ฉบับที่ /2552 ประจําวันที่ มกราคม 2552

การปรับโครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ/วันนี้(24 เม.ย.52)พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร.
เปดเผยวา จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 เมษายน 2552 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสราง
สวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ และอนุมติรางพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) แบงสวนราชการ และ
รางกฎหมายแบงสวนราชการฯ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ ซึ่งในสวนของของรางโครงสราง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. ตองสอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารราชการแผนดิน ที่เนนการจัดระบบการบริหารราชการ
ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่และตรวจสอบได ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
และเจตนารมณของ พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2547 ที่เนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูตํารวจภูธรจังหวัด
และราชการสวนทองถิ่น
2. ตองสามารถรองรับกับสภาพปญหาและสถานการณที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน และความสงบเรียบรอยของสังคม ตลอดจนสามารถปองกันปราบปรามอาชญากรรม อํานวยความ
ยุติธรรม และใหบริการในหนาที่ตํารวจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กําหนดหนวยงานเทาที่จําเปนและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหชัดเจน เปนระบบไมซ้ําซอนของ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน ตร.และระหวางสวนราชการในกระทรวง ทบวง กรม อื่น ในขณะเดียวกันตอง
สามารถประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมู ลขาวสาร บูรณาการทรัพยากรทางการบริหารและการปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
4. ใหสถานีตํารวจซึ่งเปนหนวยงานระดับยุทธศาสตร สามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ มีความ
คลองตัว สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของพี่นองประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไดอยาง
รวดเร็ว เบ็ดเสร็จ โปรงใสและเปนธรรม
5. ปรับลดบทบาทของหนวยงานอํานวยการในสวนกลางใหมีหนาที่ในการประสานและบูรณาการ
ทรัพยากรทางการบริหารและการทํางาน รวมทั้งสรางมาตรฐานการทํางานของหนวยตาง ๆ ควบคูกับการสราง
ฝายอํานวยการของ บช.ตาง ๆ หรือหนวยปฏิบัติ ใหเขมแข็งและเปนฝายอํานวยการที่แทจริง
6. ตองไมกอใหเกิดภาระงบประมาณดานบุคลากรและสถานที่ ตลอดจนวัสดุครุภัณฑเครื่องมือ
เครื่องใชที่เกินจําเปน โดยใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
/7. ใชการปรับ…
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7. ใชการปรับเกลี่ยตําแหนง อัตรา และกําลังพลที่มีอยูไปปฏิบัติหนาที่ตามลักษณะงานและความ
จําเปน ที่เนนความเปนมืออาชีพ และการทํางานแบบกลุมตําแหนงที่มีคนนอย แตมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้
ข า ราชการตํ า รวจในแต ล ะสายงานต อ งสร า งความเชี่ ย วชาญ และความเป น มื อ อาชี พ เพื่ อ ให ส ามารถ
เจริญกาวหนาไดอยางมั่นคงและมีศักดิ์ศรี
8. รางโครงสรางประกอบดวย 6 สวน คือ
8.1 สวนบังคับบัญชา ไดแก สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานที่มีหนาที่
วางแผน บังคับบัญชาและควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ประกอบดวยสวนราชการระดับตาง ๆ ดังนี้
(1) สํานักงานเทียบเทากองบัญชาการ จํานวน 8 หนวยงาน ไดแก สํานักงานยุทธศาสตร
ตํารวจ (สยศ.), สํานักงานสงกําลังบํารุง (สกบ.), สํานักงานกําลังพล (สกพ.), สํานักงานงบประมาณและ
การเงิน (สงป.ตร.), สํานักงานกฎหมายและคดี (สกค.), สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (สง.ก.ตร.),
สํานักงานจเรตํารวจ (จต.) และสํานักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
(2) ระดับกองบังคับการ จํานวน 6 หนวยงาน ไดแก สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
(สลก.ตร.), กองการตางประเทศ (ตท.), กองสารนิเทศ (สท.), สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
(สง.ก.ต.ช.), กองบินตํารวจ (บ.ตร.) และ กองวินัย (วน.)
8.2 สวนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เปนหนวยงานที่มีหนาที่ปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทุก ประเภท ตลอดจนรั ก ษาความสงบเรี ย บรอ ยในพื้น ที่รั บผิ ด ชอบ ติ ด ต อ ประสานงานกั บ
สวนราชการอื่นและประชาชนอยางใกลชิด ประกอบดวยหนวยงานระดับกองบัญชาการ จํานวน 11 หนวยงาน
ไดแก กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.), ตํารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1-9) และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศชต.)
8.3 สวนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เปนหนวยสนับสนุนสวนปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมตามขอ 2. มีหนาที่ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ดาน เปนขบวนการ ซึ่งตองอาศัยความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่ น คงภายใน มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ประกอบด ว ยหน ว ยงานระดั บ
กองบัญชาการ จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.), กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.), กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.), สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.),
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.), สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ (สพฐ.) และสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
8.4 สวนการศึกษา เปนหนวยงานที่ใหการศึกษาอบรมแกผูที่เขารับราชการตํารวจ ตลอดจน
พัฒนาขาราชการตํารวจใหเปนผูบริหารในระดับตาง ๆ ประกอบดวย หนวยงานระดับกองบัญชาการ จํานวน 2
หนวยงาน ไดแก กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) และ โรงเรียนนายรอยตํารวจ (รร.นรต.)
8.5 สวนบริการ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการแกขาราชการตํารวจและประชาชนทั่วไป
ประกอบดวยหนวยงานระดับกองบัญชาการ จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก โรงพยาบาลตํารวจ (รพ.ตร.)
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8.6 สวนปฏิบัติการเฉพาะทาง เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัย
และปฏิบัติงานตามพระราชประสงคของพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ
จํานวน 1 หนวยงานคือ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา (สง.นรป.) ที่ตองขึ้นการควบคุมในภารกิจดาน
การถวายความปลอดภั ย ต อ สมุ ห ราชองครั ก ษ แ ละต อ งประสานงานอย า งใกล ชิ ด กั บ หั ว หน า นายตํ า รวจ
ราชสํานักประจํา และเพื่อใหการปฏิบัติงานของ สง.นรป. เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุด
แกทางราชการ จึงสมควรกําหนดให สง.นรป. เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอหัวหนานายตํารวจราชสํานักประจํา
และการบังคับบัญชาทั้งหมดของ สง.นรป. ขึ้นตรงตอ ตร. โดยการดําเนินการดังกลาวจะตองมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย (พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 13) และระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อให ตร.มีหัวหนา
สวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการ ที่มีระดับตําแหนงสูงกวา ผบช.และรอง ผบช. ได ซึ่งไดแยกเสนอ
แนวทางดําเนินการไปอีกสวนหนึ่งแลว
9. สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
9.1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย หนวยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเทารวม 30
หนวยงาน เปนหนวยงานที่มีอยูในปจจุบัน (รวมถึงหนวยงานที่ไดเปลี่ยนชื่อใหม) 26 หนวยงาน และหนยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นใหม 4 หนวยงานโดยรวมงานระดับ บก.ดานอํานวยการตาง ๆ ที่มีอยูแลว มาจัดกลุมงานใหมเปน
สํานักงานเทียบเทากองบัญชาการ คือ สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานสงกําลังบํารุง สํานักงานกําลังพล
และสํานักงานงบประมาณและการเงิน
9.2 กองบัญชาการหรือเทียบเทา แบงสวนราชการภายในเปนหนวยงานระดับกองบังคับการหรือ
เทีย บเทา รวมทั้ งสิ้นจํ า นวน 227 หน ว ยงาน มี ห นว ยงานระดั บกองบังคับ การหรื อเที ย บเทา เพิ่ มขึ้ น กวา
โครงสรางปจจุบัน จํานวน 43 หนวยงาน โดยใน 43 กองบังคับการที่เพิ่มขึ้น เปนการยกฐานะหนวยงานที่มีอยู
แลว จํานวน 36 หนวย เชน ศูนยสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรภาค 1-9 ซึ่งมี
รองผูบังคับการเปนหัวหนา และ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 1-9 ซึ่งมีผูกํ ากับการเป นหัวหนา เปนตน
สําหรับกองบังคับการที่ตั้งขึ้นใหมจริง ๆ มีเพียง 7 แหง คือ กองบังคับการอํานวยการของสํานักงานสงกําลัง
บํารุง และกองบัญชาการศึกษา กองบัญชี กองตรวจสอบภายใน 2-3 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
9.3 การเปรียบเทียบโครงสราง ตร.ปจจุบัน และรางโครงสรางฯ ที่ ตร.เสนอ ปรากฎดังนี้
หนวยงาน
ระดับ กองบัญชาการ
ระดับ กองบังคับการ

(1) โครงสรางฯ ปจจุบัน
26
184

(2) รางโครงสรางฯ
30
227

ผลตาง (2) – (1)
4
43

4

โครงสรางที่ ตร.เสนอ เปรียบเทียบกับโครงสรางปจจุบัน และโครงสรางที่ ครม.
ใหความเห็นชอบไว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ไดใหความเห็นชอบราง พ.ร.ฎ. แบงสวน
ราชการสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ..... ตามที่ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ เ สนอ และให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า และหน ว ยงานที่เ กี่ย วขอ งตรวจพิจ ารณา ราง พ.ร.ฎ. แบ งสวนราชการฯ ต อไป
ซึ่ง สํานักงาน ก.พ. ไดมีความเห็นวา โครงสราง ตร.ดังกลาว ไมสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจไปยัง
หนวยงานในพื้นที่ และมีการเพิ่มตําแหนงระดับ ผบช.มากเกินความจําเปน จะทําใหงบบุคลากรมีสัดสวน
ที่สูงขึ้น และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีความเห็นวา โครงสรางดังกลาวไมสอดคลองกับหลักการบริหารงาน
ตํารวจ ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งเนนการกระจายอํานาจ ประกอบกับการ
กําหนดหนวยงานขึ้นใหมบางแหงทําใหเกิดความซ้ําซอนและขาดเอกภาพในการปฏิบัติงาน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จึงไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ ตช 0039.2/2939 ลง 1 เม.ย.2551 ประสานเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ขอถอนเรื่องการพิจารณาราง พ.ร.ฎ.แบงสวนราชการฯ กลับมาพิจารณาทบทวนใหม เพื่อใหการแบง
สวนราชการและอํานาจหนาที่มีความเหมาะสม ไมซ้ําซอน เปนไปดวยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ตามรางโครงสรางที่ ตร.เสนอในครั้งนี้ ซึ่งหากเปรียบเทียบโครงสรางที่ ครม.เคยใหความเห็นชอบไวกับราง
โครงสรางที่ ตร.เสนอในครั้งนี้ ปรากฎดังนี้
หนวยงาน

(1) โครงสรางฯ (2) โครงสรางฯ
ปจจุบัน
ที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบไว
ระดับ กองบัญชาการ
26
34
ระดับ กองบังคับการ
184
240

ผลตาง
(2) – (1)
8
56

(3)รางโครงสราง ผลตาง
ที่ ตร.เสนอ
(3) – (1)
30
227

4
43

ผลตาง
(3) – (2)
-4
-43

จากตารางเปรียบเทียบขางตน จะเห็นวาโครงสราง ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติปรับปรุงเสนอในครั้งนี้
มี ห น ว ยงานเพิ่ ม ขึ้ น จากโครงสร า งป จ จุ บั น 4 สํ า นั ก งานเที ย บเท า กองบั ญ ชาการ และ 43 กองบั ง คั บ การ
นอยกวาโครงสรางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว 4 กองบัญชาการ และ 13 กองบังคับการ
สําหรับงบประมาณดานบุคลากร ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางตามที่ ตร.เสนอในครั้งนี้
เปนเงินประมาณปละประมาณ 54,000,000 บาท ซึ่งเปนเงินบริหารตําแหนง ระดับ ผูกํากับและรองผูบังคับ
การ ที่มีการปรับระดับตําแหนงสูงขึ้น
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สรุปหนวยงานระดับ บก.ที่เพิ่มขึ้นกวาโครงสรางปจจุบัน จํานวน 43 หนวย
หนวยงานที่จัดตั้งใหม รวมจํานวน 7 หนวยงาน
1. บก.อก.สกบ.
5. บก.อก.บช.ศ.
2. กองบัญชี สงป.ตร.
6. บก.ตส.2
3. บก.อารักขาและควบคุมฝูงชน บช.น.
7. บก.ตส.3
4. บก.ปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี บช.ก.
หนวยงานที่ไดรับการยกฐานะ รวมจํานวน 36 หนวยงาน
1. กองโยธาธิการ สกบ.
23. บก.ตํารวจสันติบาล 4 บช.ส.
2. กองสรรพาวุธ สกบ.
24.-27. บก.ตม.3 – 6 สตม.
3. บก.อก.สง.นรป.
28. บก.สืบสวนสอบสวน สตม.
4. บก.สืบสวนสอบสวน บช.น.
29. ศูนยฝกอบรมกลาง บช.ศ.
5.-13. บก.สืบสวนสอบสวน ภ.1-9
30. สถาบันฝกอบรมและวิจัยการพิจสูจนหลักฐานตํารวจ สพฐ.ตร.
14.-21. ศูนยฝกอบรม ภ.1-8
31. บก.อก.สทส.
22. บก.ขาวกรองยาเสพติด บช.ปส.
32.-36. กองตรวจราชการ 6-10
************************************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพรขา วสาร กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ตรวจ
ผบก.สท. พล.ต.ต. …………………………………………................................/……../…....../………..
รอง ผบก.สท. พ.ต.อ.…………………………………………............................/……../…....../………..
ผกก.ฝ.2 สท. พ.ต.อ.หญิง…………………………………………..................../……../…....../………..
จนท./พิมพทาน………………………………………….................................../……../…....../………..

