เบิกไดในกรณี ดังน้ี 

 *  ไปกลับระหวางที่อยู ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการ (ยกเวนการสอบคัดเลือก)  
 *  ภายในจังหวัดเดียวกัน วันละไมเกิน ๒ เที่ยว   
 *  ภายในเขต กทม. 

 *  พ.ต.ต. ลงมา จะเบิกตามกรณีขางตน ตองมีสัมภาระ 
พาหนะสวนตัว 
 ตองไดรับอนุมัติจาก ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๒๕ กอนเดินทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย
(ระบุหมายเลขทะเบียนรถ) 
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อัตราเงินชดเชยเปนคาพาหนะเหมาจาย 
          * รถยนต กม.ละ ๔ บาท 
          * รถจักรยานยนต กม.ละ ๒ บาท  

 คํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง/หนวยงานอ่ืน ถาไมมีใหผูเดินทางรับรอง       
   
เคร่ืองบิน 

     พ.ต.ท. ขึ้นไป                 ช้ันประหยัดหรือช้ันต่ําสุด 
พ.ต.อ.(พิเศษ) ข้ึนไป         ช้ันธุรกิจ      

     พ.ต.ต. ลงมา กรณีมีความจําเปนเรงดวน     ช้ันประหยัด 
              ไมเขาหลักเกณฑขางตนใหเบิกไดเทียบเทาภาคพื้นดินในระยะทางเดียวกัน 

 
หลักฐานการเบิกคาเคร่ืองบิน 

 กรณีมีหนังสือใหบริษัทออกบัตรโดยสารใหกอน ใหใชใบแจงหน้ีเปนหลักฐานในการเบิกเงิน 
 กรณีจายเปนเงินสด ใหใชหลักฐาน 

                       - ใบเสร็จรับเงิน และ  
                       - กากบัตรโดยสาร 

              กรณี  ซื้อ E-Ticket ใหใชใบรับเงินที่แสดง รายละเอียดการ เดินทาง (Itinery Receipt 
และ Boarding Pass ) 

คาใชจายอ่ืนที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
  - จําเปนตองจาย หากไมจาย ไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย 

     - ไมมี กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวเฉพาะ 
     - ไมเก่ียวกับเน้ืองานที่ปฏิบัติ (คาปะยาง, คาวีซา, คาตรวจโรค, คาฉีดวัคซีน และ 

                       คาธรรมเนียมการใชสนามบิน เปนตน) 
การเดินทางไปราชการประจํา 
 ๑.  การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน ไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน เพื่อ
ดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม 
 ๒.  การเดินทางไปประจําสํานักงานแหงเดิม ในทองที่แหงใหมในกรณียายสํานักงาน 
 ๓.  การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปชวยราชการที่มีกําหนดเวลาส้ินสุด
ของโครงการหรือการชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแต ๑ ปข้ึนไป 
 ๔.  การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาส้ินสุดหรือมีกําหนดเวลาไมถึง ๑ ป ซึ่ง
ตอมาภายหลังสวนราชการมีความจําเปนตองใหขาราชการผูน้ันอยูชวยราชการ ณ สถานที่แหงเดิมน้ัน ให
นับเวลาการชวยราชการตอเน่ืองและใหถือเวลาการชวยราชการตั้งแตวันที่ครบกําหนด ๑ ป เปนตนไป 
เปนการเดินทางไปราชการประจํา 
 ๕.  แตงต้ังตามคํารองขอ ไมใหเบิก 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา 
เบี้ยเล้ียงเดินทาง นับตั้งแตออกจากที่อยูถึงสถานที่พักแหงใหม  
ในกรณีที่เดินทางไปถึงทองที่ต้ังสํานักงานใหม ถาไมอาจเขาพักในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัด 

ใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ไดไมเกิน ๗ วันนับแตวันไปถึงทองที่สํานักงานน้ัน 

คาพาหนะ 
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 
คาขนยายส่ิงของสวนตัว เบิกในลักษณะเหมาจายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
สิทธิในการเบิก 

ผูเดินทาง  
บุคคลในครอบครัว 

คูสมรส 
บุตร (อายุไมเกิน ๒๕ ป และยังไมสมรส) 
บิดามารดา (ของตนเอง คูสมรส) 
ผูติดตาม 
 พ.ต.ท. ลงมา ๑ คน 
 พ.ต.อ.ขึ้นไป ไมเกิน ๒ คน 
 

  * ไปประจําตางสังกัด ( ตางกระทรวง กรม ไมรวมตางหนวยงานภายใตสังกัด ตร.) เบิกจากสังกัดใหม 
 

การเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะของบุคคลในครอบครัว 

 -  เบิกอัตราเดียวกับผูเดินทาง ยกเวน ผูติดตามเบิกไดในอัตราตํ่าสุด 
 -  กรณีบุคคลในครอบครัวไมเดินทางพรอมผูเดินทาง 

 ขออนุญาตผูบังคับบัญชาเล่ือนการเดินทางของบุคคลในครอบครัวกอนเดินทาง 
 อนุญาตใหเล่ือนการเดินทางไดแตตองไมเกิน ๑ ป  
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คาเชาที่พักในทองที่ประจําแหงใหม 
• กรณีไมอาจเขาบานพัก / บานเชา 
• ในกรณีที่เดินทางไปถึงทองที่ต้ังสํานักงานใหม ถาไมอาจเขาที่พักในที่พักอาศัยที่ทางราชการ

จัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเองและ
ครอบครัวไดไมเกิน ๗ วันนับแตวันไปถึงทองที่สํานักงานน้ัน 

• ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
 สังกัดเดิมอนุมัติ 
 สังกัดใหมรับรองขอเท็จจริง 

• ตองไมใชสิทธิเบิกคาเชาบาน  

เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

 ใหหมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออก
จากราชการหรือถูกส่ังพักราชการ 
 ตามมาตรา ๙๗ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขาราชการตํารวจออกจากราชการเม่ือ 
ตาย พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ลาออก ใหออก ปลดออก หรือไลออก 
 ขาราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจางซึ่งทางราชการเลิกจาง จะเบิกคาใชจายในการเดินทาง
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดเฉพาะ  
 ๑. คาเชาที่พัก 
 ๒. คาพาหนะ 
 ๓. คาขนยายส่ิงของสวนตัว 
 เพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูน้ัน ตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับช้ัน หรือ
ยศครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือเลิกจาง 
 ในกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตกแกทายาทผูใดผูหน่ึง
ที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตาย 
 การเดินทางและการขนยายส่ิงของตามมาตราน้ี ใหกระทําภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันออกจาก
ราชการ เลิกจาง หรือตาย ถาเกินตองไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง และในกรณีจะขอเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปยังทองที่อ่ืน ซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิมโดยเบิกคาใชจายในการเดินทางไมสูงกวา ให
กระทําไดเม่ือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทาสําหรับ
ราชการบริหารสวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 
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การเดินทางไปปลงศพ 
กรณีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการโดยเหตุแหงความตายมิไดเกิดจาก

การประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตน ใหบุคคลในครอบครัวของผูถึง
แกความตายหรือผูจัดการศพมีสิทธิเบิกคาพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพหรือคาพาหนะและ
คาใชจายอ่ืนที่เก่ียวกับการสงศพกลับภายในวงเงินและเง่ือนไข  

 ๑.  กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ใหบุคคลในครอบครัวเบิกคาพาหนะไดไมเกิน ๓ คน และใหเบิก
ไดเฉพาะคาพาหนะไปกลับเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามเสนทางจากทองที่ที่ผูถึงแกความตายรับราชการ
ไปยังทองที่ที่ถึงแกความตายตามสิทธิของผูถึงแกความตาย เวนแต บุคคลในครอบครัวของผูถึงแกความ
ตายมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการสูงกวาสิทธิของผูถึงแกความตาย ใหเบิกตามสิทธิของผูน้ัน 
แตถาผูถึงแกความตายไมมีบุคคลในครอบครัว หรือมีแตบุคคลในครอบครัวมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปน
ผูจัดการศพ ใหผูจัดการศพเบิกคาพาหนะไดเพียงคนเดียว 

 ๒. กรณีสงศพกลับ ใหเบิกคาพาหนะในการสงศพกลับไดเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราคาพาหนะ
ในเสนทางจากทองที่ที่ถึงแกความตายไปยังทองที่ที่ผูถึงแกความตายรับราชการ และใหเบิกคาใชจายอ่ืนที่
จําเปนที่เก่ียวกับการสงศพกลับไดเทาที่จายจริง 
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๔.  การเบิกเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

๑. ความหมาย 
คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา หมายถึง เงินที่จายใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงาน

สอบสวน ผูรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญาในความผิดที่กลาวหา โดยมีผูตองหาและไดสงสํานวน
การสอบสวนแกพนักงานอัยการแลว 
๒. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ 

๒.๑ ผูมีสิทธิรับเงินย่ืนแบบขอรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
 ๑) แนวทางปฏิบัติ 

  เจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือหัวหนาเจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงาน 
สอบสวนผูรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญา ซ่ึงสอบสวนคดีอาญา จัดทําแบบขอรับเงินคาตอบแทนที่มี
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันของผูมีสิทธิรับเงินรับรอง จัดทําบัญชีคุมการขอเบิกเงินคาตอบแทน
การสอบสวนคดีอาญา 

 ๒) เอกสารที่เกี่ยวของ 
  ๒.๑) สําเนาหนังสือสงสํานวนตอพนักงานอัยการ ซึ่งพนักงานอัยการรับสํานวนแลว 
 ๒.๒) บัญชีคุมการขอเบิกเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

  ๒.๓) แบบขอรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๓๔ 

  ๒.๔) หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนแบบ ๔๒๑๗ พรอมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
 ของผูมีสิทธิรับเงิน 

 ๓) ระเบียบที่เก่ียวของ 
  ๓.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา  

พ.ศ.๒๕๓๔ ขอ 3 
  ๓.๒) ระเบียบตํารวจวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔  

ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔ ขอ ๓   
 ๓.๓) ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ แบบและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงิน
คาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  - ขอ ๑ ใหผูมีสิทธิรับเงินคาตอบแทน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน 
คาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนผูยื่นขอรับเงิน 
 



- 15 -
- 15 - 

  - ขอ ๒ ใหผูมีสิทธิรับเงิน ยื่นแบบขอรับเงินคาตอบแทนตออธิบดีกรมตํารวจหรือผูที่ 
อธิบดีกรมตํารวจมอบหมาย ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนแลว 
โดยมีผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันของผูมีสิทธิรับเงิน รับรองตามแบบที่กําหนด 
  - ขอ ๓ ใหหนวยงานที่พนักงานสอบสวนผูมีสิทธิสังกัดอยูจัดทําบัญชีคุมฯ 

 ๔) ระยะเวลาในการย่ืนเร่ืองขอเบิก 
           ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนแลว(มิ ใชวันที่มีหนังสือ 
นําสงแตเปนวันที่อัยการลงลายมือช่ือรับสํานวน) 

 ๕) ผูรับผิดชอบ 
  เจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญา 

     ๒.๒ เจาหนาที่การเงินของ สภ./สน. รับเอกสารเพื่อดําเนินการขอเบิกเงินคาตอบแทนการ
สอบสวนคดีอาญา 

  ๑) แนวทางปฏิบัติ 
  ๑.๑)  เจาหนาที่การเงินของ สภ./สน. รับหลักฐาน ลงคุมในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   -  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานที่เก่ียวของ เชน ระยะเวลาในการย่ืน 

แบบลายมือช่ือของผูรับรอง อัตราคาตอบแทน เปนตน 
   -  เสนอผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน (หัวหนาสถานี) 
  ๑.๒)  เจาหนาที่การเงินจัดทําบัญชีคุมเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
   -  จํานวนพนักงานสอบสวนผูมีสิทธิ 
   -  จํานวนเงินที่ขอเบิก 
   -  รายละเอียดตามอัตราที่พนักงานสอบสวนแตละคนมีสิทธิที่จะไดรับ 
  ๑.๓)  สงเอกสารหลักฐานที่ขอเบิกเงินคาตอบแทนฯ ตอสวนราชการผูเบิกดําเนินการ 

เบิกจายใหแกผูมีสิทธ์ิตอไป 
 ๒)  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 ๒.๑) สําเนาหนังสือสงสํานวนตอพนักงานอัยการ ซ่ึงพนักงานอัยการรับสํานวนแลว 
 ๒.๒) บัญชีคุมการขอเบิกเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
  ๒.๓) แบบขอรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  ๒.๔) หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนแบบ ๔๒๑๗ พรอมเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารฯ 
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 ๓) ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ๓.๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

  ๓.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๓๔  

               ๒.๓ แนวทางปฏิบัติการเบกิ-จายเงิน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๘๓ 
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๔   
 ๑) การเบิกเงิน ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 
 ๑.๑) หนวยงานยอย 
  -  ใหสถานีหรือหนวยงานยอย ขอเบิกเงินงบประมาณกับสวนราชการผูเบิก 
ตามระเบียบของทางราชการ พรอมทั้งแสดงจํานวนพนักงานสอบสวนผูมีสิทธิ จํานวนเงินที่ขอเบิก
และรายละเอียด อัตราตามที่พนักงานสอบสวนแตละคนมีสิทธิจะไดรับใหชัดเจนในหนังสือนําสงเอกสาร
หลักฐานขอเบิก 
 ๑.๒) สวนราชการผูเบิก  
   -  กรณีพนักงานสอบสวนผูมิสิทธิสังกัดสวนราชการผูเบิกโดยตรงใหปฏิบัติ 
ตามขอ ๑.๑   

  -  ใหขอเบิกเงินเดือนละ ๑ ครั้ง จากเงินงบประมาณรายจายประจําป ถาไมมี 
งบประมาณที่จะเบิกจาย จะกลายเปนคาใชจายคางเบิกขามป และหากจะเบิกจายจากงบประมาณปถัดไป 
ตองหางบประมาณปที่เกิดคาใชจายคงเหลือรองรับการเบิกคาใชจายคางเบิกขามป 
   -  การเบิกเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา จะกระทําไดตอเม่ือผูมีอํานาจ 
อนุมัติไดอนุมัติแลว (ผูมีอํานาจอนุมัติ ใหตรวจสอบจากคําส่ังมอบอํานาจของ บช.น.หรือ ภ. ตนสังกัดวา 
มอบใหหัวหนาสถานีตํารวจหรือไม)  

 ๒) การจายเงิน 
  การจายเงินใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา

เงินสงคลัง พ.ศ.2551 
๓. หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 

๓.๑ การจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ที่การสอบสวนแลวเสร็จ โดยมีตัวผูตองหาและสง
สํานวนพนักงานอัยการแลว ใหไดรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ดังน้ี 

๑) คดีอาญาซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป  ไมเกินคดีละ ๕๐๐ บาท 
๒) คดีอาญาซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๓ ปขึ้นไปแตไมเกิน ๑๐ ป  ไมเกินคดีละ ๑,๐๐๐ บาท 
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๓) คดีอาญาซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกเกินกวา ๑๐ ปขึ้นไป ไมเกินคดีละ ๑,๕๐๐ บาท 
    ๓.๒  การสอบสวนคดีอาญาดังตอไปน้ี หามมิใหจายเงินคาตอบแทน 

 ๑)  คดีฟองดวยวาจา 
 ๒)  คดีที่พนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ 
 ๓)  คดีความผิดอันยอมความได เม่ือไดถอนคํารองทุกขโดยถูกตองตามกฎหมาย 
 ๔)  คดีความผิดลหุโทษ 
 ๕)  คดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 

                ๓.๓ คดีอาญาใดที่เจาหนาที่สอบสวนแลวเสร็จ และรูตัวผูกระทําผิด แตยังเรียกหรือจับตัว
ผูกระทําผิดไมได และสงสํานวนพนักงานอัยการแลว ใหไดรับเงินคาตอบแทนตามที่กําหนดไวในขอ ๓.๑ 
เพียงก่ึงหน่ึง 
     ๓.๔  การสอบสวนคดีอาญาเรื่องใด ถามีเจาหนาที่รับผิดชอบการสอบสวนหลายคนใหเฉล่ียจายเงิน 
คาตอบแทนแกผูมีสิทธิทุกคนตามหลักเกณฑในขอ ๓.๑ 

              ๓.๕ การเบิกจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป กรณีไมสามารถเบิกจายไดทัน ใหปฏิบัติตามวิธีการเบิกคาใชจายคางเบิกขามป  
       ๓.๖ วิธีการเบิกเงินคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด กรณีที่จําเปนตองจายเงิน 
คาตอบแทนนอกเหนือระเบียบฯ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 

๔. ระเบียบที่เกี่ยวของ 
๔.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

 ๔.3 หนังสือ ตร. ที่ 0005.63/9171  ลง 25 ก.ค.2545  เรื่อง ซักซอมความเขาใจและกําหนด 
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสรร การเบิก-จาย และการรับเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา 
5. การควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงิน 

๕.๑ ใหพนักงานสอบสวนเจาของคดีจัดทําแบบขอรับเงินดวยตนเองภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่
พนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนแลว 

๕.๒ ยื่นตอเสมียนคดีเพื่อตรวจสอบความถูกตองของแบบขอรับเงินกับบัญชีสาระบบคดีสถานี 
๕.๓ จัดทําบัญชีคุมการเบิกจายเงิน โดยคัดลอกรายละเอียดตามสาระบบคดี เลขคดี เลขที่หนังสือ

นําสง พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่สงฟองตอพนักงานอัยการ ขอหา คําพิพากษา และช่ือพนักงานสอบสวน 
เรียงลําดับกอนหลังตามวันที่สงพนักงานอัยการ 
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             ๕.๔ เมื่อส้ินเดือนหน่ึง ๆ ใหขีดเสนเพื่อแสดงจํานวนแตละเดือน เม่ือข้ึนเดือนใหมใหเรียงลําดับ
ตอเน่ืองจากเดือนกอน 

    ๕.๕ การเบิกจายเงินคาตอบแทนฯ ใหเบิกตามลําดับที่ในบัญชีคุม และหมายเหตุไวในบัญชีคุมวา
ลําดับที่เทาใดถึงเทาใด เบิกตามหนังสือนําสงเอกสารหลักฐานขอเบิกเลขที่ใด วันเดือนปใด 
        ๕.๖ การจัดเก็บสําเนาหนังสือนําสงพนักงานอัยการ ควรเก็บเปนแตละเดือนใหตรงตามบัญชีคุม 
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ 

   ๕.๗ ทําเครื่องหมายหรือหมายเหตุไวในบัญชีสาระบบคดีดวยวาคดีใดคัดไปบัญชีคุมแลว 
๖. การรายงาน 
 ใหหนวยงานผูเบิก รายงานการจายเงินคาตอบแทนการสอบสวนคดีอาญาใหกองการเงิน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทราบปละ ๒ คร้ัง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม และ ๑๕ กันยายน 
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5.  คาตอบแทนเจาพนักงานผูไดทําการชันสตูรพลิกศพ 

• ระเบียบที่เกี่ยวของกับการเบิกจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคา 
เชาที่พักใหแกแพทยและเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ  
          ๑. คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๗๙๘/๒๕๔๓ เรื่อง มอบอํานาจอนุมัติการเบิกจาย
คาตอบแทน หรือ คาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักใหแกแพทย และเจาพนักงานผูไดทํา
การชันสูตรพลิกศพ  
 ๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการจายคาตอบแทน หรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และ 
คาเชาที่พักของแพทยและเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓ , (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ผูมีอํานาจอนุมัติในการเบิกจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชา 

ที่พักใหแกแพทย และ เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ  
          ๑. นายแพทยใหญ โรงพยาบาลตํารวจ กรณีอากาศยานตก หรือกรณีวินาศภัยอ่ืนที่มีคนตาย
จํานวนมาก  
 ๒. ผูบังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา 
 ๓. นายแพทย (สบ ๕) งานโรงพยาบาลดารารศัมี 
 ๔. หัวหนาหนวยงาน (ซ่ึงดํารงตําแหนงสารวัตรหรือเทียบเทาขึ้นไป) ตนสังกัดของเจาพนักงาน  
(พนักงานสอบสวน) ผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ  
• คาตอบแทนเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ  

          การชันสูตรพลิกศพในที่ที่ศพอยู จายคาตอบแทน หรือคาปวยการแกแพทยและเจาพนักงานผูได
ทําการชันสูตรพลิกศพในแตละครั้ง ไมเกิน ๘๐๐ บาทตอคน 
   (ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่
พักของแพทยและเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๕๐พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม) 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจาย  

 ๑. กรณีชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุหรือสถานที่ที่ศพอยู ใหมีเอกสารประกอบดังนี้ 
  ๑.๑ บันทึกรับแจงเหตุในรายงานประจําวัน 
  ๑.๒ รายงานการชันสูตรพลิกศพตามแบบ นต.๒  
  ๑.๓ หนังสือแจงเรื่องราวที่ตองการพิสูจน (ถามี)  
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 ๒. กรณีชันสูตรพลิกศพ ที่ไมทราบวาผูตายเปนใครหรือตายในที่สาธารณะ ใหมี
เอกสารประกอบดังน้ี 
  ๒.๑ แบบรายงานศพไมทราบช่ือ 
  ๒.๒ หลักฐานประกอบการพิจารณาเชนเดียวกับกรณี ๑ 
          ๓. กรณีใชสิทธิเบิกคาพาหนะเดินทาง และหรือ คาเชาที่พัก ใหมีรายงานการเดินทางไปราชการ
และหลักฐานประกอบการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบ้ียเล้ียงเดินทางและ
คาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการ เวนแตกรณีเดินทางโดยยานพาหนะของทางราชการ หรือ 
ยานพาหนะที่ผูอ่ืนจัดให ใหงดเบิกคาพาหนะเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 21 -- 21 - 

๖.  การเบกิจายคาอาหารเลีย้งผูตองหาและผูถกูคมุขัง 

• ไมตองทําตามระเบียบวาดวยการพัสดุ 

• ใชบัญชีการจายเงินคาอาหารผูตองหาและหรือผูถูกคุมขัง ตามหนังสือ กค.ดวนที่สุด  
ที่ กค ๐๕๐๒/๔๓๓๙๔ ลง ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕ เปนเอกสารประกอบการเบิกจาย 

• เบิกจายเทาที่จายจริงในอัตราไมเกิน ๗๕ บาท ตอคนตอวัน  

หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาอาหารเล้ียงผูตองหาและผูถูกคุมขัง มี ๒ กรณี ดังน้ี 
ก. กรณีหนวยผูเบิก บันทึกรายการขอเบิกเงินผานระบบ GFMIS มีเอกสารประกอบ ดังน้ี 

๑. ใหบันทึกรายการในชอง “คําอธิบายเอกสาร” วา “เบิกจายเปนคาอาหารเล้ียงผูตองหาหรือผูถูก 
คุมขัง”  

๒. แสดงจํานวนผูตองหาหรือผูถูกคุมขังท่ีมีอยูจริง ในเอกสาร บัญชีการจายเงินคาอาหารเล้ียง 
ผูตองหา  

๓. หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน  
๔. หนางบใบสําคัญ  
๕. ใบสําคัญรับเงิน (ใชกรณีท่ีผูประกอบการรองขอใหจายเปนเช็ค) 

ข. กรณีหนวยงานยอยวางใบเบิก  มีเอกสารประกอบ ดังน้ี 
๑. บันทึกการขอเบิกคาอาหารเล้ียงผูตองหาและผูถูกคุมขัง 
๒. หนังสือนําสงเอกสารขอเบิกเงินคาอาหาร 
๓. หนังสือบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาอาหารเล้ียงผูตองหาและผูถูกคุมขัง 
๔. แนบสําเนาบัญชีการจายเงินคาอาหารเล้ียงผูตองหาหรือผูถูกคุมขัง 
๕. แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร (ถามี) (กรณีน้ีใหใชหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ของผูรับเปนหลักฐานการจายเงิน) 
๖. กรณีที่ผูประกอบการรองขอใหจายเปนเช็ค ใหหนวยงานผูเบิกทําใบสําคัญรับเงินใหผูรับเงิน 

ลงลายมือช่ือผูรับเงินไวเปนหลักฐานการจายเงิน 
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7.  การเบิกเงินคาใชจายในการควบคุมสถานการณความไมสงบ 
กรณีที่ 1   
 กรณีที่มีการชุมนุม โดยรัฐบาลประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ใหเบิกจายเปน 
 1. คาตอบแทน   อัตราคนละ  400 บาทตอวัน  
 2. คาอาหารเหมาจาย  อัตราคนละ 300 บาทตอวัน 

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/44015 ลง 19 พ.ย.๒๕56 

กรณีที่ 2  
 การชุมนุมที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 ใหเบิกจายเปนคาอาหารเหมาจาย อัตราคนละ 300 บาทตอวัน 
          (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกที่ต้ังสํานักงานในกรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ ไฟไหม แกสระเบิด 
หรือการจัดงานเทศกาลสําคัญตาง ๆ งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 
๑๒ ช่ัวโมง) 

กรณีที่ 3  
 มีคําส่ังใหอยูประจําสํานักงาน หรือ ศปก. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ กค. วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม 
กรณีที่ 4 
 ไมใชสิทธิเบิกเปนคาอาหารเหมาจายและคาตอบแทน แตเขาหลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการได ใหปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
และระเบียบที่เก่ียวของ  

การเคล่ือนยายกําลังพลออกจากที่ตั้ง   
 -  ระดับ ผบ.มว. และ กําลังพล คฝ. (รอง สว.-ผบ.หมู) ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน 
คาที่พักเหมาจาย 260 บาท หรือตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร แลวแตกรณี 
การเบิกจายรายการอ่ืนๆ ใหเบิกตามเกณฑดังน้ี 
 1. ผูควบคุม คฝ. (รอง ผบก.ขึ้นไป) คาเบี้ยเล้ียง 270 บาท/วัน คาที่พักเหมาจาย 1,200 บาท/คืน 
 2. ผบ.รอย และ รอง ผบ.รอย (รอง ผกก.- สว.) คาเบี้ยเล้ียง 240 บาท/วัน คาที่พัก
เหมาจาย 800 บาท/คืน 
 3. คาพาหนะ (นํ้ามันเช้ือเพลิง) 15 คันตอกองรอย  
  3.1 หนวยงานที่มีที่ต้ัง ใน กทม. คันละ 500 บาท/วัน/คัน 
  3.2 หนวยงานที่มีที่ตั้งนอกเขต กทม. รถผูบังคับบัญชา 1 คัน และ รถตู 15 คันตอ 1 กองรอย  
    - คานํ้ามัน (เที่ยวไป/กลับ) คันละ 2,000 บาท/เที่ยว 
    - คานํ้ามัน ปฏิบัติงานในพื้นที่ บช.น. คันละ 500 บาท/วัน 
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8.  เงินประกันตัวผูตองหา 

ระเบียบที่เก่ียวของ 
๑.  ระเบียบ กค. วาดวยเงินประกันตัวผูตองหาของสถานีตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗  
๒.  ป.ระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะที่ ๓๖ (เดิม) การเงินและการบัญชี บทที่ ๘๒ 

วาดวยการเก็บรักษาเงินประกันตัวผูตองหาที่ไมสามารถเก็บรักษาในตูนิรภัยที่สถานีตํารวจได แบบทะเบียน
คุมเงินประกันตัวผูตองหา แบบรายละเอียดการรับ-จายเงินประกันตัวผูตองหา และการปฏิบัติทางบัญชี 

๓. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 
 “สถานีตํารวจ” หมายความวา หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มีอํานาจรับเงิน
ประกันตัวผูตองหา 

“เงินประกันตัวผูตองหา” ใหหมายถึงเงินสดหรือเช็คที่เปนหลักประกันตัวผูตองหาในคดีอาญา 
ขอ ๕ ในระเบียบน้ี 
 การรับเงินจะตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกนายประกันไวเปนหลักฐานทุกคร้ัง  ซ่ึงมีวิธีการ ดังน้ี 

๑.  สงมอบใบเสร็จรับเงินใหแกนายประกัน (สีฟา) 
๒.  สงใบเสร็จรับเงินสีชมพูใหการเงิน 
๓.  สงเงินใหเจาหนาที่การเงินทุกวันที่มีการรับเงินหรือวันทําการถัดไป แลวแตกรณี  

โดยใหลงลายมือช่ือผูสงและผูรับในใบเสร็จฉบับสุดทายของวันที่นําสง 
๔.  ตองบันทึกรายการรับเงินภายในวันที่ไดรับเงินน้ัน หรือวันทําการถัดไปแลวแตกรณี 

          ๕.  จํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไวใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินประกันตัวผูตองหาตองตรงกัน 

          ๖.  ใหสถานีตํารวจเปดบัญชีเงินฝากช่ือ “บัญชีเงินฝากประกันตัวผูตองหาสถานีตํารวจ
......” กับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในอําเภอหรือเขตซึ่งสถานีตํารวจตั้งอยู
เพื่อฝากเงินประกันตัวผูตองหา หากอําเภอหรือเขตที่สถานีตํารวจต้ังอยูไมมีธนาคารดังกลาว ใหเปดบัญชี
กับธนาคารพาณิชยอ่ืน 
           กรณีที่อําเภอหรือเขตที่สถานีตํารวจต้ังอยูไมมีธนาคาร ใหเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน
อําเภอหรือเขตใกลเคียงที่สุด โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคหน่ึง 

          กรณีมีดอกเบ้ียจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดินอยางชาภายใน 
๗ วันทําการ นับจากวันที่ไดรับแจงจากธนาคารไดคํานวณดอกเบ้ียแตละงวดบัญชีใหแลว 
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          ๗.  เม่ือสถานีตํารวจรับเงินประกันตัวผูตองหาในวันใด ใหนําเงินน้ันฝากธนาคารภายใน
วันที่ไดรับเงินน้ัน  

          กรณีที่ไมสามารถนําเงินประกันตัวผูตองหาฝากธนาคารไดทัน ภายในวันที่รับเงิน หรือ
กรณีรับเงินประกันตัวผูตองหาหลังจากที่ธนาคารปดทําการ หรือกรณีวันหยุดทําการของธนาคาร 
ใหรวบรวมเงินเก็บรักษาไวในตูนิรภัยที่สถานีตํารวจน้ันกอน แลวใหนําฝากในวันที่ธนาคารเปดทําการวันแรก 

          กรณีที่ไมสามารถเก็บรักษาเงินประกันตัวผูตองหาในตูนิรภัยที่สถานีตํารวจไดใหเก็บ
รักษาตามหลักเกณฑ  และวิ ธีการที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง ดงัน้ี 
                    กรณีนอกเวลาราชการปกติ หรือสงใหเจาหนาที่การเงินไมทันเวลาปดบัญชี ใหพนักงาน
สอบสวนนําเงินสงมอบใหสารวัตรเวรสอบสวนหรือสารวัตรแผนกที่รับผิดชอบการสอบสวนคดีน้ัน กรณี
สถานีตํารวจไมมีสารวัตรเวรสอบสวน ใหสงมอบเงินใหรอยเวรสอบสวน หรือผูที่หัวหนาสถานีตํารวจ
มอบหมายเก็บรักษาไว เพื่อนําสงใหเจาหนาที่การเงินของสถานีตํารวจภายในเวลา ๐๙.๓๐ น.ของวันทําการ
ถัดไป 

                            กรณีเปนวันหยุดราชการตอเน่ืองกันเกินกวา ๑ วันหรือมีผูเขาเวรสอบสวนหลายผลัด 
ใหผูเก็บรักษาเงินตามกรณีแรก สงมอบเงินประกันตัวผูตองหาน้ันใหสารวัตรเวรสอบสวน หรือสารวัตรแผนก
ที่เขาเวรสอบสวนผลัดตอไป  

                            กรณีสถานีตํารวจไมมีสารวัตรเวรสอบสวนใหสงมอบเงินใหรอยเวรสอบสวนหรือผูที่
หัวหนาสถานีตํารวจมอบหมายที่เขาเวรสอบสวนผลัดถัดไป และใหผลัดสุดทายนําเงินสงใหเจาหนาที่
การเงินของสถานีตํารวจภายในเวลา ๐๙.๓๐ น.ของวันทําการถัดไป 
การจายคืนเงินประกันตัวผูตองหา 

๑.  มีการอนุมัติจายคืนโดยผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบ (หัวหนาสถานีตํารวจเปนผูอนุมัติ
การจายคืนเงิน)  

๒.  จัดทําหลักฐานการจายเงินประกันตัวผูตองหาคืน (ใบสําคัญรับเงิน) 
๓.  เอกสารประกอบการจายคืนเงินประกันฯ มีใบเสร็จสีฟา (ตัวจริง) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน กรณีรับเงินเอง หรือ กรณีมอบฉันทะ หรือมอบอํานาจ ใหแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบและผูรับมอบ กรณีเปนใบมอบอํานาจ ใหติดอากรแสตมป ๑๐ บาท  

๔.  ลงประจําวันถอนเงินประกันตัวผูตองหาคืน  
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ทะเบียนตาง ๆ ที่เก่ียวของ  
๑. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินประกันตัวผูตองหา   
๒. ทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหารายตัว 
๓. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร   
๔. สมุดสถิติประกัน 

การรายงาน 
ทุกส้ินเดือน จัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และรายละเอียดเก่ียวกับการรับ – จายเงิน 

ประกันผูตองหา สงสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สวนราชการผูเบิก) เพื่อตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๕ ของ
เดือนถัดไป 
ขอ ๘. ในระเบียบน้ี 
 การเก็บรักษาหลักประกันตัวผูตองหาที่เปนหลักทรัพยอ่ืน ซ่ึงมิใชเงินสดหรือเช็ค ใหสถานีตํารวจ
ถือปฏิบัติตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
ขอ ๙. ในระเบียบน้ี 
 ใหหัวหนาสถานีตํารวจเปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายคืนเงินประกันตัวผูตองหา 
ขอ ๑๐. ในระเบียบน้ี 
 การจายคืนเงินประกันตัวผูตองหาใหจายเปนเช็ค โดยส่ังจายในนาม นายประกัน ขีดฆาคําวา 
“หรือตามคําส่ัง” หรือ “หรือผูถือ” ออกและขีดครอมเช็คดวย 
 
การควบคุมและตรวจสอบการรับ-จายเงิน 

๑. จัดทําทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหารายตัว 
๒. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเงินประกันตัวผูตองหา 
๓. จัดทําแบบรายละเอียดการรับ-จายเงินประกันตัวผูตองหา 
๔. ทุกส้ินเดือนจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและรายละเอียดเก่ียวกับการรับจายเงินประกัน

ตัวผูตองหา สงสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป  
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การตรวจสอบทุกส้ินวันใหตรวจสอบดังน้ี 

         ๑. ตรวจสอบจํานวนเงินประกันตัวผูตองหาที่ไดรับและนําสงเจาหนาที่การเงินกับหลักฐานการรับเงิน 
ทะเบียนคุมประกันตัวผูตองหารายตัวและบันทึกประจําวัน 

     ๒. ตรวจสอบรายการนําฝากและรายการจายกับหลักฐานการนําฝาก ตนขั้วเช็ค ทะเบียนคุมเงิน 
ประกันตัวผูตองหารายตัว ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเงินประกันตัวผูตองหา และบันทึกประจําวัน  
 
กรณีไมสามารถจายคืนเงินประกันตัวผูตองหาเปนเช็คได หนวยงานตองช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถ
จายจากบัญชีเงินฝากธนาคารได เชน ในบัญชีไมมียอดเงินคงเหลือเพียงพอ หรือ เงินที่รับไวยังไมไดนําฝาก
ธนาคาร เปนตน 
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9.  การรับเงินหรอืทรพัยสินท่ีมีผูบรจิาคใหทางราชการ (เงินบรจิาค) 
 

รายละเอียดเนื้อหา 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.2526 
การรับเงินหรือทรัพยสิน 

 ใหสวนราชการเปนผูรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
                (๑) คํานึงถึงผลไดผลเสีย และประโยชนที่ทางราชการจะพึงไดรับ และจะพึงตองใหตอบแทน
ทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนสําคัญ  
 (๒) การรับบริจาคที่มีเง่ือนไขเปนการผูกพันจะตองไมใหประโยชนตอผูใดโดยเฉพาะ 
      (๓) การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีภาระติดพัน หรือมีภาระตองเรียกรองหรือซอมบํารุงรักษา 
สวนราชการจะตองพิจารณาวาผลตอบแทนที่ไดรับคุมกับคาใชจายที่รัฐตองเสียไปหรือไม 
 (๔) ในกรณีที่ไมตรงกับอํานาจหนาที่ของสวนราชการน้ัน ใหสงมอบใหแกสวนราชการที่เก่ียวของ
ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการดูแลและบริหารทรัพยสินของแผนดินตอไป 
                 ใหมีการรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงหัวหนาสวนราชการ และใหถือวาเปน
การรับบริจาคในนามของสวนราชการ 

             (๕) หัวหนาสวนราชการอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาใหความเห็นในการรับบริจาค
เงินหรือทรัพยสินกอนก็ได 

 ใหสวนราชการผูรับบริจาคตรวจสอบเสียกอนวาทรัพยสินที่จะรับบริจาคมีเอกสารสิทธิสมบูรณ
ทั้งน้ี เพื่อมิใหตองเกิดคดีฟองรองกันภายหลัง 

 หามมิใหสวนราชการกําหนดเง่ือนไขในการประมูลซื้อทรัพยสิน จางทําของ หรือใหเชาทรัพยสิน 
โดยระบุใหผูขาย ผูรับจาง ผูเชาทรัพยสิน หรือผูที่เปนคูสัญญากับทางราชการตองบริจาคเงินหรือทรัพยสิน
ใหแกสวนราชการน้ัน 
     สวนราชการจะกําหนดเง่ือนไขในการประมูลตามวรรคแรก ใหมีการบริจาคทรัพยสินประเภท
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งทรัพยสินที่เปนสวนประกอบของอสังหาริมทรัพยน้ันก็ไดแตจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก กค. กอน 

การจายเงิน 
 เงินบริจาคหรือดอกผลที่เกิดจากทรัพยสินซ่ึงมีผูบริจาค สวนราชการจะนําไปจายหรือกอหน้ี

ผูกพันไดเฉพาะในกิจการที่ผูบริจาคระบุวัตถุประสงคในการใชไวเทาน้ัน ในกรณีที่ผูบริจาคไมไดระบุ
วัตถุประสงคไว หรือระบุวัตถุประสงคไวไมชัดแจง ใหสวนราชการนําไปใชจายหรือกอหน้ีผูกพันไดใน
กิจการของสวนราชการน้ัน หรือในทางที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยสวนรวม ตามระเบียบที่ไดรับ
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ความเห็นชอบจาก กค. ทั้งน้ี กค. อาจพิจารณาใหนําเงินบริจาคในกรณีดังกลาวสงเปนเงินรายไดแผนดิน
ตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได 

 ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูมีอํานาจอนุมัติในการจายหรือกอหน้ีผูกพันเงินบริจาคหรือดอกผล
ซึ่งเกิดจากทรัพยสินที่มีผูบริจาคตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

การเก็บรักษาและการตรวจสอบ 

 ใหสวนราชการเก็บรักษาเงินสดไว เพื่อสํารองจายไดภายในวงเงินที่กําหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง นอกน้ันใหนําฝากกระทรวงการคลัง สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอ
แลวแตกรณี หรือนําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชยที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ 

     การนําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชยที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ
จะตองไมเกินวงเงินที่ไดทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 การปฏิบัติเก่ียวกับบัญชี วิธีการจาย และหลักฐานการรับจายเงินบริจาคใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น
และใหรวบรวมหลักฐานการรับจายใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณีตรวจสอบไดทุกขณะ 

 
2. ระเบียบ ตร. วาดวย ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 36 (เดิม) การเงินและ
การบัญชี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 บทที่ 23 การรับมอบ การจายเงิน และการตอบขอบใจ หรืออนุโมทนา
การบริจาคเงินหรือทรัพยสินหรือส่ิงของ  

 การรับมอบ 
1. ราคาไมเกิน 2 แสนบาท หน.หนวยงานตั้งแต สว./เทียบเทาข้ึนไป เปนผูรับมอบและออก 

หนังสือตอบขอบใจฯ    
2. ราคาไมเกิน 5 แสนบาท ผบก./เทียบเทาข้ึนไป เปนผูรับมอบและออกหนังสือตอบขอบใจฯ 
3. ราคาไมเกิน 1 ลานบาท ผบช./เทียบเทาขึ้นไป เปนผูรับมอบและออกหนังสือตอบขอบใจฯ 
4. ราคาไมเกิน 5 ลานบาท ผูชวย ผบ.ตร./รอง ผบ.ตร. เปนผูรับมอบและออกหนังสือตอบขอบใจฯ 
5. ราคาเกินกวา 5 ลานบาท ใหเสนอ ผบ.ตร. เปนผูรับมอบและออกหนังสือตอบขอบใจฯ 
6. ถาไมไดระบุราคาไว ใหตีราคาทรัพยสิน/ส่ิงของ โดยเทียบเคียงราคาตลาด 
7. ส่ิงของสด หรือเสียงาย/อาหาร/เคร่ืองประกอบอาหาร แมวาเกินวงเงินที่อยูในอํานาจผูรับบริจาค 

ใหหนวยที่รับบริจาคดําเนินการโดยพลัน แลวรายงานผูมีอํานาจตาม 1 - 5 แลวแตกรณี 
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 การอนุมัติจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันเงินบริจาค  
      อาศัยอํานาจตาม ม.74 แหง พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ ระเบียบ กค. 
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 ขอ ๙ มอบอํานาจใหหัวหนา
สวนราชการ หรือ หัวหนาหนวยงาน ที่ไดรับบริจาค เปนผูมีอํานาจในการอนุมัติจาย หรือกอหน้ีผูกพัน
(จัดซ้ือจัดจาง)       

 หนังสือตอบขอบใจ 
         มีขนาด 21 x 30 ซม. ตัวหนังสือเปนลายเสนสีดํา ก่ึงกลางดานบน มีรูปพระแสงดาบเขนและโล 
ลายดุนสีเลือดหมู และคําวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูใตรูปฯ โดยผูรับมอบและตอบขอบใจฯ ลงนาม
พรอมระบุตําแหนงไวตอนทายหนังสือ 
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10.  เงินสินบนรางวัล 
 

เงินสินบนรางวัล 
ก.  ระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 ใหแบงประเภทเงินคาปรับที่ไดรับชําระเปน ๓ กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 
 ๑. คาปรับตามขอบังคับ กค.วาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งมีกฎหมายอนุญาต
ใหสวนราชการหักเงินคาปรับไวจายเปนเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน ๑๓๒ ฉบับ 
   ๒. คาปรับตามขอบังคับ กค.วาดวยเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร 
พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งมีรายช่ือกฎหมายใหหักเงิน    
          ๒.๑ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
          ๒.๒ พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๒.๓ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
          ๒.๔ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลง ๙ ธ.ค.๒๕๑๔ ในสวนที่เก่ียวกับรถยนตที่มีควันดําหรือ 
ระดับเสียงดัง 
 ๓. เงินคาปรับตาม ป.อาญา และกฎหมายอ่ืน นอกจาก ๑ และ ๒ 
 
ข. วิธีการ 
 ๑. เงินคาปรับตามกลุม ๑ ใหหักไวเปนเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน 
  กรณีมีการจับกุม หักไว ๘๐% กรณีไมมีการจับกุม หักไว ๖๐% สวนที่เหลือนําสงกองทุนสืบสวนฯ 
ตามอัตราที่ กค.อนุมัติ เหลือจากน้ัน นําสงเปนรายไดแผนดิน 
  สวนที่หักไวจายสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินการ กรณีนําไปจายเปนสินบน 
       - กรณีมีแจงความนําจับ ๑ สวน เจาหนาที่ผูจับ ๒ สวน อีก ๑ สวนนําสงกองทุนคาใชจาย 
ในการดําเนินงานของ ตร. 
 - กรณีไมมีผูแจงความนําจับ รวมจายเปนเงินรางวัล ๓ สวน ที่เหลืออีก ๑ สวนนําสงกองทุนคาใชจายฯ 
โดยรวบรวมนําสงหนวยงานผูเบิก อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง และใหจัดทํารายงานการนําสงทุกเดือน ภายใน 
วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 ๒. เงินคาปรับตามกลุมที่ ๒ มีบทบัญญัติของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 
ม.๑๔๖ ใหเงินคาปรับในการจับกุมผูกระทําผิดในเขต กทม. หรือเทศบาล ตกเปนรายไดของ กทม. /เทศบาล 
ก่ึงหน่ึง คาปรับที่เหลือใหหักไวจายเปนรางวัลเจาหนาที่ตํารวจผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร รอยละ ๙๕ 
อีกรอยละ ๕ ของก่ึงหน่ึงใหนํามาแบงยอยเปน ๙๕% นําสงกองทุนสืบสวนฯ ที่เหลือ ๕% เปนรายไดแผนดิน 
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 สวนคาปรับในการจับกุมตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม นอกเขต กทม. 
หรือเทศบาล ใหนําเงินคาปรับทั้งหมดเปนรายไดของทองถ่ิน ดังน้ัน สถานีตํารวจตองรวบรวมเงินนําสง
หนวยผูเบิกเพื่อนําฝากคลังทุกเดือน สถานีตํารวจสรุปยอดนําสงองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.)
แตละแหงและจัดทําใบเบิกเงินฝากเพื่อใหหนวยผูเบิกนําสงเปนรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) 
ผานบัญชีเงินฝากคลัง ตอไป 
 เจาหนาที่ตํารวจผูจับสามารถขอรับเงินรางวัลจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) ไดโดย
การจัดทําเอกสารขอรับเงินรางวัลจากทองถ่ิน 
           เงินคาปรับตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ไมมีบทบัญญัติใหเปนรายไดของทองถิ่น ดังน้ัน 
 ถาจับกุมในเขตกทม.และเทศบาล ใหหักไวเปนเงินรางวัล รอยละ ๙๕ ที่เหลือ รอยละ ๕ ให
นํามาแบงเปน ๙๕% สงกองทุนสืบสวนฯ อีก ๕% เปนรายไดแผนดิน 
 ๓. เงินคาปรับตามกลุม ๓ คาปรับตาม ป.อาญาและกฎหมายอ่ืนนอกจากกลุม ๑ - ๒ เฉพาะในอํานาจ
เปรียบเทียบปรับของเจาหนาที่ตาํรวจ ไมมีขอบังคับและระเบียบเก่ียวกับการจายเงินรางวัล ใหนําสง
กองทุนสืบสวนรอยละ ๙๕ ที่เหลือสงเปนรายไดแผนดิน 
 
ค. กรณีรับเงินคาปรับจากศาล สํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูนําสงเงินรายไดแผนดิน ซึ่งไมสามารถนําสง
กองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาได เน่ืองจาก พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให ค.ร.ม.
อนุมัติเฉพาะคาปรับที่อยูในอํานาจเปรียบเทียบของเจาหนาที่ตํารวจเทาน้ัน สวนที่รับมาจึงนําไปจายเปน
เงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน 
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1๑.  เงินรายรับเพ่ือบูรณะทรัพยสิน 
 

ระเบียบที่เก่ียวของ มีดังน้ี 

๑. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๐๓ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๔๘ เรื่อง การอนุญาตใหสวนราชการ
เก็บเงินไวใชจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน 

- รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง อนุญาตใหสวนราชการ นําเงินที่ไดรับในลักษณะชดใชความ
เสียหาย หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน และจําตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือ จัดใหไดทรัพยสินคืนมาได 
โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

๒. หลักเกณฑและวิธีปฏิบั ติ เ ก่ียวกับเงินรายรับเพื่อ บูรณะทรัพย สิน แนบทายหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๐๓ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๔๘ 

๒.๑ หลักเกณฑน้ีใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ เปนตนไป 
          ๒.๒ กระทรวงการคลังอนุญาตเปนหลักการใหสวนราชการที่ไดรับเงินในลักษณะคาชดใช

ความเสียหายหรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน และจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยสิน
คืนมา นําเงินที่ไดรับดังกลาวไปใชจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยคืนมาได โดยไมตองนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน ในกรณีดังตอไปน้ี 

          ๒.๒.๑ เปนเงินคาทดแทนที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑๐ ลานบาท หรือ 

          ๒.๒.๒ เปนเงินที่ไดจากการริบหลักประกันสัญญา กรณีที่คูสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา
หรือไมปฏิบัติตามสัญญา ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑ ลานบาทหรือ 

          ๒.๒.๓ เปนเงินที่ไดรับชดใชความเสียหายหรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสินที่เกิดจากการ
กระทําละเมิด ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน ๑ ลานบาท หรือ 

 ๒.๒.๔ เปนเงินบํารุง หรือเงินสมบทคานํ้าและคาไฟฟา ในอัตรารอยละ ๕๐ ของวงเงิน 
ที่ไดรับจากการใหหนวยงานภาครัฐใชสถานที่ 

       สําหรับกรณีนอกเหนือจากการอนุญาตขางตน ใหสวนราชการขออนุญาตเปนกรณีๆ ไป 
  ๓. ใหสวนราชการที่ไดรับอนุญาตใหเก็บเงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือ

ส้ินเปลืองแหงทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม นําเงิน
ดังกลาวฝากไวที่กระทรวงการคลังหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี เปนยอดรวมในบัญชีเงินนอก
งบประมาณช่ือ “บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสินของ (ช่ือสวนราชการ)” รหัสหนวยงาน (ของสวน
ราชการ) รหัสบัญชียอย ๗๗๐ และใหมีการจัดทะเบียนคุมการรับจายเงินโดยแยกเปนแตละรายการ 
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  กรณีที่สวนราชการมีความจําเปนเรงดวนตองนําเงินที่ไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชจายตาม
ขอ ๒ ซ่ึงมีจํานวนไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไปใชจายโดยไมนําฝากกระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลัง
จังหวัดตามวรรคแรกใหเปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุญาตไดเปนรายกรณี 

๔. การใชจายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน ใหนําไปจายหรือกอหน้ีผูกพันไดเฉพาะเพื่อการบูรณะ
ทรัพยสิน หรือจัดใหไดทรัพยสินที่เสียหาย หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสินในลักษณะเดียวกันคืนมาตามที่
กระทรวงการคลังไดอนุญาตเปนหลักการ หรือตามที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง เวนแต 
เงินบํารุง หรือเงินสมทบคานํ้าและคาไฟฟา ใหนําไปใชจายสมทบงบประมาณในการบํารุงซอมแซมอาคาร
สถานที่ หรือชําระคานํ้าและคาไฟฟา ของสวนราชการไดแลวแตกรณี 

๕. ใหสวนราชการใชจายเงินเพื่อบูรณะทรัพยสินได ภายในระยะเวลาแตละงวด งวดละไมเกิน ๒ 
ป งบประมาณ โดยถือวันทําการสุดทายของปงบประมาณ ที่มีเลขคูเปนระยะเวลาส้ินสุดงวดน้ันๆและเม่ือ
ส้ินสุดระยะเวลาแตละงวดดังกลาว ใหสวนราชการดําเนินการนําเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสินที่เหลืออยูสง
คลังเปนรายไดแผนดิน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันส้ินงวด เวนแตกรณีที่สวนราชการไดใชจายเงินฝากเพื่อ
บูรณะทรัพยสินครบถวนตามวัตถุประสงค หรือหมดความจําเปนในการใชจายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสิน
แลว ใหนําเงินที่เหลือสงคลังเปนรายไดแผนดินทันที 

๖.  ในกรณีที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บเ งินฝากเพื่อบูรณะทรัพย สินไว ใชจาย
นอกเหนือจากระยะเวลาที่กําหนดขางตน ใหขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเปนกรณีๆไป 

๗. ใหสวนราชการรายงานการรับ-จายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยสินตามแบบแจงรายละเอียดการ
รับ-จายและยอดเงินคงเหลือเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง เงินบูรณะทรัพยสิน แนบทาย
หลักเกณฑฉบับน้ีใหกรมบัญชีกลางทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการใชจายเงินตาม
ขอ ๕ 

๘. วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่ไมไดกําหนดไวในหลักเกณฑนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการโดยอนุโลม 

๙. สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติน้ีใหขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
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๑๒. เงินอดุหนนุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑. ระเบียบที่เก่ียวของ 
    หนังสือ กค.ท่ี ๐๔๐๖.๓/ว ๕๙ ลง ๒๒ ก.ค.๒๕๕๒ เรื่องวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินที่สวนราชการ
ไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ยกเลิก กค.ที่ ๐๕๒๖.๕/ว๑๓ ลง ๑ มี.ค.๒๕๔๓) โดยให
สวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินที่สวนราชการไดรับอุดหนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่แนบทายหนังสือกระทรวงการคลังดังกลาว 

๒. หลักเกณฑ/วิธีปฏิบัติ 
  ๒.๑ ลักษณะของเงินอุดหนุนท่ีสวนราชการไดรับ 
   ๒.๑.๑ สวนราชการทําแผนงาน/โครงการภายใตกรอบอํานาจหนาที่และภารกิจ
ของสวนราชการขอรับการสนับสนุนเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๒.๑.๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบเงินใหสวนราชการเพื่อใชจายในภารกิจ
ของสวนราชการตามขอ ๒.๑.๑ น้ัน ถือเปนเงินท่ีสวนราชการไดตามนัย ม.๒๔ วรรค ๒ แหง พ.ร.บ.วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติวา “สวนราชการใดไดรับเงินท่ีมีผูมอบใหโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการน้ันใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี หรือไดรับเงินที่เกิดจากทรัพยสิน
ซึ่งมีผูมอบใหเพื่อหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี ใหสวนราชการน้ันจายเงินหรือกอหน้ี
ผูกพันภายในวงเงินท่ีไดรับน้ันได และไมตองนําสงคลัง” 
   ๒.๑.๓ กรณีเงินอุดหนุนที่สวนราชการไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 
    - เงินซึ่งถือเปนเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธ์ิ ในเรื่องน้ี คือ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนงาน/โครงการ แตดําเนินการไมได และขอใหสวนราชการดําเนินการ
โดยสนับสนุนเงินใหสวนราชการ เงินน้ันตองนําสงคลัง ซ่ึงระบุชัดเจนอยูในหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีแนบทาย
หนังสือกระทรวงการคลังที่ ๐๔๐๖.๓/ว ๕๙ ลง ๒๒ ก.ค.๒๕๕๒ ขอ ๑ “เงินท่ีสวนราชการไดรับ....
สําหรับกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อการดําเนินงานภายใตภารกิจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน แตไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการได และไดขอความรวมมือ
ใหสวนราชการเปนผูดําเนินการแทนโดยสนับสนุนเงินคาใชจายในการดําเนินงาน ใหเงินที่สวนราชการ
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ไดรับดังกลาว ถือเปนเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธ์ิจากการปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอ่ืน ตอง
นําสงเปนรายไดแผนดินตามมาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ 
และที่แกไขเพิ่มเติม หากมีความจําเปนตองเก็บไวใชจาย ใหขอทําความตกลงกระทรวงการคลัง” 

- มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒  
และที่แกไขเพิ่มเติม บัญญัติวา “บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ไมวาจะไดรับตามกฎหมาย
หรือระเบียบ ขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน 
หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการท่ีไดรับเงินน้ัน นําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับ
ที่รัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน” 

 ๒.๒ การรับเงินอุดหนุนฯ 
 สวนราชการท่ีรับเงินตองออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ 
 ๒.๓ การเก็บเงินอุดหนุนฯที่ไดมา 

 ๒.๓.๑ สวนราชการผูเบิกนําฝากคลัง ช่ือบัญชี “เงินอุดหนุนเพื่อโครงการตาง ๆ ท่ี
ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น” รหัสบัญชี ๖๙๗ / ทําทะเบียนคุมแยกโครงการ 

 ๒.๓.๒ หนวยงานยอย ตองฝากหนวยงานผูเบิกตนสังกัด 
 ๒.๓.๓ ความจําเปนตองเก็บเงินสดไว ณ ที่ทําการ 

 - สวนราชการซ่ึงเปนผูดําเนินโครงการ เก็บ ณ ที่ทําการไดไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๓.๔ เงินท่ีไดรับมาและตองปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการระยะส้ัน และตองใช
ภายในระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับเงิน ไมตองฝากคลัง 
 ๒.๔ การจายเงินอุดหนุนฯ 
  ๒.๔.๑ จาย/กอหน้ีผูกพันเฉพาะโครงการน้ันๆ  
  ๒.๔.๒ การจาย ปฏิบัติเชนเดียวกับเงินงบประมาณ 
 ๒.๕ การจัดซ้ือจัดจางจากเงินอุดหนุนฯ 
  - ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ  
 ๒.๖  การรับจายเงิน การเบิกเงินจากคลัง การนําสงคลัง การเก็บรักษา และหลักฐานการจาย 
  - ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง
คลัง พ.ศ.๒๕๕๑ 
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 ๒.๗ การบัญชี 
  ๒.๗.๑  สวนราชการปฏิบัติตามวิธีท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
  ๒.๗.๒ หนวยงานยอยที่เปนผูดําเนินโครงการ จัดทํารายงานการรับ-จายเงิน สง
หนวยงานผูเบิกพรอมหลักฐานใบสําคัญตนฉบับ 
 ๒.๘ โครงการเสร็จส้ินแลว มีเงินเหลือจายทําอยางไร 

  เหลือจายแตละโครงการ ตองนําสงเปนรายไดแผนดิน เวนแตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 ๒.๙ การตรวจสอบภายใน 
  รายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน การเงิน การบัญชี แตละโครงการ ใหสวนราชการ
ตนสังกัดทราบ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๒.๑๐ กรณีไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ 
      ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานการเงิน

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.หญิง สมพร เหล่าอำานวยชัย  ผกก.ฝ่ายการเงิน 6 กง.สงป.  

2. พ.ต.อ.หญิง ธนภร เจตนะจิตร์ ผกก.ฝ่ายการเงิน 2 กง.สงป

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.

1.  พ.ต.ท.หญิง ปรียาภา  อะบายะทัศ

2.  พ.ต.ต.หญิง สิดารัตน์  รินรส

3.  ร.ต.ต.หญิง ชัญญาภัค  พุทธศรี

4.  ร.ต.ต.หญิง วารุณี  สีดาพงษ์

รอง ผกก.ฝอ.บก.จร.

สว.อก.บก.น.1 ปรท. สว.ฝอ.7 บก.บช.น.

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น.

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น.

2 ภ.1
1.  พ.ต.ท.หญิง ปราณีต  เพิงระนัย

2.  พ.ต.ท.หญิง พงษ์ลดา  ทองเอี่ยม

สว.ฝอ.6 ภ.จว.สมุทรปราการ

สว.อก.สภ.บางเสาธง

3 ภ.2
1.  พ.ต.ท.อัฐกูรณ์   สาระกูล

2.  พ.ต.ท.หญิง รัชดาพร  สว่างศรี

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.หญิง ณภัทร  ทินราช

2.  พ.ต.ท.หญิง สายฝน  ตรวจนอก

สว.ธร.สภ.เมืองนครราชสีมา

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3

5 ภ.4
1.  พ.ต.ท.หญิง กาญจนา  ทรงบัณฑิต

2.  ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์  ชำานาญ

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4     

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.ธนายุทธ  สิงห์เทศดี

2.  ร.ต.ท.หญิง สุนทรี  ศรีบุญปวน

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5

7 ภ.6
1.  พ.ต.ท.หญิง เมธาพร  ผลาวงษ์

2.  พ.ต.ท.หญิง สิวินีย์  เทียนแนวนุ่ม

สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์

สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธานี

8 ภ.7
1.  พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  แสงวิรัช

2.  พ.ต.ท.หญิง สุภาพร  โพธิ์ศรี

รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1.  พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา มหาทรัพย์

2.  พ.ต.ท.หญิง โศรยา  มวยดี

สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี    

สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี  สุระสังวาลย์

2.  ร.ต.อ.หญิง สุธาภรณ์  ช่วยชูวงศ์

สว.อก.สภ.กันตัง จว.ตรัง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา

11 ศชต.
1.  พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ  ปัทมานนท์

2.  ร.ต.ท.หญิง รัตนาวลัย การบริบูรณ์

สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต.

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



ระบบการควบคุมการเงิน
ของหน่วยงานย่อย

เล่ม ๑๐

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ
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สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ
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 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ
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เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร การฝกอบรมขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีงานอํานวยการในสถานีตํารวจ 

หัวขอวิชา  ระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย  

หัวขอเนื้อหา/ขอบเขตเนื้อหา 
๑. ประเภทเงินรายรับของสถานีตํารวจ  
๒. แบบบัญชีตางๆ ดานการเงินท่ีมีใชในสถานีตรวจ 
๓. ผังแสดงทางเดินของเงินท่ีรับตามหลักฐานการรับ และหลักฐานการจายหรือนําสงเงิน     
   เพ่ือบันทึกบัญชีในแตละวันของสถานีตํารวจ และการเก็บรักษาเงิน 
๔. ผัง (Work Flow) แสดงแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกรายการในระบบควบคุมการเงิน 
    ของหนวยงานยอย 
๕. การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันของสถานีตํารวจ ณ สิ้นวัน และการจัดทํารายงานตางๆ    
    ณ วันสิ้นเดือนสง บก./ภ.จว. 
๖. ตัวอยางการบันทึกบัญชีในระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย 

รายละเอียดเนื้อหา 
๑. ประเภทเงินรายรับของสถานีตํารวจ 
   เงินรายรับของสถานีตํารวจ  มี ๓ ประเภทหลัก ไดแก (PP ท่ี ๑) 
 ๑) เงินงบประมาณ – เชน รายจายประเภท เงินเดือน เงินคารักษาพยาบาล เงินคาเลาเรียนบุตรเงิน
คาเชาบาน เงินคาตอบแทนสอบสวนคดีอาญา เงินคาตอบแทนนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะหคาปฏิบัติงาน
นอกเวลาฯ คาใชจายเดินทางไปราชการ เงินคาชันสูตรพลิกศพ เปนตน 
        ๒) เงินนอกงบประมาณ – เงินคาปรับตามกฎหมาย (เชน เงินรับตาม พ.ร.บ.จราจร/รถยนต 
เงินสินบนรางวัล เงินประกันตัวผูตองหาฯ), เงินอุดหนนุจากหนวยงานทองถ่ิน, เงินรับบรจิาค เปนตน (เงินเหลานี้
ตองออกใบเสร็จรับเงิน เม่ือมีการรับเงินทุกครั้ง) 
    ๓) เงินรายไดแผนดิน – เงินคาธรรมเนียมตางๆ เงินคาขายสิ่งของทอดตลาด เงินประกันที่ถูกริบ
ตามกฎหมาย เงินคาเขียนคํารอง ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร เปนตน (ยกเวน – ดอกเบ้ียรับบางประเภท
ท่ีไดรับยกเวนจากกระทรวงการคลังไมตองนําสงรายไดแผนดิน)   

๒. แบบบัญชีตางๆท่ีใชบันทึกรายการในสถานีตรวจ : กรมบัญชีกลางไดกําหนดประเภททะเบียนตางๆเพ่ือใช
บันทึกรายรับ-รายจายตามประเภทเงินของสถานใีหเปนไปตามระเบียบ “ระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย” 
ดังนี้ 

: - ทะเบียนท่ีใชบันทึกรายการบัญชีของสถานีตํารวจ (PP ท่ี ๒) และ (เปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบอยูในไฟล
แบบฟอรมการบันทึกบัญชี-สถานี)  
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๑) เงินงบประมาณ ไดแก ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก สวนใหญสถานีมักไมไดจัดทํา ใหเนนให
จัดทํา โดยบันทึกหลักฐานใบสําคัญตางๆ ท่ีมีการรบัไวเพ่ือขอเบิกในทะเบียนคุมฯ เพ่ือการควบคุม
หลักฐานท่ีขอเบิก และควบคุมการดําเนินการสงเบิกยัง บก./ภ.จว. 

๒) เงินนอกงบประมาณ ไดแก  
๒.๑) ทะเบียนคุมเงินรางวัล(จราจร/รถยนต)     
๒.๒)  ทะเบียนคุมเงินนําสงเทศบาล 
๒.๓)  ทะเบียนคุมเงินนําสง อบต. 
๒.๔)  ทะเบียนคุมเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนฯ 
๒.๕)  ทะเบียนคุมเงินกองทุนคาใชจายในการดําเนินงาน  
๒.๖)  ทะเบียนคุมเงินสินบนรางวัล  
๒.๗)  ทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหา 
๒.๘)  ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ   
๒.๙)  ทะเบียนคุมเงินบูรณะทรัพยสิน 
๒.๑๐) ทะเบียนคุมเงินประกันทรัพยสินเสียหาย  
๒.๑๑) ทะเบียนคุมเงินอ่ืนๆ (รายรับท่ีไมประจํา นานๆ ครั้ง) 

๓) เงินรายไดแผนดิน  ไดแก ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน  
๔) เงินฝากธนาคาร ไดแก 

              ๔.๑ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร (เปดดูรูปแบบบัญชีประกอบในไฟลแบบฟอรมการบันทึก
บัญชี-สถานี) ถาเปนทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร – เงินประกันตัวผูตองหา หัวหนาสถานี จะตองลงลายมือชื่อ
เม่ือนําฝากเงิน หรือถอนเงินทุกครั้ง *** ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการเก็บรักษาเงินประกันตัว
ผูตองหาท่ีไมสามารถเก็บรักษาในตูนิรภัยของสถานีตํารวจได และแบบทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหาฯ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๔.๓ ***  

     ๔.๒ เงินฝากสวนราชการผูเบิก – สมุดคูฝาก เนนใหหัวหนาสถานีตองลงลายมือชื่อผูนาํฝาก
หรือผูถอนเงินทุกครั้ง ในสมุดคูฝาก พรอมจัดทําใบนําฝาก (เม่ือมีการนําฝาก) หรือใบเบิกเงินฝาก (เม่ือมีการถอนเงิน)  
เนน หัวหนาสถานีตํารวจ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายคืนเงินประกันตัวผูตองหา หาม ปรท. เวนแต รรท.
ไดเทานั้น (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินประกันตัวผูตองหาของสถานีตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๙) 
๓. ผังแสดงการรับ-นําสงเงินระหวางเจาหนาท่ีของสถานีตํารวจในแตละวันทําการ  
    อธิบาย : - แสดงเสนทางเดินของเงิน กับหลักฐาน และการบันทึกบัญชี (PP ท่ี ๓) 

๓.๑  เจาหนาท่ีตํารวจผูมีหนาท่ีรับเงินตามกฎหมาย (ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในนามของสวนราชการ) กรณี
ท่ีมีการรับชําระเงินทุกครั้งให ออกใบเสร็จรับเงินแกผูชําระเงินทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน (PP ท่ี ๔) ในแตละวัน เชน 
พงส., จนท.เปรียบเทียบปรับ (ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอและก่ิงอําเภอ 
พ.ศ.๒๕๒๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๖) 
 (ใบเสร็จรับเงิน คือ หลักฐานการรับเงิน หนึ่งหมายเลขมี ๓ ฉบับ ตนฉบับ สีฟามอบใหผูชําระเงิน
สําเนาสีชมพูมอบใหเจาหนาท่ีบัญชีไวสําหรับบันทึกรายการบัญชี และสําเนาฉบับสาม ติดไวกับเลม)  
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 (PP ท่ี ๕ และ ๖) เจาหนาท่ีผูรับเงินตามใบเสร็จจะตองนําเงินท่ีรับในแตละวันนําสง จนท.
การเงินของสถานีตํารวจ พรอมสําเนาใบเสร็จรับเงินท้ังหมดกอนเวลาปดบัญชี ๑๕.๓๐ น. ในวันทําการ และ
นําสงอยางชาภายในวันทําการถัดไปหากรับเงินหลังเวลาปดบัญชีแลว (เชน รับเงินใกลเวลาปดบัญชีทําให
รวบรวมนําสงเงินให จนท.การเงินไมทัน หรือรับเงินหลังเวลาปดบัญชีแลว ใหนําสงในวันทําการถัดไป หรือ
หากเปนการรับเงินประกันตัวผูตองหา (ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยเงินประกัน
ตัวผูตองหาท่ีไมสามารถเก็บรักษาในตูนิรภัยท่ีสถานีตํารวจไดฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๔.๑.๒) กลาวคือ กรณี พงส.
นําเงินสง จนท.การเงินไมทันในวันท่ีไดรับเงินประกันตัวผูตองหา หรือรับเงินนอกเวลาราชการ ให พงส.
สงมอบเงินใหสารวัตรเวรสอบสวน หรือสารวัตรแผนกท่ีรับผิดชอบการสอบสวนคดีนั้น กรณีไมมีสารวัตรเวร
สอบสวน ใหสงมอบใหรอยเวรสอบสวนหรือผูท่ีหัวหนาสถานีมอบหมายเพ่ือนําสง จนท.การเงินในวันทําการ
ถัดไปกอนเวลา ๙.๓๐ น.   

       กรณีเปนวนัหยุดราชการตอเนื่องกันเกินกวาหนึ่งวัน หรือมีเวรสอบสวนหลายผลัดให พงส.สง
มอบเงินประกันตัวผูตองหาใหสารวัตรเวรสอบสวน หรือสารวัตรแผนกท่ีเขาเวรสอบสวนผลัดตอไป กรณี
สถานีตํารวจไมมีสารวัตรเวรสอบสวนใหสงมอบเงินใหรอยเวรสอบสวนหรือผูท่ีหัวหนาสถานีตํารวจมอบหมาย
ท่ีเขาเวรสอบสวนผลัดตอไป และใหผลัดสุดทายนําสงเงินใหกับเจาหนาท่ีการเงินของสถานีภายใน ๐๙.๓๐ น.
ของวันทําการถัดไป 

       การรับ - นําสงเงินใหมีหลักฐานการรับ-นําสงเงินแกกันไวหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายเปน
สําคัญ (ตามคําอธิบายดานลาง) และใหนําสงใหเจาหนาท่ีการเงินสถานีในวันทําการถัดไปกอนเวลา ๙.๓๐ น.  

  (PP ท่ี 7) ในการนําสงเงินระหวาง จนท. ผูรับเงินตามใบเสร็จ (หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน 
ผูรวบรวมเงินตามขางตน แลวแตกรณี) กับ จนท.การเงินหนวย เม่ือมีการตรวจนับเงิน รวมกับสําเนาใบเสร็จรับเงิน
กับหลักฐานการนําสงท้ังหมดวาถูกตองตรงกันแลว ใหบันทึกไวเปนหลักฐานหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย
วาไดรับเงินตามใบเสร็จเลมท่ีเทาใด เลขท่ีเทาใดถึงเลขท่ีเทาใด รวมเปนเงินจํานวนเทาใด (ยอดเงินรวม)
ไวเรียบรอยแลว ใหลงลายมือชื่อ ท้ังผูนําสงเงิน และผูรับเงิน พรอมวัน /เดือน/ป ไวหลังใบเสร็จรับเงินฉบับ
สุดทายนั้นดวย (ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ.๒๕๒๐ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ ๑๘ และ ๑๙) 
 (PP ท่ี ๘) ในแตละวันใหสถานีตํารวจจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บและ
นําสงกับหลักฐานและรายการท่ีบันทึกไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม 
หากถูกตองแลว ใหผูตรวจสอบแสดงยอดเงินรวมรับท้ังสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับในวันนั้นไวใน
สําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อกํากับไวดวย (ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ ขอ ๒๐) 
 ๓.๒ จนท.การเงินสถานีตํารวจ รวบรวมเงินท่ีไดรับไวตามหลักฐานท้ังหมด นําฝากธนาคาร หากกรณี
ไมสามารถนําฝากธนาคารไดทันในวันนั้น ใหนําเงินท่ีไดรับนําสงคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถานีตํารวจ
เพ่ือเก็บรักษาเงินในตูนิรภัยของสถานีตํารวจ (ของทางราชการ) (PP ท่ี ๙) 
 ๓.๓ ใหสถานีตํารวจบันทึกเงินท่ีไดรับตามใบเสร็จรับเงิน, หลักฐานอ่ืนท่ีแสดงถึงการรับเงิน ไวใน
ทะเบียนคุมเงินประเภทตางๆ ใหเปนไปตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย ภายในวันท่ีไดรับเงินนั้น 
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(ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย และ ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.๒๕๒๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ ๑๘) 
    เจาหนาท่ีผูจัดทําบัญชีเม่ือจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ในแตละวันแลวใหสงให 
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถานีตรวจสอบจํานวนเงินตามรายการท่ีปรากฏในรายงานเงินคงเหลือ
กับจํานวนเงินท่ีไดรับไว ตามขอ ๓.๒ เม่ือถูกตองตรงกันใหลงลายมือชื่อไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
หากไมตรงกันใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน แลวใหรายงานใหหัวหนาสถานีตํารวจทราบ
เพ่ือทําการตรวจสอบตอไป   

เก่ียวกับใบเสร็จรับเงิน (PP ท่ี ๑๐) 
 ๓.๔ การเขียนใบเสร็จรับเงิน หามขูด ลบ แกไขเพ่ิมเติม จํานวนเงิน หรือชื่อผูชําระเงิน หากมีการลง
รายการรับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงิน และเขียนใหมท้ังจาํนวน แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ
การขีดฆานั้นไวดวย หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นท้ังฉบับ โดยออกฉบับใหม ใบเสร็จรับเงินท่ีขีดฆาเลิกใชนั้น 
ใหติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม (ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.๒๕๒๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๓) 
 ๓.๕ ใหเจาหนาท่ีพัสดุของสถานีตํารวจผูมีหนาท่ีเบิก และรับใบเสร็จรับเงินท่ีมีใชในงานสถานีตํารวจ
จาก บก./ภ.จว. ตามใบเบิก เม่ือรับมาแลวใหจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบและตรวจสอบ
ไดวาไดรับใบเสร็จรับเงินไวจํานวนเทาใด และไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ใหเจาหนาท่ี
ผูใดไปรับไปดําเนินการจัดเก็บเงิน เม่ือ วัน เดือน ป ใด (ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.๒๕๒๐ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ ๘) 

:- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน อยางนอยควรมีรายละเอียด ดังนี้ (PP ท่ี ๑๐) 
การรับใบเสร็จ ระบุ  วันเดือนปท่ีรับ เลขท่ีใบเบิกวสัดุ จํานวน (เลม) หมายเลขเลมของใบเสร็จรับเงิน 
การจายใช     ระบุ  วันเดือนปท่ีจายใช จํานวน (เลม) หมายเลขเลมของใบเสร็จรับเงิน  
                           ลายมือชื่อของผูของผูรับใบเสร็จไปใช และลายมือชื่อผูจายใบเสร็จ                   
 ๓.๖ กรณีเจาหนาท่ีพัสดุของสถานีตํารวจไดจายใบเสร็จรับเงินประเภท ค.๑๒๙-ต.๑๘ ใหกับเจาหนาท่ี
เปรียบเทียบปรับของสถานี ตามใบเบิกพัสดุ (บางสวน หรือท้ังหมดตามท่ีเบิกมาจาก บก./ภ.จว. ซ่ึงจะนําเก็บ
ไวที่งานเปรียบเทียบปรับเพื่อความคลองตัวกับการจายใชงานในหนาที่ ใหเจาหนาที่พัสดุพิจารณาจาย
ตามความเหมาะสมและจําเปนแกลักษณะงานท่ีปฏิบัติจริง และสถานท่ีเก็บรักษาดวย) เม่ือเจาหนาท่ีเปรียบเทียบ
ปรับไดรับใบเสร็จจากเจาหนาที่พัสดุแลวใหนําเก็บไวในที่ปลอดภัย และจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
เพ่ือควบคุมการเบิกใชและเพ่ือการตรวจสอบดวย (ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.๒๕๒๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ ๙)  
 ๓.๗ เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหเจาหนาท่ีผูขอเบิกใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินจาก
เจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการรายงานการใชใบเสร็จรับเงินทุกประเภท (ในสวนของงานเปรียบเทียบปรับ  
ใหหัวหนาสถานีตํารวจทราบ โดยใหเจาหนาท่ีเปรียบเทียบปรับรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ประเภท ค.๑๒๙-ต.๑๘ 
ถึงหัวหนาสถานีตํารวจ (ผาน หัวหนางานอํานวยการของสถานีตํารวจเพ่ือเจาหนาท่ีพัสดุจะไดตรวจสอบความถูกตอง
จากทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินของสถานีตํารวจ) (PP ท่ี ๑๑-๑๒) 
 ท้ังนี้เจาหนาท่ีพัสดุจะตองรายงานการใชใบเสร็จรับเงินในสวนท่ีตนรับผิดชอบท้ังหมดตามหนาท่ี 
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๕ 
 

ในภาพรวมของสถานี ถึงหัวหนาสถานีตํารวจดวย  
 การรายงานการใชใบเสร็จรับเงินใหรายงานอยางชาไมเกินวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ของปงบประมาณ

ถัดไป (ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.๒๕๒๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๑)  
รูปแบบ -  รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน (ระบุประเภท เชน ค.๑๒๙-ต.๑๘) (PP ท่ี ๑๓) 
                       จํานวน (เลม)          หมายเลขเลมท่ี – เลมท่ี 
           ยอดคงเหลือ ยกมา  (ณ ๑ ต.ค. ๒๕xx)          
           ยอดเบิก (ระหวางป)    
            ยอดจายใชระหวางป                               
            ยอดคงเหลือ  ยกไป (ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕xx) 

 ๓.๘ เม่ือสิ้นปงบประมาณ หากใบเสร็จรับเงินท่ีนําไปจัดเก็บเงินใชไมหมดเลม ใหปรุ เจาะรู 
หรือประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินฉบับท่ียังไมไดใชทุกฉบับในเลม เพ่ือไมใหนํามาใชรับเงินอีกตอไป 
(ข้ึนปงบประมาณใหมใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม) (ระเบียบการเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.๒๕๒๐ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ ๑๒) (PP ท่ี ๑๔) 

๔. ผัง (Work Flow) แสดงแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกรายการในระบบควบคุมการเงินของ
หนวยงานยอย

  

   ระดับสถานีตํารวจ : (อธิบาย หนาท่ี ๑๘-๒๓) 
    ๔.๑ การรับเงิน - เงินเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ตางๆ  (อธิบายตามผังหนาท่ี ๑๘ ขอ ๑.๑) 
 ๔.๒ การนําฝาก และการนําสงเงิน แกสวนราชการผูเบิก ไดแก 
       ๔.๒.๑ เงินเปรียบเทียบปรับเงินรางวัล จร./รย., เงินสินบนรางวัล (อธิบายตามผังหนาท่ี ๑๘  
  ขอ ๑.๒.๑) 

       ๔.๒.๒ รายไดแผนดิน         ปนจากกองทุนเพ่ือการสืบสวนฯ (อธิบายตามผังหนาท่ี ๑๙  
  ขอ ๑.๒.๒) 
   ๔.๓ เงินเปรียบเทียบปรับนําสงเทศบาล/อบต./สวนราชการท่ีเก่ียวของ (อธิบายตามผังหนาท่ี ๑๙ 
ขอ ๑.๒.๓)   
 ๔.๔ การถอนเงินรางวัล/จายเงินรางวัล  (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๐ ขอ ๑.๓)    
 ๔.๕ เงินประกันตัวผูตองหา 
 -  การบันทึกรับเงินประกันฯ (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๐ ขอ ๒.๑)    
 -  การจายคืนเงินประกันฯ (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๑ ขอ ๒.๒)    
                     มีบัญชี/ทะเบียนท่ีตองจัดทํา ดังนี้ 

(๑) ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินประกันตัวผูตองหา (แบบบัญชีตามระบบ
การควบคุมการเงินของหนวยงานยอย)  

(๒) ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเงินประกันตัวผูตองหา (แบบบัญชีตามระบบการควบคุม
การเงินของหนวยงานยอย) 
(เปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟลแบบฟอรมการบันทึกบัญชี-สถานี) 
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๖ 
 

                               เงินประกันตัวผูตองหา เม่ือมีการนําฝาก หรือถอนเงินธนาคาร ใหเสนอหัวหนาสถานีตํารวจ
หรือผูรับมอบหมายลงนามทุกครั้ง   

(๓) รายละเอียดการรับ – จายเงินประกันตัวผูตองหา ตองนําสง บก./.ภ.จว.เพ่ือตรวจสอบ
ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป (เปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟลแบบฟอรม
การบันทึกบัญชี-สถานี) 

(๔) ทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหารายตัว (เปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟล 
แบบฟอรมการบันทึกบัญชี-สถานี)  

ทุกส้ินเดือน ใหจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินประกันตัวผูตองหา และ 
รายละเอียดการรับ-จายเงินประกันตัวผูตองหา นําสง บก./.ภ.จว. ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 

(ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินประกันตัวผูตองหาของสถานีตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗  
ประกอบกับ ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการเก็บรักษาเงินประกันตัวผูตองหาท่ีไมสามารถเก็บ
รักษาในตูนิรภัยท่ีสถานีตํารวจไดฯ พ.ศ.๒๕๔๗)  
         ๔.๖ การขอเบิกเงินงบประมาณ  - เปนการสงหลักฐานใบสําคัญคูจาย ให ภ.จว.เพ่ือเบิกจายเงินให
เจาหนี้หรือขาราชการผูมีสิทธิ์ของสถานี บันทึกรายการในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๑  
ขอ ๓) (สามารถเปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟลแบบฟอรมการบันทึกบัญชี-สถานี)  
 ๔.๗ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีหักจากเงินเดือน/เงินขอเบิกอ่ืนๆจาก ภ.จว. 
  - เม่ือรับเงินจาก ภ.จว. (อธิบายตามผัง หนาท่ี ๒๒ ขอ ๔.๑)   
  - จายเงินใหลูกหนี้/ผูมีสิทธิ์ (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๒ ขอ ๔.๒)   
 ๔.๘ เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- เม่ือรับเงินจาก อบต./อบจ.           ใหออกใบเสร็จรับเงินให อบต./อบจ. บันทึกรายการ  
   (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๒ ขอ ๕.๑)  
 - นําฝาก บก./ภ.จว. – กรณีรับเงินอุดหนุนมากกวา ๕๐,๐๐๐.-บาท ใหถอนเงินฝากธนาคาร
เปนเช็ค แลวนําฝาก บก./ภ.จว. การบันทึกรายการบัญชี อธิบายตามผัง (หนาท่ี ๒๒ ขอ ๕.๒)  
                  - กรณีรับเงินอุดหนุน ไมเกิน ๕๐,๐๐๐.-บาท สถานีตํารวจไมตองนําฝาก  บก./ภ.จว. แตตอง
รายงานผลการใชจายให บก./ภ.จว. ทราบ 
 - ใชจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการไดรับเงินอุดหนุน (หนาท่ี ๒๓ ขอ ๕.๓)   

๕. การจัดทํารายงาน (หนาท่ี ๒๓ ขอ ๖) 
        ๕.๑ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
         ทุกสิ้นวันทําการ เม่ือสิ้นการรับ – จายเงินแลวใหรวบรวมยอดคงเหลือในทะเบียนคุมตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ เชน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตางๆ ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน 
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร และ สมุดคูฝาก ชองของเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากสวนราชการผูเบิก 
มาจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ พิจารณาลงนามเพื่อเสนอให
หัวหนาสถานีทราบ และลงนาม (ในฐานะหัวหนาหนวยงานยอย ตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย) ตอไป  
 

๖ 
 

                               เงินประกันตัวผูตองหา เม่ือมีการนําฝาก หรือถอนเงินธนาคาร ใหเสนอหัวหนาสถานีตํารวจ
หรือผูรับมอบหมายลงนามทุกครั้ง   

(๓) รายละเอียดการรับ – จายเงินประกันตัวผูตองหา ตองนําสง บก./.ภ.จว.เพ่ือตรวจสอบ
ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป (เปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟลแบบฟอรม
การบันทึกบัญชี-สถานี) 

(๔) ทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหารายตัว (เปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟล 
แบบฟอรมการบันทึกบัญชี-สถานี)  

ทุกส้ินเดือน ใหจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินประกันตัวผูตองหา และ 
รายละเอียดการรับ-จายเงินประกันตัวผูตองหา นําสง บก./.ภ.จว. ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 

(ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินประกันตัวผูตองหาของสถานีตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗  
ประกอบกับ ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการเก็บรักษาเงินประกันตัวผูตองหาท่ีไมสามารถเก็บ
รักษาในตูนิรภัยท่ีสถานีตํารวจไดฯ พ.ศ.๒๕๔๗)  
         ๔.๖ การขอเบิกเงินงบประมาณ  - เปนการสงหลักฐานใบสําคัญคูจาย ให ภ.จว.เพ่ือเบิกจายเงินให
เจาหนี้หรือขาราชการผูมีสิทธิ์ของสถานี บันทึกรายการในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๑  
ขอ ๓) (สามารถเปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟลแบบฟอรมการบันทึกบัญชี-สถานี)  
 ๔.๗ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีหักจากเงินเดือน/เงินขอเบิกอ่ืนๆจาก ภ.จว. 
  - เม่ือรับเงินจาก ภ.จว. (อธิบายตามผัง หนาท่ี ๒๒ ขอ ๔.๑)   
  - จายเงินใหลูกหนี้/ผูมีสิทธิ์ (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๒ ขอ ๔.๒)   
 ๔.๘ เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- เม่ือรับเงินจาก อบต./อบจ.           ใหออกใบเสร็จรับเงินให อบต./อบจ. บันทึกรายการ  
   (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๒ ขอ ๕.๑)  
 - นําฝาก บก./ภ.จว. – กรณีรับเงินอุดหนุนมากกวา ๕๐,๐๐๐.-บาท ใหถอนเงินฝากธนาคาร
เปนเช็ค แลวนําฝาก บก./ภ.จว. การบันทึกรายการบัญชี อธิบายตามผัง (หนาท่ี ๒๒ ขอ ๕.๒)  
                  - กรณีรับเงินอุดหนุน ไมเกิน ๕๐,๐๐๐.-บาท สถานีตํารวจไมตองนําฝาก  บก./ภ.จว. แตตอง
รายงานผลการใชจายให บก./ภ.จว. ทราบ 
 - ใชจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการไดรับเงินอุดหนุน (หนาท่ี ๒๓ ขอ ๕.๓)   

๕. การจัดทํารายงาน (หนาท่ี ๒๓ ขอ ๖) 
        ๕.๑ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
         ทุกสิ้นวันทําการ เม่ือสิ้นการรับ – จายเงินแลวใหรวบรวมยอดคงเหลือในทะเบียนคุมตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ เชน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตางๆ ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน 
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร และ สมุดคูฝาก ชองของเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากสวนราชการผูเบิก 
มาจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ พิจารณาลงนามเพื่อเสนอให
หัวหนาสถานีทราบ และลงนาม (ในฐานะหัวหนาหนวยงานยอย ตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย) ตอไป  
 

๖ 
 

                               เงินประกันตัวผูตองหา เม่ือมีการนําฝาก หรือถอนเงินธนาคาร ใหเสนอหัวหนาสถานีตํารวจ
หรือผูรับมอบหมายลงนามทุกครั้ง   

(๓) รายละเอียดการรับ – จายเงินประกันตัวผูตองหา ตองนําสง บก./.ภ.จว.เพ่ือตรวจสอบ
ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป (เปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟลแบบฟอรม
การบันทึกบัญชี-สถานี) 

(๔) ทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหารายตัว (เปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟล 
แบบฟอรมการบันทึกบัญชี-สถานี)  

ทุกส้ินเดือน ใหจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินประกันตัวผูตองหา และ 
รายละเอียดการรับ-จายเงินประกันตัวผูตองหา นําสง บก./.ภ.จว. ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 

(ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินประกันตัวผูตองหาของสถานีตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗  
ประกอบกับ ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการเก็บรักษาเงินประกันตัวผูตองหาท่ีไมสามารถเก็บ
รักษาในตูนิรภัยท่ีสถานีตํารวจไดฯ พ.ศ.๒๕๔๗)  
         ๔.๖ การขอเบิกเงินงบประมาณ  - เปนการสงหลักฐานใบสําคัญคูจาย ให ภ.จว.เพ่ือเบิกจายเงินให
เจาหนี้หรือขาราชการผูมีสิทธิ์ของสถานี บันทึกรายการในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๑  
ขอ ๓) (สามารถเปดดูรูปแบบบัญชี-สถานีประกอบ ในไฟลแบบฟอรมการบันทึกบัญชี-สถานี)  
 ๔.๗ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีหักจากเงินเดือน/เงินขอเบิกอ่ืนๆจาก ภ.จว. 
  - เม่ือรับเงินจาก ภ.จว. (อธิบายตามผัง หนาท่ี ๒๒ ขอ ๔.๑)   
  - จายเงินใหลูกหนี้/ผูมีสิทธิ์ (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๒ ขอ ๔.๒)   
 ๔.๘ เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- เม่ือรับเงินจาก อบต./อบจ.           ใหออกใบเสร็จรับเงินให อบต./อบจ. บันทึกรายการ  
   (อธิบายตามผังหนาท่ี ๒๒ ขอ ๕.๑)  
 - นําฝาก บก./ภ.จว. – กรณีรับเงินอุดหนุนมากกวา ๕๐,๐๐๐.-บาท ใหถอนเงินฝากธนาคาร
เปนเช็ค แลวนําฝาก บก./ภ.จว. การบันทึกรายการบัญชี อธิบายตามผัง (หนาท่ี ๒๒ ขอ ๕.๒)  
                  - กรณีรับเงินอุดหนุน ไมเกิน ๕๐,๐๐๐.-บาท สถานีตํารวจไมตองนําฝาก  บก./ภ.จว. แตตอง
รายงานผลการใชจายให บก./ภ.จว. ทราบ 
 - ใชจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการไดรับเงินอุดหนุน (หนาท่ี ๒๓ ขอ ๕.๓)   

๕. การจัดทํารายงาน (หนาท่ี ๒๓ ขอ ๖) 
        ๕.๑ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
         ทุกสิ้นวันทําการ เม่ือสิ้นการรับ – จายเงินแลวใหรวบรวมยอดคงเหลือในทะเบียนคุมตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ เชน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตางๆ ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน 
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร และ สมุดคูฝาก ชองของเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากสวนราชการผูเบิก 
มาจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบ พิจารณาลงนามเพื่อเสนอให
หัวหนาสถานีทราบ และลงนาม (ในฐานะหัวหนาหนวยงานยอย ตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย) ตอไป  
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๗ 
 

 ๕.๒ รายงานตางๆ ณ วันสิ้นเดือน (ตัวอยางรายงาน ดูไดจากไฟลแบบฟอรมการบันทึกบัญชี – สถานี) 
                 ใหจัดทํารายงาน ดังตอไปนี้ ใหสวนราชการผูเบิก (บก./ภ.จว.ทราบ 
                 (๑) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน   
                 (๒) งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 
                 (๓) รายละเอียดรับ-จายเงินประกันตัวผูตองหา    
                (๔) รายงานการรับ และนําสงหรือนําฝาก - ทุกวันสิ้นเดือน กรณีนําเงินรายไดแผนดินสงคลัง
โดยตรง พรอมแนบสําเนาใบนําฝากหรือคูฉบับใบนําสง หรือกรณีสงเงินเขาบัญชีสวนราชการผูเบิก 

๖. ตัวอยางการบันทึกบัญชีในระบบควบคุมการเงินของหนวยงานยอย (อธิบายตามตัวอยางไฟล-การบันทึก
บัญชีสถานีท่ีให) 
 - เปนการยกตัวอยางการบันทึกบัญชีในทะเบียนตางๆของสถานี จากโจทยตัวอยางท่ีเตรียมไวให 
เพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน (ตามโจทยตัวอยาง การอบรมความรูแกผูปฏิบัติงานใน ๓ ชม.ใชการฝก
รวมกันโดยใช Power Point) 
 - ใหเนนการจัดทําตัวอยางจากโจทยในเรื่องท่ีวิทยากรในพ้ืนท่ีทราบวาเปนปญหาทางปฏิบัติ
ของผูปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ  
 - บรรยายการคิดปนสวนเงินเปรยีบเทียบปรบั ประกอบการบันทึกรายการบัญช ี(PP หนา ๒๔-๒๘)  

 ดังนั้น กอนที่วิทยากรหนวยในพื้นที่ภาคตางๆ จะไปสอน เพื่อสรางความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงานที่ถูกตองแกผูปฏิบัตินั้น วิทยากรจะตองทําความรู ความเขาใจในระบบงานที่เกี่ยวของกับ
การบันทึกบัญชีใหเปนไปตามระเบียบ “ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย” และ “กฎหมายตาม
ระเบียบอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติเฉพาะเรื่องไวท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของสถานีตํารวจ” ดังที่ไดกลาวไวใน
การสัมมนา จึงจําเปนท่ีจะตองไปศึกษาระเบียบ`ใหรูและเขาใจไวดวย         
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WORK FLOW 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการในระบบควบคุมการเงิน 

ของหนวยงานยอย 

  ๑. เงินคาปรับประเภทตางๆ 
 ๑.๑ การรับเงิน 

 

      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              ๑.๒  การนําฝาก และการนําสงเงิน 
                        นําฝากสวนราชการผูเบิก  
                        ๑.๒.๑  คาปรับตาม พ.ร.บ.ตางๆ (เงินรางวัล) / เงินสินบนรางวัล  ดังนี ้

 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                         

 

 

 

ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมการรับและ
นําสงเงินรายไดแผนดิน 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
๑)ประเภทเงินรางวัลจราจร + รถยนต 

      ๒)ประเภทเงินนําสงเทศบาล 
๓)ประเภทเงินนําสง อบต. 
๔)ประเภทเงินกองทุนสืบฯ ๙๕% 
๕)ประเภทเงินคาใชจายในการดําเนินงาน ๑/๔ 
๖)ประเภทเงินสินบนรางวัล 

ชอง “รับ”              ชองคงเหลือ “เงินสด”หรือ “เงินฝากธนาคาร

 

ชอง “รับ” และ              
ชอง “คงเหลือ” 

นําฝากเงินสด 
หรือ โอนเงิน
เขา บัญชี
ธนาคารของ 
ภ.จว. 

สมุดคูฝาก 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินสินบนรางวัล 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินรางวัล จร./รย. 
ชอง “ฝาก” 

ภ.จว. 

เพ่ิมชองคงเหลือ “เงินฝากสวนราชการผูเบิก” ลดยอดเงินในชองคงเหลือ “เงินสด”/ “เงินฝากธนาคาร” 
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                        นําสงสวนราชการผูเบิก  
        ๑.๒.๒  เงินรายไดแผนดนิ/เงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนฯ /เงินคาใชจาย  
        ในการดําเนินงานดังนี ้

                                 

                               

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                

       นําสงสวนราชการที่เกี่ยวของ 

                        ๑.๒.๓  เงินคาปรับสงเทศบาล / อบต. ดังนี ้

                               

                                                                                                                                          
                                                  

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                

 

                     

 

 

 

     หมายเหตุ   หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๓/ว ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓๖ ลง ๑ พ.ย.๒๕๔๘ เรื่อง แนวปฏิบัติ 
    ทางบัญชีเก่ียวกับการนําสงเงินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในระบบ GFMIS 
 

 

 

 

ภ.จว. 

                          

 

 

ทะเบียนคุมการรับ-นําสงเงินรายไดแผนดิน                                 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-กองทุนเพ่ือการสืบสวนฯ 

ชอง 
“นําสง” 

ชอง 
“จาย” 

นําสงเงิน
สด หรือ
โอนเขา
บัญชี 
ธนาคาร 
ของ ภ.จว. 

   ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-กองทุนคาใชจายดําเนินการฯ 
ตร. 

โดยลดยอดเงินในชองคงเหลือ “เงินสด”/ “เงินฝากธนาคาร” 

นําสงเงินสด 
หรือ โอนเงิน
เขาบัญชี
ธนาคาร 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-นําสงเทศบาล / อบต.                                  

 โดยลดยอดเงินในชองคงเหลือ “เงินสด”/ “เงินฝากธนาคาร” 

ภ.จว. 

                          

 

 ชอง 
“จาย” 



- 20 -
20 

 

                       ๑.๓ การถอนเงินรางวัล / จายเงินรางวัล 
 

 

 

 

    

 

 

                                  

 

                                     

 

    ๒. เงินประกันตัวผูตองหา 
 ๒.๑ การรับเงิน 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                   

 

 

หลักฐาน
การขอเบิก 

สมุดคูฝาก ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ -
เงินรางวัล 

ใบเบิกเงินฝาก 

และลดยอดเงินในชองคงเหลือ “เงินฝากสวนราชการผูเบิก” 

ชอง 
“จาย” 

ใบเสร็จรับเงิน        
 ทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณ  -    
          เงินประกันตัวผูตองหา 

ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 

ทะเบียนคุมเงินประกันตัวผูตองหารายตัว 

ชอง “รับ”    ชองคงเหลือเพ่ิม “เงินสด” 

ชอง “ฝาก” / 
 เพ่ิม “ คงเหลือ ” 
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             ๒.๒ การจายคืนเงิน 

 

 

  

   

 

                                                                                                                      

                                                                            เมื่อนายประกันมารับเช็ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๓. เงินงบประมาณ 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

          

 

* ใบแจงหนี้ 

* ใบสําคัญ 

   - คารักษาพยาบาล 
   - คาการศึกษาบุตร 
  - ใบแจงหนี้คาน้ํามันฯ 
            ฯลฯ 

 ทะเบียนคมุหลกัฐานขอเบิก * สง ภ.จว. 

หมายเหตุ  ว/ด/ป.ท่ีวางเบิก ภ.จว. 

คํารองนายประกัน 
ตามท่ีหัวหนาสถานี

อนุมัติใหคืนเงิน 

เช็คสั่งจายนายประกัน 

โดย หัวหนาสถานีตํารวจ
รวมลงนามกับนายตํารวจ

ช้ันสัญญาบัตรตาม
เง่ือนไข ๒ใน ๓ คน 

ใบสําคัญรับเงิน                   
ท่ีหัวหนาสถานีตํารวจอนุมัติแลว 

(ตามแบบฟอรม) 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินประกันตัวผูตองหา 

 ทะเบียนคมุเงินฝากธนาคาร 

ชอง 
“จาย” 

โดยลดยอดเงินในชองคงเหลือ “เงินฝากธนาคาร” 

  ทะเบียนคมุเงินประกันผูตองหารายตัว 

ชอง 
“ถอน”/ 

ลด   

“คงเหลือ”
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        ๔. คาใชจายอื่นๆ ท่ีหักจากเงินเดือน/ขอเบิกเงินอื่นๆ จาก ภ.จว. 

                ๔.๑ รับเงินจาก ภ.จว. 

 

 

                                   บันทึกรายการรับ                                                                                      

 

 

 

                       ๔.๒  สถานีตํารวจจายเงินให ลูกหนี้/ผูมีสิทธิ ์
 

                                     บันทึกรายการจาย                                                                  

 

 

     ๕. เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                ๕.๑  รับเงินจาก อบต./อบจ. - ออกใบเสร็จรับเงินให อบต./อบจ 

 

                                                                                     

 

                

 

                 ๕.๒ นําฝากสวนราชการผูเบิก  
• กรณีรับเงินเกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ใหเปลี่ยนเงินสดเปนเช็คเพ่ือนําฝากสวนราชการผูเบิก) 

                

 

 

 

 

 

 

• กรณีรับเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท ใหสถานีตรวจนํามาใชจายไดไมตองนําฝาก  
 สวนราชการผูเบิก แตตองรายงานผลการใชจายใหสวนราชการผูเบิกทราบ 
                                                                                                         

ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเงินนอก

ป

รับเช็คของ 
ภ.จว. 

( รับโอนจาก 
ภ.จว.เขาสถานี)

ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
ชอง “ฝาก” / 
เพ่ิม คงเหลือ” 

ชอง “รับ” และ เพ่ิมชอง “เงินสด หรือ เงินฝากธนาคาร                                             ชอง “ฝาก” / เพ่ิม “คงเหลือ” 

เช็คส่ัง
จาย       ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 

ชอง “ถอน”/ ลด 
“คงเหลือ” 

ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร สมุดคูฝาก ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

 ลดชอง “เงินฝากธนาคาร” / 
 เพ่ิมชอง “ฝากสวนราชการผูเบิก” 

 ชอง “ถอน”/ ลด “คงเหลือ”  ชอง “ฝาก” / เพ่ิม “คงเหลือ” 
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       ๕.๓ สถานีตํารวจนําไปใชจาย (เปนไปตามวตัถุประสงคของเงินท่ีรับมา) 

 

 

 

 

 

 

 

  ๖. การจัดทํารายงาน 
              ๖.๑ รายงานเงินคงเหลือประจาํวัน 
                           ทุกสิ้นวันทําการ  เม่ือสิ้นการรับ – จายเงินแลวใหเก็บยอดคงเหลือในทะเบียนคุมตาง ๆ   
     ท่ีเก่ียวของ เชน  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตางๆ /  ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายได 
     แผนดิน / ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร และ สมุดคูฝาก (ชองของเงินสด  เงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากสวน 
     ราชการผูเบิก)  ตามสภาพของเงิน มาจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  สง ใหกรรมการเก็บรักษาเงิน 
     ตรวจสอบ พิจารณาลงนามเพ่ือเสนอใหหัวหนาสถานีตํารวจทราบ 

                ๖.๒  รายงานตาง ๆ ณ วันสิ้นเดือนใหสวนราชการผูเบิกทราบ 
                           ๑. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน 
                           ๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 

          ๓. รายละเอียดรับจายเงินประกันตัวผูตองหา 
                           ๔. รายงานการรับ และนําสงหรือนําฝาก 

 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
หลักฐาน
การจาย 

ชอง “จาย” / ลด “เงินฝากธนาคาร” หรือ “ฝาก
สวนราชการผูเบิก” 

  

  ชอง “ถอน”/ ลด “คงเหลือ” 
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       ๕.๓ สถานีตํารวจนําไปใชจาย (เปนไปตามวตัถุประสงคของเงินท่ีรับมา) 

 

 

 

 

 

 

 

  ๖. การจัดทํารายงาน 
              ๖.๑ รายงานเงินคงเหลือประจาํวัน 
                           ทุกสิ้นวันทําการ  เม่ือสิ้นการรับ – จายเงินแลวใหเก็บยอดคงเหลือในทะเบียนคุมตาง ๆ   
     ท่ีเก่ียวของ เชน  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทตางๆ /  ทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายได 
     แผนดิน / ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร และ สมุดคูฝาก (ชองของเงินสด  เงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากสวน 
     ราชการผูเบิก)  ตามสภาพของเงิน มาจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  สง ใหกรรมการเก็บรักษาเงิน 
     ตรวจสอบ พิจารณาลงนามเพ่ือเสนอใหหัวหนาสถานีตํารวจทราบ 

                ๖.๒  รายงานตาง ๆ ณ วันสิ้นเดือนใหสวนราชการผูเบิกทราบ 
                           ๑. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน 
                           ๒. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 

          ๓. รายละเอียดรับจายเงินประกันตัวผูตองหา 
                           ๔. รายงานการรับ และนําสงหรือนําฝาก 

 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
หลักฐาน
การจาย 

ชอง “จาย” / ลด “เงินฝากธนาคาร” หรือ “ฝาก
สวนราชการผูเบิก” 

  

  ชอง “ถอน”/ ลด “คงเหลือ” 
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1

การปนสวนเงินเปรียบเทียบปรับ

๑/๒๔

กรณีมีการจับกุมผูกระทําความผิด (132 พ.ร.บ.)

เงินคาปรบั 
100 บาท

เงินสินบน 1 สวน

20%

80%
เงินรางวัล 2 สวน
กองทุน คชจ. ดําเนินงาน 1 สวน
99% กองทุนสืบสวนฯ

1% รายไดแผนดิน
๒/๒๔
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2

กรณีไมมีการจับกุมผูกระทําความผิด (132 พ.ร.บ.)

เงินคาปรบั 
100 บาท

เงินสินบน 1 สวน

40%

60%
เงินรางวัล 2 สวน
กองทุน คชจ. ดําเนินงาน 1 สวน

99% กองทุนสืบสวนฯ

1% รายไดแผนดิน
๓/๒๕

     ตามขอ 2 เงินคาปรับจากผูกระทําความผิด 
พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2544

     แบงเปนการกระทําความผิด
1. ในเขต กทม. หรือเขตเทศบาล
2. นอกเขตเทศบาล

๔/๒๕
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3

เงินคาปรบั 
100 บาท

กรณีกระทําความผิด พ.ร.บ.จราจร ในเขต กทม. หรือ
ในเขตเทศบาล  เกณฑการหักเงินคาปรบั มีดังนี้

50%

50% นําสง กทม.
หรือเทศบาล

95% เงินรางวัล

5% 99% กองทุนสืบสวน
1% รายไดแผนดิน

๕/๒๖

กรณีกระทําความผิด พ.ร.บ.จราจร นอกเขตเทศบาล  
เกณฑการหักเงนิคาปรบัตองนาํสง อบต. ทั้งจํานวน 
ตามหนังสือที่ มท.0313.5/ว 2655 ลง 21 ส.ค.2540

เงินคาปรบั 
100 บาท

นําสง อบต. 100%

ขอรับเปนเงินรางวัลใน 
ภายหลัง (25% หรือ 17.5%  
กรณีมีผูแจงความนําจับ) ๖/๒๖



- 27 -

4

   การกระทําผิด พ.รบ.จราจร หากมีผูไดรับบาดเจ็บเปน
การกระทําผิดกฎหมายหลายบท ใหปรับบทหนัก คือ
ปรับเปนคดีอาญา ตามหนังสือกองคดี กรมตํารวจ ที่ 
0503/2329 ลง 30 พ.ย.2536 หามปรับเปน พ.ร.บ.จราจร 
เพ่ือใหมีสิทธิรับเงินรางวัล ตองนําสงเปนรายไดแผนดิน
ทั้งจํานวน (ระหวางที่ กค.พิจารณาให ตร.นําเงนิสงเขา
กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 99% 
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 1%)

๗/๒๗

เงินคาปรบั 
100 บาท

กรณีกระทําความผิด พ.ร.บ.รถยนต  
เกณฑการเงินหักคาปรับ ดังนี้

95% เงินรางวัล

5% 99% กองทุนสืบสวนฯ
1% รายไดแผนดิน

๘/๒๗
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5

เงินคาปรบั 
100 บาท

เงินคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมาย
อื่นๆที่มีโทษปรับทางอาญา ดังนี้

99% กองทุนสืบสวนฯ

1% รายไดแผนดิน

๙/๒๘
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ตัวอยางกรณีศึกษา

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สภ.ดีเดน มียอดเงินทดรองราชการคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๓ ดังนี้

เงินฝากธนาคาร จํานวน ๕,๐๐๐ บาท เงินสด จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

เงินประกันตัวผูตองหา คงคาง ๑๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เบิกธนาคารจายให ด.ต. ก. ยืมไปราชการ ตามสัญญาการยืม บย.ที่ ๑/๕๔ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

และทดรองจายคารักษาพยาบาล ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ๑๒๔ เลขที่ ๓๔

 จํานวน ๒,๓๐๐บาท (บค.๑/๕๔)

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับเงินคาปรับ ตาม พ.ร.บ.รถยนต ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่

๒๘๗๘๓ เลขที่ ๑ จํานวน ๑๐๐ บาท

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับเงินคาปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจร (ในเขตเทศบาล) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่

๒๘๗๘๑ เลขที่ ๑ - ๕ จํานวน ๕๐๐ บาท

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับเงินประกันตัวผูตองหา ราย นายเทา ดําขาว ประกันตนเอง ขอหาขับรถขณะ

เมาสุรา เลขที่คดีที่ จ.๙/๕๔ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ใบเสร็จรับเงิน (ง.๔๓ - ต.๙๔)

เลมที่ ๑๒๓๔ เลขที่ ๐๑

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ พ.ต.ท.หญิง ป. ขอเบิกคารักษาพยาบาล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (ใบสําคัญคารักษาฯ ไขใน)

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับเงินคาปรับ ๑๓๒ พ.ร.บ. ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ๒๘๗๘๒ เลขที่ ๑ - ๒ จํานวน ๒๐๐ บาท

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ร.ต.ท.เสนอ ขอเบิกคารักษาพยาบาล จํานวน ๓,๒๐๐ บาท (ใบสําคัญคารักษาฯ ไขใน)

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับเงินคาปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ๒๘๗๘๒ เลขที่ ๓

จํานวน ๑๐๐ บาท

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จายคืนเงินประกันตัวผูตองหา ราย นายเทา ดําขาว ประกันตนเอง ขอหาขับรถขณะ

เมาสุรา เลขที่คดีที่ จ.๙/๕๔ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ใบเสร็จรับเงิน (ง.๔๓ - ต.๙๔)

เลมที่ ๑๒๓๔ เลขที่ ๐๑ เช็คเลขที่ ๙๘๗๓๙๔๑

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับเงินคาปรับ ตาม พ.ร.บ.รถยนต ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ๒๗๒๑๑

เลขที่ ๑ จํานวน ๑๐๐ บาท

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับเงินคาคํารอง ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่ ๑๒๓๕ เลขที่ ๑-๕ จํานวน ๑๐ บาท

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับเงินประกันตัวผูตองหา ราย นางประไพ ขาวขํา ประกันตัวผูตองหาชื่อ น .ส.ขวัญไพร

ขาวขํา ขอหาการพันน-ไพผสมสิบ เลขคดีที่ ๒๐/๕๔ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ใบเสร็จรับเงิน

(ง.๔๓-ต.๙๔) เลมที่ ๑๒๓๔ เลขที่ ๐๒ ซึ่งจนท.การเงิน นําฝากธนาคารวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ รับเงินคาปรับตาม พ.ร.บ.จราจร (นอกเขตเทศบาล) ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่ ๒๘๗๘๐

เลขที่ ๑-๒ จํานวน ๑๐๐ บาท

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จายคืนเงินประกันตัวผูตองหา ราย นางประไพ ขาวขํา ประกันตัวผูตองหาชื่อ น .ส.ขวัญไพร

ขาวขํา ขอหาการพนัน-ไพผสมสิบ เลขคดีที่ ๒๐/๕๔ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ใบเสร็จรับเงิน

(ง.๔๓-ต.๙๔) เลมที่ ๑๒๓๔ เลขที่ ๐๒ เช็คเลขที่ ๙๘๗๓๙๔๒

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ นําเงินรายไดแผนดิน และเงินสวนแบงคาปรับตามกฎหมายนําสง/นําฝากสวนราชการผูเบิก (ที่๑ - ๒๘ ต.ค.)

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ด.ต.ก. สงใชใบสําคัญ บค.๒/๕๔ จํานวน ๕,๒๐๐ บาท สูงกวาสัญญาเงินยืมจํานวน ๒๐๐ บาท

สวนเกินไดจายใหไปเปนเงินสด โดย ด.ต.ก. ลงลายมือชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงิน เลขที่ ๑/๕๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ด.ต.เสนอ. ยืมเงินไปราชการตามสัญญาการยืม บย.ที่ ๒/๕๔ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ไดรับอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใชเงินทดรองราชการตามใบสําคัญจํานวน

๗,๕๐๐ บาท

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ด.ต.ส.สงใชใบสําคัญ บค.๓/๕๔ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ต่ํากวาสัญญายืม จํานวน ๕๐๐ บาท

สวนที่เหลือชดใชเปนเงินสด

   หมายเหตุ กรณีตัวอยาง ใชเกณฑคํานวณปนสวนรายไดแผนดิน รอยละ ๑  และเงินกองทุนสืบสวนฯ รอยละ ๙๙
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เงินสด เงินฝากธนาคาร
     เงินฝาก      
สวนราชการผูเบิก

ยอดยกมา

 ๖ ต.ค.๕๓ บร.๒๘๗๘๓/๑ รับเงินคาปรับ พ.ร.บ.รถยนต 95.00 95.00

บร.๒๘๗๘๑/๑-๕ รับเงินคาปรับ พ.ร.บ.จราจร 237.50 237.50

 ๒๐ ต.ค.๕๓ บร.๒๗๒๑๑/๑ รับเงินคาปรับ พ.ร.บ.รถยนต 95.00 95.00

 ๒๙ ต.ค.๕๓ บฝ........ นําฝากสวนราชการผูเบิก 95.00 332.50

รวมเดือนนี้ 427.50

รวมตั้งแตตนป

เงินสด เงินฝากธนาคาร      เงินฝาก      
สวนราชการผูเบิก

ยอดยกมา

 ๖ ต.ค.๕๓ บร.๒๘๗๘๑/๑-๕ รับเงินคาปรับ พ.ร.บ.จราจร 250.00 250.00

 ๒๙ ต.ค.๕๓ นส........ นําสงสวนราชการผูเบิก 250.00

รวมเดือนนี้ 250.00 250.00

รวมตั้งแตตนป

เงินสด เงินฝากธนาคาร      เงินฝาก      
สวนราชการผูเบิก

ยอดยกมา

 ๒๑ ต.ค.๕๓ บร.๒๘๗๘๐/๑-๒ รับเงินคาปรับ พ.ร.บ.จราจร (นอกเขต) 100.00 100.00

 ๒๙ ต.ค.๕๓ นส........ นําสงสวนราชการผูเบิกเพื่อนําสง อบต. 100.00 (t๑๐๐.๐๐)

รวมเดือนนี้ 100.00 100.00 0.00

รวมตั้งแตตนป

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท......รายไดนําสง อบต...

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ รับ จาย

คงเหลือ

หมายเหตุ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท......เทศบาล...

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ รับ จาย

คงเหลือ

หมายเหตุ

คงเหลือ

                                                                             ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                                                                                ๓๒
ประเภท......เงินรางวัล จร./รย.

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ รับ จาย หมายเหตุ
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๓๓

เงินสด เงินฝากธนาคาร      เงินฝาก      
สวนราชการผูเบิก

ยอดยกมา

 ๖ ต.ค.๕๓ บร.๒๘๗๘๓/๑ รับเงินคาปรับ พ.ร.บ.รถยนต 4.95

บร.๒๘๗๘๑/๑-๕ รับเงินคาปรับ พ.ร.บ.จราจร 12.38

 ๑๘ ต.ค.๕๓ บร.๒๘๗๘๒/๑-๒ รับเงินคาปรับ ๑๓๒ พรบ. 39.60

บร.๒๘๗๘๒/๓ รับเงินคาปรับคดีอาญา 95.00

 ๒๐ ต.ค.๕๓ บร.๒๗๒๑๑/๑ รับเงินคาปรับ พ.ร.บ.รถยนต 95.00

 ๒๑ ต.ค.๕๓ บร.๒๘๗๘๐/๑-๒ รับเงินคาปรับจราจร(นอกเขต ฯ) 99.00

 ๒๙ ต.ค.๕๓ นส........ นําสงสวนราชการผูเบิก 254.93

รวมเดือนนี้ 345.93 254.93

รวมตั้งแตตนป

เงินสด เงินฝากธนาคาร      เงินฝาก      
สวนราชการผูเบิก

ยอดยกมา

 ๑๘ ต.ค.๕๓ บร.๒๘๗๘๒/๑-๒ รับเงินคาปรับ ๑๓๒ พ.ร.บ. 80.00 80.00

 ๒๙ ต.ค.๕๓ บฝ........ นําฝากสวนราชการผูเบิก 80.00

รวมเดือนนี้ 80.00

รวมตั้งแตตนป

เงินสด เงินฝากธนาคาร      เงินฝาก      
สวนราชการผูเบิก

ยอดยกมา

 ๑๘ ต.ค.๕๓ บร.๒๘๗๘๒/๑-๒ รับเงินคาปรับ ๑๓๒ พ.ร.บ. 40.00 40.00

 ๒๙ ต.ค.๕๓ บฝ........ นําฝากสวนราชการผูเบิก 40.00

รวมเดือนนี้ 40.00

รวมตั้งแตตนป

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท......เงินสินบน ๑๓๒ พรบ...

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ รับ จาย

คงเหลือ

หมายเหตุ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท......เงินรางวัล ๑๓๒ พรบ...

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ รับ จาย

คงเหลือ

หมายเหตุ

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท......เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนฯ ...

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ รับ จาย

คงเหลือ

หมายเหตุ
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เงินสด เงินฝากธนาคาร      เงินฝาก      
สวนราชการผูเบิก

ยอดยกมา

 ๑๘ ต.ค.๕๓ บร.๒๘๗๘๒/๑-๒ รับเงินคาปรับ ๑๓๒ พรบ. 40.00 40.00

 ๒๙ ต.ค.๕๓ นส........ นําสงสวนราชการผูเบิก 40.00

รวมเดือนนี้ 40.00 40.00

รวมตั้งแตตนป

เงินสด เงินฝากธนาคาร      เงินฝาก      
สวนราชการผูเบิก

 ๑ ต.ต.๕๓ ยอดยกมา 10,000.00

 ๗ ต.ค.๕๓ บร.๑๒๓๔/๑ รับเงินราย-นายเทา ดําขาว 10,000.00 20,000.00

 ๑๘ ต.ค.๕๓ บค.๑/๕๓ จายคืนราย-นายเทา ดําขาว 10,000.00 10,000.00

 ๒๐ ต.ค.๕๓ บร.๑๒๓๔/๒ รับเงินราย-นางประไพ ขาวขํา 5,000.00 5,000.00 10,000.00

 ๒๑ ต.ค.๕๓ บฝ.๒/๕๓ นําฝากเงินประกันราย นาง ประไพฯ  - 15,000.00

 ๒๑ ต.ค.๕๓ บค.๒/๕๓ คืนเงินราย-นางประไพ ขาวขํา 5,000.00 10,000.00

รวมเดือนนี้ 15,000.00 15,000.00

รวมตั้งแตตนป

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท......เงินประกันตัวผูตองหา ...

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ รับ จาย

คงเหลือ

หมายเหตุ

                                                                                   ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                                                                     ๓๔

ประเภท......กองทุนคาใชจายดําเนินงาน ...

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ รับ จาย

คงเหลือ

หมายเหตุ
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สวนราชการผูรับฝาก ภ.จว................. ที่ผูรับฝาก

สวนราชการผูนําฝาก สภ................... ที่ผูนําฝาก
บฝ.๑/๕๔

ประเภท จํานวนเงิน

นอกงบประมาณ เงินรางวัล พ.ร.บ.รถยนต บร.๒๘๗๘๓/๑ 95.00

เงินรางวัล พ.ร.บ.จราจร บร.๒๘๗๘๑/๑-๕ 237.50

เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. บร.๒๘๗๘๒/๑-๒ 120.00

452.50

รวมเงิน (อักษร) (เงินสี่รอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค)

ลายมือชื่อผูฝากเงิน ตําแหนง ผกก.สภ.............

พ.ต.อ.....................

พล.ต.ต................................................

รายการ

                                        ใบนําฝาก                                              ๔๐

 

ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูรับฝากลายมือชื่อผูรับเงิน

ใบนําฝาก

ไดรับเงินฝากตามจํานวนขางตนไวถูกตองแลว
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๔๑

เลขที่

ชื่อผูรับมอบฉันทะ ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงานยอย

ลายมือชื่อผูรับมอบฉันทะ ตําแหนง

วันที่ วันที่

ลายมือชื่อผูอนุมัติ ตําแหนง

วันที่

         เช็ค        โอนเขาบัญชี เลขที่ ธนาคาร สาขา

ลายมือชื่อผูรับเงิน ลายมือชื่อผูจายเงิน

วันที่ วันที่

คําขอถอนเงิน

ที่สวนราชการผูเบิกใบเบิกเงินฝาก

ถอนเงินฝากประเภท

ใบรับเงิน

ไดรับเงินตามจํานวนขางตนไวถูกตองแลว

จํานวนเงิน                                                      (ตัวอักษร)

คําอนุมัติ

หนวยงานยอย...สภ......
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รับ นําสง คงคาง

เงินรายไดแผนดิน

ประเภท

คาปรับ พ.ร.บ.จราจร -            บร.๒๘๗๘๑/๑-๕ 0.12 0.12 0.00

คาปรับ พ.ร.บ.รถยนต -            บร.๒๘๗๘๓/๑ 0.05 0.05 0.00

บร.๒๗๒๑๑/๑ 0.05 0.05

คาปรับคดีอาญา -            บร.๒๘๗๘๒/๓ 1.00 1.00 0.00

คาปรับ ๑๓๒ พ.ร.บ. บร.๒๘๗๘๒/๑-๒ 0.40 0.40 0.00

คาคํารอง บร.๑๒๓๕/๑-๕ 10.00 10.00 0.00

เงินนอกงบประมาณ  

ประเภท  

เงินรายได อบต. -            บร.๒๘๗๘๐/๑-๒ 100.00 100.00 0.00

เงินรายได เทศบาล -            บร.๒๘๗๘๑/๑-๕ 250.00 250.00 0.00

เงินกองทุนสืบสวน -            บร.๒๘๗๘๓/๑ 4.95 4.95 0.00

บร.๒๘๗๘๑/๑-๕ 12.38 12.38 0.00

บร.๒๘๗๘๒/๑-๒ 39.60 39.60 0.00

บร.๒๘๗๘๒/๓ 99.00 99.00 0.00

บร.๒๗๒๑๑/๑ 4.95 4.95 0.00

เงินกองทุนคาใชจายดําเนิน -            บร.๒๘๗๘๒/๑-๒ 40.00 40.00 0.00

งาน ตร.

562.50 562.50 0.00

เงินนอกงบประมาณ

ประเภทเงินของกลาง

ประเภทเงินรางวัล 332.50

ประเภทเงินสินบนรางวัล 120.00

 รวม 452.50

รวมทั้งสิ้น 1,015.00

พรอมนี้ไดแนบสําเนาใบนําฝาก  จํานวน..................................ฉบับ  มาดวย

(ลงชื่อ)........................................................................................หัวหนาหนวยงานยอย

       (......................................................................................)

ตําแหนง.....................................................................................

วันที.่..........................................................................................

                                                รายงานการรับและนําสงหรือนําฝาก                                            ๔๒

ระยะเวลาตั้งแตวันที.่.........๑..........ถึง.........๓๑.....ต.ค..๒๕๕๓.......
จํานวนเงิน

ประเภท ยอดยกมา เลขที่เอกสาร หมายเหตุ

นําฝากในวันที.่.......................จํานวน

นําฝากในวันที.่.๒๙.ต.ค.๕๓....จํานวน
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วงเงินทดรองราชการ 10,000.00

หัก   ลูกหนี้เงินทดรองราชการ  -

      ใบสําคัญเงินทดรองราชการ 7,500.00 7,500.00

คงเหลือ 2,500.00

เงินสดในมือ 2,500.00

ลงชื่อ...................................................................................ผูรับผิดชอบ

        (.................................................................................)

ตําแหนง..............................................................................

หมายเหตุ แสดงตัวอยางการจัดทํา (สถานีตํารวจจัดทําเฉพาะสิ้นปงบประมาณ จัดสงให บก./ภ.จว.)

 ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๕๓

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

                                    สวนราชการ  สภ.ดีเดน                              ๔๕
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ที่ ลงวันที่

บย.๑/๕๔  ๒ ต.ค.๕๓ ด.ต.ก. ไปราชการ 5,000  ๑๗ ต.ค.๕๓

บย.๒/๕๔  ๓๐ ต.ค.๕๓ ด.ต. เสนอ ไปราชการ 2,500  ๑๕ พ.ย.๕๓

หมายเหต ุแสดงตัวอยางการจัดทํา (สถานีตํารวจจัดทําเฉพาะสิ้นปงบประมาณ จัดสงให บก./ภ.จว.)

                                         สวนราชการ  สภ.ดีเดน                                         ๔๘

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

 ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๕๓

ตามสัญญา
ลูกหนี้ วัตถุประสงค จํานวนเงิน วันครบกําหนด หมายเหตุ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ 0.00

เงินรายไดแผนดิน 0.00

เงินทดรองราชการ 5,000.00 5,000.00 10,000.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:- 0.00

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 0.00

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ.

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 0.00

     - เงินเทศบาล 0.00

     - เงิน อบต. 0.00

     - เงินกองทุนฯ (99%) 0.00

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน 0.00

     - อื่น ๆ...................... 0.00

     - 0.00

รวม 5,000.00 15,000.00 0.00 20,000.00

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (สองหมื่นบาทถวน)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๐
ประจําวันที่     1          เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   2553

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ 0.00

เงินรายไดแผนดิน 0.00

เงินทดรองราชการ 2,700.00 2,700.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:- 0.00

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 0.00

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ.

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 0.00

     - เงินเทศบาล 0.00

     - เงิน อบต. 0.00

     - เงินกองทุนฯ (99%) 0.00

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน 0.00

     - อื่น ๆ...................... 0.00

     - 0.00

รวม 2,700.00 10,000.00 0.00 12,700.00

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๑
ประจําวันที่     ๒          เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ



- 50 -

ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ  ๓ - ๕ ต.ค.๕๓

เงินรายไดแผนดิน 0.17 0.17 ไมมีการเบิกจายเงิน

เงินทดรองราชการ 2,700.00 2,700.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ.

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ.

     - เงินเทศบาล 250.00 250.00

     - เงิน อบต.

     - เงินกองทุนฯ (99%) 17.33 17.33

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 3,300.00 10,000.00 0.00 13,300.00

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยบาทถวน)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๒
ประจําวันที่     ๖          เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ

เงินรายไดแผนดิน 0.17 0.17

เงินทดรองราชการ 2,700.00 2,700.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ.

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ.

     - เงินเทศบาล 250.00 250.00

     - เงิน อบต.

     - เงินกองทุนฯ (99%) 17.33 17.33

     - เงินประกันตัวผูตองหา 20,000.00 20,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 3,300.00 20,000.00 0.00 23,300.00

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (สองหมื่นสามพันสามรอยบาทถวน)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๓
ประจําวันที่     ๗          เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ  ๘ - ๑๗ ต.ค.๕๓

เงินรายไดแผนดิน 1.57 1.57 ไมมีการเบิกจายเงิน

เงินทดรองราชการ 2,700.00 2,700.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 80.00 80.00

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 40.00 40.00

     - เงินเทศบาล 250.00 250.00

     - เงิน อบต.

     - เงินกองทุนฯ (99%) 151.93 151.93

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน 40.00 40.00

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 3,596.00 10,000.00 0.00 13,596.00

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสามพันหารอยเกาสิบหกบาทถวน)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๔
ประจําวันที่     ๑๘          เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ  ๑๙ ต.ค.๕๓

เงินรายไดแผนดิน 12.57 12.57 ไมมีการเบิกจายเงิน

เงินทดรองราชการ 2,700.00 2,700.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 80.00
80.00

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 40.00 40.00

     - เงินเทศบาล 250.00 250.00

     - เงิน อบต.

     - เงินกองทุนฯ (99%) 246.93 246.93

     - เงินประกันตัวผูตองหา 5,000.00 10,000.00 15,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน 40.00 40.00

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 8,702.00 10,000.00 0.00 18,702.00

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดรอยสองบาทถวน)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๕
ประจําวันที่     ๒๐          เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ

เงินรายไดแผนดิน 12.57 12.57

เงินทดรองราชการ 2,700.00 2,700.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 80.00 80.00

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 40.00 40.00

     - เงินเทศบาล 250.00 250.00

     - เงิน อบต. 100.00 100.00

     - เงินกองทุนฯ (99%) 246.93 246.93

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน 40.00 40.00

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 3,802.00 10,000.00 0.00 13,802.00

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสามพันแปดรอยสองบาทถวน)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๖
ประจําวันที่     ๒๑          เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ  ๒๒ - ๒๘ ต.ค.๕๓

เงินรายไดแผนดิน ไมมีการเบิกจายเงิน

เงินทดรองราชการ 2,700.00 2,700.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 80.00 80.00

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 40.00 40.00

     - เงินเทศบาล

     - เงิน อบต.

     - เงินกองทุนฯ (99%)

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 2,700.00 10,000.00 452.50 13,152.50

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๗
ประจําวันที่     ๒๙          เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ

เงินรายไดแผนดิน

เงินทดรองราชการ 2,500.00 2,500.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 80.00 80.00

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 40.00 40.00

     - เงินเทศบาล

     - เงิน อบต.

     - เงินกองทุนฯ (99%)

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 2,500.00 10,000.00 452.50 12,952.50

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสองพันเการอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๘
ประจําวันที่     ๓๐          เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ

เงินรายไดแผนดิน

เงินทดรองราชการ

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 80.00 80.00

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 40.00 40.00

     - เงินเทศบาล

     - เงิน อบต.

     - เงินกองทุนฯ (99%)

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 0.00 10,000.00 452.50 10,452.50

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสี่รอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๕๙
ประจําวันที่     ๑          เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ

เงินรายไดแผนดิน

เงินทดรองราชการ 7,500.00 7,500.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 80.00 80.00

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 40.00 40.00

     - เงินเทศบาล

     - เงิน อบต.

     - เงินกองทุนฯ (99%)

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 0.00 17,500.00 452.50 17,952.50

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๖๐
ประจําวันที่     ๒          เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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ประเภท เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสวน
ราชการผูเบิก

รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ

เงินงบประมาณ  ๓ - ๑๙ พ.ย.๕๓

เงินรายไดแผนดิน ไมมีการเบิกจายเงิน

เงินทดรองราชการ 500.00 7,500.00 8,000.00

เงินนอกงบประมาณ ประเภท:-

      - เงินรางวัลจราจร , รถยนต 332.50 332.50

      - เงินรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 80.00 80.00

     - เงินสินบนรางวัล ๑๓๒ พ.ร.บ. 40.00 40.00

     - เงินเทศบาล

     - เงิน อบต.

     - เงินกองทุนฯ (99%)

     - เงินประกันตัวผูตองหา 10,000.00 10,000.00

     - เงินคาใชจายในการดําเนินงาน

     - อื่น ๆ......................

     - 

รวม 500.00 17,500.00 452.50 18,452.50

รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่รอยหาสิบสองบาทหาสิบสตางค)

(ลงชื่อ)                                                         ผูจัดทํารายงาน

(                                                )

     ตําแหนง   …………………………………..

                   คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันถูกตองตามรายการขางตนแลว

และไดนําเงินสดเก็บไวในตูนิรภัยปนที่เรียบรอยแลว

พ.ต.ท.               พ.ต.ท.                พ.ต.ท.

                             กรรมการ

                             (ลงชื่อ) ………….................................................หัวหนาหนวยงานยอย

                       (                                                       )

                                ตําแหนง       ……………………………………

ขาพเจา/ผูรับมอบหมายไดรับเงินสด ตามรายการดังกลาวขางตนแลว

เมื่อวันที่             เดือน                                       พ.ศ.  

                             (ลงชื่อ)  ….........................................................................ผูรับเงิน

                             (ลงชื่อ) …………...............................................หัวหนาหนวยงานยอย

                                            รายงานเงินคงเหลือประจําวัน                                        ๖๑
ประจําวันที่     ๒๐          เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.   ๒๕๕๓ 

กรรมการ                   กรรมการ
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย

วิทยากรหลัก

พ.ต.อ.หญิง สุภา   ธีระมั่นคง    ผกก.ฝตพ.ตส.3

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น. -  ร.ต.ท.ญาณวุฒิ  เหล่าแค รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น.

2 ภ.1
1.  ร.ต.อ.หญงิ ณฐัธยาน ์ พัชระบญุเรือง

2.  ร.ต.ต.หญิง ศิริพร  จิตร์สิงห์

รอง สว.ธร.สภ.เมืองสมุทรปราการ

รอง สว.(อก.) สภ.เมืองสมุทรปราการ

3 ภ.2 -  พ.ต.อ.บุญชนะ  ทองพัชรรัตน์ ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ  สุประดิษฐ์

2.  พ.ต.ท.หญิง ดวงพร  มาชัย

รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.3

สว.อก.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ

5 ภ.4
1.  พ.ต.ท.หญิง ปราณี  สินเธาว์

2.  พ.ต.ท.หญิง อรชร  นามศิริ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เลย

สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.หญิง ชัญญา  มูลเมือง

2.  พ.ต.ท.หญิง แฉล้ม  จันทร์ฉ่อง

สว.อก.สภ.ภูพิงค์

สว.อก.สภ.ทุ่งฝาย

7 ภ.6
1.  พ.ต.ท.กู้เกียรติ  เหล่ารอด

2.  ร.ต.ท.ประจวบ  เชื้อหมอ

สว.ฝอ.ภ.จว.กำาแพงเพชร

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1.  พ.ต.ท.หญิง ปัทมา  นิรนาทวรุตม์กุล

2.  พ.ต.ท.หญิง อุษารัตน์  บุญสิงห์

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี

9 ภ.8
1.  พ.ต.ท.หญิง ณัฐกฤตา  แซ่อ๋อง

2.  พ.ต.ท.หญิง นิตยา  เอกอดิศักดิ์

สว.(งป.กง.) ภ.จว.พังงา

สว.ธร.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.หญิง จิณณะ  เมืองชู

2.  พ.ต.ท.วิสูตร  ศรีบุญนาค

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9

สว.อก.สภ.สิเกา จว.ตรัง

11 ศชต.
1.  ร.ต.ท.หญิง เสาวภา  อินศรีไกร

2.  ร.ต.ท.หญิง ณัฐฐายาณี  ยศสมบัติ

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต.

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานธุรการ
และพัฒนากำาลังพล

เล่ม ๑

จัดทำ�โดย 
 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ 
ถ.เศรษฐศิริ  ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท์ 0-2668-2811-3   โทรส�ร 0-2241-4658

ขนาดรูปเล่ม 8.25 x 11.50 inch (21 x 29.21 cm)  /  จำานวนหน้า 52 หน้า  /  ชื่อไฟล์ 1_cover
สัน 0.35 cm



การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผล

เล่ม ๑๑

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง
มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	
ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น
ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น
	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป
ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่
วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก
	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ

เรื่อง    หน้า

เนื้อห�วิช�	 	 	 	 ๑

ตัวอย่�งระบบก�รควบคุมภ�ยใน	 ๑๔

ตัวอย่�งก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงง�นสืบสวน	 ๕๖

ตัวอย่�งร�ยง�นประเมินผลและก�รปรับปรุงก�รควบคุมภ�ยใน	(แบบ	ปย.๒)	

ง�นสืบสวน		 	 	 ๕๗

ตัวอย่�งก�รร�ยง�นรอบ	๖	เดือน	ง�นสืบสวน	 ๕๘

ภาคผนวก

เอกส�รประกอบคู่มือก�รบรรย�ย	(แผ่น	CD)
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๓. ดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม

 วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรม
 ๒.  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและความมั่นคง

  ของราชอาณาจักร

 ๓.  เพื่อรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร

 เหตุการณที่เกิดความเสี่ยง

 ๑.  เจาหนาที่ตํารวจไมปฏิบัติตามระเบียบและคําสั่งผูบังคับบัญชามอบหมาย

 ๒.  เจาหนาที่ตํารวจขาดจิตสํานึก ความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม
 ๓.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติไมใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนขาวสาร ไมมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา 
  จัดระบบการควบคุมขอมูล

 ๔.  ขาดความรวมมือจากประชาชนในการใหขอมูลขาวสารในการปองกันอาชญากรรม 
 ๕. เจาหนาทีข่าดความรูความสามารถ และขาดทกัษะในการปฏบิตังิาน ขาดการจดัการความรูทีเ่กีย่วของ

  กับการปฏิบัติงานและการสรางองคกรแหงการเรียนรู  เชน  การแสวงหาความรูใหมๆ  การใช
  นวัตกรรม  การรวบรวมฐานขอมูลที่จะเปนประโยชน  การแบงปนความรู  ฯลฯ

 ๖.  เครื่องมือเครื่องใชมีจํากัด เชน วิทยุสื่อสาร รถยนต นํามัน อาวุธ เสื้อเกราะปองกันกระสุน ฯ

 ๗.  การวางแผนท่ีไมรัดกุม, ทําใหไมบรรลุผลในทางปฏิบัติ
 ๘.  ผูบงัคบับญัชาไมใหความสาํคญักบังานปองกนัปราบปราม (การพจิารณาความดคีวามชอบไมนาํผล

  งานดานการปองกันมารวมพิจารณา)  ทําใหขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน

               

 กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

 ๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจใหเหมาะสมกับสภาพและสถานการณพื้นที่  

 ๒. เสริมสรางจิตสํานึกใหกับผูปฏิบัติงานใหมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

  ของผูปฏิบัติงาน
 ๓. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดเก็บขอมูล และมาใชในการติดตอสื่อสารท้ังในสถานี และ
  หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
 ๔. ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูและขอความรวมมือกับประชาชนในการแจงขอมูลขาวสาร

 ๕. ซักซอมแผนเผชิญเหตุ ใหสายตรวจออกเย่ียมเยียนประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูเสียหายในคดี

  ตางๆ จัดใหมีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานฝกฝน เพิ่มทักษะ เพื่อใหมีความพรอมใน

  การปฏิบัติงาน
 ๖. ระดมกําลงัในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมตางๆ รวมท้ังการรักษาความสงบใหกบัประชาชน

 ๗. จัดสวัสดิการใหขาราชการตํารวจเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ ลดภาระการใชจาย 



๔๔  การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เหตุอุกฉกรรจเกี่ยวกับทรัพย (เหตุ ๑๐๐)

รับแจงเหตุ
๑๐๐

รีบไปท่ีเกิดเหตุ

พบคนรายไมพบ

สง

ไมนามี อาจมี

แสดงตัวจับกุม เขาที่กําบังขอกําลังสนับสนุน

จัดกําลังปดลอม

จับกุมเมื่อวิเคราะห
ความเสี่ยงวา

มอบตัวผูตองหา
ให พงส. พรอม

ออกตรวจ
สถานพยาบาล

เขาจุดตรวจ
จุดสกัด

อันตรายหรือไม
ถาแสดงตัวจับกุม

หาขอมูล
๑. คนราย อาวุธ ยานพาหนะ
๒. ผูบาดเจ็บ ทรัพยสิน
๓. พยาน

รักษาสถานที่เกิดเหตุ



๔๕ การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
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๔๖  การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
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๔๗ การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
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๔๘  การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
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๔๙ การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
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๕๐  การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

เหตุชุมนุมประทวง

การปดลอมตรวจคนพื้นที่เปาหมาย

OCOKA

O = การตรวจการณ

C = ที่กําบัง, คุมกัน

O = สิ่งกีดขวาง

K = ภูมิประเทศสําคัญ

A = เสนทางเขาถึง, หลบหนี

รับแจงเหตุ

ไปท่ีเกิดเหตุ

รายงาน ว.

ปดลอมที่ชุมนุม

ดําเนินการตามแผน

ใหเจาของสถานที่นําคน

รับมอบภารกิจ

วิเคราะหภารกิจ วิเคราะหพื้นที่เปาหมาย วัตถุประสงคตามหลักยุทธวิธี

เตรียมอาวุธ เสื้อกันกระสุน วิทยุสื่อสาร ยานพาหนะ เครื่องพันธนาการ

ซอมการปฏิบัติตามแผนวาตนเองรับผิดชอบ ปฏิบัติอยางไร เมื่อใด

ตรวจคนตามยุทธวิธี จุดอันตราย เชน เขาประตู มีการคุมกัน

รอสงมอบผูบังคับบัญชาเปน ผบ.เหตุการณ

อํานวยความสะดวกจราจร

หาขอมูล
๑. กลุมผูชุมนุม ๒. ขอเรียกรอง แกนนํา



๕๑ การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

รับแจงเหตุ

เขาประจําจุด

สังเกตคนในรถ

มีตํารวจอีก ๑ คน คุมกัน

รถเขามาจุดตรวจ
บริเวณตรวจคน

ตรวจสอบรถบุคคล

เลิกเมื่อมีคําสั่ง เวร ๒๐

คนผูขับกอนผูโดยสาร

คนตอหนาคนในรถ

กลาว “ขอบคุณครับ” เมื่อคนเสร็จ

จดบันทึกขอมูล คนราย อาวุธ เสนทาง
ยานพาหนะ ทรัพยสิน

สังเกตการณในจุดที่กําบัง
ตรวจการณไดดี

กลาว “สวัสดีครับ ขออนุญาต
ตรวจคนครับ”

 การเขาจุดกาวสกัดจับ การตั้งจุดตรวจ



๕๒  การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

นักเรียนวิวาทกัน (เหตุ ๖๐๐)

รับแจงเหตุ

ไปท่ีเกิดเหตุ

รวมตัวยังไมกอเหตุ

แนะนํา  แยกยาย

กําลังตี ทํารายกัน

จํานวนมาก

สงผูบาดเจ็บเหตุจับกุม

สงผูบาดเจ็บเหตุจับกุม

จับกุมแกนนํา

สงตัวให พงส.แยกกลุม

แจง ว.สายตรวจ ขางเคียง
ตรวจสอบ  ระวัง

เปานกหวีดแสดงตัว 
เหตุจับกุม

รายงานทาง ว. 
ขอกําลังเพิ่ม

จํานวนนอยกวา 
๑๐ คน

เขาระงับเหตุตามหลักสมสวนกบัเหตุราย 
(กระบอง, สเปรยพริกไทย)

๑. ตรวจคน
๒. จดชื่อแกนนํา



๕๓ การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๔.  ดานการสืบสวน

 วัตถุประสงค

 ๑. แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานกอนและหลังเกิดเหตุ

 ๒. ติดตามจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษเม่ือมีคดีเกิดข้ึนแลว

 เหตุการณที่เกิดความเสี่ยง
 ๑. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบางนายยังขาดความรูความชํานาญ ประสบการณ และขาดทักษะดาน

  การสืบสวน หาขาว จัดเก็บวัตถุพยาน

 ๒. ขาดความรวมมือจากประชาชนในการแจงเบาะแส

 ๓. ขาดการจัดทําเอกสารใหเปนระบบเปนปจจุบัน มีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชงานไดทันที 

  รวดเร็ว ตามที่ตองการและกอใหเกิดประโยชนในการใชงาน
 ๔. เจาหนาที่ผูปฏิบัติบางนายไมใหความสําคัญในการสืบสวนหาขาวและหลักฐานตางๆ ในท่ีเกิดเหตุ

  เทาที่ควร

 ๕. ขาดการประสานงานสืบสวนหาขาวแลกเปล่ียนขอมูลที่เปนประโยชนกับหนวยงานอื่นๆ เทาที่ควร

 ๖.  เครื่องมือเครื่องใชมีจํากัด เชน วิทยุสื่อสาร อุปกรณในการจัดเก็บวัตถุพยาน รถยนต นํามัน อาวุธ 

  เสื้อเกราะปองกันกระสุน ฯ
 ๗. ระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เชน บุคคล รถยนต อาวุธปนไมเปนปจจุบันและครบถวนสมบูรณ-

  หลากหลาย

 ๘. ขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิดที่ไดรับไมเพียงพอ  จากพยาน / วัตถุ  แตละหนวยไมมีการประสาน/

  แลกเปลี่ยนขอมูลคนราย  ไมมีการจัดทําฐานขอมูลที่ดีพอ  เพื่อนํามาใชงานรวมกัน

 กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 ๑. จดัใหมกีารอบรม เพ่ิมความรูและเทคนิคในการหาขอมูล หลกัฐานเพ่ือจะไดนาํมาใชในการสืบสวนหา

  ตัวผูกระทําผิดกฎหมาย

 ๒. ประสานความรวมมือกับประชาชนในการแจงเบาะแสของผูกระทําความผิด

 ๓. รวมกนักาํหนดแนวทางและวางแผนการปฏบิตัใินการควบคมุการใชระบบสารสนเทศ โดยจัดลาํดบั
  ความสําคัญของขอมูลที่เปนความลับและขอมูลที่สามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได

 ๔. ปรบัปรงุการเกบ็รวบรวมสถติขิอมลูขาวสารใหถกูตองครบถวน เปนปจจบุนัใหสามารถใชประโยชนทจีะ

  นํามาใชในการสืบสวนหาตัวผูกระทําผิดกฎหมาย

 ๕. เนนการประสานงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกลเคียง



๕๔  การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๕. งานดานการสอบสวน

 วัตถุประสงค

 ๑.  อํานวยความยุติธรรมตอประชาชนอยางเสมอภาคและเปนธรรม

 ๒.  ใหประชาชนไดรับการบริการดวยความสะดวกและรวดเร็ว

 ๓.  พิสูจนความผิดของผูตองหาในกระบวนการยุติธรรม

 เหตุการณที่เกิดความเสี่ยง
 ๑.  พนกังานสอบสวนขาดความรู ความชาํนาญในการปฏิบตังิาน / ขาดขวัญกําลงัใจและความกาวหนา

  ในสายงาน ทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไมทันตามเงื่อนเวลา

 ๒.  ผูใชบริการยังไมทราบและเขาใจขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ

 ๓.  พนักงานสอบสวนบางนาย ยังไมมีความชํานาญในการสอบสวนคดีความผิดบางประเภท
 ๔. การตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรบางดานตองสงหนวยรับผิดชอบท่ีมีอยูนอยและพ้ืนที่อยูหางไกล 

  สงผลใหเกิดความลาชา 
 ๕. พนักงานสอบสวนไมมีความรูความเขาใจเทาที่ควรกับบางคดีที่ซับซอนและผูกระทําผิดใชเทคนิค  

  อุปกรณเทคโนโลยีในการกระทําความผิด 

 ๖.  ขาดเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชในกระบวนการสอบสวน

 กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

 ๑. ฝกอบรมวิธีการจัดเก็บพยานหลักฐาน โดยหลักนิติวิทยาศาสตรเพิ่มเติม

 ๒. กําชับใหพนักงานสอบสวนจัดทําสํานวนการสอบสวนใหแลวเสร็จตามคําสั่ง ตร. ๙๖๐/๒๕๓๗
 ๓. แจงพนักงานผูปฏิบัติรับทราบขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น พรอมจัดพนักงานสอบสวนผูที่มีความรู
  ความสามารถ หรือผูที่มีความรูความเช่ียวชาญใหคําแนะนํา พรอมกําชับใหปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ระเบียบท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด

 ๔. ประสานงานหนวยงานที่ทําการพิสูจนทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีตองดําเนินการ



๕๕ การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

๖. งานดานการจราจร

 วัตถุประสงค
 ๑.  เพื่อใหประชาชนและบุคคลสําคัญไดรับความสะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  ในการจราจร

 ๒.  เพื่อบังคับใชกฎหมายจราจรใหเกิดประสิทธิภาพทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย สรางวินัย

  จราจรลดและปองกันอบุตัเิหตุบนทองถนนสรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิใหกบัประชาชน               

 เหตุการณที่เกิดความเสี่ยง

 ๑.  ขาดการกาํหนดแนวทางการปฏิบตัทิีช่ดัเจนและเปนระบบในการแกไขปญหาจราจรการแกไขปญหา

  การสั่งการจราจรไมเปนระบบในภาพรวมของการควบคุมการจราจร

 ๒.  ขาดการรวบรวมขอมูล สถิติที่เกิดจากปญหาจราจร เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหา

 ๓.  จํานวนอัตราเจาหนาที่ไมเพียงพอกับสภาพจราจร

 ๔.  ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึก จริยธรรมและคุณธรรม

 ๕. ขาดการฝกอบรมในเร่ืองของ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับเทาที่ควร

 ๖. ประชาชนบางสวนมีการฝาฝนกฎหมายจราจร

 ๗. เจาหนาที่ไมมีความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายจราจร

 ๘. ผูปฏิบัตหินาที่ตํารวจจราจร ไมมีความรูในดานประชาสัมพันธ รณรงคแสวงหาความรวมมือ สราง 

  ความเขาใจเพื่อใหเกิดวินัยจราจรในการเคารพกฎหมายและลดอุบัติเหตุ

              กิจกรรมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 ๑. กาํหนดแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนและเปนระบบในการแกไขปญหา จดัตัง้ศนูยควบคมุการจราจร 
  โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช บังคับและควบคุมการจราจรใหเลื่อนไหลไดโดยไมติดขัด

 ๒. รณรงค ประชาสัมพันธใหความรูเพ่ือสรางเสริมวินัยจราจรแกประชาชน แสวงหาความรวมมือใน

  การแกไขปญหาจราจรจากประชาชนตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย

 ๓. จัดใหมีการอบรมความรูเรื่องกฎหมายจราจรอยางตอเนื่อง 
 ๔. ปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติมีจิตสํานึก จริยธรรม และคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
 ๕. จัดทําแผนปายโฆษณา แผนปลิว แผนพับ เก่ียวกับสถิติขอมูลตางๆเก่ียวกับอุบัติเหตุการจราจร 

  เพื่อทุกคนจะไดชวยกันปองกัน จัดหาจํานวนเคร่ืองมือ เครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

 ๖. จดัหาคูมอืการปฏบิตังิานของตาํรวจจราจร รณรงค ประชาสมัพนัธใหประชาชนรวมมอืปฏบิตัติามกฎ

  จราจร ชวยปองกันและแกไขอุบัติเหตุ ฝกอบรม อาสาจราจร เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ

  ตํารวจจราจร



๕๖  การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน



๕๗ การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
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๕๙ การจัดวางและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

รายชื่อวิทยากร/คณะผูจัดทํา
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คู่มือ
เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


















กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ



คำนำ



	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๗๙		

บัญญัติว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 ข้าราชการหรือ	

เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น	 และ	

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๔๗	 มาตรา	 ๗๗	บัญญัติให้ข้าราชการตำรวจ

ต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบของทางราชการ	 มติคณะรัฐมนตรี	 และ

จรรยาบรรณของตำรวจตามที่กำหนดในกฎ	 ก.ตร.และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้

ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด	 โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ดังที่

กล่าวมานี้	 และการที่ตำรวจ	 ต้องเป็นที่พึ่งสำคัญของประชาชน	 	 ในด้านอำนวย	

ความปลอดภัย	 และยุติธรรม	 ข้าราชการตำรวจ	 จึงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม	

จริยธรรม	 เป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริง	 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ	 จึง

ได้ออกกฎ	 ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ	 พ.ศ.๒๕๕๑	

ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อวันที่	 ๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๑	 เป็นต้นมา	 โดยได้กำหนดให้	

ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ	 ก.ตร.นี้เป็นกรอบแห่งการ

ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ	ต่อมาได้ออกกฎ	ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตำรวจ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๕๓	แก้ไขปรับปรุง	กฎ	ก.ตร.ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ	พ.ศ.๒๕๕๑	

	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎ	 ก.ตร.	

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ	 จึงได้มีนโยบายให้	

กองบัญชาการศึกษา	 ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม	 ของ

ข้าราชการตำรวจ	 จัดทำคู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยา

บรรณของตำรวจ	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ	





	 ๑.	 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้วย

หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ	

	 ๒.	 ตระหนักถึงปัญหาเชิงจริยธรรมและเข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์

เชิงจริยธรรม	จารีต	ประเพณี	วัฒนธรรมของคนในชาติ	

	 ๓.	 มีความสำนึกในความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	

รับใช้ประชาชนมีจิตสาธารณะ	เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน	เพื่อประโยชน์

ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง	

	 ๔.	 ยึดมั่นในสถาบันชาติ	 เชิดชูศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย	

	 ๕.	 ร่วมมือร่วมใจกันนำคุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตำรวจ	ไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	

	 ทั้งนี้	 ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปถ่ายทอด	

หรือสอดแทรกในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์	 หรือการฝึก

อบรมในโอกาสต่าง	ๆ	ตามความเหมาะสมต่อไป	
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บทที่ ๑ 
จริยธรรมของตำรวจ 



 จริยธรรมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีความเกี่ยวข้องกับ

จริยศาสตร์ในทางปฏิบัติจริยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าความ

ประพฤติการกระทำของมนุษย์จุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์สังคมไทยเป็นสังคม

ที่มีพุทธศาสนาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ปรัชญาชีวิตคนไทยวัฒนธรรม ประเพณี

จริยธรรม ล้วนสืบเนื่องมาจากปรัชญาของพุทธศาสนา  การมีความรู้  ความ

เข้าใจเรื่องจริยธรรม  ย่อมก่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม เข้าใจ

ทรรศนะและรูปแบบการปฏิบัติตน เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่

๑.๑ ความหมายของจริยธรรม 
 พระราชวรมุนี อธิบายว่า จริยธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำได้ในทางวินัย จน

เกิดความเคยชินมีพลังใจมีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาอาจ

เกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อื่นในทางพุทธศาสนาสอนว่า จริยธรรม คือการนำ

ความรู้ความจริง หรือกฎธรรมชาติ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

ที่ดีงาม

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕  ได้อธิบายความ

หมายของจริยธรรมว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรม

 ดร.กระมลทองธรรมชาติอธิบายว่าจริยธรรมหมายถึงธรรมหรือ

หลักความประพฤติที่ควรแก่การยึดถือและปฏิบัติตาม

 รองศาสตราจารย์แสงจันทร์งามอธิบายว่าคำว่า“จริยธรรม”แยก

ออกได้เป็น๒คำคือ“จริย”แปลว่า“ความประพฤติ”และ“ธรรม”หมายถึง

คุณภาพของจิตใจของแต่ละคน เมื่อเอาคำทั้ง ๒ มารวมกันเข้าเป็นคำ
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“จริยธรรม”จึงหมายถึงคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของคน 

 ดร. สาโรช บัวศรี อธิบายว่า จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติตน

เพื่ออยู่กันได้อย่างร่มเย็นในสังคม

 ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบายว่า จริยธรรม คือประมวลความ

ประพฤติและความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม

๑.๒ ส่วนประกอบของจริยธรรม 
 ความเป็นผู้มีจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นได้จากส่วนประกอบ ๓

ประการคือ

 ๑.๒.๑ ด้านความรู้ คือความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม

สามารถตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยการคิด

 ๑.๒.๒ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความพอใจ ศรัทธาเลื่อมใส เกิด

ความนิยมยินดียอมรับเพื่อนำมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ

 ๑.๒.๓ ด้านพฤติกรรมแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระทำที่บุคคล

ตัดสินใจกระทำถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ โดยมีอิทธิพลหรือ

สถานการณ์รุมเร้า

 การได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดความรู้  ได้เห็นแบบอย่างของจริยธรรม

มีการฝึกฝนปฏิบัติสม่ำเสมอจนเป็นความเคยชินที่ดีงามเรียกว่าคุณธรรม

๑.๓ ขอบข่ายของจริยธรรม 
 ๑. จริยธรรมความหมายกว้างๆคือกฎเกณฑ์ของความประพฤติที่

มนุษย์ควรประพฤติให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้มีเหตุผล มีความคิด

และสติปัญญา ได้แก่ สัตว์ประเสริฐผู้มีปรีชาญาณคือ บ่อเกิดของสำนึกทาง

จริยธรรม

 ๒. จรรยา หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ

เช่นจรรยาครูจรรยาตำรวจฯลฯ



�คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

 ๓. จรรยาบรรณหมายถึงประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ

การงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และ

ฐานะของสมาชิก

 ๔. ศีลธรรมหมายถึงความประพฤติความประพฤติชอบส่วนใหญ่

ใช้ในความหมายทางศาสนาคือปฏิบัติตามหลักศีลและธรรม

 ๕. คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและ

จิตใจ เช่น ความเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จ โดยหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นคุณธรรม

คุณธรรม คือ จริยธรรมที่ฝึกจนเป็นนิสัย เช่น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เสียสละ

รับผิดชอบฯลฯ

 ๖. มโนธรรมหมายถึง ความรู้ผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรทำ

อะไรไม่ควรทำเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรมเนื่องจากบางขณะเราเกิดความ

รู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกต้องการทำสิ่งหนึ่ง และรู้ว่าควรทำอีกสิ่งหนึ่ง

เช่น ต้องการไปแข่งรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนแต่เตือนใจตนเองว่าไม่สามารถ

กระทำเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอื่นจนไม่มีเวลาว่าง

 ๗. มารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สังคมกำหนดไว้เป็นที่ยอมรับใน

กลุ่มแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป

๑.๔ คุณค่าของการประพฤติตนเป็นตำรวจที่มีจริยธรรม 
 ตำรวจเป็นข้าราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด เป็นปราการ

ด่านแรกของรัฐบาลในการรับใช้ประชาชน ทางด้านประชาชนเมื่อมีเหตุเดือดร้อน

ย่อมนึกถึงที่พึ่งคือตำรวจก่อนผู้อื่น ตำรวจจึงต้องพร้อมและทำตัวให้เป็นตำรวจ

ที่ดี เป็นที่พึ่งของประชาชนสมกับคำกล่าวที่ว่า“เราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน” 

ตรงกันข้ามตำรวจที่ไม่ดีย่อมไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ดังนั้นหากตำรวจ

ประพฤติตนเป็นคนดี มีจริยธรรมแล้ว นอกจากจะเป็นประโยชน์ให้ตนเอง

พ้นทุกข์มีความสุขแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและประชาชนอีกด้วย
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 อาจกล่าวได้ว่าการที่ตำรวจประพฤติตนเป็นคนดีมีจริยธรรม  มีคุณค่า

และประโยชน์ดังต่อไปนี้คือ

 ๑. เป็นประโยชน์ต่อตัวตำรวจเองและครอบครัว  เช่น  ถ้าหาก

ตำรวจเลิกละอบายมุขได้ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เที่ยวกลางคืน

ไม่คบมิตรชั่วอันจะพาให้ตัวพลอยประพฤติชั่วไปด้วยแล้ว เงินรายได้ก็จะพอใช้

ไม่เดือดร้อนครอบครัวมีความสุขเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและผู้อื่นอีกด้วย

 ๒. เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการที่ทำให้

ภาพพจน์ หรือภาพลักษณ์ของตำรวจดีขึ้น เป็นที่พอใจของประชาชน และเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ตำรวจผู้อื่น

 ๓. เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานของตำรวจ เพราะ

นอกจากเป็นการทำให้ตนเองไม่มีปัญหาอันอาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่

การงานแล้วผู้มีจริยธรรมย่อมเป็นผู้มีความขยันขันแข็งเสียสละและสามัคคีอัน

เกิดมาจากความไม่เห็นแก่ตัว  อันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกด้วย

 ๔. ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน เพราะเมื่อตำรวจทำตน

เป็นคนดีมีจริยธรรมเช่นมีความซื่อสัตย์ช่วยเหลือประชาชนเป็นต้นย่อมเป็น

ที่รักใคร่ ยกย่องมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรีประชาชนย่อมมีความศรัทธาเลื่อมใส และมี

ความเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือในการ

ทำงานของตำรวจเช่นให้ข่าวคนร้ายไม่ฝ่าฝืนกฎหมายยินดีเป็นพยานให้ตำรวจ

เป็นต้นการกระทำผิดกฎหมายจะลดน้อยลงประชาชนก็มีความสุข

 ประเมินได้ว่าโอกาสที่ตำรวจจะสร้างภาพพจน์ที่ดีได้นั้นทำได้โดยง่าย

ด้วยความตั้งใจเพราะประชาชนมีศรัทธาและความนิยมเป็นพื้นฐาน

๑.๕ แนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานตำรวจ ด้าน
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การประชาสัมพันธ์และการเสริมสร้างภาพพจน์ได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติตน

สรุปได้ดังต่อไปนี้

 ๑. ตำรวจจะต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ด้วยประการทั้งปวง เช่น รับเงิน

จากผู้กระทำผิดหรือเรียกร้อง หรือรับเงินในการให้บริการแก่ประชาชน ไม่ว่า

ด้วยประการใดๆ

 ๒. ตำรวจจะต้องไม่เป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเสียเอง หรือให้ความ

ร่วมมือ หรือสนับสนุนผู้กระทำผิด เช่น การค้ายาเสพติด ปล้นทรัพย์ กรรโชก

ทรัพย์มั่วสุมเล่นการพนันคุมบ่อนคุมซ่องกระทำผิดกฎหมายจราจรเสพสุรา

จนไม่สามารถครองสติได้เป็นต้น

 ๓. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตของกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่

ที่มีอยู่ในเชิงกดขี่ข่มเหงประชาชน เช่น วิสามัญฆาตกรรมเกินกว่าเหตุ การซ้อม

ผู้ต้องหา การแกล้งจับด้วยเรื่องส่วนตัว หรือเพราะบันดาลโทสะ หรือใช้อำนาจ

หน้าที่เกินขอบเขตเพราะหวังผลงานหรือความดีความชอบเป็นต้น

 ๔. ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อประชาชน ไม่ใช้กิริยาวาจาที่ไม่สมควร

เช่นแสดงกิริยาเบ่งกับประชาชนพูดจาหยาบคายดูถูกประชาชนหรือใช้วาจาที่

ไม่สมควร

 ๕. ให้การต้อนรับแก่ประชาชนด้วยความเต็มอกเต็มใจ กระตือรือร้น

และอ่อนน้อมถ่อมตนและให้บริการแก่ประชาชนด้วยความกระตือรือร้นไม่เกี่ยงงอน

 ๖. ปรับปรุงความรู้ความสามารถและสมรรถภาพในการทำงานอยู่เสมอ

 ๗. หมั่นตรวจสอบและพัฒนาจิตใจตนเองอยู่เสมอ เช่น หาโอกาสไป

วัดฟังธรรมเทศนาพบปะสมณะที่ดีและน้อมนำธรรมะมาฝึกฝนปฏิบัติ

 ๘. ฝึกตนให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ใช้จ่ายแต่สิ่ง

ที่จำเป็นไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไปตามสังคม

 ๙. พัฒนาความคิดให้เห็นว่าข้าราชการเป็นผู้รับใช้ประชาชน ขจัด
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ความคิดที่เห็นว่าข้าราชการเป็นขุนนางเจ้าขุนมูลนายหรือผู้ปกครองประชาชน

 ๑๐.พัฒนาความคิดประชาธิปไตย ประชาชนมีความเป็นไทในการ

ปกครองตนเองขจัดความคิดเผด็จการในจิตใจ

 ๑๑.พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของตำรวจเอง

มิใช่จากถูกบังคับเท่านั้น

๑.๖ จริยธรรมของตำรวจตามที่ ก.ตร.กำหนด 
 มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ ก.ตร. ได้กำหนดไว้ในประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓  ท้าย กฎ ก.ตร.ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๗ -

ข้อ๑๕ดังนี้

 ข้อ ๗ ข้าราชการตำรวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งต้องประพฤติ

ปฏิบัติดังนี้

 (๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช

ทายาทและไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด

 (๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลาง

ทางการเมืองไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมืองและไม่กระทำการใดๆ

อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ

และท้องถิ่น

 ข้อ ๘ ข้าราชการตำรวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือก

ปฏิบัติ

 ข้อ ๙ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ



�คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประชาชนชุมชนและประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

 (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส

ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

 (๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียร เสียสละใช้

ปฏิภาณไหวพริบกล้าหาญและอดทน

 (๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่

ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ

 (๔) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า

โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน

ของตนเอง

 (๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อ

ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ

ข้อบังคับกำหนด

 ข้อ ๑๐ ข้าราชการตำรวจต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์

สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่นซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

 (๑) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยน

ต่อประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว

และไม่เลือกปฏิบัติ

 (๒) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน

ไม่แสดงกิริยา หรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยคำ กิริยา

หรือท่าทางที่มีลักษณะหยาบคายดูหมิ่นหรือเหยียดหยามประชาชน

 (๓) เอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะที่

จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิด
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กฎหมาย หรือภัยอื่น ๆ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำผิด

กฎหมายหรือไม่ 

 (๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการอย่างเคร่งครัด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ ต้องดำเนิน

การด้วยความรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ

แก่ประชาชน

 ข้อ ๑๑ ข้าราชการตำรวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นใน

ศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติ

ปฏิบัติดังนี้

 (๑) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง

อำนาจหรือหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

 (๒) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง

อำนาจหรือหน้าที่ของตน ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้

ดุลพินิจ หรือการกระทำของข้าราชการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็น

ผลให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระทำของผู้นั้น สูญเสียความ

เที่ยงธรรมและยุติธรรม

 (๓) ไม่รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม

และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประกาศกำหนด เว้นแต่ญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่

เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการให้โดยธรรมจรรยา

 (๔) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์

ส่วนตน

 (๕) ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
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 (๖) ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่

ไม่ทำผิดกฎหมายแม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั้งหลาย

ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหราและใช้จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตน

 ข้อ ๑๒ ข้าราชการตำรวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัด

กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ

ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

 (๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอย่างเคร่งครัด

 (๒) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม

 (๓) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใน

การนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง

 (๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อ

ประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือทำให้สูญเสียความเป็นธรรมใน

กระบวนการยุติธรรม

 ข้อ ๑๓ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติ

ปฏิบัติดังนี้

 (๑) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็น

ที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา

 (๒) หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ 
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 (๓) ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม

ทำนองคลองธรรมยอมรับฟังความคิดเห็น และไม่ผลักความรับผิดชอบให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา

 (๔) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของตนอย่างเคร่งครัดและปราศจากความลำเอียง

 ข้อ ๑๔ ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการ

ตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

 (๑) เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วย

กฎหมาย

 (๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ

 (๓) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมี

น้ำใจ รักใคร่สมานฉันท์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ

เพื่อนร่วมงาน

 (๔) อุทิศตนเอง ไม่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ

หน้าที่โดยยึดความสำเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วยเป็นที่ตั้ง

 ข้อ ๑๕ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐาน

จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดดังนี้

 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

 (๒) การมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

 (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 (๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย

 (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่

เลือกปฏิบัติ
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 (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง

 (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส

และตรวจสอบได้

 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ

๑.๗ จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ

กำลังพลในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เช่นกัน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราจะเพิ่มจำนวนคนมากขึ้นสักเท่าใดก็ตามแต่ถ้า

เป็นกำลังพลที่บกพร่องไร้คุณภาพ หรือเป็นกำลังพลเสื่อมแล้ว นอกจากจะไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วกำลังพลเหล่านั้นยังเป็นกำลังพลที่สร้างปัญหาให้กับ

หน่วยงานและสร้างเงื่อนไขที่ไม่ดีให้กับสังคมอีกด้วย

 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาข้าราชการตำรวจของเราให้มีประสิทธิภาพ

มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม ให้สมกับการเป็นผู้พิทักษ์

สันติราษฎร์อย่างแท้จริง

 ๑.๗.๑ จุดมุ่งหมายของการมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

  ๑) ให้สามารถควบคุมกายวาจา ใจอยู่ในขอบเขตที่ดีงาม

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสามารถสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้

   ๒) ให้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและปฏิบัติได้

จนเป็นนิสัย

   ๓) ให้มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ทักษะ รู้จักคิด และวิเคราะห์

อย่างมีระบบวิธีการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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   ๔) มีทรรศนะที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด มีระเบียบวินัยในการ

ทำงานทั้งในส่วนตนและหมู่คณะมานะพากเพียรอดทนประหยัด และใช้

เวลาให้เป็นประโยชน์

   ๕) มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตัวเอง เคารพต่อกฎกติกาของ

สังคม รับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคมตลอดจนเสริมสร้างความ

เสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม

   ๖) รู้จักสิทธิและหน้าที่รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะมีความ

สามัคคีและเสียสละรู้จักการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและเหตุผล

 ๑.๗.๒ แนวทางปฏิบัติที่ข้าราชการตำรวจผู้มีจริยธรรมควรกระทำ

   ตำรวจต้องมีความสำรวมกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติหน้าที่

ในทางที่ถูกต้อง ชอบด้วยหลักการและมีคุณธรรมประจำใจ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง

กฎหมายระเบียบแบบแผนข้อบังคับจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีงามโดย

การแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม บางครั้งตำรวจก็ต้องปฏิบัติตนให้ดู

เข้มแข็ง จริงจังเพื่อให้ได้ผลในด้านรักษาไว้ซึ่งกฎหมาย ความสงบสุขของสังคม

และประชาชนโดยส่วนรวม

   นอกจากนี้ จริยธรรมตำรวจช่วยส่งเสริมให้ตำรวจเป็นที่

ยอมรับในสังคมทั่วไป ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องให้

ความรักและไว้ใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือและยึดเป็นตัวอย่าง ตำรวจที่มี

จริยธรรมที่ดีจะเห็นได้จากการที่มีกิริยาวาจาดี หรือที่เรียกว่ามีมารยาทดี

การแต่งเครื่องแบบการแสดงความเคารพซึ่งแสดงถึงความมีวินัยจิตใจสูงและ

มีจริยธรรมตำรวจในตัวบุคคลนั้น

   สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้

ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีอาชีพตำรวจเพื่อผลความสำเร็จ

ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังนี้.-
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   ๑) การปฏิบัติตนในที่สาธารณะ 

   การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจไม่ว่าจะต่อผู้ใด จะ

ต้องดำเนินไปโดยคำนึงถึงการสร้างศรัทธาและความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่

ประชาชน ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องปฏิบัติตนให้มีลักษณะสุภาพ

อ่อนน้อมน่าเคารพยำเกรงดังนั้นข้าราชการตำรวจจึงไม่อยู่ในฐานะที่ประชาชน

จะดูถูกหรือเกรงกลัวเพราะประชาชนทุกคนไม่มีหน้าที่จะต้องมากลัวตำรวจ

ตำรวจย่อมให้บริการแก่ประชาชนทันทีเมื่อเห็นสมควร หรือเมื่อได้รับการร้องขอ

โดยชอบ จะต้องปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติ และยึดหน้าที่เป็นหลัก จะต้องช่วย

เหลือผู้ประสบเคราะห์กรรม พยายามบรรเทาสาธารณภัยไม่ปฏิเสธที่จะช่วย

เหลือผู้ได้รับทุกข์ช่วยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในสิ่งที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม

   ๒) การปฏิบัติเมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทำผิด

กฎหมาย 

   การแสดงถึงการอุทิศจิตใจให้แก่หน้าที่ และยืนยัน

เจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใดๆเมื่อมีความจำเป็นจะ

ต้องใช้อาวุธหรือกำลัง จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งกฎหมายกำหนด

ไว้เท่านั้น ขอบเขตอำนาจเหล่านี้จะต้องทำความเข้าใจไว้ให้ดีตลอดเวลา ว่ามี

อำนาจเพียงใดและขอบเขตจำกัดแค่ไหน การปฏิบัติจะต้องแสดงออกไปโดยใช้

มาตรการรุนแรงน้อยที่สุดและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

   ๓) การปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน 

   ในฐานะข้าราชการตำรวจเป็นผู้ให้ความยุติธรรมระหว่าง

ผู้กล่าวหาและผู้ต้องหา ข้าราชการตำรวจต้องรักษาบทบาทของการไม่อคติต่อ

ฝ่ายใดสนใจรับฟังถ้อยแถลงการณ์กล่าวอ้างและพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายจะ

นำแสดงอำนวยความสะดวกให้ทุกคนมีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองไม่
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ปฏิบัติการทำนองเยาะเย้ยดูหมิ่นผู้ใดแม้จะเป็นผู้ที่กระทำผิดจริงพอใจที่จะใช้
มาตรการทางกฎหมายเท่านั้น
  ดังนั้น ข้าราชการตำรวจจะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจ
หนักแน่นไม่ฟังความข้างเดียว ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินใจโดยปราศจากข้อมูลและ
พยานหลักฐานแต่ใช้วิจารณญาณอย่างดีที่สุดประกอบการปฏิบัติหน้าที่
   ๔) การรับของขวัญ รางวัล หรือให้อภิสิทธิ์ 
   ภารกิจตามหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เป็นที่ยอมรับว่า
หนักและยากเป็นงานที่ต้องควบคุมตัวเอง ต้องทำตนให้มีเกียรติและเสียสละ จึง
ต้องระมัดระวังอย่าให้ตกไปอยู่ในฐานะที่ประชาชนคนหนึ่งคนใดจะมาหวังสิทธิ
พิเศษจากข้าราชการตำรวจ เช่น การรับของขวัญของกำนัลหรือรับสิทธิพิเศษ
จากประชาชนไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆเพราะการกระทำ
เหล่านี้อาจจะถูกมองไปในแง่มีบุญคุณต่อกันรักใคร่ชอบพอกันอันอาจจะชักนำ
ไปปฏิบัติการนอกหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่
   ๕) การเป็นประจักษ์พยาน 
   ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องคำนึงถึงการพิจารณาคดีและ
ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้บริสุทธิ์ จะต้อง
มีความแน่ใจกับพยานหลักฐานที่จะใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่มีอคติหรือ
มุ่งร้าย ดังนั้นข้าราชการตำรวจจะต้องไม่คำนึงถึงบุคคลด้วยฐานะทางเชื้อชาติ
ศาสนาภาษาสังคมเศรษฐกิจหรือฐานะอื่นใดนอกจากความเป็นคนเท่าเทียม
กันเพื่อให้คำให้การของข้าราชการตำรวจเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือและมีความยุติธรรม
อย่างแท้จริง
   ข้าราชการตำรวจจะต้องยอมเสียสละเวลาในการพัฒนาแนว
ความคิดความชำนาญงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการให้การ เพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริงแห่งคดี เพราะในบางครั้งมีแต่เพียงคำให้การของข้าราชการตำรวจ
เท่านั้นที่จะใช้เป็นประจักษ์พยาน
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   ๖) การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชา 

   ข้าราชการตำรวจจะต้องเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

ประพฤติตนเป็นตัวอย่างสามารถเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชามี

ความรับผิดชอบและไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีลักษณะผู้นำที่

พร้อมจะนำผู้ใต้บังคับบัญชาฟันฝ่าอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา หมั่น

อบรมตักเตือนให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ

   ๗) การปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา 

   ข้าราชการตำรวจจะต้องเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา รักษา

ระเบียบวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ  พร้อมที่จะอุทิศตนให้แก่หน้าที่

ราชการโดยไม่หลีกเลี่ยงเกี่ยงงอนมีศรัทธาในหน้าที่และผู้บังคับบัญชา

   ๘) การปฏิบัติตนในฐานะเพื่อนร่วมงาน 

   ข้าราชการตำรวจจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

สร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึด

วัตถุประสงค์ส่วนรวมของหน่วยเป็นหลัก ไม่อิจฉาริษยาหรือสร้างปัญหา แต่ตรง

กันข้ามพยายามเสริมสร้างพัฒนางานทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและ

ของหน่วยให้ดีขึ้น

   ๙) การปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ 

   ข้าราชการตำรวจจะต้องคำนึงเสมอว่า ประชาชนมองตนอยู่

ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อนอกเวลาราชการหากประพฤติตนไม่สมควร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งไม่เคารพกฎหมาย ย่อมส่งผลสะท้อนกลับมาสู่หน้าที่การงาน ทั้งโดย

ส่วนตัวและส่วนรวมหรือหน่วยงานทั้งหมด ประชาชนต้องการจะเห็นว่า

ข้าราชการตำรวจประพฤติตนดี น่าเอาเป็นตัวอย่างทั้งในและนอกหน้าที่

ประชาชนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและวางตนให้เหมาะสมแก่กาลเทศะ

พยายามสร้างครอบครัวให้ดีมีความสุขไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั้ งหลาย
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เพื่อเป็นการรักษาเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่ดีไว้ผู้ที่เชื่อและเคารพในเกียรติ
นี้ ย่อมไม่ทำอะไรให้เกิดการเสื่อมเสียในทางตรงกันข้ามทุกคนจะต้องช่วยกัน
สร้างศรัทธาให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั้งในด้านศีลธรรม ความเข้มแข็งอดทน
และการอุทิศตนต่อการงาน
   ๑๐) การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
   ข้าราชการตำรวจที่มีคุณธรรมและเป็นนักประชาสัมพันธ์
ย่อมจะต้องพิจารณาเห็นว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยจิตใจย่อมไม่
ปกติต้องการผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเอาใจใส่ ฉะนั้นไม่ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
จากผลในทางคดีในฐานะผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา หรือบาดเจ็บจากการเกิด
อุบัติเหตุชนิดต่างๆเช่นถูกรถยนต์ชนถูกไฟไหม้หากข้าราชการตำรวจจะได้ใช้
เวลาที่ว่างจากราชการสำคัญอื่นๆไปเยี่ยมเยียนและอาจมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆ
ไปฝากก็จะทำให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของผู้เจ็บป่วยและญาติมิตรของเขา เป็นทาง
ให้ได้รับความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนคดีในการป้องกันอาชญากรรมและ
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติเพราะเป็นการดึงมวลชนมาเป็นฝ่ายรัฐบาล
   ๑๑) การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียง 
   ข้าราชการตำรวจพึงระลึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจเป็นส่วนรวมและสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ฉะนั้น หากได้เริ่มประพฤติปฏิบัติกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงในละแวก
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่อย่างมีมนุษย์สัมพันธ์โดยใช้กิริยา วาจา ไพเราะนุ่มนวล ช่วย
เหลือเอื้อเฟื้อ เมื่อเขาได้รับความเดือดร้อนหรือมีธุระจำเป็นก็ช่วยให้คำแนะนำ
บอกวิธีการแก้ปัญหาหรือช่วยเป็นธุระจัดทำให้ ก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
โดยเฉพาะการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับเยาวชนและเด็ก จะทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง
ของเขาเกิดความพอใจรักใคร่และให้ความร่วมมือกับข้าราชการตำรวจเป็นการ
สร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการตำรวจเป็นส่วนรวมและสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
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๑.๘ จริยธรรมที่ควรเสริมสร้าง 
 คุณธรรมและจริยธรรมที่ควรเร่งเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกของ

ตำรวจในขณะนี้คือ

 ๑) ความสำนึกในหน้าที่ 

  ความสำนึกในหน้าที่และบทบาทของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ด้านกฎหมายและมนุษยธรรมควบคุมการปฏิบัติตนด้วยกาย วาจา ใจ เน้น

คุณประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญโดยเริ่มที่คุณธรรมพื้นฐาน สร้างความรัก

ความเมตตา ความปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง เต็มใจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ

เคราะห์กรรม ให้ปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน มีปฏิภาณแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าได้ โดยรอบคอบด้วยสุจริตลดละ เลิก โลภโกรธหลงก้าวร้าวพิจารณา

ประโยชน์ของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติข้อห้ามที่ได้พิจารณาโดยเหมาะสมแล้ว

ไม่ใช้ความรู้ความสามารถชี้ช่องหรือแนะนำให้ผู้ปฏิบัติผิดสร้างความยุ่งยากหรือ

เอาเปรียบต่อผู้อื่น และสังคม มุ่งสร้างความถูกต้องเป็นผลดีต่อสังคม ชุมชน

ประเทศชาติ

 ๒) การรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น 

  การรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยบริการที่ดี  โดยไม่หวัง

สิ่งตอบแทน  เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องที่จำเป็นต้องปฏิบัติในฐานะผู้ให้บริการที่ดี

ด้วยจริยธรรมและคุณธรรมของตำรวจให้ความช่วยเหลือจักต้องอยู่ในขอบเขต

ของกฎหมาย การสร้างความสมบูรณ์ในสังคม ค่านิยมที่ดี ตำรวจต้องให้ความ

ช่วยเหลือ ด้วยความจริงใจ เต็มความสามารถในขอบเขตที่ทำได้ มีการให้

คำแนะนำปรึกษาเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งชี้แนะให้พิจารณาด้วยเหตุผลรู้จัก

เหตุที่เกิดและผลลัพธ์ ตำรวจต้องรู้จักแยกแยะมุ่งส่งเสริมให้มีหลักธรรม ให้เห็น

ว่าการสร้างคุณความดีเป็นสิ่งจำเป็น ความชั่วเป็นสิ่งไร้สาระพึงละเว้น

ไม่ประพฤติปฏิบัติ
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 ๓) มารยาทของตำรวจ 

  มารยาทของตำรวจเป็นจริยธรรมควบคุมความประพฤติ ที่

สุภาพชนที่ดีพึงปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่าง เน้นความสุภาพทางกายวาจามีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการใช้คำพูดที่ผูกใจคนได้ ลดการขัดแย้ง สร้างความเป็น

ธรรมในสังคมด้วยการลดอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติและภยาคติ

ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย

  ตำรวจที่ดีต้องมีความเที่ยงธรรม ละอายต่อบาป ลดละ เลิก

อบายมุขได้โดยสิ้นเชิง ช่วยสังคมโดยปฏิบัติเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนผู้หลงผิด

ช่วยเหลือทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติ

  ตำรวจเป็นคนทันสมัยรู้เหตุ รู้ผลรู้ปฏิบัติทันเหตุการณ์สมควร

ได้รับการฝึกปฏิบัติ

 ๔) ความสันโดษ 

  ความสันโดษ คือความยินดี ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ เมื่อคนเห็น

คุณค่าของความสันโดษแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความซื่อสัตย์ ความ

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามมา การบำเพ็ญความ

สันโดษจึงทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยความผาสุกยินดีในการเป็นผู้ให้และ

ยินดีต่อการได้รับพอใจในตนเองใช้ความสันโดษให้เกิดวัตถุทรัพย์และคุณทรัพย์

มีความตั้งใจทำการงานอย่างมุ่งมั่น ทำให้สร้างความเป็นปึกแผ่นได้ ผู้มีความ

สันโดษโดยแท้ย่อมมีความสุขสำราญเบิกบานใจมั่งคั่งด้วยทรัพย์และคุณความดี

 ๕) ความไม่ประมาท 

  ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ( อปฺปมาโท  จ  ธมฺเมสุ )

ตามมงคลข้อที่ ๒๑ ที่ว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทคือบุคคลที่มีสติกำกับตัว คอย

ระมัดระวังอยู่ทุกกรณี ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ประมาทในเหตุการณ์สำคัญทั้งที่ร้ายแรง

หรือไม่ร้ายแรงก็ตามจะทำให้ดำรงตนอยู่ในสุจริตธรรม ความเที่ยงธรรมผลที่
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ได้รับ คือ ความปีติสุข สงบสุขสบายกายใจ ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใด

บังเกิดตามมา การปฏิบัติอบรมจิตใจ ให้บริสุทธิ์ ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ

และความมัวเมา เป็นสิ่งจำเป็นทำให้บุคคลมีสติกำกับตัวไม่ครั่นคร้าม ไม่สะทก

สะท้านไม่หวั่นไหวไม่วิตกกังวลไม่ตกใจไม่หลงปฏิบัติตนผิดทำนองคลองธรรม

 ๖) การควบคุมอารมณ์ 

  การควบคุมอารมณ์มีความหมายถึงการควบคุมจิตใจ ควบคุม

ความรู้สึก มีสติสัมปชัญญะ ปฏิบัติได้ โดยฝึกบริหารจิตเป็นประจำจะทำให้เกิด

ความมั่นคงในอารมณ์คิดได้สามารถสังเกตรู้เท่าทันอารมณ์ไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่ง

ที่ทำให้เกิดอกุศล รู้ทางหลีกเลี่ยงอบายมุข อกุศล มุ่งสร้างเสริมกุศลแก่ตนเอง

รู้จักใช้เวลาว่างโดยเลือกงานอดิเรกที่เป็นคุณประโยชน์ต่อหมู่คณะ สังคมและ

ประเทศชาติ

 ๗) การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย 

  การดำรงชีวิตที่เรียบง่ายของตำรวจคือการสร้างความเชื่อมั่นว่า

ความต้องการของมนุษย์ คือปัจจัยสี่ ส่วนองค์ประกอบความสะดวก ความรัก

ความเมตตา ความปลอดภัยและการยอมรับในสังคมนั้นจะเป็นปัจจัยที่ห้า ที่

เสริมสร้างในภายหลังที่ขึ้นอยู่กับคุณความดีของตนที่สามารถครองตน ครองคน

ครองงานได้

 การสร้างพื้นฐานที่ดี คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายในแนวความพอดี

ประหยัด ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว มุ่งสร้างประโยชน์

ส่วนรวม ตามปณิธาน  เพื่อความสงบสุขและสันติสุขใช้ความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

 ๘) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์ คือการสร้างเอกภาพ

ความเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ตรงกัน ด้วยการยอมรับเคารพในกติกา ข้อตกลง
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เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ด้วยความรักสามัคคี มีวินัย มั่นคง ในสัจธรรม

ความจริงใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่าง

รอบคอบและมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชนในชาติมี

หลักธรรมตามสถานภาพ เช่นผู้บังคับบัญชา พึงมีหลักธรรม ปกครองผู้ใต้บังคับ

บัญชาด้วยความเป็นธรรมและเมตตากับทุกคนโดยเสมอภาคกันทำให้เกิดความ

สามัคคี ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย ช่วยเหลือกันในการทำงาน

ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่าย

 ๙) การเป็นคนมีศีลธรรมดี 

  การที่เป็นคนมีศีลธรรมดี มีความประพฤติที่ดีที่ชอบ มีความ

คิดถึง มีความปรารถนาดีประกอบแต่คุณงามความดี มีจิตใจเป็นมนุษยธรรม มี

ความเมตตากรุณารู้จักกตัญญูรู้คุณไม่ถือโกรธไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบ

คนอื่นมีความสามัคคีกลมเกลียวกันมีความซื่อสัตย์พูดแต่ความจริงไม่พยาบาท

อาฆาต ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น โอบอ้อมอารี คนที่มีศีลธรรมดีนั้น คือคนที่มีความ

ประพฤติที่ดีที่ชอบดังนั้นศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในหัวใจของ

มนุษย์ เพื่อหวังให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ฉะนั้นก่อนที่จะคิดหรือจะทำ

อะไรลงไปทั้งหมด ไม่ว่างานในหน้าที่ราชการหรืองานในส่วนตัว ให้ตริตรองให้

รอบคอบและคิดทบทวนก่อนว่าจะทำอะไรลงไปนั้นจะเป็นผลดีหรือไม่ผิด

ระเบียบแบบแผนหรือผิดกฎหมายของบ้านเมืองหรือไม่ หรือผิดขนบธรรมเนียม

ประเพณี การทำอะไรลงไปนั้นให้ฝึกให้เป็นคนรอบคอบละเอียดลออจึงได้ชื่อว่า

เป็นคนที่มีศีลธรรมดี

 ๑๐) คุณสมบัติของผู้ดี 

  การแสดงความเคารพกระทำได้หลายแบบ เช่น วันทยหัตถ์ ใน

กรณีแต่งเครื่องแบบสวมหมวก ก้มศีรษะหรือยืนตรงในกรณีแต่งเครื่องแบบไม่

สวมหมวก หรือไหว้ตามประเพณีนิยมของไทยผู้น้อยแสดงความเคารพด้วยการ
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ไหว้ผู้อาวุโสฝ่ายที่รับการเคารพต้องรับไหว้ทุกครั้งยามทักทายกันเราต้องเคารพ

กัน ประเพณีการไหว้และก้มศีรษะให้เวลาพบผู้อื่นนั้นงามนักคนในเอเชียเป็น

จำนวนล้านๆทักทายกันเช่นนี้ทุกวันเวลาใครเอาน้ำชามาให้เรา๑ถ้วยเราจะ

ก้มศีรษะแล้วไหว้เขาด้วยความเคารพเสมอ เวลาเราพนมมือ เราหายใจเข้าและ

กล่าวในใจว่า “ดอกบัวสำหรับเธอ” เวลาเราก้มศีรษะลงมาเราย่อมหายใจออก

และกล่าวในใจว่า“พระพุทธเจ้าในอนาคต”

 การพนมมือในท่าที่คล้ายดอกบัวเท่ากับเราให้ดอกบัวแก่ผู้ที่ยืนอยู่

ข้างหน้าเรา ต้องจำไว้ว่าอย่าพนมมือไหว้ดังกับว่าเราเป็นเครื่องยนต์ เราต้องรู้ซึ้ง

ถึงคนที่อยู่ข้างหน้าเราและเราไหว้เขาด้วยความเคารพเมื่อเราเคารพอย่างจริงใจ

 จำเป็นที่เราควรเห็นพระพุทธเจ้าในทุกๆคนที่อยู่ต่อหน้าเราถ้าเราฝึก

การปฏิบัติเช่นนี้เนืองๆเราจะเปลี่ยนสภาพของตัวเราเองได้

 เราจะเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเรารู้จักเคารพผู้อื่น เราย่อมรู้จัก

เคารพตัวเรา
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บทที่ ๒ 
จรรยาบรรณของตำรวจ 

 

๒.๑ ความหมายของจรรยาบรรณ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมาย

ของจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่

ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอาชีพกำหนดขึ้นเพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ

ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

 จรรยาบรรณวิชาชีพ(CodeofEthics)

 ๑. จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อ *มุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ* ให้

เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ *ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑ์

มาตรฐานจรรยาบรรณ

 ๒. จรรยาบรรณมีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกวิชาชีพ ทุกสถาบัน

และหน่วยงานเพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติปฏิบัติด้วยความดีงาม

๒.๒ ความสำคัญของจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณมีคุณค่าเป็นพิเศษต่อตนเองและส่วนรวมดังนี้

 ๑. ความสำคัญต่อตนเอง ทำให้บุคคลมีความประพฤติที่ดีงาม มี

ระเบียบวินัยมีน้ำใจเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ๒. ความสำคัญต่อส่วนรวม ทำให้เกิดเจตคติ มีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม สังคมมีระเบียบ มีน้ำใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน คนในสังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข ทั้งชีวิต ครอบครัวและการงาน สังคมพ้นจากการกดขี่ข่มเหง

รังแกกัน พ้นจากภัยพิบัติ มีความเจริญพร้อมทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ สังคม

เป็นปกติสุขและร่มเย็นมีความสงบเรียบร้อยน่าอยู่น่าทำงาน





��คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

๒.๓ จรรยาบรรณของตำรวจ 

 ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ท้าย

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๓ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณของตำรวจไว้ในข้อ๑๖-ข้อ๒๑ดังนี้

 ข้อ ๑๖ ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชน

ด้านอำนวยความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและ

ศรัทธาซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

  (๑) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์

กล่าวโทษขออนุญาตขอข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อราชการอื่นด้วยความเต็มใจ

เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพ

ตามกฎหมาย

  (๒) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิด

ความน่าเคารพยำเกรง ไม่ใช้ถ้อยคำ กิริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย

ดูหมิ่นหรือเหยียดหยามประชาชน

  (๓) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่

พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ

  (๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ

หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร

  (๕) พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสาร

หรือตราประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ 

 ข้อ ๑๗ เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทำผิด ข้าราชการตำรวจ

ต้องยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้อง

ประพฤติปฏิบัติดังนี้
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  (๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่

อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา

   (๒) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด

และดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้

กฎหมายจะต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย

   (๓) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว

ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้

 ข้อ ๑๘ ข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กำลัง หรือ

ความรุนแรง เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการตำรวจอาจใช้อาวุธ กำลัง

หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบ

แบบแผนหรือเมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการ

จับกุมหรือเพื่อช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต

 เมื่อมีการใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการตำรวจต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตาม

ระเบียบแบบแผนทันที

 ข้อ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การ

สอบปากคำ หรือการซักถามผู้กระทำความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุม

ตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตำรวจต้อง

แสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการตำรวจ รวมทั้ง

ใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและธำรงไว้ซึ่งความ

ยุติธรรมซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

  (๑) ไม่ทำการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น

  (๒) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละ
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ละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับบุคคลนั้น

  (๓) ไม่กระทำการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อำนาจที่

มิชอบหรือแนะนำเสี้ยมสอนบุคคลให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือปรักปรำผู้อื่น

  (๔) ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุม

ตามกฎหมายเพื่อการสอบปากคำ

  (๕) ไม่ใช้อำนาจที่มิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน

 ข้อ ๒๐ ข้าราชการตำรวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุม

ของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ

ดังนี้

  (๑) ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน

  (๒) ไม่ รบกวนการติดต่อสื่ อสารระหว่ างบุคคลกับ

ทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย

  (๓) จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแล

ทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณีเมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ

  (๔) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทำความผิดที่

เป็นผู้ใหญ่ หรือไม่คุมขังผู้หญิงร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและ

ระเบียบแบบแผนอนุญาต

 ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการตำรวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามข้อ ๑๙ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น ข้าราชการตำรวจจะต้องรักษาข้อมูล

ข่าวสารนั้นเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์

หรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษทั้งต่อผู้เสียหายหรือ

ผู้กระทำความผิด



�� คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

 ข้าราชการตำรวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ในราชการตำรวจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อ

การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น



❏❏❏❏❏
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บทที่ ๓ 
มาตรฐาน คุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ 

 

๓.๑ ความหมายของคุณธรรม 
 คุณธรรมคือสภาพคุณงามความดีหรือกฎธรรมชาติฝ่ายดีที่มนุษย์ใช้

เป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้สงบและมีความสุขในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม

 ๓.๑.๑ มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตำรวจตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้าย กฎ ก.ตร.ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ เป็น

เครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม

ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็น

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

  ข้อ ๔ ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตาม

พระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

   (๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะ

ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

   (๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติ

ปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีเท่านั้น

   (๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่

ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

   (๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จัก

สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

   ข้อ ๕ ข้าราชการตำรวจพึงยึดถืออุดมคติของตำรวจ

๙ ประการ เป็นแนวทางชี้นำการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึง
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ปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดังนี้
    (๑) เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
    (๒) กรุณาปราณีต่อประชาชน
    (๓) อดทนต่อความเจ็บใจ
    (๔) ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
    (๕) ไม่มักมากในลาภผล
    (๖) มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
    (๗) ดำรงตนในยุติธรรม
    (๘) กระทำการด้วยปัญญา
    (๙) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
   ข้อ ๖ ข้าราชการตำรวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอด
เวลาเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลกทันเหตุการณ์ และมีความชำนาญการในงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ธรรมเนียมการปฏิบัติของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเพื่อสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืน
แนบเนียนและเป็นประโยชน์ต่อราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ๓.๑.๒ คุณธรรมในการดำรงชีวิต
   ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต
   ๒) ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด
   ๓) ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น  
   ๔) ความรับผิดชอบ
   ๕) การรักษาสาธารณสมบัติ
   ๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   ๗) การรักษาระเบียบวินัย
   ๘) การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
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   ๙) ความสุภาพเรียบร้อย
   ๑๐) ความเสียสละ
   ๑๑) ความเมตตากรุณา
   ๑๒) ความเป็นผู้มีน้ำใจ
   ๑๓) ความสามัคคี
   ๑๔) ความรักชาติ
   ๑๕) ความเป็นผู้นำ
   ๑๖) ความยุติธรรม
   ๑๗) ความมีเหตุผล
   ๑๘) ความมีน้ำใจนักกีฬา
   ๑๙) ความกตัญญูกตเวที
   ๒๐) การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่
   ๒๑) การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
   ๒๒) ความเชื่อมั่นในตนเอง
   ๒๓) ความมีสติ
   ๒๔) การรู้จักควบคุมตนเอง
   ๒๕) ความอุตสาหะ
   ๒๖) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   ๒๗) ความเป็นผู้ยึดมั่นในศาสนา
   ๒๘) การประหยัดและออมทรัพย์
   ๒๙) ความเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจ
   ๓๐) ความเป็นผู้รักสงบ

 ๓.๑.๓ คุณค่าของการเป็นตำรวจที่มีคุณธรรม

  เมื่อตำรวจประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงาม เช่นปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเที่ยงธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน มีกิริยาวาจาที่
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สุภาพมีความสำนึกในหน้าที่เป็นต้นหากได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลานาน
เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นอุปนิสัยก็แสดงว่าตำรวจผู้นั้นเป็นผู้มีคุณธรรม
ซึ่งเป็นสภาพคุณงามความดีที่ประจำใจจะก่อให้เกิดคุณค่าดังนี้คือ
  ๑) เป็นที่ต้องการของสังคม เพราะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของ
ประชาชนได้
  ๒) สังคมให้เกียรติยกย่องมีศักดิ์ศรีเพราะสังคมต้องการคนดี
  ๓) เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ประชาชนจะให้ความ
เคารพเลื่อมใสศรัทธาทำให้การบริหารงานของรัฐบาลดำเนินไปได้ด้วยดี เพราะ
ประชาชนให้ความร่วมมือ
  ๔) งานในหน้าที่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้มีคุณธรรมประจำ
ใจ ย่อมเป็นผู้มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สูงกว่าบุคคลอื่น ไม่ละวางเสียแต่
กลางคันแต่จะมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จตามหน้าที่
   ๕) เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานยินดีใน
การทำงานร่วมกัน เพราะผู้มีคุณธรรมย่อมมีความรับผิดชอบในการทำงาน
มีความสำนึกในหน้าที่
   ๖) เป็นที่รักใครเชื่อถือของผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะผู้มี
คุณธรรมย่อมมีความกล้าหาญในการรับผิดชอบมีความเที่ยงธรรมในการปกครอง
บังคับบัญชา
   ๗) มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะการเป็นผู้มีคุณธรรม จะ
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านนั้นอย่างแจ่มแจ้งเป็นเหตุเป็นผล มีความกล้าหาญ
ในการกระทำแม้ว่าเป็นงานที่ริเริ่มแปลกใหม่ แต่เมื่อเห็นว่าเป็นการทำความดี
ก็จะต้องทำจนสำเร็จตามหน้าที่
   ๘) มุ่งสร้างความสงบสุขในท้องที่ เพื่อให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบอาชีพด้วยความสุจริต
ดำรงตนอย่างเรียบง่าย มีความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย มีเสรีภาพ สันติสุข ได้รับ
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การคุ้มครองดูแลให้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและประเทศชาติได้
 ๓.๑.๔ ประโยชน์จากการประพฤติตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม
   ๑) ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองยกระดับตนเองให้สูงขึ้นก่อ
ให้เกิดการปรับปรุงตนเองไปในทางที่ดี
   ๒) พัฒนาจิตใจให้มีจิตใจที่ดีงามมองโลกในแง่ดี
   ๓) ทำให้จิตใจสงบสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
   ๔) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในสังคม
   ๕) ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีในสังคม
   ๖) ก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
   ๗) เกิดศีลสมาธิปัญญา
   ๘) เกิดความสงบสุขในสังคม
๓.๒ แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เป็นตำรวจที่มีคุณธรรม 
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการ
ตำรวจได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสำคัญสำหรับผู้มีอาชีพตำรวจได้ยึดถือ
เป็นเครื่องสังวรไว้มิให้คิดผิดพูดผิดและกระทำผิดรวม๑๑ประการดังนี้
 ๑) หลักการเกี่ยวกับสถาบันการปกครอง 
  ข้าราชการตำรวจต้องมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
  ข้าราชการตำรวจต้องมีความเป็นกลางในทางการเมืองไม่เป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมืองใดๆไม่กระทำการใดๆอันเป็นการทำให้
เสียความยุติธรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ข้าราชการตำรวจต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ต้องปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการบริหาร
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ราชการแผ่นดิน
  ข้าราชการตำรวจต้องเคารพ ให้เกียรติในสถาบันศาล ไม่ปฏิบัติ
การใดอันเป็นการละเมิดอำนาจศาล
 ๒) หลักการเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
  ข้าราชการตำรวจต้องเป็นผู้ที่รักและหวงแหนผืนแผ่นดินไทย
ต้องสนใจต่อข่าวสารเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวที่เป็นภัยต่อประเทศชาติ
ต้องรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีหน้าที่รักษาความมั่นคงปกป้อง
คุ้มครอง อธิปไตยของชาติ ให้ความร่วมมือกับทางทหารในการระงับปราบปราม
ภยันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ
  ในการที่จะให้บรรลุผลดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการตำรวจต้อง
รักษาความลับของทางราชการ เป็นผู้เสียสละ อุทิศเวลา ทรัพย์สิน สติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ชีวิตร่างกายให้แก่ทางราชการและจะต้องหมั่นฝึกฝน
หาความรู้ด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยและศิลปะการต่อสู้ เพื่อ
ช่วยเหลือทหารในยามฉุกเฉินหรือในยามสงคราม
 ๓) หลักการเกี่ยวกับประชาชน 
  ข้าราชการตำรวจต้องเคารพและรักษาสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด ต้องคุ้มครอง
ป้องกันชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งการให้การบริการใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เลือกเหล่ากำเนิด ศาสนา ลัทธิหรือฐานะ ให้ความ
สงเคราะห์เอื้อเฟื้อช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพโดยสุจริต
  ข้าราชการตำรวจทุกคนต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า การปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการตำรวจทั้งในด้านการรักษาความมั่นคงและการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม จะบรรลุผลสำเร็จได้ดีต้องได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากประชาชน จึงต้องปฏิบัติต่อประชาชนเยี่ยงมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับทุกคน



��คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

 ๔) หลักการเกี่ยวกับขบวนการยุติธรรม 
  ข้าราชการตำรวจได้ถูกกำหนดให้มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิด และรวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่อที่จะพิสูจน์ หรือฟ้องร้องผู้กระทำผิดและลงทัณฑ์ จึงต้องมี
ความรอบรู้งานระเบียบแบบธรรมเนียมการปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการยุติธรรมทุก
สาขาสามารถประสานกับฝ่ายอื่นๆดังกล่าวข้างต้นได้อย่างกลมกลืนแนบเนียน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการสอบสวนและการพิจารณาคดีแก่ประชาชน
ไม่ก่อให้เกิดการผิดพลาดในการพิจารณาลงโทษหรือการใช้ตัวบทกฎหมายผิด
พลาด หรือปล่อยให้มีการกลั่นแกล้งใส่ความกันอันเป็นหลักการสำคัญใน
ขบวนการยุติธรรมที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
 ๕) หลักการเกี่ยวกับกฎหมาย 
  ข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติในฐานะของผู้รักษา
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเมื่อมีผู้ละเมิดกฎหมายจะต้อง
เป็นผู้ดำเนินการขั้นต้นตั้งแต่การรับแจ้งความรับคำร้องทุกข์ การสืบสวน การ
จับกุม การค้นการตั้งข้อหาการสอบสวนคดี การให้ประกัน การฝากขังและการ
สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี
  ข้าราชการตำรวจจะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับของทางราชการจะทำการเกินเหตุมิได้ หากทำการเกินเหตุหรือตั้งข้อหาผิด

จะต้องถูกกล่าวโทษ หรือถูกฟ้องร้องอันจะเป็นทางให้ขาดความเชื่อถือ หรือถูก

ลงโทษขาดความเจริญก้าวหน้าในราชการ

  ฉะนั้น  ข้าราชการตำรวจจึงจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับว่า ความรู้

เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เข้าใจอย่าง

ถ่องแท้โดยไม่ประมาท

 ๖) หลักการเกี่ยวกับการบริหารงาน 

  ข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง
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การบริหารงานและการพัฒนางานอย่างกว้าง ๆ และอย่างละเอียด หลักการ
บริหารงานกว้าง ๆ ได้แก่ การรู้จักใช้คน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือสื่อสาร อาวุธ
ยุทธภัณฑ์ เงินงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการจัดระบบขั้นตอน
และวิธีการทำงานให้ตรงเป้าหมายของการบริหารงานคือมีความสะดวกรวดเร็ว
ทันเวลา ถูกต้อง ยุติธรรม และเกิดความพอใจแก่ทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบัติหรือการบริการต่อข้าราชการตำรวจด้วยกันหรือกับประชาชนทั่วไป ต้อง
จัดให้มีระบบสั่งการควบคุมตรวจสอบที่แน่นอน
  ในการบริหารงานบุคคลนั้น ต้องถือระบบคุณธรรมและความ
สามารถเป็นหลักเพื่อส่งผลกระทบไปสู่การปฏิบัติงานอื่นๆให้มีประสิทธิภาพสูง
  ในการแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงาน ต้องทราบถึง
สาเหตุของปัญหา ทำการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติและจัดให้มีการประเมินผล
เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ดี และมีความนิยมเลื่อมใสศรัทธาระบบการบริหารงาน และตัวข้าราชการ
ตำรวจเป็นอย่างดี
 ๗) หลักการเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่   
  ข้าราชการตำรวจต้องคำนึงถึงขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่
กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชากำหนดหรือ
มอบหมาย ต้องไม่ละเมิดขอบเขตอำนาจของตนเองต้องไม่กระทำการใดเกิน
ขอบเขตอำนาจ ต้องไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดกฎหมายเสียเอง ต้องไม่ข่มเหง
รังแกประชาชนโดยใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้กระทำผิดก็ให้
ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมาย
 ๘)  หลักการเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหน้าที่ 
  ข้าราชการตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความเต็มใจ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมายของทางราชการ ต้องมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
ใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความมานะพยายามจนงานสำเร็จผลไม่เกียจคร้าน ละทิ้ง
หน้าที่โดยยังไม่มีผู้อื่นรับผิดชอบงานต่อจากตนหรือทำงานอย่างเฉื่อยชาจนทำให้
งานเสียหายประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธา
  ข้าราชการตำรวจต้องพึงระลึกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น ไม่
ว่าหน้าที่ใดเป็นสิ่งที่มีเกียรติ และน่าภาคภูมิใจจึงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับ
เกียรติที่ได้รับนั้น
 ๙) หลักการสร้างศักดิ์ศรีเกียรติยศและปลูกศรัทธาจากประชาชน 
  ข้าราชการตำรวจที่มีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างศักดิ์ศรี
เกียรติยศ และปลูกศรัทธาจากประชาชนให้เกิดขึ้นจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดย
ทางมิชอบอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นทางสังคม ต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญ
เสียสละ มีความรอบรู้และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่และการให้การ
บริการแก่ประชาชน ให้กระทำโดยเท่าเทียมเสมอหน้ากันด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ไม่เบียดเบียนดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชน วางตัวเป็นกลางในการสืบสวน
สอบสวน ไม่ลำเอียง มีอคติต่อฝ่ายใดจนเสียความเป็นธรรม ให้ความอนุเคราะห์

แก่ประชาชน ตามฐานานุรูปโดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ มุ่ง

กระทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมากที่สุด เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว

ข้าราชการตำรวจก็จะต้องมีศักดิ์ศรี เกียรติยศและได้รับความนิยมเลื่อมใสจาก

ประชาชนขยายวงกว้างออกไปอย่างหาที่สุดมิได้

 ๑๐) หลักการสร้างความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ  

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานใหญ่ มีกำลังพลมากมี

งานหลายลักษณะให้ปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ในสาขาต่างๆ

มาปฏิบัติงาน เพื่อสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ การที่นำ

บุคคลซึ่งมีความรู้ต่างสาขากันมาปฏิบัติงาน เพื่อสนองความต้องการของ
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ประชาชนและประเทศชาติ การที่นำบุคคลที่มีความรู้ในสาขาต่างๆ มาปฏิบัติงาน
เพื่อสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ  ตลอดจนนิสัยใจคอ
ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อมาปฏิบัติงานร่วมกันก็อาจเกิดความขัดแย้งในทางความ
คิดหรือการปฏิบัติ บางคนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป หากไม่มีเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยละลายพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ไปในแนวทางความขัดแย้งกันได้โดยง่าย จึงเป็นหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาที่จะนำเอาศิลปะการปกครองมาใช้ รวมทั้งเร่งเสริมสร้าง
จริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจโดยการอบรมชี้นำให้เห็นความถูกต้องตามทำนอง
คลองธรรมไปในทางเดียวกัน และชี้ข้อดีข้อเสียของการแตกความสามัคคี ซึ่งจะ
นำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังคมและประเทศชาติให้
เด่นชัด
๓.๓ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่สัมพันธ์กับประชาชนอย่างมี  
 คุณธรรม 
 งานในหน้าที่ของตำรวจที่สัมพันธ์กับประชาชน อาจแบ่งได้ตาม
ลักษณะของงานดังนี้คือ
 ๑) งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นงานบังคับในกฎหมาย
อาญาเช่นการตรวจท้องที่การสืบสวนการจับกุมเป็นต้น
 เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ใช้เวลาส่วนใหญ่ออกตรวจตรา
ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบจึงใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด การ
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจและตำรวจฝ่ายสืบสวนจึงมีผลกระทบต่อ
ภาพพจน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง
 ดังนั้น ตำรวจที่ปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อสร้างความเชื่อถือและศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ไม่ลำเอียงช่วยเหลือฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมาย มุ่งที่จะรักษา
กฎหมายเพื่อความสงบสุขของประชาชน
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 ๒) งานรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นงานที่เน้นประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสำคัญมากกว่าการนำกฎหมายมาใช้บังคับ เช่น การควบคุมฝูงชน
การควบคุมเด็กและเยาวชน การควบคุมให้การอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวมี
ความสงบสุขเป็นต้น
 การปฏิบัติงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพบกับประชาชนที่มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน เด็กหรือเยาวชนที่มีปัญหาจากครอบครัว สามีภรรยาที่
ทะเลาะทุบตีกัน
 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานจึงควรมีความอดทนอดกลั้นสูง ใช้
กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนมีวิจารณญาณมีเหตุผลรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ระงับข้อพิพาทขัดแย้งให้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อรักษาความสามัคคี
และอนาคตของประเทศชาติ
 ๓) งานบริการบนสถานีตำรวจ เช่น การประชาสัมพันธ์ การรับแจ้ง
ความการประกันตัวการควบคุมผู้ต้องหาเป็นต้น
      เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานดังกล่าว จะพบกับประชาชนที่มี
ความทุกข์มีปัญหาหลายๆรูปแบบนอกจากนั้นยังมีความแตกต่างในด้านอายุ
ฐานะอาชีพเพศอุปนิสัยอารมณ์เป็นต้น
      ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน จึงต้องมีบุคลิกที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใสเยือกเย็นใช้กิริยาวาจาที่สุภาพมีมารยาทมีความอดทนอดกลั้นมีจิตใจ
หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวง่าย เห็นประชาชนที่มาติดต่อเสมือนญาติพี่น้อง
ของตน

 ๔) งานบริการโดยทั่วไป เช่น งานดับเพลิง งานบรรเทาสาธารณภัย

ต่างๆเป็นต้น

 การปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือหรือปลดเปลื้องความทุกข์ยาก

ของประชาชนโดยทั่วไป เช่น การระงับและป้องกันอัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สาธารณภัยและอุบัติเหตุ เป็นต้น จึงเป็นงานที่สร้างคุณงามความดีให้กับตนเอง
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และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

      เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องกระทำด้วยจิตใจที่

เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เห็นความ

ทุกข์ของผู้อื่นเหมือนกับเป็นความทุกข์ของตนเอง รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยไม่

เห็นความแตกต่างของฐานะเชื้อชาติศาสนาอาชีพ

 ๕) งานอำนวยความสะดวกในที่สาธารณะ เช่น การจัดการจราจร

เป็นต้น การปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องเผชิญกับประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สภาพการจราจรคับคั่งสภาพอากาศร้อนฝนตกเป็นต้น

 ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานจึงต้องเป็นบุคคลที่เสียสละอุทิศ

ตนเพื่อส่วนรวมมีกิริยาวาจาที่สุภาพ มีความอดทนอดกลั้นสูง มีจิตใจมั่นคงไม่

หวั่นไหวง่ายมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเที่ยงธรรม



❏❏❏❏❏
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บทที่ ๔ 
การพัฒนาคนและการบังคับตน 



 การพัฒนาคนเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆของคนแล้วพัฒนา

ให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ อันได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิดและจิตใจ

โดยเน้นหนักด้านจิตใจเป็นหลัก

 คนที่ได้รับการพัฒนาด้วยกาย ความคิด จิตใจ และทักษะในการ

ทำงานให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมมีทัศนคติที่ถูกต้องค่านิยมที่เหมาะสมดีงาม

ย่อมสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้มีจิตสำนึก มีอุดมการณ์ มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ พัฒนาครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น พัฒนาหน่วยงานให้เป็น

หน่วยงานที่มีคุณภาพในทุก ๆ ด้านและจะสามารถนำการพัฒนาไปแผ่ขยาย

กว้างไปสู่การพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาติในที่สุดด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างครบวงจรดังคำกล่าวที่ว่า

 “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน

 จะกินต้องเตรียมอาหาร

 จะพัฒนาการต้องเตรียมคน

 จะพัฒนาคนต้องเริ่มที่จิตใจ

 จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน”

 เป้าหมายแห่งการพัฒนาคุณภาพกำลังคนในที่นี้หมายถึงการพัฒนา

คน (ตนเอง) ซึ่งได้แก่การพัฒนาตัวข้าราชการตำรวจเองและครอบครัว รวมทั้ง

ประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะดังนี้คือ

 - ขยันอย่างฉลาดปราศจากอบายมุข

 - พึ่งตนเอง(ด้วยศักดิ์ศรี)

 - เคร่งวินัย
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 - ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นความทุกข์ยากของ

เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานเป็นภารกิจที่ต้องช่วยแก้ไข

 - มีรูปแบบวิถีชีวิตที่ดีงามเรียบง่ายประหยัดสมถะ

 - มีคุณธรรมจริยธรรม

 - มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบตนเองครอบครัวและหน้าที่การงาน

๔.๑ การบังคับตน 
 กายกับ ใจรวมกันเรียกว่าตนหรือตัวการบังคับก็คือบังคับกายกับใจ

ให้เรียบร้อยให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร ตนเป็นที่รักยิ่งไม่มีสิ่งอื่นใดที่เราจะรักยิ่ง

ไปกว่าตนเพราะรักตนมากนี่เองจึงต้องหาทางบังคับตนอย่างเดียวกับ“รักวัวให้

ผูกรักลูกต้องเฆี่ยน”

 ทำไมจึงต้องบังคับตน เพราะตนถ้าไม่มีการบังคับ ตนมักตกไปใน

ลักษณะต่อไปนี้

 ๑. ยกตน

 ๒. เห็นแก่ตน

 ๓. อวดตน

 ๔. ทะนงตน

 ๕. ถือตน

 ๖. ลืมตน

 ๗. ปล่อยตน

 ๘. ขายตน

 ๙. เหยียดตน

๔.๒ ยกตน 
 ลักษณะของการยกตน ก็คือนึกว่าตนเหนือคนอื่นหมด ไม่มีใคร

สามารถเท่าตน พูดจาทับถมคนอื่น เห็นคนอื่นเลวกว่าตนไปหมด ดังที่เรียกว่า
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“ยกตนข่มท่าน”คนประเภทนี้เต็มไปด้วยทิฐิมานะจัดเข้าในจำพวกนิสัยพาล

ประเภทหนึ่ง ซึ่งเข้าคนไม่ติดเข้าบ่อนไหนแตกบ่อนนั้น ลักษณะของคนยกตนข่ม

ผู้อื่นท่านว่าถ้ายังไม่มีผู้กำราบก็ยิ่งกำเริบ

 อีกประการหนึ่ง ยกตน หมายถึงการตีเสมอท่านหรือเทียมท่าน เช่น

ลูกตีเสมอพ่อ ศิษย์ตีเสมอครูบาอาจารย์ ผู้น้อยตีเสมอผู้ใหญ่เป็นต้น อันเป็น

ลักษณะของผู้ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ

๔.๓ เห็นแก่ตน 
 เห็นแก่ตน หรือที่พูดกันว่า คนเห็นแก่ตัวนี้ ไม่เหลียวแลช่วยเหลือ

เอื้อเฟื้อคนอื่นเห็นความลำบากยากเข็ญของคนอื่นเป็นความสำราญของตัวขาด

ความกรุณาปรานีต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นคนใจคับแคบ ตนเองปรารถนาความเอื้อ

อารีจากผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นเขายื่นโยนให้แก่ตัว แต่ตนไม่ยอมเป็นอย่างนั้น เข้า

แบบว่า “ถ้าเสียไม่ให้ถ้าได้เป็นเอา” เข้าในจำพวก “เห็นแก่ได้” ฝ่ายเดียว คน

เห็นแก่ตัวนับได้ว่าเป็นคนมีจิตใจไม่สะอาดเป็นคนขาดจากสังคม ขาดความนิยม

ของหมู่

๔.๔ อวดตน 
 การอวดตน ภาษาตลาดว่า “โม้” ลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า

อวดดีชอบแสดงให้เขาเห็นว่าดี โดยไม่มีดีในตัว หรือมีเพียงนิดหน่อย แต่ชอบ

อวดให้เห็นว่ามีมากเป็นลักษณะของคนมีปมด้อยแต่อยากแสดงปมเด่น เข้าหลัก

ที่ว่า

 อวดกล้า เป็นสมบัติของคนขี้ขลาด

 อวดฉลาด เป็นสมบัติของคนโง่

 อวดโก้ เป็นสมบัติของคนจน

 คนที่รู้น้อย แต่ชอบอวดว่าตนรู้มากเรียกว่าอวดรู้

 คนที่มีรูปร่างไม่สะสวย แต่อยากจะอวดให้เขาเห็นว่าสวย เรียกว่า
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อวดโก้ ขี้ขลาดแต่อยากแสดงให้เขารู้ว่าเป็นคนเก่ง เรียกว่าอวดเก่ง โง่แต่ชอบ

อวดว่ารู้เรียกว่าอวดฉลาดหรือโง่แกมหยิ่ง

 รวมลักษณะของคนอวดตน คือ อวดรู้ อวดฉลาด อวดโก้ อวดเก่ง

อวดดีเป็นเรื่องเสียแก่ตัวเองทั้งนั้น

๔.๕ ทะนงตน 
 ความทะนงตนมีลักษณะผยองอยู่ในทีเข้าใจว่าตนดีอย่างเลอเลิศต่าง

จากยกตนตรงที่ว่าไม่ทับถมข่มขี่ผู้อื่นแต่แสดงออกทางท่าทางและท่วงทีอย่างที่

เรียกว่าหัวสูงต่างจากอวดตนเพราะอวดตนเป็นไปอย่างเรียบๆไม่ถึงกับเย่อหยิ่ง

ทะนงตนมีอาการเย่อหยิ่งจองหองหัวสูงดังนี้คือลักษณะของทะนงตน

๔.๖  ถือตน 
 ถือตนหรือถือตัว มีลักษณะพองหรือเบ่ง เข้าแบบ “ชูแต่หางเองอ้า

อวดอ้างฤทธี” ไว้ตัวไม่ค่อยจะสุงสิงกับใคร จะพูดก็ไม่เต็มใจพูด แสดงท่าทาง

ใหญ่โตอาการเหล่านี้มีในคนที่ถือตัว

 เหตุที่ทำให้คนถือตัว ก็คือ ถือว่ามั่งมีกว่า ถือว่าตระกูลดีกว่า ถือว่า

ความรู้ดีกว่าถือว่าตำแหน่งสูงกว่าถือว่ารูปร่างดีกว่า เป็นต้น เรามักพูดเองหรือ

ได้ยินคนอื่นพูดว่าคนที่ถือตัวในลักษณะต่างๆกันเช่นพูดว่าถือตัวว่ามีเงินบ้าง

ถือตัวว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตบ้าง ถือตัวว่ามีความรู้บ้าง ถือตัวว่ามีตำแหน่งสูง

บ้างที่พูดดังนี้ก็เพราะผู้พูดได้ถูกคนประเภทถือตัว ทำล่วงเกินอย่างหนึ่งอย่างใด

แก่เขาเข้าหรือไม่ก็ได้แสดงท่าทางดูหมิ่นหรือปั้นปึ่งกับเขาเข้าการถือตนหรือ

ถือตัวนี้ ท่านจัดเป็นอุปกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่า “มานะ” ทำให้ขาดความเคารพ

นับถือจากผู้อื่นและเข้ากับใครไม่ได้เพราะความกระด้างกระเดื่องถือดีของตน

๔.๗ ลืมตน  

 ลืมตนหรือลืมตัว พูดตามหลัก ว่าเป็นคนมัวเมา ไม่รู้เท่าทันความเป็น

จริงของตนว่า เมื่อตนเกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บและตายในที่สุดมัวลุ่มหลง
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ระเริงไปในทางที่ผิดไม่คิดสร้างตัวไม่คิดทำความดี

 อีกประการหนึ่งผู้ที่ลืมตนมักไม่นึกถึงฐานะของตนว่า แค่ไหน เพียงไร

มักทำตนเกินฐานะที่เป็นอยู่จะใช้จ่ายก็ไม่นึกถึงรายได้เรียกว่าจ่ายเกินตัวเคย

ตกทุกข์ได้ยากแล้วกลับมั่งมีหรือพอมั่งมีก็มักจะเหลิงลืมภาวะเดิมของตนที่ได้ตก

ระกำลำบากมา เห่อเหิมจนถึงกับมัวเมากลายเป็นคนเมาลาภเมายศ เมาอำนาจ

ไม่นึกถึงว่าลาภยศอำนาจที่ตนได้มานั้นอาจจะต้องเสื่อมในภายหลัง

๔.๘ ปล่อยตน 
 การปล่อยตน คือไม่รักษาภาวะของตน ทำตนให้ตกอยู่ในทางที่ต่ำ

เสมอมีดีอยู่แล้วก็ไม่รักษาความดีให้ยั่งยืนไม่ถือหลักคำสอนที่ว่า“จงรักษาความ

ดีของตนเหมือนเกลือรักษาความเค็มฉะนั้น” ลักษณะของคนปล่อยตน เช่นผู้มี

ความรู้ดีไม่ใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์กลับประกอบแต่กรรมที่เป็นโทษในที่สุด

ความรู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ เอาตัวไม่รอด ผู้ที่เกิดในตระกูลสูง ทำตนเป็นคนไม่มี

ตระกูล ทำให้เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ผู้ที่เคยเป็นคนมีระเบียบ มีความสะอาด

ละเอียดลออกลับทำตนเป็นคนปล่อยปละละเลยรุงรังเลอะเทอะหยาบผู้ที่เคย

แต่งตัวดีพิถีพิถันในการแต่งกายก็ปล่อยตัวเสียตนไม่มีดี

 อนึ่ง ผู้ที่ไม่มีอะไรดีมาเลย ควรจะสร้างตนให้ดีขึ้น กลับปล่อยตัวไป

ตามยถากรรมเช่นนี้ก็เข้าอยู่ในลักษณะของการปล่อยตนเหมือนกัน

๔.๙ ขายตน 
 การขายตน หมายความว่าทำตนให้หมดเกียรติ ทำให้เขาดูถูกตีราคา

ตัวให้ต่ำต้อยเห็นแก่ได้เล็ก ๆ น้อย ๆทอดตนให้ตกอยู่ในห้วงแห่งอบายมุข เช่น

เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันคบคนชั่วเกียจคร้านทำการงานเป็นต้น

คนขายตนย่อมได้รับแต่ความอัปยศอดสู หมดความมีหน้ามีตา เป็นที่ถูกดูหมิ่น

เหยียดหยามของคนทั่วไป
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๔.๑๐ เหยียดตน 
 เหยียดตนหรือหมิ่นตน คือเห็นว่าตนไม่มีสมรรถภาพที่จะทำอะไร ๆ

ได้เสียเลยต้องพึ่งคนอื่นไปทุกอย่างไม่คิดช่วยตัวเอง เริ่มจับทำอะไรเข้าก็มักจะมี

อาการเบื่อหน่ายนึกไปว่าทำไม่สำเร็จแน่ ๆ แล้วก็วางมือไม่ใช้สติปัญญาและ

ความอุตสาหะเพื่อฟันฝ่าให้ลุล่วงไปได้ในที่สุดคว้าน้ำเหลวตลอดชีวิต กลายเป็น

คนไม่มีแก่ใจที่จะทำอะไรๆได้เลยเพราะการเหยียดตน

 อนึ่ง การเหยียดตนหมายถึงการทำตนให้ต่ำ เพราะชอบสมาคมคบหา

กับคนเลวไม่ชอบที่จะสมาคมกับผู้รู้หรือคนดีจึงกลายเป็นคนต่ำต้อยตลอดชีวิต

 ตนมีลักษณะและอาการที่ทำให้เป็นไปได้หลายอย่างคือยกตน เห็น

แก่ตน อวดตน ทะนงตน ถือตน ลืมตน ปล่อยตน ขายตน และเหยียดตน

ดังกล่าวมาแล้วนั้นและในคนหนึ่ง ๆ อาจมีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม

ย่อมทำให้ความเป็นคนด้อยลงไปไม่น้อย เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการบังคับตนให้

อยู่ในลักษณะที่จะทำให้ความเป็นคนเด่นขึ้น

 ความรักเสมอด้วยตนไม่มี พระพุทธโอวาทบทนี้ให้ความจริงแก่เราว่า

อันความรักทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวตน เช่น รักพ่อแม่ รักญาติพี่น้อง รักมิตรสหาย

หรือรักคู่รัก ตลอดจนรักอะไรอื่นๆ ก็ไม่เท่ารักตน คือรักตัวของเรา เมื่อรักตนก็

ต้องมีวิธีที่จะทำตนให้ดีอยู่ได้เหมือนเรารักอย่างอื่นเราก็ต้องถนอมเพื่อให้ดีโดยวิธี

ใดวิธีหนึ่งดังเช่นรักลูกก็ต้องมีทั้งปลอบทั้งขู่ทั้งเฆี่ยนฉะนั้นภาษิตโบราณจึงมีว่า

รักวัวให้ผูก รักลูกให้เฆี่ยน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงแก่สิ่งที่เรารัก การรักตนก็เช่น

เดียวกันต้องมีวิธีแสดงความรักแก่ตนคือ“การบังคับตน” 

การบังคับตนมีหลักและวิธีการดังต่อไปนี้

 ๑. คุ้มครองตน

 ๒. รักษาตน

 ๓. สอนตน
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 ๔. ฝึกตน

 ๕. ตั้งตน

 ๖. รู้จักตน

 ๗. ไม่เห็นแก่ตน

 ๘. ชนะตน

 ๙. โจทก์ตน

๑๐. พิพากษาตน

๑๑. สงวนตน

๑๒. วางตน

๑๓. ถ่อมตน

 ๑๔. สร้างตน

๔.๑๑ คุ้มครองตน 
 การคุ้มครองตน คือควบคุมตัวให้ตั้งอยู่ในระเบียบที่ดี ไม่ยอมให้ความ

ไม่ดีเข้ามาถึงตนเหมือนการคุ้มครองบ้านของเรา เราก็ไม่ยอมให้โจรผู้ร้ายเข้าไป

ภายในได้

 อนึ่ง การคุ้มครองตน ท่านหมายถึงการควบคุมกิริยาอาการที่

แสดงออกเช่นยืนเดินนั่งนอนกินทำพูดคิดให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมไม่

ให้ตกอยู่ในลักษณะอวดตนทะนงตนและปล่อยตน

๔.๑๒ รักษาตน  
 การรักษาตน คือ ทำความสะอาดแก่ตนทั้งภายนอกและภายใน

ภายนอกได้แก่รักษาร่างกายให้หมดจดไม่ให้มีมลทินคือ เหงื่อไคลเข้าจับดูหมอง

และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยเบียดเบียนภายในได้แก่รักษาจิตใจ

ให้สะอาดปราศจากมลทินคือ  กิเลส คอยชำระล้างให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ

ไม่ให้ตกอยู่ในลักษณะยกตนเห็นแก่ตนและทะนงตน
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 อนึ่ง การรักษาตนได้แก่ประคองตนมิให้ตนตกไปในอบายมุขหรือ

อุปกิเลสหรือความล่มจม พยายามถนอมตนเหมือนมารดาถนอมบุตรมิให้ริ้นไต่

ไรตอม ฉะนั้นถ้าสามารถประคองตนให้ดีตลอดทั้ง ๓ วัยคือ ปฐมวัย มัชฌิมวัย

และปัจฌิมวัย ก็เชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตลอดไปถ้าไม่สามารถจะทำได้ทั้ง ๓ วัย

เพราะมัวลุ่มหลงปล่อยตนทะนงตัวเสียในวัยต้นจะทำดีในวัยกลางหรือในวัยหลัง

ก็ได้ชื่อว่ารักษาตนอยู่ได้เหมือนกันดังที่ว่าต้นคดปลายตรงยังใช้ได้ไม่ปล่อยตน

เสียจนเอาดีไม่ได้

๔.๑๓  สอนตน 
 การสอนตน ก็เพื่อให้ตนได้สำนึกในเรื่องควรไม่ควร ไม่ปล่อยตนให้

ฝักใฝ่ในทางที่จะนำความเสียหายมาสู่ตน คอยหักห้ามยับยั้งในเมื่อเห็นว่าการที่

ทำ คำที่พูด ของตนจะนำความหายนะมาสู่ตนเช่นเดียวกับมารดาบิดาสอนบุตร

ครูบาอาจารย์สอนศิษย์เพื่อหวังให้บุตรและศิษย์ประพฤติตนเป็นคนดีอนึ่งคนเรา

เมื่อสอนคนดีแล้วแม้จะสอนคนอื่นให้เขาทำในทางที่ถูกที่ควรก็ง่ายเพราะตนเป็น

ตัวอย่างที่ดีอยู่แล้ว คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่า “จะสอนสกลต้องสอนตนเสีย

ก่อน” 

 การสอนตนดีแล้วย่อมได้ผลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น คือตนเองเป็นคนดี

และผู้อื่นก็ถือแบบอย่างที่ดีจากตนไปประพฤติ

๔.๑๔ ฝึกตน 
 ฝึก คือทำให้เรียบ ทำให้เข้าระเบียบ ทำให้ละพยศ ทำให้ตรง ฝึกตน

คือทำตนให้เรียบร้อย ทำตนให้เข้าระเบียบ ทำตนให้ละพยศ ทำตนให้ตรง การ

ทำตนให้เป็นไปตามวิธีดังกล่าวนี้ต้องอาศัยการฝึกตน ดัดตน เหมือนช่างไม้ตัดไม้

ให้เรียบและตรงฉะนั้นการฝึกตนนั้นควรฝึก

 ๑. ให้เป็นคนตรงต่อเวลา

 ๒. ให้มีความคิดช่วยตัวเอง
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 ๓. ให้มีความรักหน้าที่

 ๔. ให้มีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้อำนาจฝ่ายต่ำ

 เมื่อฝึกให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอแล้วหนักๆก็ชินไปเองถึงคราวก็ทำไป

ได้เองเป็นอันกำจัดความเห็นแก่ตนปล่อยตนถือตนลืมตนทะนงตนให้หมดไป

๔.๑๕ ตั้งตน 
 การตั้งตนหมายความถึงตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเช่นเดียวกับเรานำของ

ที่รักที่ชอบใจไปตั้งไว้ในที่ที่สะอาดและปลอดภัย ธรรมดาของที่จะนำไปตั้งต้องมี

ฐานรองรับฉันใดการที่จะนำตนไปตั้งก็ต้องมีฐานรองรับฉันนั้น ฐานที่จะรองรับ

ตนนั้นได้แก่สุจริตคือความประพฤติทางกาย วาจา และใจ ทางกายได้แก่ไม่

เบียดเบียนกัน การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในทางชู้สาว การไม่เสพสุรา

ยาเมาทางวาจาได้แก่การไม่พูดเท็จการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดเพ้อเจ้อการไม่

พูดหยาบคาย ทางใจได้แก่การไม่คิดอยากได้ของใครด้วยความโลภ การไม่คิด

พยาบาทปองร้ายใครการเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

 เมื่อนำตนไปตั้งไว้บนฐานคือ สุจริต ดังกล่าวนี้ชื่อว่า ตั้งตนไว้ในทางที่

ชอบเป็นอันกำจัดการขายตนเหยียดตนเสียได้

๔.๑๖ รู้จักตน 
 การรู้จักตน คือรู้จักถึงฐานะเช่นความเป็นอยู่ความรู้ความสามารถ

ตระกูลยศศักดิ์และอื่นๆของตนเป็นอย่างดีแล้วทำตนให้เหมาะสมกับฐานะของ

ตนไม่มากไม่น้อยเกินไปทำให้พอเหมาะพอควรพอดีเช่นนี้ชื่อว่ารู้จักตน

เมื่อรู้จักตน และทำให้เหมาะสมแล้ว ก็เป็นอันจำกัดความยกตน อวดตน ถือตน

ลืมตนและทะนงตนเสียได้

๔.๑๗ ไม่เห็นแก่ตน  
 การไม่เห็นแก่ตนคือการรู้จักเสียสละ เท่าที่สามารถจะทำได้ ไม่เห็น

แก่ความสะดวกสบายและประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ ต้องนึกถึงผู้อื่นไว้บ้าง
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เพราะการเป็นอยู่ของคนเราเนื่องด้วยผู้อื่นตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อเป็นดังนี้จึงต้อง

ทำตนให้เป็นคนมีจิตใจกว้างขวาง ไม่คับแคบจนขาดจากสังคมเมื่อสังคมตั้ง

ข้อรังเกียจขึ้นแล้ว ก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของตนได้รับแต่ความอึดอัดไม่ปลอด

โปร่งขาดการเอาใจใส่ถึงคราวได้รับทุกข์ก็ไม่มีผู้ช่วยเหลือ

 การไม่เห็นแก่ตนทำให้เป็นคนกว้างขวางในหมู่คณะ มีผู้คอยช่วยเหลือ

ผูกมิตรไม่มีศัตรูจิตใจสะอาดกำจัดความเห็นแก่ตัวให้หมดไป

๔.๑๘ ชนะตน 
 การชนะตนนี้อยู่ที่กำลังใจ ต้องมีใจเข้มแข็งไม่อ่อนแอ เหมือนการจะ

เอาชนะผู้อื่นก็ต้องมีกำลังกายแข็งแรงกล้าหาญชนะตนก็ต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

ต้องมีความเพียรคือพยายามในการที่ต้องทำเสมอ บากบั่นในการที่ต้องฟันฝ่า

อุตสาหะในการที่ติดขัดคิดจะทำอะไรในทางที่เป็นคุณประโยชน์ต้องทำ และ

ทำให้ตลอดแม้การนั้นจะยากแสนยาก

 อนึ่งต้องเอาชนะตนต้องรั้งตนไม่ให้หันไปในทางที่ผิดข้อนี้เป็นความ

สำคัญที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน เพราะมนุษย์รู้จักตั้งตนมิให้หันไปใน

ทางที่ผิดแต่สัตว์ขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อมันมีความต้องการอะไรขึ้นมันก็ตรงเข้าไป

เอาเฉยๆโดยไม่เกรงใจใครถ้าเขาไม่ให้บางทีมันก็กัดหรือทำร้ายเอาถ้ามันโกรธ

ไม่ชอบใจใคร มันก็ตรงเข้าทำอันตรายโดยไม่รั้งรอ มนุษย์ที่เอาชนะตนไม่ได้ก็มี

ลักษณะเช่นเดียวกับสัตว์จำพวกนี้ เมื่อต้องการอะไรก็แย่งชิงลักขโมยมิได้

คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่น ส่วนคนที่เราชนะตน รู้จักยับยั้งใจไม่ทำอะไร

ตามใจหรือตามความต้องการย่อมนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วย

 การชนะตนเป็นการชนะที่ควรได้รับการยกย่องอย่างสูงยิ่งกว่าการชนะ

อย่างอื่นเป็นการชนะกิเลส ซึ่งเป็นมารร้ายและเป็นศัตรูอย่างสาหัสของตน เมื่อ

ขับไล่ศัตรูคือกิเลสออกไปจากตนได้แล้วก็ได้ชื่อว่ามีชัยชนะอันเป็นความสวัสดี

ของตน
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๔.๑๙ โจทก์ตน 
 การเป็นโจทก์ตน หมายความว่า ฟ้องตน ติตน ท้วงตน ตักเตือนตน

โดยไม่เข้ากับตนเมื่อเห็นตนดำเนินไปในทางที่ผิดต้องจัดการฟ้องตน ติตน

ท้วงตน และตักเตือนตนทันที ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาคอยว่ากล่าว และควรดู

การกระทำของตนให้มากกว่าที่จะไปดูการกระทำของคนอื่นและควรเห็นโทษ

ของตนก่อนที่จะไปมองเห็นโทษของคนอื่น ปกติคนเรามักมองเห็นโทษของคน

อื่นง่าย ส่วนโทษของตนมองเห็นยาก ดังคำกลอนที่พระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งแต่ง

ไว้ว่า

 โทษคนอื่นเราเป็นเห็นภูเขา

 โทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขน

 ตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทน

 ตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไร

 ด้วยเหตุนี้การโจทก์ตนจึงจำเป็นแก่คนที่ไม่เข้ากับคนเพราะเมื่อโจทก์

ตนอยู่เสมอๆ แล้วก็จะทำให้ตนเกิดความละอายตนขึ้นมาเอง ไม่กล้าทำในสิ่งที่

ผิดอีกต่อไป

๔.๒๐ พิพากษาตน 
 การพิพากษาตน คือตัดสินชี้ขาดการกระทำของตน เมื่อเห็นว่าการ

กระทำนั้นเป็นไปในฝ่ายผิดแล้วกลับตนใหม่ไม่ใฝ่ใจฝืนขืนทำเช่นนั้นอีกต่อไป

เหมือนนักโทษที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษเพราะทำความผิดแล้วกลับตนไม่

ประพฤติผิดอีกก็เป็นการดีแก่ตัวเอง

 อนึ่ง การพิพากษาตนนี้เท่ากับเป็นการลงโทษตัวเองเพราะความผิด

เป็นทางหนึ่งที่ทำให้คนเราเมื่อได้รับผลกรรมของตนจะได้ไม่โทษโน่นโทษนี่

แทนที่จะโทษอย่างอื่นก็กลับโทษตนเองเสียเช่น เราเดินไปเตะของที่เขาวางไว้

แทนที่จะโทษคนที่เอามาวางเกะกะเราก็โทษตนเองที่ไม่ดูให้รอบคอบ เราถูก
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ฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลแทนที่จะโทษคนฟ้องเราก็โทษตนเองที่เราคงต้องมีเหตุ

ทำให้เขาฟ้องร้องเราถูกเขาทำร้ายแทนที่จะไปโทษคนทำร้ายเราก็โทษตนเองว่า

เราคงต้องไปทำอะไรแก่เขาเข้าบ้างจนเป็นเหตุให้เขาทำร้าย เราถูกดุ ถูกว่าเราคง

ไปทำอะไรมิดีมิร้ายขึ้นเขาจึงดุจึงว่าดังนี้เป็นต้นเมื่อเราได้พิพากษาตนเองอย่าง

นี้แล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เราได้คิดและพยายามทำแต่ความดีต่อไป 

๔.๒๑ สงวนตน 
 การสงวนตน ก็เหมือนเราสงวนของที่รักไว้ เพื่อนำออกใช้เมื่อคราว

จำเป็น เช่น สงวนของกิน ของใช้ไว้เมื่อถึงคราวคับขันจะได้ไม่เดือดร้อนหรือใน

ร่างกายของเรา เรามีของต้องสงวนเราก็สงวนไว้ โดยไม่ยอมให้ใครแตะต้องได้

การสงวนตนก็เหมือนกัน เราสงวนเพื่อให้มีสุขภาพดีโดยเว้นสิ่งที่เป็นโทษทาง

ร่างกายเมื่อถึงคราวมีโรคภัยก็จะได้มีกำลังต้านทานอยู่ได้

 อนึ่ง การสงวนตนได้แก่การระวังความชั่วที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้น

พยายามละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป พยายามทำความดี เมื่อได้ดีแล้วก็

รักษาไว้ไม่ให้เสื่อมเช่นเดียวกับเราสงวนของใช้เราระวังไม่ให้เปื้อน เมื่อเปื้อนก็

พยายามล้างและซักฟอกแล้วเก็บไว้มิให้บุบสลาย

 การสงวนตนนี้เป็นคุณที่กำจัดการปล่อยตนและการเหยียดตนให้หมดไป

๔.๒๒ วางตน 
      การวางตน ก็คือทำตนให้พอดีพองาม วางตนให้เหมาะสมกับ

กาลเทศะในกาลใดสถานที่ใดควรวางตนอย่างไร  แสดงกิริยาท่าทางอย่างไร

ควรพูดอย่างไร ผู้ที่รู้จักวางตัวเชื่อว่าสามารถในการปกครองตัวเอง หลักของการ

วางตัวนี้น่าจะได้แก่สัปปุริสธรรม๗ประการคือ

 ๑. รู้จักเหตุ

 ๒. รู้จักผล

 ๓. รู้จักตน
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 ๔. รู้จักประมาณ

 ๕. รู้จักกาล

 ๖. รู้จักบริษัท

 ๗. รู้จักบุคคล

 เมื่อตั้งอยู่ในหลัก๗ประการนี้แล้วเป็นอันเข้าไหนเข้าได้ไม่เคอะเขิน

 อนึ่งการวางตนนี้สำคัญที่สุดเพราะเป็นทางมาแห่งความสามัคคีและ

การประสานไมตรีระหว่างกันและกันให้สนิทแน่นยิ่งขึ้น การวางตัวให้ถูก ย่อม

กำจัดการยกตนเห็นแก่ตนอวดตนและถือตนเสียได้

๔.๒๓ ถ่อมตน 
         การถ่อมตน ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่แสดงความยิ่งใหญ่ของตน ชอบที่ฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะเป็นคนสูงกว่าตน เสมอตน หรือต่ำกว่าตน ไม่

สำคัญตนว่ารู้อะไรๆดีทุกอย่างชอบศึกษาและไต่ถามเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตน

ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น ถ้าเป็นผู้น้อยก็แสดงความอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่

เสมอกับตนหรือแม้ต่ำกว่าตน โดยไม่คำนึงถึงว่าตนมีฐานะดีกว่า มีความรู้ดีกว่า

มีตระกูลดีกว่า เป็นต้น ถือหลักที่ว่า “เป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมกร เหนื่อยไป

ก่อนคงสบายเมื่อปลายมือ”

 การถ่อมตนนี้เป็นการปลูกฝังความรัก เคารพนับถือและกรุณาปรานี

จากผู้อื่นและกำจัดความยกตนอวดตนถือตนทะนงตนให้หมดไป

๔.๒๔ สร้างตน 

 การสร้างตน คือปรับปรุงตนให้เจริญทั้งในด้านอาชีพและจิตใจ ใน

ด้านอาชีพได้แก่การก่อร่างสร้างตัวให้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน ไม่งอ

มืองอเท้าเก็บหอมรอมริบรู้จักออมและประหยัดบากบั่นในการศึกษาเพื่อสร้าง

เสริมวิทยฐานะให้สูงขึ้น
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 ในด้านจิตใจพยายามสร้างจิตใจให้สำนึกในการอันควรและไม่ควรสร้าง

กำลังใจให้เข้มแข็ง เพื่อต่อสู้อุปสรรคนานาชนิด สร้างตนให้มีสมรรถภาพสร้าง

ความคิดที่จะช่วยตัวเอง สร้างอำนาจให้เกิดแก่ตนในทางที่ถูกธรรม เรียกว่า

อาศัยธรรมเป็นอำนาจไม่ใช่ใช้อำนาจเป็นการสร้างตนทำให้ตนมีหลักฐานมีความ

เป็นอยู่สบาย ไม่เป็นคนหลักลอยหรือที่เรียกว่า “พ่อพวงมาลัย” ทำให้ตนมี

กำลังใจดีมีความประพฤติดีเป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไป

 หลักต่างๆ ที่ใช้สำหรับบังคับตามที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นวิธีที่จะทำให้

การปฏิบัติตนดำเนินไปในทางที่ดีงามเป็นการช่วยตนให้อยู่ในกรอบ ในหลัก ใน

ระเบียบในแบบไม่เป็นคนนอกกรอบนอกหลักนอกระเบียบนอกแบบ

 ความจริงเรื่องของตนนี้ เป็นเรื่องสำคัญมากและสำคัญกว่าอย่างอื่น

ศัตรูภายนอกที่ว่าร้ายก็ไม่ร้ายเท่าตนเป็นศัตรู ผู้อุปการคุณอื่น ๆ ที่คอยเกื้อกูล

อุดหนุนเราหวังจะให้เราได้รับความสุขความเจริญ เช่น มารดา บิดา ครูบา

อาจารย์ และญาติมิตรสหาย เป็นต้น ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับตน ซึ่งจะทำให้เป็น

ที่พึ่งของตน คนอื่นเราพึ่งได้ก็จริง แต่จะทำให้ดีให้ชั่วนั้นอยู่ที่ตน มารดา บิดา

ครูบาอาจารย์ ปรารถนาให้เราดี แต่ถ้าเราเอาดีไม่ได้ ก็หมดดีที่ตัวเองยื่นโยนให้

กันไม่ได้ นอกจากตัวทำให้แก่ตัวเอง การเป็นดังนี้จึงต้องบังคับตนโดยวิธีดังกล่าว

นั้นเพื่อความสวัสดีแก่ตน
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บทที่  ๕ 
พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม 

 

๕.๑ จุดมุ่งหมายของการพัฒนาคนและสังคม 
 ชีวิตจะดีงามมีความสุข ประเทศชาติจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะ

ร่มเย็นเกษมศานต์ด้วยปัจจัยสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาคน ซึ่งจะทำให้คนเป็น

คนดีมีความสุข และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนก็ด้วยการ

ศึกษา

 คนที่มีการศึกษา ตลอดจนจบการศึกษาแล้ว เรียกว่า “บัณฑิต”

ปัจจุบันเรียกคนที่ศึกษาจบปริญญาตรีแล้วว่าเป็น“บัณฑิต” เมื่อว่าโดยเนื้อหา

สาระ บัณฑิต ก็คือคนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท

พัฒนาชีวิตของตนจนลุถึงประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิต

 ขอให้พิจารณาพุทธพจน์ต่อไปนี้

 “บุคคลผู้ไม่ประมาท เข้าถึงจุดหมายทั้งสอง คือจุดหมายในเรื่องที่

ตาเห็น และจุดหมายที่เลยตาเห็น ชื่อว่าเป็นบัณฑิต, บุคคลนั้นเรียกว่าเป็น

บัณฑิตเพราะบรรลุประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย”

 “ดูกรภิกษุในสัตวโลกนี้ บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก ย่อมไม่คิด

การเพื่อเบียดเบียนตน ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดการเพื่อ

เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย, ย่อมคิดการเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน ย่อมคิดการที่

เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น ย่อมคิดการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ทั้งสองฝ่าย

ย่อมคิดการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งหมดทีเดียว, ดูกรภิกษุ ด้วยเหตุผล

อย่างนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก”

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ชื่อว่าเป็น

ผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกล่าวคือภิกษุ
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 ๑. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมดี (ศีล) ด้วยตนเอง และชักนำ
ผู้อื่นในการทำพฤติกรรมดี(ศีล)ให้ถึงพร้อม
 ๒. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจิตที่ฝึกดี (สมาธิ) ด้วยตนเอง และชักนำ
ผู้อื่นในการทำภาวะจิตที่ฝึกดี(สมาธิ)ให้ถึงพร้อม
 ๓. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นในการทำ
ปัญญาให้ถึงพร้อม
 ๔. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความมีจิตใจเป็นอิสระ (วิมุตติ) ด้วยตนเอง
และชักนำผู้อื่นในการทำความมีจิตใจเป็นอิสระ(วิมุตติ)ให้ถึงพร้อม
 ๕. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความหยั่งรู้หยั่งเห็นในวิมุตติด้วยตนเอง
และชักนำผู้อื่นในการทำวิมุตติให้ถึงพร้อม
 ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อ
ประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น”
 “ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเชื่อถือ
หลักการที่ถูกต้อง (ศรัทธา) ด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความ
เชื่อถือ หลักการที่ถูกต้อง, ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมดี (ศีล) ด้วยตนเอง
และชักนำผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมดี,  ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเผื่อแผ่
เสียสละ(จาคะ)ด้วยตนเองและชักนำผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความเผื่อแผ่เสียสละ,
ทั้งเป็นผู้ใฝ่ใจไปเยือนหาพระภิกษุด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นให้ไปเยือนหาพระ
ภิกษุ, ทั้งเป็นผู้ใฝ่ใจสดับสัทธรรมด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นให้สดับสัทธรรม,
ทั้งเป็นนักทรงจำหลักธรรมที่สดับแล้วด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นให้ทรงจำ
หลักธรรมไว้, ทั้งเป็นนักพิจารณาไตร่ตรองอรรถแห่งหลักธรรมที่ได้สดับแล้วด้วย
ตนเอง และชักนำผู้อื่นในการพิจารณาไตร่ตรองอรรถแห่งหลักธรรมที่ได้สดับ
แล้ว, ทั้งเป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักด้วยตนเอง และ
ชักนำผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักด้วย, ดูกรมหานาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
มานี้อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น”
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๕.๒ ประโยชน์หรือคุณค่าที่เป็นจุดหมายของชีวิต 
 เรียกว่า อัตถะ หรือ อรรถ มี ๒ ระดับ ถ้าแยกละเอียด แบ่งเป็น ๓
ระดับคือ
 ๕.๒.๑	 จุดหมายขั้นตาเห็น หรือประโยชน์ปัจจุบันทันตา (ทิฏฐธัมมิ
กัตถะ)ที่สำคัญคือ
  ๑) ความมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง  สง่างาม  ไร้โรค
ตลอดจนมีอายุยืนยาว
  ๒) ความมีทรัพย์สินเงินทอง อย่างน้อยมีอาชีพการงาน
พึ่งตนได้ในทางเศรษฐกิจ
  ๓) การมีครอบครัวที่มั่นคงผาสุก ตลอดจนวงศ์ตระกูลเป็น
ที่นับถือ
  ๔) ความเป็นที่ยอมรับในสังคม มีสถานภาพดี มีชื่อเสียง
เกียรติคุณพรั่งพร้อมด้วยยศไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศบริวารยศหรืออิสริยยศ
 ๕.๒.๒	 จุดหมายขั้นเลยตามองเห็น หรือประโยชน์เบื้องหน้า
(สัมปรายิกัตถะ)เช่น
  ๑) การมีความสุขทางจิตใจ ด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัย
ซาบซึ้งในบุญกุศลและมั่นใจในการทำกรรมดี

   ๒) ความอิ่มใจมั่นใจในชีวิตของตนที่มีความประพฤติสุจริต

ดีงามได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง

   ๓) ความอิ่มใจภูมิใจในความมีชีวิตที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์

ที่ได้เสียสละทำการสร้างสรรค์เกื้อกูลไว้แก่เพื่อนมนุษย์และสังคม

   ๔) ความแกล้วกล้ามั่นใจ และปลอดโปร่งเบิกบานใจ

เนื่องจากมีความรู้มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาและจัดทำดำเนินกิจการต่างๆให้สำเร็จ

ลุล่วงไปได้
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    ๕) ความสบายใจมั่นใจในกรรมที่ได้ประกอบไว้อันเป็นบุญ
กุศลดีงามสุจริต เป็นหลักประกันชีวิตในภพหน้าสามารถจากโลกนี้ไปโดยไม่ต้อง
หวาดหวั่นกลัวภัยแห่งทุคติ
  ๕.๒.๓	 จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง (ปรมัตถะ) หมายถึง
ความมีจิตใจที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง บรรลุภาวะที่เรียกสั้น ๆ
ว่านิพพานซึ่งเป็นอิสรภาพสันติและความสุขอย่างสูงสุดที่เกิดจากความรู้แจ้ง
หยั่งเห็นความจริงแท้ของโลกและชีวิต มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรม
คือความผันผวนปรวนแปรเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย ปลอดโปร่งผ่องใส
เบิกบานเป็นสุขและสะอาดบริสุทธิ์ได้ตลอดทุกเวลามีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา
อย่างแท้จริง
  คนที่จะชื่อว่าเป็นบัณฑิต หรือผู้มีการศึกษา จะต้องมีชีวิตที่บรรลุ
จุดหมายอย่างน้อยถึงระดับที่๒คือสัมปรายิกัตถะ
  อนึ่งประโยชน์หรือจุดหมาย(อัตถะ)ทั้ง๒หรือ๓ระดับนี้แยกออก
ไปอีกเป็น๓ด้านซึ่งบัณฑิตที่แท้จริงจะต้องบำเพ็ญให้สำเร็จคือ
  ๑.	 ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือ ประโยชน์ ๓ ระดับที่กล่าวข้างต้น
นั้นที่พึงทำให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือพัฒนาชีวิตของตนเองให้ลุถึง
  ๒.	 ประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) คือประโยชน์ ๓ ระดับที่กล่าวข้างต้น
นั้น ที่พึงช่วยเหลือให้ผู้อื่นหรือเพื่อนมนุษย์ได้บรรลุถึงด้วยการชักนำให้เขาพัฒนา
ชีวิตของเขาเองขึ้นไปจนเข้าถึงตามลำดับ
  ๓.	 ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ถือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ประโยชน์แก่สังคมทั้งหมดโดยเฉพาะสภาพและปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่พึงช่วยกัน
สร้างสรรค์บำรุงรักษา อันจะเกื้อหนุนให้ทั้งตนและผู้อื่นเข้าถึงจุดหมายทั้ง ๓
ระดับนั้น
  ในหลายกรณีท่านพูดให้สั้นเพื่อสะดวกในการสื่อสาร โดยแบ่งเป็น
เพียง๒อย่างคือประโยชน์ตน(อัตตัตถะ)และประโยชน์ผู้อื่น(ปรัตถะ)ในกรณี
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เช่นนี้พึงเข้าใจว่าคำว่าประโยชน์ทั้งสองฝ่าย(อุภยัตถะ)ก็คือประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อื่นที่ประสานเข้าด้วยกันนั่นเอง
  โดยทั่วไป มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกตนให้บรรลุอัตถะทั้ง ๓
ระดับ และมีหน้าที่ที่จะต้องบำเพ็ญประโยชน์หรืออัตถะทั้ง ๓ ด้าน ทุกคนจึง
สามารถเป็นบัณฑิตด้วยการฝึกตนและด้วยการปฏิบัติตามหลักการที่กล่าวมานี้
  การฝึกตนของมนุษย์นั้น เรียกว่า การศึกษา (สิกขา) หรือการพัฒนา
ชีวิต (ภาวนา) เราจึงพูดด้วยภาษาทางวิชาการว่า บุคคลเป็นบัณฑิตด้วยการ
ศึกษา(สิกขา)หรือด้วยการพัฒนาชีวิต(ภาวนา)
  การฝึกตนที่เรียกว่า การศึกษา (สิกขา) หรือการพัฒนาชีวิต (ภาวนา)
นั้น มนุษย์อาจแสวงหา หรือทำให้สำเร็จได้ ทั้งจากการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน
ของระบบที่จัดตั้งกันขึ้นไว้ในสังคมมนุษย์ คือในสถาบันการศึกษาต่างๆ และจาก
การเรียนรู้ด้วยวิธีการอย่างอื่น ซึ่งเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นการศึกษานอกระบบไม่ว่า
ด้วยวิธีใดก็ตาม ถ้าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นอยู่อย่างไม่
ประมาทและได้พัฒนาชีวิตของตนจนบรรลุประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมาย (อัตถะ)
ที่กล่าวมาแล้ว บุคคลผู้นั้นก็เป็นบัณฑิต โดยมิต้องคำนึงว่า เขาจะศึกษาในระบบ
หรือ นอกระบบ หรือจากการเรียนรู้และฝึกฝนในการดำเนินชีวิตของเขาเอง
ก็ตาม
  ถ้าเขามีคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนี้ โดยผ่านการศึกษา
ในระบบเขาก็เป็นบัณฑิตทั้งโดยสาระและโดยรูปแบบ
  ถ้าเขามีคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนี้ โดยมิได้ผ่านการ
ศึกษาชนิดที่จัดตั้งขึ้นเป็นระบบในทางสังคมเขาก็คงเป็นบัณฑิตโดยสาระ
๕.๓ หลักการของการศึกษา 
  การศึกษา (สิกขา) แยกซอยออกไปเป็น ๓ ด้าน โดยสอดคล้องกับ

องค์ประกอบแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี๓ด้านคือพฤติกรรมจิตใจและ

ปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
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 ๕.๓.๑ ศีลคือการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมหมายถึงการพัฒนา
พฤติกรรม ทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมี
ผลดี ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ว่านั้น มีอยู่สองประการ ประการแรก คือสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม ได้แก่ เพื่อนมนุษย์ (ในความหมายเดิมทางพุทธศาสนารวมทั้งสัตว์อื่นทั้ง
หลายทั้งปวงด้วย) และประการที่สองคือ สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีและสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ
   ศีลแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ๔หมวดคือ
   ๑)	 การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาติโมกขสังวร) เมื่อ
คนอยู่ร่วมกัน หรือทำงานทำกิจการทั้งหลายร่วมกัน เป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน
เป็นองค์กร ตลอดจนเป็นประเทศชาติ จะต้องมีกฎเกณฑ์กติกา ตลอดจน
กฎหมาย เพื่อจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรียบร้อยและความประสาน
สอดคล้องที่ช่วยเอื้อโอกาสให้ชีวิตความเป็นอยู่ และกิจการต่างๆดำเนินไปด้วย
ดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น ดังเช่นพระสงฆ์ใน
พุทธศาสนา มีวินัยแม่บทที่เรียกชื่อเฉพาะว่า ปาติโมกข์ ซึ่งเรามักเรียกกันง่าย ๆ
ว่าศีล ๒๒๗ ชุมชนอื่น เช่น โรงเรียน ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นวินัยแม่บท
อย่างนี้เช่นเดียวกัน
   วินัยแม่บทสำหรับสังคมคฤหัสถ์หรือสังคมแห่งมนุษยชาติ
ทั้งหมด ก็คือศีล ๕ ซึ่งถือว่าเป็นมนุษยธรรม เพราะเป็นบรรทัดฐานที่จะทำให้
มนุษย์มีวิถีชีวิตที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกันและรักษา
สังคมให้มีสันติสุข
   สังคมมนุษย์ส่วนย่อยลงไป เช่น ประเทศ สถาบัน องค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆนอกจากจะต้องรักษาศีล๕ แล้ว ก็ยังต้องปฏิบัติตามวินัย
แม่บทที่เป็นส่วนเฉพาะของตนเองย่อยลงไปอีกเช่น
   - กฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา
   - จรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆเช่นจรรยาแพทย์จรรยาบรรณ
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ของข้าราชการพลเรือนเป็นต้น
ฯลฯ

  ๒)	 การรู้จักใช้อินทรีย์	 (อินทรียสังวร) เรารับรู้สิ่งแวดล้อมโดย
ผ่านทางอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็นเช่นดูไม่เป็น
ฟังไม่เป็น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเกิดโทษ เช่น เกิดความลุ่มหลงมัวเมา ถูก
หลอกลวง และเสื่อมเสียสุขภาพ เป็นต้น ตลอดจนนำไปสู่การใช้มือ และสมอง
เพื่อการแย่งชิง หรือทำลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินทรีย์ ให้ดู ฟัง
เป็นต้น อย่างมีสติ เมื่อดูเป็น ฟังเป็น เช่นดูทีวีเป็น ฟังวิทยุเป็น รู้จักใช้ตาหู
แสวงหาความรู้ เป็นต้น ก็จะได้ปัญญา ได้คุณภาพชีวิตและนำไปสู่การใช้มือและ
สมองเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทำการสร้างสรรค์
  หลักปฏิบัติที่สำคัญในการใช้อินทรีย์คือ
  ก. รู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่จะดู จะฟัง เป็นต้น แยกแยะได้
อย่างรู้เท่าทันว่า สิ่งใดรายการใด ดีงามหรือไม่ เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษ
เป็นภัย แล้วหลีกละเว้นสิ่งที่ชั่วร้าย เป็นโทษภัย และรับดูรับฟังสิ่งที่ดีงาม
เป็นประโยชน์
  ข. ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้ รู้จักประมาณ
รู้พอดี ไม่ปล่อยตัวให้ลุ่มหลงมัวเมา ตกเป็นทาสของสิ่งที่ดูที่ฟังเป็นต้นนั้น อันจะ
ทำให้สิ้นเปลืองเงินทองสูญเสียเวลาเสียการงานเสียการเล่าเรียนเป็นต้น
  ค. ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง ไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจ

ไม่ชอบใจ แต่รู้จักดู รู้จักฟัง ให้ได้คุณค่าที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น

โดยเฉพาะที่สำคัญคือต้องให้ได้ปัญญา และคติที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาชีวิตและสังคม

  ๓)	 การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์	 (อาชีวปาริสุทธิ) การทำมาหา

เลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรมหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ถ้ามีผู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธี

ทุจริต เป็นมิจฉาชีพ  นอกจากชีวิตของตนนั้นเองจะชั่วร้าย เสื่อมเสียแล้ว ก็จะ
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ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมากจึงต้องย้ำเน้นกันอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนา
สัมมาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพคือหา
เลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริตไม่ผิดกฎหมายสัมมาชีพพึงมีลักษณะที่สำคัญๆดังนี้
   - เป็นอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ก่อเวรภัยหรือ
    สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่สังคม
   - เป็นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์
    ชีวิตและสังคมในทางใดทางหนึ่ง
   - เป็นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผู้ทำได้พัฒนาชีวิตของตนให้
    งอกงามยิ่งขึ้น ทั้งด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้าน
    ปัญญา
   - เป็นอาชีพการงานที่ไม่ทำลายคุณค่าของชีวิตและไม่
    เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต แต่ทำให้ชีวิตของตนมีคุณค่าน่า
    ภาคภูมิใจ
   - เป็นอาชีพการงานที่ทำให้ได้ปัจจัยเลี้ยงชีวิตมาด้วย
    เรี่ยวแรงกำลังกายกำลังสติปัญญาความเพียรพยายาม
    ความสามารถ และฝีมือของตน และทำให้ได้ฝึกฝน
    พัฒนาความเชี่ยวชาญ จัดเจน หรือฝึกปรือฝีมือในทาง
    สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป
  ๔) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา)
พฤติกรรมของมนุษย์ในที่สุดก็มาลงที่การกิน ใช้ เสพบริโภคถ้ามนุษย์ไม่พัฒนา
พฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก่อปัญหาอย่างมากทั้งแก่ชีวิต แก่สังคมและ
แก่โลกเพราะเขาจะกินใช้บริโภคปัจจัย๔และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายรวมทั้ง
เทคโนโลยี ด้วยโมหะ ก่อให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมา ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ความ
เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต การใช้จ่ายสิ้นเปลือง การขัดแย้งแย่งชิงเบียดเบียนกันใน
สังคม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และการก่อมลภาวะ เป็นต้น จึงต้อง
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พัฒนาพฤติกรรมในการกินใช้เสพบริโภคให้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากปัญญาที่รู้
เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยี
นั้น ๆ เริ่มแต่รับประทานอาหารเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพดี
ไม่ใช่กินเพียงเอร็ดอร่อย  อวดโก้อวดฐานะ  หรือตื่นตามค่านิยมฟู่ฟ่า  ให้
เป็นการกินด้วยปัญญา ที่ทำให้รู้จักประมาณในการบริโภคหรือกินพอดี  ที่เรียก
ว่า โภชเนมัตตัญญุตา ตลอดจนการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ อย่างประหยัด ซึ่งทำให้ได้
ประโยชน์มากที่สุดโดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุด
   ปัจจัยปฏิเสวนาหมายถึง การใช้ปัญญาทำความเข้าใจแล้ว
บริโภคปัจจัยทั้งหลายให้ได้ผลตรงพอดีตามคุณค่าแท้จริงที่เป็นจุดหมายของการ
บริโภคสิ่งนั้นๆศีลหมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้
   ก. บริ โภคด้วยความรู้ตระหนักว่าการมี - ใช้ -บริ โภค
สิ่งเหล่านั้นมิใช่เป็นจุดหมายของชีวิต แต่มันเป็นปัจจัยเครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เรา
สามารถพัฒนาชีวิตและทำการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขที่สูงยิ่งขึ้นไป
   ข. บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
การบริโภคใช้สอยสิ่งนั้นๆ เช่น การสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปกป้อง
เท้า มิให้เป็นอันตรายจากสิ่งกระทบกระทั่งและเชื้อโรค เป็นต้น และเพื่อช่วยให้
เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็วทนทาน เป็นต้น มิใช่สวมใส่เพื่ออวดโก้แสดงฐานะกัน
ตามค่านิยมที่เลื่อนลอย
   ค. บริ โภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให้ ได้ปริมาณ
ประเภท และคุณสมบัติของสิ่งที่บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
การบริโภคสิ่งนั้นเช่น บริโภคอาหารในปริมาณและประเภทซึ่งพอดีกับความ

ต้องการของร่างกายที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี

   ง. สามารถละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัย

เกื้อหนุนชีวิต เช่น สิ่งที่ทำลายสุขภาพ  เป็นต้น โดยไม่เห็นแก่การเสพรส หรือ

ความโก้หรูหราเป็นต้น
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 ๕.๓.๒ สมาธิ หมายถึงการฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจมีความสำคัญ
อย่างยิ่งเพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้น
จากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง
ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและนำพฤติกรรมไปใน
ทางที่ดีงามด้วยแม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ
  ยิ่งกว่านั้น  ปัญญาจะเจริญงอกงามได้  ต้องอาศัยจิตใจที่
เข้มแข็ง สู้ปัญหาเอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่
คิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้ง
ซ่าน ไม่พลุ่งพล่านกระวนกระวาย คือต้องมีสมาธิ จึงจะคิดได้ชัดเจน เจาะลึก
ทะลุได้ และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาทำงาน
และพัฒนาอย่างได้ผล
  การพัฒนาจิตใจนี้ มีสมาธิเป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลาง จึง
เรียกง่ายๆ ว่า “สมาธิ” และอาจแยกออกได้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจ
ด้านต่างๆคือ
  ๑)	 พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ
คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ
เช่น
   - เมตตา คือความรัก ความปรารถนาดี เป็นมิตร
    อยากให้ผู้อื่นมีความสุข
   - กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้น
    จากความทุกข์
   - มุทิตา คือ ความพลอยยินดี พร้อมที่จะส่งเสริม
    สนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข หรือ
    ก้าวหน้าในการทำสิ่งที่ดีงาม
   - อุเบกขา คือ  ความวางตัววางใจเป็นกลาง เพื่อ
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    รักษาธรรม เมื่อผู้อื่นควรจะต้องรับผิดชอบต่อการ
    กระทำของเขาตามเหตุและผล
   - จาคะ คือ ความมีน้ำใจเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
    ไม่เห็นแก่ตัว
   - กตัญญูกตเวทิตา คือ ความรู้จักคุณค่าแห่งการ
    กระทำของผู้อื่น และแสดงออกให้เห็นถึงการรู้
    คุณค่านั้น
   - หิริคือความอายบาปละอายใจต่อการทำความชั่ว
   - โอตตัปปะคือ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชั่ว
    คร้ามขยาดต่อทุจริต
   - คารวะ คือ ความเคารพ ความใส่ใจรู้จักให้ความ
    สำคัญแก่สิ่งนั้นผู้นั้นอย่างถูกต้องเหมาะสม
   - มัทวะคือความอ่อนโยนสุภาพนุ่มนวลไม่กระด้าง
   ๒)	 พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดย
เสริมสร้างคุณสมบัติที่ทำให้จิตใจมีความเข้มแข็ง หนักแน่นมั่นคง แกล้วกล้า
สามารถทำกิจหน้าที่ได้ผลดีเช่น
    - ฉันทะคือความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์อยากรู้ความจริง
     และใฝ่ที่จะทำสิ่งดีงามให้สำเร็จ อยากเข้าถึงภาวะ
     ดีงามอันเลิศสูงสุด
    - วิริยะ คือ ความเพียรบุกฝ่าไปข้างหน้า เอาธุระ
     รับผิดชอบไม่ยอมทอดทิ้งกิจหน้าที่
    - อุตสาหะ คือ ความขยัน ความอึดสู้ ความสู้ยาก
     บากบั่นไม่ยั่นไม่ถอย

    - ขันติคือความอดทนความเข้มแข็งความทนทาน

     หนักแน่นมั่นคง
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    - จิตตะ คือ ความมีใจจดจ่อ ใส่ใจ อุทิศตัวอุทิศใจให้

     แก่กิจหน้าที่หรือสิ่งที่ทำ

    - สัจจะคือความตั้งใจจริงจริงใจและจริงจัง เอาจริง

     เอาจัง มั่นแน่วต่อสิ่งที่ทำไม่เหยาะแหยะ ไม่เรรวน

     ไม่กลับกลาย
    - อธิษฐาน คือ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ความมุ่งมั่น
     แน่วแน่ต่อจุดหมาย
    - ตบะคือพลังเผากิเลสกำลังความเข้มแข็งพากเพียร
     ในการทำกิจหน้าที่ให้สำเร็จ โดยแผดเผาระงับยับยั้ง
     กิเลสตัณหาได้ ไม่ยอมแก่ทุจริต และไม่เห็นแก่
     ความสุขสำราญปรนเปรอ
    - สติ คือ ความระลึกนึกได้ ไม่เผอเรอ ไม่เลื่อนลอย
     ทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องทุกอย่าง
     กำหนดจิตใจกับกิจหน้าที่ หรือสิ่งที่ทำ กั้นยั้งใจจาก
     สิ่งที่เสื่อมเสียหายเป็นโทษ และไม่ปล่อยโอกาสแห่ง
     ประโยชน์หรือความดีงามความเจริญให้เสียไป
    - สมาธิคือภาวะจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่ได้ที่อยู่ตัวสงบ
     อยู่กับสิ่งที่ต้องการทำ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่แกว่งไกว ไม่มี
     อะไรรบกวนได้
   ๓)		พัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ	
คุณสมบัติที่ควรเสริมสร้างขึ้นให้มีอยู่ประจำในจิตใจ เพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดี
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายอย่างโดยเฉพาะ
    - ปราโมทย์ คือ ความร่าเริง สดชื่น เบิกบานใจ ไม่
     หดหู่หรือห่อเหี่ยว
    - ปีติคือความอิ่มใจปลาบปลื้มเปรมใจฟูใจไม่โหย
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     หิวแห้งใจ
    - ปัสสัทธิ คือความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจ ไม่คับ
     ไม่เครียด
    - สุข คือ ความคล่องใจ สะดวกสบายใจ สมใจ ไม่มี
     อะไรบีบคั้นติดขัดคับข้อง
    - สันติ คือ ความสงบปราศจากความเร่าร้อน
     กระวนกระวายซึ้ง
    - เกษม คือ ความปลอดโปร่ง ความรู้สึกมั่นคง
     ปลอดภัยโล่งโปร่งใจไร้กังวล
    - สีติภาพคือความเย็นสบายไม่มีอะไรแผดเผาใจไม่
     ตรอมตรม
    - เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรีเป็นอิสระ ไม่ถูกผูกมัด
     ติดข้องจะไปไหนก็ไปได้ตามประสงค์
    - ปริโยทาตตา คือ ความผ่องใสผุดผ่อง แจ่มจ้า
     กระจ่างสว่างใจไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมอง
    - วิมริยาทิกัตตา คือ ความมีใจไร้พรมแดน ไม่กีดกั้น
     จำกัดตัว หรือหมกมุ่นติดค้าง มีจิตใจใหญ่กว้างไร้
     ขอบคันเขตแดน
   คุณสมบัติทั้งหลายที่กล่าวมานี้ แม้จะดีงามเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง แต่บางอย่างอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดโทษได้ (เช่น เพียรใน
การลักของเขา) หรือนำไปพ่วงกับการกระทำที่ไม่ดี (เช่น ปีติปลื้มใจที่รังแกเขา
ได้) หรือใช้ผิดเรื่อง  ผิดที่  ผิดกรณี  ผิดสถานการณ์  (เช่น มุทตาพลอยยินดี
ส่งเสริมคนที่ได้ลาภหรือประสบความสำเร็จโดยทางทุจริต)  เป็นต้น จึงต้อง
ศึกษาให้เข้าใจความหมายความมุ่งหมายและการใช้งานเป็นต้นให้ชัดเจนและ
รู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องพอดี
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   การพัฒนาในด้านจิตใจนี้ เมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไป ความสำคัญ
ของสมาธิที่เป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลาง จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้น และเมื่อสมาธิ
เจริญขึ้นไป จนจิตแน่ว ดิ่งอยู่ตัวอย่างแท้จริงแล้ว ผู้บำเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุ
ภาวะจิตที่เรียกว่า“ฌาน”ซึ่งเป็นสมาธิจิตขั้นสูง
   การพัฒนาจิตใจ หรือเรื่องของสมาธิทั้งหมดนั้น แม้จะมี
ประโยชน์มากมาย นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง เช่นในเรื่องพลังจิต
และในด้านการหาความสุขทางจิตใจแต่คุณค่าที่แท้จริงที่ท่านมุ่งหมายก็คือเพื่อ
เป็นฐานหรือเป็นเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญา
   การทำงานทางปัญญาที่ยิ่งละเอียดซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้น
ก็ยิ่งต้องการสมาธิจิตสูงขึ้นการพัฒนาจิตใจหรือสมาธินี้จึงมีความสำคัญมาก
 ๕.๓.๓  ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความสำคัญสูงสุด
เพราะปัญญาเป็นตัวนำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเรามีพฤติกรรม
อะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้นำหรือบอกทางให้เท่าใด และ
ปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดหรือมี
ปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะทำอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การ
พัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้าน และมีหลายขั้นหลาย
ระดับเช่น
   ๑) ปัญญาที่ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบ
ความสำเร็จ
    - ความรู้ความเข้าใจข้อมูลความรู้ รวมทั้งศิลปวิทยา
     การต่าง ๆ เข้าถึง เนื้อหาความหมายได้ถูกต้อง
     ชัดเจน
    - การรับรู้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ตรงตาม
     สภาวะของสิ่งนั้นๆหรือตามที่มันเป็น
    - ความรู้จักจับสาระของความรู้ หรือเรื่องราวต่างๆ
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     รู้จุด รู้ประเด็น สามารถยกขึ้นพูด ยกขึ้นชี้แสดง
     หรือยกขึ้นวางเป็นหลักได้
    - ความรู้จักสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และ
     ความต้องการของตนให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นตามเป็นต้น
    - การคิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรง
    - ความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัย
     ของเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหา
     และทำการสร้างสรรค์ต่างๆได้
    - ความรู้จักจัดทำดำเนินการหรือบริหารจัดการ
     กิจการต่างๆให้สำเร็จผลตามที่มุ่งหมาย
    - ความรู้จักเชื่อมสัมพันธ์ประสบการณ์ข้อมูลและองค์
     ความรู้ต่าง ๆ โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมที่
     ชัดเจนหรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้หยั่งเห็นใหม่ๆได้
   ๒) ปัญญาที่ช่วยให้ดำเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
    - ความรู้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่
อิงอาศัย สืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย มองเห็นภาวะและกระบวนการที่
ชีวิตสังคม และโลกคือหมู่สัตว์ มีความเป็นมาและจะเป็นไปตามกระแสแห่ง
เจตจำนงและเหตุปัจจัยที่ตนประกอบสร้างสมจัดสรรและมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย
อื่นทั้งหลายเรียกง่ายๆว่าเป็นไปตามกรรม
   ๓) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม
    - ความรู้เข้าใจเข้าถึงเท่าทันความจริงของสังขารคือ
โลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถ

วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ทำจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ และมี

ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง
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   การศึกษา๓ด้านที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี้
เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของ
การพัฒนาคน จากหลักไตรสิกขานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมและข้อธรรม
แยกย่อยออกไปมากมายอย่างที่เรามักเห็นหรือได้ยินเป็นหมวดๆหรือเป็นชุดๆ
มี๓ข้อบ้าง๔ข้อบ้าง๕ข้อบ้างฯลฯหลักธรรมแต่ละหมวดแต่ละชุดเหล่านั้น
ก็คือข้อปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมในขั้นตอนหรือในส่วนปลีกย่อย
ต่างๆแต่ละหมวดแต่ละชุดมักจะมีสาระบางส่วนของไตรสิกขาครบทั้ง๓อย่าง
ประสานหรือบูรณาการกันอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามความเหมาะสมกับ
กรณีนั้นๆ
๕.๔ กิจกรรมที่เกื้อหนุนกระบวนการของการศึกษา 
 สำหรับชาวพุทธที่เป็นชาวบ้านทั่วไป มีหลักธรรมชุดหนึ่งที่รู้จักกันดี
เป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่ขยายไตรสิกขาลงมาสู่ชีวิตและสังคมในวงกว้างซึ่งชีวิตของ
คนส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้อง อาศัยวัตถุ และมีความสัมพันธ์กับผู้คนอื่นที่
แตกต่างหลากหลายมาก หลักธรรมชุดนี้ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา ที่เรียกว่า
บุญกิริยาวัตถุ	 (หลักการทำบุญ) ๓อย่างซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นในการฝึกฝน
พัฒนาคนให้เจริญงอกงามในความดี
 หลักธรรมชุดนี้ ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า บุญกิริยา เมื่อนำมาปฏิบัติกันอย่าง
ถูกต้องและให้แพร่หลายจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขแก่สังคม
และเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้ก้าวต่อไปในไตรสิกขาได้อย่างดี ดังจะยกตัวอย่างวิธี
ปฏิบัติดังนี้
 ๕.๔.๑ ทาน คือการให้การเผื่อแผ่แบ่งปันที่ควรเน้นคือ
  	 ๑)	 การถวายทานแก่พระภิกษุสามเณร ในฐานะที่ท่าน
ปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่างและเป็นผู้ดำรงธรรมไว้ให้แก่สังคม ในเมื่อท่านอุทิศ
ชีวิตให้แก่ธรรม ด้วยการเล่าเรียน ปฏิบัติ และเผยแผ่สั่งสอน โดยมิได้ประกอบ
อาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยผลตอบแทน และฝากชีวิตด้านวัตถุไว้กับประชาชนชาวพุทธ
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ฝ่าคฤหัสถ์จึงถือเป็นหน้าที่ที่จะดูแลบำรุง ให้ท่านมีกำลังบำเพ็ญศาสนกิจ ด้วย
การถวายปัจจัย๔
   ๒) การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความจำเป็น
เช่น ให้เสื้อผ้า อาหาร และปัจจัยยังชีพทั้งหลายแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้
ขาดแคลนทั่วไปคนเจ็บไข้คนพิการผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ประสบภัยเช่นอัคคีภัย
วาตภัยอุทกภัยเป็นต้น
   ๓) การส่ ง เสริมสนับสนุนบุคคลและกิจการที่ ดี ง าม
สร้างสรรค์ด้วยการร่วมกันจัดตั้งกิจการการกุศล  หรือบริจาคทุนให้กำลัง
สนับสนุนแก่บุคคลและกิจการมีมูลนิธิเป็นต้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
   ๔) การบำเพ็ญอภัยทาน คือ บำเพ็ญเมตตาการุณยธรรม
ให้ความไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลาย ทั้งสัตว์บก สัตว์บิน และสัตว์น้ำ ด้วยการไม่
รังแก ไม่เบียดเบียน ช่วยสงวนพันธุ์ ช่วยอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของมัน ด้วยการ
รักษาป่าเป็นต้น
 ๕.๔.๒ ศีลคือการประพฤติดีงามมีพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนและ
ฝึกหัดขัดเกลาเฉพาะอย่างยิ่ง
   ๑)	 รักษาศีล	 ๕ สำหรับคฤหัสถ์ คือชาวบ้านผู้ยังแสวงหา
วัตถุ หรือสิ่งเสพบริโภคต่าง ๆ เมื่อต่างคนต่างหา ทุกคนก็อยากได้ อยากเอาให้
มากที่สุด คนที่มีกำลัง มีโอกาส มีความสามารถมากกว่า ก็จะข่มเหงรังแกคนที่
อ่อนแอกว่า ที่ด้อยกำลัง ด้อยโอกาส สังคมก็จะเดือดร้อน เต็มไปด้วยการ
เบียดเบียนแย่งชิงด้วยเหตุนี้ท่านจึงวางหลักศีล๕ไว้เป็นกรอบหรือเป็นขอบเขต
ว่าใครจะแสวงหาอย่างไรก็หาไปแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตที่จะไม่ละเมิดศีล๕ข้อ

นี้  แล้วสังคมก็จะสงบสุขพอสมควรไม่ถึงกับลุกเป็นไฟ และทุกคนก็พออยู่กันได้

และพอมีความสุขได้มากบ้างน้อยบ้างโดยให้ทุกคน

    (๑)	 เว้นจากปาณาติบาต ไม่ละเมิดต่อชีวิตร่างกายกัน

รวมทั้งไม่รังแกสัตว์
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    (๒)	 เว้นจากอทินนาทาน ไม่ละเมิดต่อกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินของกันและกัน
    (๓)	 เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ไม่ละเมิดต่อคู่ครองของ
รักของหวงกัน
    (๔)	 เว้นจากมุสาวาท ไม่ละเมิดต่อกันทางวาจา
ไม่ทำร้ายหรือทำลายผลประโยชน์กันด้วยวาจาเท็จโกหกหลอกลวง
    (๕)	 เว้นจากสุรายาเมาสิ่งเสพติด ไม่คุกคามต่อความ
รู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นด้วย การมีพฤติกรรมที่ขาดสติสัมปชัญญะเพราะ
สิ่งเสพติด
   ๒)	 รักษาอุโบสถหรือศีล๘ศีล๕นั้นช่วยให้สังคมมีความ
สงบเรียบร้อยอย่างน้อยไม่เดือดร้อนจนถึงกับลุกเป็นไฟแต่ก็ไม่เป็นหลักประกัน
ว่าคนจะมีความสุข ผู้ที่ปรารถนาชีวิตที่ดีงามมีความสุข ควรฝึกหัดพัฒนาตน
ต่อไปด้วยการรักษาอุโบสถหรือศีล๘
   การรักษาอุโบสถนี้ เป็นการฝึกตนในการรักษาอิสรภาพของ
ชีวิตไว้ไม่ให้ชีวิตและความสุขของตนต้องไปขึ้นต่อการเสพหรือบริโภควัตถุมาก
เกินไปไม่ให้กลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาในวัตถุกล่าวคือ๖-๗วันที่ผ่านมาเคย
แต่ตามใจตนเองหาความสุขด้วยการกินตามใจชอบยุ่งอยู่กับการสนุกสนานดูฟัง
การบันเทิงและบำเรอสัมผัสกายด้วยการนอนฟูกฟูหรูหราพอมาถึงวันที่๗หรือ
๘ ก็หัดเป็นอยู่ง่ายๆ โดยพึ่งวัตถุแต่เพียงเท่าที่จำเป็นหรือพอแก่ความต้องการ
ที่แท้จริงของชีวิต ฝึกเป็นอยู่ให้ดีงามและมีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งการบำเรอ ตา
หู จมูก ลิ้นและกายสัมผัส เช่น กินอาหารเพียงในเวลาจำกัดแค่เที่ยงวันเท่าที่
เพียงพอแก่สุขภาพ
   การปฏิบัติตามหลักการรักษาอุโบสถนี้ นอกจากเป็นการฝึก
ตนให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นและพร้อมที่จะก้าวต่อไปในการพัฒนาชีวิตขั้นสูงขึ้นไป
แล้ว ก็จะทำให้มีวัตถุเสพบริโภคเหลือพอที่จะนำไปเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่น
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และมีเวลาเหลือจากการมัวเมาเสพวัตถุที่จะนำไปใช้ในทางที่ดีงามสร้างสรรค์
อย่างอื่น โดยเฉพาะในขั้นภาวนาที่เป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจ และพัฒนาปัญญา
ของตน ตลอดจน ไปบำเพ็ญทานทำการสงเคราะห์ หรือบำเพ็ญประโยชน์ด้าน
อื่นๆ
   ศีล ๘เฉพาะข้อที่ต่างและเพิ่มจากศีล๕คือ
   ๓)	 เว้นจากพรหมจรรย์	ถือพรหมจรรย์งดเว้นเมถุน
   ๖)	 เว้นวิกาลโภชน์	 ไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาล คือ
หลังเที่ยงวัน
   ๗)	 เว้นนัจจคีตวาทิต	 -	 มาลาคันธวิเลปนะ	 ฯ งดการฟ้อนรำ
ขับร้องเล่นดนตรี ดูการละเล่นและการประดับตกแต่งร่างกาย ใช้ของหอมเครื่อง
ลูบไล้
   ๘)	 เว้นอุจจาสยนมหาสยนะ	 งดนอนบนฟูกฟูที่นั่งนอนสูง
ใหญ่หรูหราบำเรอ
 ๕.๔.๓  ภาวนา คือการพัฒนาชีวิต โดยเฉพาะในที่นี้หมายถึงการ
พัฒนาชีวิตด้านใน คือ จิตใจและปัญญา และที่เน้นเป็นพิเศษสำหรับภาวนาใน
ระดับบุญกิริยาวัตถุนี้ พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงการเจริญเมตตาจิต ซึ่งเป็นฐาน
ของทานและศีล เพราะเมตตาหรือความมีน้ำใจไมตรีต่อกันนี้เป็นคุณสมบัติที่แท้
จริงในตัวมนุษย์ที่จะรักสันติภาพไว้ในสังคมและทำให้โลกมีความร่มเย็นเป็นสุข
  นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติและกิจกรรมดีงามอีกหลายอย่างในการ
พัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) และพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา) ดังที่ท่านยก

ตัวอย่างไว้เช่น

   ๑)	 ธรรมสวนะ คือ การฟังธรรมรวมทั้งการอ่านค้นคว้า

       หาความรู้ธรรมหรือเรื่องเกี่ยวกับ

       ความจริงความดีงาม
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   ๒)	 ธรรมเทศนา คือ การแสดงธรรม บอกกล่าว แนะนำ

       ให้ความรู้ธรรมหรือเรื่องเกี่ยวกับ

       ความจริงความดีงาม
   ๓)	 ทิฏฐุชุกรรม คือ การทำความเห็นให้ตรง ไม่ว่าจะทำ
       อะไร ก็ทำด้วยสัมมาทิฏฐิ มีความ
       เห็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือปรับ
       ความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องตาม
       หลักการของธรรมนั้นๆเช่นให้ทาน
       เพื่อช่วยเขาด้วยเมตตาการุณย์และ
       สละโลภะหรือมัจฉริยะในใจของตน
       ไม่ใช่ให้เพื่อหาผลตอบแทนเป็นต้น
การประสานกิจกรรมแห่งทาน	ศีล	และภาวนา	
 ในวัฒนธรรมของชาวพุทธแต่โบราณนิยมว่า ในวันที่พักผ่อนจากการ
งานอาชีพหรือในวันสำคัญทางพระศาสนา โดยเฉพาะในวันอุโบสถ ที่เรียกกันว่า
วันพระชาวพุทธจะบำเพ็ญบุญกิริยาทั้ง ๓ อย่าง คือ ทั้งทาน ศีล และภาวนา
ประสานพร้อมไปด้วยกัน ดังคำที่พูดติดปากกันมาว่า “วันพระให้ทาน รักษาศีล
และฟังเทศน์ฟังธรรม”ในวันเช่นนั้นซึ่งเป็นวันที่รักษาศีลเป็นพิเศษผู้คนว่างเว้น
ทั้งจากการประกอบอาชีพและจากกิจกรรมในทางสนุกสนานบันเทิงมัวเมาจึงมี
เวลาและโอกาสมากมายที่จะทำกิจกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลที่
ท่านเรียกว่า“อนวัชชกรรม”
 ชาวพุทธในสมัยปัจจุบันอาจจะอนุวัตรตามคตินี้ โดยใช้วันหยุดงาน
เป็นวันสำหรับจัดทำกิจกรรมต่างๆที่ดีงามสร้างสรรค์ตามหลักทานศีลภาวนา
นั้นเช่น
 - บำเพ็ญทาน ทั้งถวายทานแก่พระภิกษุสามเณร ช่วยเหลือเด็ก
กำพร้า คนชรา คนพิการ คนยากไร้ขาดแคลน และบำเพ็ญอภัยทานแก่สัตว์
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ทั้งหลาย
 - รักษาศีล๘ตามกำลังอย่างน้อยก็รักษาศีล๕ให้มั่นคง
 - จัดกิจกรรมเสริมธรรมเสริมปัญญา เช่น บรรยาย ปาฐกถา
อภิปราย และสนทนาธรรม เป็นต้น หรือจะอ่านหนังสือ จะค้นคว้าตำรับตำรา
เป็นส่วนตัวก็ได้
 - สวดมนต์ร่วมกัน เพื่อทบทวนพุทธวจนะ และเพื่อโน้มน้าวจิตใจสู่
ความสงบหรือเตรียมจิตสู่สมาธิ
 - ทำกิจกรรมบริหารสุขภาพเพื่อเป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตขั้น
สูงขึ้นไปในทางจิตใจและปัญญา
 - ทำกิจกรรมบริหารร่างกาย รวมทั้งกีฬา ที่มีความมุ่งหมายชัดเจน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน หรือเพื่อฝึกวินัยและเสริมสร้างความสามัคคีมี
น้ำใจต่อกันในสังคม
 - เจริญจิตเจริญปัญญาด้วยการฝึกสมาธิตามสมถวิธีและพัฒนา
ปัญญาตามวิปัสสนาวิธี
 - ปลีกตัวแสวงวิเวกเพื่อสงบใจพิจารณาธรรม และรื่นรมย์กับความ
สงบงามของธรรมชาติ
 - ชวนกันบำเพ็ญประโยชน์ เช่น พัฒนาวัด พัฒนาโรงเรียน พัฒนา
ชุมชนสร้างสาธารณูปโภคปลูกสวนปลูกป่าเป็นต้น

ฯลฯ
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กฎ ก.ตร. 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

 อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา๓๑ (๒)และมาตรา๗๗และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
เมื่อวันที่๙กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕๑ก.ตร.จึงออกกฎก.ตร.ไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ข้อ ๒ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ
ก.ตร.นี้เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
 ข้อ ๓ ให้ถือว่าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้าย
กฎ ก.ตร. นี้เป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๒๗๙ แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๕๐และเป็นจรรยาบรรณของตำรวจ
ตามมาตรา๗๗แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๗
 ข้อ ๔ ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการ
ตำรวจผู้ใด รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือ
หน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ สถานีตำรวจ และ
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หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรคำนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย
 ข้อ ๕ ให้กองบัญชาการศึกษาทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กำหนดหลักสูตร พัฒนาและ
ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจให้เทียบเท่าระดับสากล
 ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ รวมทั้งแผนดำเนินงานตามความในวรรคแรกให้
กองบัญชาการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับชั้น และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากก.ตร.ด้วย
 ข้อ ๖ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และข้าราชการตำรวจในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประพฤติปฏิบัติ
ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจประจำทุกปี ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตามข้อ๕วรรคสอง
 ให้สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ และ
หน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม
 ข้อ ๗ ให้สถาบันการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจไปกำหนดเป็นหลักสูตรการเรียน
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การสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีหน้าที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามข้อ๕วรรคแรก
 ข้อ ๘ ให้จเรตำรวจแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จัดทำ

คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดส่องดูแลการรักษาประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในภาพรวมระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 หากจเรตำรวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตำรวจและหรือข้าราชการ
ตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ โดยพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
และเกียรติภูมิของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือวิชาชีพตำรวจ ให้จเรตำรวจ
แห่งชาติรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแจ้งผู้บังคับบัญชาระดับ
กองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนิน
การตามอำนาจหน้าที่ หากเห็นสมควรจเรตำรวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้รอง
จเรตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจ หรือรองจเรตำรวจ ไปกำกับและติดตามการสอบ
ข้อเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระจากกองบัญชาการ
หรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการนั้นก็ได้
 ให้จเรตำรวจแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งประสานกับกอง
บัญชาการต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวหรือแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี
 ข้อ ๙ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับมีอำนาจและหน้าที่
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิด
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ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหากพบว่ามีการละเมิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามและไม่
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด ฝ่าฝืน หรือ
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน
ข้าราชการตำรวจ หรือหน่วยงานตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้สามารถรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลำดับชั้น และหาก
ผู้บังคับบัญชาที่ตนรายงานมิได้ดำเนินการใด ให้สามารถรายงานถึงจเรตำรวจ
แห่งชาติหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้
 การรายงานตามวรรคแรก ไม่ถือว่าเป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน
 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตำรวจแห่งชาติ
วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานตามวรรคแรกให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่กฎก.ตร.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ข้อ ๑๑ ให้จเรตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ ก.ตร. เพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจให้
เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์
 ข้าราชการตำรวจหรือหน่วยงานตำรวจทุกระดับมีสิทธิและเสรีภาพที่
จะเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ หรือเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ โดยส่งข้อเสนอหรือความเห็นดังกล่าวไปยังจเรตำรวจ
แห่งชาติ
 ข้อ ๑๒ ข้าราชการตำรวจซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซึ่ง

มีการกำหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นไว้เป็นการ
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เฉพาะต้องถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้นด้วย

 ก.ตร. อาจให้มีการกำหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ

ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานใดได้ตามที่เห็นสมควร



   ให้ไว้ณวันที่๒๕กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕๑

    สมัครสุนทรเวช

     นายกรัฐมนตรี

   ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ











หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎก.ตร.ฉบับนี้คือโดยที่ตำรวจเป็น

ที่พึ่งสำคัญของประชาชนในด้านอำนวยความปลอดภัยและความยุติธรรม

เที่ยงตรง ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ

หน้าที่เป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บรรลุวัตถุประสงค์นโยบายของทาง

ราชการและเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องออกกฎก.ตร.นี้









 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่๑๒๕ตอนที่๑๐๐กวันที่๑๙กันยายน๒๕๕๑
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กฎ ก.ตร. 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

มาตรา๓๑(๒)และมาตรา๗๗และมติก.ตร.ในการประชุมครั้งที่๑๐/๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ.๒๕๕๑ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่ง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ.๒๕๕๑และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๒ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ

ก.ตร. นี้ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ซึ่งประกอบ

ด้วย

 ส่วนที่๑มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของตำรวจ

 ส่วนที่๒มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ”
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 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ๘แห่งกฎ

ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ.๒๕๕๑ และให้

ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “หากจเรตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่จเรตำรวจแห่งชาติ
มอบหมายพบว่าหน่วยงานตำรวจหรือข้าราชการตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือ
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยพฤติการณ์
ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือวิชาชีพตำรวจ ให้จเรตำรวจแห่งชาติรายงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ สอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ หากเห็นสมควรจเรตำรวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้รองจเรตำรวจ
แห่งชาติจเรตำรวจหรือรองจเรตำรวจไปกำกับและติดตามการสอบข้อเท็จจริง
หรือตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระจากกองบัญชาการ หรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการนั้นก็ได้
 ให้จเรตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งประสานกับ
กองบัญชาการต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
วรรคหนึ่ง และส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจตาม
ข้อ ๕ หรือแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจระดับ
กองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี”
 ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า ของข้อ ๙ แห่ง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจพ.ศ.๒๕๕๑
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 “ในการสอดส่องดูแลให้กองบัญชาการกองบังคับการสถานีตำรวจที่
มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภาคประชาชน จัด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้วย
 ในกรณีที่มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม
และอุดมคติของตำรวจในส่วนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจรวมทั้งวินัยของตำรวจหากเป็นการละเมิดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามโดยไม่เจตนา และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานหรือชื่อเสียง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางปกครอง
โดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนอง
คลองธรรม เพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้สำนึกและแก้ไขปรับปรุงตน เมื่อได้
อบรมชี้แนะแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้นยังหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ให้
ว่ากล่าวตักเตือน
 การละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจในข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นข้อห้ามในการรักษาวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยไปภายในอำนาจหน้าที่
 ในการพิจารณาว่าการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอันควรนำมา
ประกอบการพิจารณาโดยพิจารณาจากแนวทางข้างต้นเป็นรายๆไป”
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๑(แนบท้ายกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑) และให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
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พ.ศ.๒๕๕๓(แนบท้ายกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตำรวจ(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓)

 สำหรับข้อความอื่นนอกจากนี้คงเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม



   ให้ไว้ณวันที่๑๔ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๓

 สุเทพเทือกสุบรรณ

 รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

 ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ































ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่๑๒๘ตอนที่๑๕กวันที่๑๑มีนาคม๒๕๕๔
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หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้ กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ข้าราชการ

ตำรวจที่มีการกระทำหรือความประพฤติที่ยังไม่ถึงขั้นทำผิดวินัย ประกอบกับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้าราชการตำรวจจำนวนมากจำเป็นต้องกระจาย

อำนาจ โดยให้จเรตำรวจแห่งชาติสามารถมอบหมายหน่วยงานอื่นสามารถ

สอดส่องดูแลแทนจเรตำรวจแห่งชาติได้ โดยให้มีศูนย์รับผิดชอบงานของ

หน่วยงานต่างๆ ด้านจริยธรรมเป็นศูนย์เดียว เป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน

และต้องการกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล

ข้าราชการตำรวจจึงจำเป็นต้องออกกฎก.ตร.นี้
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ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ 
(แนบท้ายกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓)



 ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่

การรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราช

อาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมบริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็นป้องกันและ

ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย และดำเนินการเพื่อนำผู้กระทำผิดกฎหมายเข้า

สู่กระบวนการยุติธรรม

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจำเป็นต้อง

กำหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เป็นกรอบการประพฤติ

ปฏิบัติของข้าราชการตำรวจให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและ

เป็นมาตรฐาน

 ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจประกอบด้วย

 ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ เป็นเครื่อง

เหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะ

เดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็น

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

 ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประกอบด้วย

 (๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตำรวจ คือ คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติ
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ตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและ
ยอมรับ
 (๒) จรรยาบรรณของตำรวจ คือ ประมวลความประพฤติในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธำรงไว้
ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจและวิชาชีพตำรวจ
 ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจนี้
 “การไม่เลือกปฏิบัติ” หมายความว่า การไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือ
ไม่พึงพอใจส่วนตัวต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกำเนิด เพศ
ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมือง
หรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศส่วนบุคคล ความพิการ สภาพร่างกาย
จิตใจหรือสุขภาพหรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
 “ประโยชน์”หมายความว่าเงินทรัพย์สินบริการตำแหน่งหน้าที่การ
งานสิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์อื่นใดหรือคำมั่นสัญญาที่จะให้หรือจะได้รับสิ่ง
ดังกล่าวในอนาคตด้วย
 “การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความว่า การปฏิบัติหรือกระทำ
ใดๆต่อร่างกายหรือจิตใจของบุคคลในลักษณะที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือก่อ
ให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหรือดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 ข้อ ๓ ข้าราชการตำรวจต้องเคารพและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด เมื่อตนได้ละเมิด ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือทันที
 หากไม่แน่ใจว่าการที่ตนได้กระทำหรือตัดสินใจ หรือจะกระทำหรือจะ
ตัดสินใจเป็นหรือจะเป็นการละเมิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจหรือไม่ ให้ข้าราชการตำรวจนั้นปรึกษาหารือผู้บังคับ

บัญชาหรือปรึกษากับศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำตามกฎก.ตร.ข้อ๘วรรคสาม
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ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ 

 
 ข้อ ๔ ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรม
ราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
 (๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
 (๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ
ความดีเท่านั้น
 (๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ
สุจริตไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
 (๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์
ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
 ข้อ ๕ ข้าราชการตำรวจพึงยึดถืออุดมคติของตำรวจ ๙ ประการ
เป็นแนวทางชี้นำการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการ
เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดังนี้
 (๑) เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
 (๒) กรุณาปราณีต่อประชาชน
 (๓) อดทนต่อความเจ็บใจ
 (๔) ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
 (๕) ไม่มักมากในลาภผล
 (๖) มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
 (๗) ดำรงตนในยุติธรรม
 (๘) กระทำการด้วยปัญญา
 (๙) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
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 ข้อ ๖ ข้าราชการตำรวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อ
พัฒนาตนเองให้ทันโลกทันเหตุการณ์และมีความชำนาญการในงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียม
การปฏิบัติของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืนแนบเนียน
และเป็นประโยชน์ต่อราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ 
 
 ข้อ ๗ ข้าราชการตำรวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติดังนี้
 (๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช
ทายาทและไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด
 (๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระทำการ
ใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งใน
ระดับชาติและท้องถิ่น
 ข้อ ๘ ข้าราชการตำรวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ

 ข้อ ๙ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
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ประชาชนชุมชนและประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
 (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเป็นธรรม
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียร เสียสละ
ใช้ปฏิภาณไหวพริบกล้าหาญและอดทน
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่
ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
 (๔) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ของตนเอง
 (๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อ
ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อ
บังคับกำหนด
 ข้อ ๑๐ ข้าราชการตำรวจต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์
สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่นซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
 (๑) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยน
ต่อประชาชน ผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
และไม่เลือกปฏิบัติ
 (๒) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน
ไม่แสดงกิริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยคำ กิริยา
หรือท่าทางที่มีลักษณะหยาบคายดูหมิ่นหรือเหยียดหยามประชาชน
 (๓) เอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะที่
จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิด
กฎหมาย หรือภัยอื่นๆ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำผิด
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กฎหมายหรือไม่
 (๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ ต้องดำเนิน
การด้วยความรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ
แก่ประชาชน
 ข้อ ๑๑ ข้าราชการตำรวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นใน
ศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติดังนี้
 (๑) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง
อำนาจหรือหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
 (๒) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง
อำนาจหรือหน้าที่ของตน ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้
ดุลพินิจ หรือการกระทำของข้าราชการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็น
ผลให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระทำของผู้นั้นสูญเสียความ
เที่ยงธรรมและยุติธรรม
 (๓) ไม่รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติประกาศกำหนดเว้นแต่ญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการให้โดยธรรมจรรยา
 (๔) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์

ส่วนตน

 (๕) ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

 (๖) ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่

ไม่ทำผิดกฎหมายแม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั้งหลาย
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ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหราและใช้จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตน
 ข้อ ๑๒ ข้าราชการตำรวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัด
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ ซึ่ง
ต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
 (๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
 (๒) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม
 (๓) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใน
การนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
 (๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือทำให้สูญเสียความเป็นธรรมใน
กระบวนการยุติธรรม
 ข้อ ๑๓ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติ
ปฏิบัติดังนี้
 (๑) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็น
ที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา
 (๒) หมั่นอบรมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่
 (๓) ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตาม
ทำนองคลองธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็น และไม่ผลักความรับผิดชอบให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา
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 (๔) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนอย่างเคร่งครัดและปราศจากความลำเอียง
 ข้อ ๑๔ ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  ข้าราชการ
ตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
 (๑) เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วย
กฎหมาย
 (๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
 (๓) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมี
น้ำใจ รักใคร่สมานฉันท์ และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน
 (๔) อุทิศตนเอง ไม่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดความสำเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วยเป็นที่ตั้ง
 ข้อ ๑๕ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดดังนี้
 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 (๒) การมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
 (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 (๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
 (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ
 (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง

 (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส

และตรวจสอบได้



�� คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ


(๒) จรรยาบรรณของตำรวจ 
 
 ข้อ ๑๖ ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชน
ด้านอำนวยความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและ
ศรัทธาซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
 (๑) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขอ
อนุญาต ขอข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อราชการอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่
เลือกปฏิบัติและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย
 (๒) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิดความน่า
เคารพยำเกรง ไม่ใช้ถ้อยคำ กิริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น
หรือเหยียดหยามประชาชน
 (๓) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและ
เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ
 (๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็ง
อาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร
 (๕) พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสารหรือตรา
ประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ
 ข้อ ๑๗ เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทำผิดข้าราชการตำรวจต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติดังนี้
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 (๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่าง
กล้าหาญและมีสติปัญญา
 (๒) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด และดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้อง
คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
 (๓) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติ แล้วไม่
เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้
 ข้อ ๑๘ ข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กำลัง หรือ
ความรุนแรงเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการตำรวจอาจใช้อาวุธ กำลัง
หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบ
แบบแผน หรือเมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการ
จับกุมหรือเพื่อช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต
 เมื่อมีการใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการตำรวจต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตาม
ระเบียบแบบแผนทันที
 ข้อ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การ
สอบปากคำ หรือการซักถามผู้กระทำความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุม
ตามกฎหมายผู้เสียหายผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตำรวจ
ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการตำรวจ
รวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและธำรงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรมซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้

 (๑) ไม่ทำการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น

 (๒) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการ

ทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคลหรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น



�� คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

 (๓) ไม่กระทำการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อำนาจที่มิชอบ หรือ
แนะนำเสี้ยมสอนบุคคลให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือปรักปรำผู้อื่น
 (๔) ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย
เพื่อการสอบปากคำ
 (๕) ไม่ใช้อำนาจที่มิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน 
 ข้อ ๒๐ ข้าราชการตำรวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุม
ของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ
ดังนี้
 (๑) ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบแบบแผน
 (๒) ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตาม
สิทธิแห่งกฎหมาย
 (๓) จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์
ตามสมควรแก่กรณีเมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ
 (๔) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่
หรือไม่คุมขังผู้หญิงร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนอนุญาต
 ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการตำรวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ ๑๙ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น ข้าราชการตำรวจจะต้องรักษาข้อมูล
ข่าวสารนั้นเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์
หรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษทั้งต่อผู้เสียหายหรือ
ผู้กระทำความผิด 
 ข้าราชการตำรวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ในราชการตำรวจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อ
การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น

-------------------------------------
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ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๔  

---------------------------------------------- 



 ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยที่๔/๒๔๙๙ลงวันที่๑๓ตุลาคม

๒๔๙๙ เรื่อง วางระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ซึ่งในลักษณะ๘ การสอบสวน

บทที่ ๑ ได้วางระเบียบว่าด้วย หลักทั่วไปว่าด้วยการสอบสวนไว้เป็นทางปฏิบัติ

แล้วนั้น

 เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของการ

สอบสวนคดีอาญาอันเป็นภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่

ประชาชนโดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ซึ่งการดำเนินการจะต้อง

มีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง จึงได้

กำหนดเป็นนโยบายเน้นหนักมุ่งปรับปรุงงานอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

โดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ ควบคู่ไปกับการรักษาความสงบสุขของสังคม และพัฒนาพนักงาน

สอบสวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมต่อการดำรงไว้ซึ่ง

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กรต้นธารของกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา การที่พนักงานสอบสวนจะปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธิผลและมีแนวทางการ

ดำรงตนตามครรลองที่ถูกต้องได้ดีเพียงใดนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือใน

ลักษณะของจริยธรรม หรือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน

ที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ นอกเหนือจากจริยธรรมของข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๐มาตรา๗๗

ได้บัญญัติให้รัฐจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติหน้าที่แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐกำหนดให้มีการรณรงค์และส่งเสริม

ค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งหลักการ

ของระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

สงบสุข ยุติธรรม โปร่งใสและความมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นเป็นการสมควรปรับปรุง พัฒนาจรรยาบรรณของ

พนักงานสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ และมี

ความชัดเจน บังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยอาศัยการมี

ส่วนร่วมจากกระบวนการประชาสังคม จึงสมควรแก้ไขระเบียบในเรื่องนี้เสียใหม่

เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานสอบสวนควบคู่ไปกับ

อุดมคติของตำรวจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม

            อาศัยอำนาจตามความในข้อ๓แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

ที่ ๔/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม๒๔๙๙ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราช

กฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ ที่ให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยกเลิก แก้ไข

เพิ่มเติม ประมวลระเบียบการตำรวจทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับคดีและในส่วนที่

ไม่เกี่ยวกับคดีได้จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในลักษณะ๘การสอบสวนบทที่๑ข้อ๒๐๘

แห่งประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีเสียทั้งหมด และให้ใช้ความที่แนบ

ท้ายระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๒ ให้เพิ่มความที่แนบท้ายระเบียบนี้ เป็นบทที่ ๑๗ จรรยาบรรณ

ของพนักงานสอบสวน ลักษณะ ๘ การสอบสวน แห่งประมวลระเบียบการ

ตำรวจเกี่ยวกับคดี
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 ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



ประกาศณวันที่๓๑พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๔๔



(ลงชื่อ)พลตำรวจเอกพรศักดิ์ดุรงควิบูลย์

(พรศักดิ์ดุรงควิบูลย์)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
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ลักษณะ ๘  
การสอบสวน  

บทที่ ๑๗  
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน  

------------------- 

 ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของการ
สอบสวนคดีอาญา อันเป็นภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนโดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ซึ่งการดำเนินการจะต้อง
มีความโปร่งใสสุจริตรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงโดยยึดหลัก
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญควบคู่ไป
กับการรักษาความสงบสุขของสังคม และพัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมต่อการดำรงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรต้นธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่พนักงานสอบสวนจะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธิผล จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีจรรยาบรรณของพนักงาน
สอบสวนเป็นกรอบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ“อุดมคติของ
ตำรวจ” ที่ได้กำหนดไว้แล้วในประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ ๑๖ ตามผนวก แนบท้าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ
สังคมส่วนรวมไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนพ.ศ.๒๕๔๔”
 ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้
แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 ข้อ ๓ จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ที่ต้องประพฤติปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับอุดมคติของตำรวจตามผนวกแนบท้ายระเบียบนี้ เพื่อให้เกิด
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ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวมมีดังนี้
 (๑) พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
 (๒) พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นใน
ศีลธรรม
 (๓) พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว
ต่อเนื่องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ
 (๔) พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 (๕) พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
เสียสละและอดทนเพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม
 (๖) พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยความสุภาพ
อ่อนโยนมีไมตรีจิตและเต็มใจให้บริการประชาชน
 (๗) พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
 (๘) พนักงานสอบสวนพึงสำนึก และยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มี
ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง
ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนทุกระดับชั้นทำความเข้าใจและ
สอดส่องควบคุม ดูแล ให้พนักงานสอบสวนยึดถือประพฤติปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนอย่างแท้จริง เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม หากมีการ
ละเลยหรือทำให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไปตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหากเข้าข่าย
ผิดวินัยก็ให้ดำเนินการในเรื่องวินัยด้วย (ผนวกแนบท้ายระเบียบสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑

พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๔๔)
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จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๔ 
..................................... 

ข้อกำหนด  
            ข้อ ๑ พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิ และเสรีภาพของ

ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

แนวทางปฏิบัต ิ
 - ต้องศึกษา ทำความเข้าใจกฎหมายและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างถ่องแท้

 - ต้องแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

 - ปลูกจิตสำนึกของพนักงานสอบสวนให้ตระหนักในหน้าที่ ต้อง

เคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดย

ผู้บังคับบัญชาให้การอบรมเป็นประจำ

 - ให้พนักงานสอบสวนมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ใน

เรื่องสิทธิตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ข้อกำหนด  
 ข้อ ๒ พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นใน

ศีลธรรม

แนวทางปฏิบัต ิ
- การปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริต ตรงไปตรงมา

ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะด้วยการ

เรียกร้องแสดงท่าทีหรือกิริยาอาการอื่นใดและสามารถตรวจสอบได้

 - ไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือแสวงหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อกระทำ

สิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 - มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในกรอบของศีลธรรมตามหลักศาสนา
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ข้อกำหนด 
 ข้อ ๓ พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ

แนวทางปฏิบัต ิ
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 - ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว อย่างเสมอภาคและ

เป็นธรรมตามลำดับขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ตร.กำหนด

 - ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วย

ความเต็มใจ

ข้อกำหนด 
         ข้อ ๔ พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัต ิ
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงามและชอบธรรม

 - ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ

 - ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ

ข้อกำหนด  
          ข้อ ๕ พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

เสียสละและอดทนเพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม

แนวทางปฏิบัต ิ
 - ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และอุทิศตนทุ่มเท

สติปัญญาความรู้ความคิดที่มีอยู่ให้กับงานอย่างเต็มที่

 - ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยมีจิตสำนึกและหลักการตามกฎหมายเพื่อ

ประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม

 - ปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานสอบสวนในเรื่องการเสียสละ อดทนและ
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ความรับผิดชอบในหน้าที่

ข้อกำหนด 
         ข้อ ๖ พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยความสุภาพ

อ่อนโยนมีไมตรีจิตและเต็มใจให้บริการประชาชน

แนวทางปฏิบัต ิ
 - พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนด้วยความ

เป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน โดยมีจิตสำนึกการ

ให้บริการประชาชน

 - เต็มใจแนะนำช่วยเหลือในการบริการประชาชนเสมือนญาติ

ข้อกำหนด  

           ข้อ ๗ พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา

แนวทางปฏิบัต ิ
 - ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตนให้มีความรู้ความชำนาญทันต่อ

เหตุการณ์

 - ขยันหมั่นเพียร ทำความเข้าใจต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติและ

นำไปยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 - มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา

ข้อกำหนด  

        ข้อ ๘ พนักงานสอบสวนพึงสำนึกและยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน

มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง

แนวทางปฏิบัต ิ
 - ดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการในกระบวนการยุติธรรม
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ด้วยการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีหลักการ มี

คุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน

 - ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพการสอบสวนด้วยความมั่นคงและความภาค

ภูมิใจในเกียรติคุณและศักดิ์ศรีของความเป็นพนักงานสอบสวน

 - ปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของพนักงานสอบสวนให้เป็นที่เชื่อถือ

และศรัทธาของประชาชน


❏❏❏❏❏



�0� คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

พิมพท์ี่โรงพิมพต์ำรวจ ถนนเศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๖๖๘-๒๘๑๑-๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๖๕๘ 

กันยายน  ๒๕๕๔ 


