
 

คูมือการบรหิารงาน 

การควบคุมการสอบสวนใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา 

ที่กฎหมายกําหนดของตํารวจภูธรจังหวัดเลย 

 

โดย 

พ.ต.อ.ชาตรี  ปรีชากุล 

เลขที่  ๒๕ 

 

หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  รุนที่ ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 



(ก) 
 

คํานํา 

 

 คูมือการบริหารงานการควบคุมการสอบสวนใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดของตํารวจ 

ภูธรจังหวัดเลยฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการเขียนคูมือการบริหารงานของผูเขารับการฝกอบรม  โดยมุง

หมายใหผูเขารับการฝก อบรมสามารถเขียนคูมือไดอยางครอบคลุม  ชัดเจน  และสามารถนําเอาคูมือไปใชในการ

ปฏิบัติหนาท่ี  ในฐานะผูบังคับการตํารวจจังหวัดในอนาคต  ตลอดจนไดรับความรูเก่ียวกับรูปแบบการจัดทํา  และ

การอางอิงเอกสารตามหลักวิชา การ 

 ขอขอบคุณพลตํารวจตรีอํานวย  นิ่มมะโน  รองผูบัญชาการศึกษา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  รองศาสตรา- 

จารย  ดร.วิกร  ตัณวุฒโฑ  รองศาสตราจารย  ดร.วรัทยา  ธรรมกิตติภพ  พ.ต.อ.สุรัตน  อรุณฤกษถวิล  และกลุม

งานอาจารยทุกทาน  ท่ีใหโอกาสผูเขารับการอบรมทุกคน  ไดฝกทําคูมือการบริหารงานอันเปนประโยชนอยางยิ่งใน

การเตรียมการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพตอไป 

          

พ.ต.อ.ชาตรี  ปรีชากุล 

        รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ข) 
 

สารบัญ 

           
            หนา 

คํานํา             (ก) 

สารบัญ             (ข) 

สารบัญตาราง            (ค) 

สารบัญภาพ            (ง) 
 

บทนํา              ๑ 

 -  ความสําคัญของคูมือการบริหารงาน         ๑ 

 -   วัตถุประสงคของคูมือ           ๑ 
 

ความสําคัญของงานและการบริหารงาน          ๒ 

 -   บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ / ลักษณะงานและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน     ๒ 

 -   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (หนาท่ี) สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ       ๖ 

 -   นิยามศัพท            ๑๑ 
 

การวิเคราะหปญหา            ๑๒ 

-  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนท่ีผูบริหารท่ีเก่ียวของ       ๑๒ 
 

แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา          ๑๓ 

 -   แนวคิด / ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ / ประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางในการบริหาร     ๑๖ 

 -   ระเบียบ / กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานเพ่ือการตัดสินใจแกไขปญหา    ๑๖ 

 -   สรุปแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ       ๑๗ 

 -   ผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากตัดสินใจผิดพลาด  หรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด     ๑๘ 
 

บรรณานุกรม             ๑๙ 

ภาคผนวก          

 -   กฎหมายท่ีเก่ียวของ           ๒๑ 

 -   คําสั่งและระเบียบท่ีเก่ียวของ          ๒๒ 

 -   สถิติคดีอาญาป  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖         ๒๓ 

 -   ประวัติผูเขียน            ๒๔ 
 

 

 

 



(ค) 
 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี             หนา 

  ๕.๑    สถิติคดีอาญา / จราจร  ของตํารวจภูธรจังหวัดเลย       ๑๓ 

  ๕.๒     สถิติพนักงานสอบสวนถูกรองเรียนสอบสวนทางวินัย  ป  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖    ๑๓ 

  ๕.๓     กรอบอัตรากําลังพลพนักงานสอบสวนของตํารวจภูธรจังหวัดเลย ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗    ๑๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ง) 
 

สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี            หนา 

 ๑.๑   ตํารวจภูธรภาค  ๔           ๓ 

 ๑.๒   การดําเนินงานของตํารวจภูธรจังหวัดเลย         ๔ 



๑ 

 

บทนํา 

ความสําคัญของคูมือการบริหารงาน 

 ในการสอบสวนคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนหรืออาง  หรือเชื่อวาไดเกิดข้ึนในเขตอํานาจของพนักงานสอบสวนคนใด 

(ป.วิอาญา ม.๑๘)  พนักงานสอบสวนคนนั้นจะตองดําเนินการตรวจสอบเบื้องตน  ถึงมูลเหตุแหงขออางของผูมา

แจงความวาเปนคดีอาญาหรือไม  และอยูในอํานาจของตนท่ีจะตองทําการสอบสวนหรือไม  หากเปนคดีอาญาท่ีอยู

ในเขตอํานาจของตนแลว  พนักงานสอบสวนจะตองรับคํารองทุกขและทําการสอบสวนโดยมิชักชา (ป.วิอาญา ม.

๑๓๐)  และจะตองสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด  เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิดและนําตัว

ผูตองหามาฟองตอศาลตามกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด (ป.วิอาญา ม.๑๓๑)  แตอยางไรก็ตามมักปรากฏ

อยูเสมอวา  พนักงานสอบสวนไมไดปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

ภารกิจท่ีมีมาก  ในบางครั้งเม่ือรับเรื่องแลวไมไดดําเนินคดีตอไป  แตกลับปลอยใหคดีค่ังคางอยูกับพนักงาน

สอบสวนโดยมิไดมีการดําเนินการไปตามข้ันตอนเปนเหตุใหคดีลาชา  จับกุมตัวผูตองหามาดําเนินคดีไมได  คดีขาด

อยูความ  หรือแมแตละเวนไมดําเนินการใดๆ อันเปนเหตุใหเสียความยุติธรรม  ไมอํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชนผูไดรับความเดือดรอนท่ีตองพ่ึงพากระบวนการยุติธรรมของพนักงานสอบสวน 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ  ตามนโยบายการ

บริหารราชการ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  พบวา  ดานความเชื่อม่ัน  

ศรัทธา  ของผูเสียหายท่ีมีตอพนักงานสอบสวน  ในการอํานวยความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน

สอบสวน  ประชาชนโดยกลุมตัวอยางผูเสียหายโดยภาพรวม  มีความเชื่อม่ัน  และศรัทธา  ตอการปฏิบัติหนาท่ี

ของพนักงานสอบสวน  แตอยางไรก็ตามในสวนท่ีผูเสียหายตองการหรือประเด็นท่ีพนักงานสอบสวนควรปรับปรุง

คือ  การสอบ สวนใหรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  ท้ังนี้พนักงานสอบสวนตองอาศัย

องคประกอบของความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาใชในการรวบรวมพยานหลักฐานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ดังนั้นคูมือการบริหารงานนี้จึงเปนแนวทางใหผูบริหารงานระดับตํารวจภูธรจังหวัด  สามารถทราบถึง

วิธีการข้ันตอนในการบริหารงานเฉพาะดาน  รวมท้ังการศึกษาปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน  โดยการศึกษา

สภาวะแวดลอมท้ังจากภายในและภายนอกองคกร  เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาและนําวิธีการแกไขปญหามา

ปรับปรุงวิธีและข้ันตอนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงผูท่ีไดรับมอบหมายความรับผิดชอบให

ปฏิบัติราชการแทน  สามารถนําคูมือนี้ไปเปนแนวทางการปฏิบัติงานไดทันที 
 

วัตถุประสงคของคูมือ 

 จากความสําคัญดังกลาวขางตน  การจัดทําคูมือการบริหารนี้จึงมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

 ๑.  กําหนดบทบาทอํานาจหนาท่ีของผูบริหารไวอยางชัดเจน 

 ๒.  แสดงข้ันตอนวิธีการทํางานในแตละข้ันตอน  กําหนดรายละเอียดของการปฏิบัติของผูบริหาร 

 ๓.  วิเคราะหอุปสรรคปญหาขอขัดของในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

 ๔.  ศึกษาขอกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของรวมท้ังประสบการณ  เพ่ือ

นํามาใชพิจารณาตัดสินใจในการเลือกใชเปนแนวทางในการแกปญหา 

 



๒ 

 

ความสําคัญของงานและการบริหารงาน 
 

บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ / ลักษณะงานและการปฏิบัติงาน 

 ตํารวจภูธรจังหวัดเลย  ประกอบดวย 

  ๑.  ฝายอํานวยการ 

  ๒.  กองกํากับการสืบสวน 

  ๓.  กลุมงานสอบสวน 

  ๔.  กลุมงานจราจร 

  ๕.  สถานีตํารวจในปกครอง 
 

 ตํารวจภูธรจังหวัดเลยมีอํานาจหนาท่ี  คือ 

  ๑.  ตํารวจภูธรจังหวัด  มีอํานาจหนาท่ีในเขตอํานาจการรับผิดชอบ  หรือเขตพ้ืนท่ีการปกครอง 

 ๒.  ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  ผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ  ตลอดจนรักษาความปลอด- 

ภัยสถานท่ีสําคัญของทางราชการ  และของตางประเทศ 

๓.  รักษาความสงบเรียบรอย  การใหความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ  ประชาชน  และการให 

บริการชวยเหลือประชาชน 

๔.  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความ 

ผิดทางอาญา 

๕.  ดําเนินการเก่ียวกับการปองกัน  และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 

๖.  ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 

๗.  ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

๘.  ดําเนินการเก่ียวกับการจราจร 

๙.  สงเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 

๑๐. ปฏิบัติงานรวมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

 ในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  ซ่ึงตามคําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดเลย  ท่ี  ๖๐ / ๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เรื่อง  กําหนดลักษณะงานและ

การมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหรองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลยไดกําหนดลักษณะงานออกเปน ๘  

งาน  ไดแก 

  -   งานบริหาร     -  งานสืบสวน   

  -   งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม  -  งานกิจการพิเศษ   

  -   งานความม่ันคง    -  งานจเรตํารวจ 

  -   งานกฎหมายและสอบสวน   -  งานปราบปรามยาเสพติด 

 



๓ 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๑  ตํารวจภูธรภาค ๔ 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

ภาพท่ี  ๒  การดําเนินงานของตํารวจภูธรจังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

งานกฎหมายและสอบสวน   

มีหนาท่ีรับผิดชอบวางแผน  อํานวยการ  สั่งการ  ควบคุมกํากับดูแล  ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล

งานดานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  การมีความเห็น  การใหความเห็นชอบ  หรือความเห็นแยงในคดีอาญา  

การอุทธรณ  ฎีกา  หรือการขอใหพิจารณาคดีใหม  และงานดานกฎหมายอ่ืนๆ  รวมท้ังงานท่ีมีลักษณะเก่ียวของ  

หรือเปนสวนประกอบของงานนี้  เพ่ืออํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให

บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

จากลักษณะงานดังกลาว สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดมีคําสั่ง ท่ี ๔๑๙ /๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๑  กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง  การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา  การทําสํานวนการสอบสวน  และมาตรการควบคุม

ตรวจ สอบเรงรัดการสอบสวนคดีอาญา ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซ่ึงมีสาระสําคัญ

ในบทท่ี  ๔  ดังนี้ 
 

 การควบคุมการสอบสวน   

 ใหผูบังคับบัญชาจัดการควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนําใหการสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ

แบบแผนโดยเรียบรอยมิชักชา  กับใหมีอํานาจตรวจสํานวนและสั่งใหปฏิบัติ  หากมีเหตุผลอันสมควร  เพ่ือความ

เรียบรอยในการสอบสวนจะเขาดําเนินการสอบสวนดวยตนเองก็ได 
 

 ผูมีหนาท่ีควบคุม  ตรวจสอบ  และเรงรัดการสอบสวน 

  หัวหนางานสอบสวน 

 มีหนาท่ีตรวจสอบ  แนะนํา  และสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณในสํานวนการสอบสวน  และ

สมุดบันทึกคดีของพนักงานสอบสวนทุกระยะๆ ละ ไมเกิน  ๑๕  วัน  จนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น 

  หัวหนาหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวน 

 มีหนาท่ีตรวจสอบ  แนะนํา  และสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณในสํานวนการสอบสวนทุกคดี

ของพนักงานสอบสวนทุกระยะๆ ละ ไมเกิน  ๓๐  วัน  จนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น 

  ผูบังคับการ  หรือรองผูบังคับการ  หรือพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับมอบหมายใหมี

หนาท่ีควบคุมการสอบสวน 

  มีหนาท่ีตรวจสอบ  แนะนํา  และสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณในสํานวนการสอบ สวนทุก

คดีของพนักงานสอบสวนทุกระยะๆ ละ ไมเกิน  ๓  เดือน  จนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น 

  ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวขางตน  บันทึกการตรวจสอบ  แนะนํา  และสั่งการไวเปนหลัก ฐานใน

บันทึกการตรวจสํานวนการสอบสวนทุกครั้ง 
 

  ขอควรปฏิบัติในการตรวจสํานวนการสอบสวน 

  ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีตรวจสํานวนการสอบสวน  พึงทําการตรวจในสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

   ตรวจความสมบูรณของการสอบสวนวา  ผูทําการสอบสวนเปนพนักงานสอบสวนหรือไม  

มีอํานาจหนาท่ีและเขตอํานาจตลอดจนมีขอจํากัดของอํานาจและหนาท่ีอยางไรหรือไม  คดีนั้นๆ มีผูเสีย หาย  ผู



๖ 

 

รองทุกขหรือผูกลาวโทษหรือไม  หากเปนคดีความผิดอันยอมความได  ผูเสียหายไดรองทุกขไวหรือไม  การมอบ

อํานาจใหรองทุกขเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม  คดีขาดอายุความหรือไม  เปนตน 

   ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานตางๆ  ในสํานวนการสอบสวนวาคําใหการพยานบุคคล

ขอความในพยานเอกสารตางๆ ตลอดจนบันทึกรายงานของเจาหนาท่ี  และรองรอยพยานวัตถุวาไดแสดง

ขอเท็จจริงอยางใด  รับฟงเปนขอยุติไดแลวหรือไม  มีน้ําหนักนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด  มีขอพิรุธหรือขอควร

โตแยงไดอยางไรเพ่ือจะไดแนะนํา  สั่งการใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติม  หรือเพ่ือปรับกับขอกฎหมายวาไดมีการ

กระทําผิดตามท่ีกลาวหาหรือไม  ผูตองหาเปนผูกระทําความผิดหรือผูอ่ืนเปนผูกระทําความผิด  ความผิดนั้นๆ เปน

ความผิดตามบท บัญญัติของกฎหมายใด ผูกระทําผิดนั้นมีเหตุอันควรไมตองรับโทษ ยกเวนโทษ  ยกโทษ  ลดโทษ

หรือเพ่ิมโทษหรือไม  มีเหตุอันควรขอใหริบทรัพยสินตลอดจนขอใหใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยหรือไม 

   หากตรวจพบวา  การสอบสวนยังมีความบกพรองหรือมีขอสงสัยบางประการยังไมเปนท่ี

กระจางชัด  ผูตรวจสํานวนจะตองสั่งใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติมจนสิ้นกระแสความ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (หนาท่ี) สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ 

 จากบทบาทหนาท่ีลักษณะงานท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนด  และหนวยงานระดับตํารวจภูธร

จังหวัดเลย  ไดมีการกําหนดลักษณะงานและแบงมอบหนาท่ีใหรองผูบังคับการปฏิบัติราชการแทนในงานกฎหมาย  

และสอบสวน  จึงพอสรุปข้ันตอนในการปฏิบัติหนาท่ีสําหรับผูบริหารในงานสอบสวนไดดังนี้ 

๑.  การออกคําส่ังมอบหมายงาน  จะตองออกคําสั่งมอบหมายงานใหชัดเจน  โดยเลือกรองผู

บังคับการหรือผูรับผิดชอบท่ีมีความรู  ความสามารถ  เหมาะสมในดานท่ีรับผิดชอบ  โดยกําหนดรายละเอียดใน

คําสั่งใหมีความชัดเจนในเรื่องตอไปนี้ 

๑.๑  ผูรับผิดชอบ  ควรมอบหมายใหรองผูกํากับการ  กลุมงานสอบสวน  และผูทรงคุณวุฒิ

เปนผูรับผิดชอบกลั่นกรองตรวจสํานวน  เปนผูชวยเหลือกลั่นกรองการตรวจสํานวนในเบื้องตน 

      ๑.๒  กําหนดหวงระยะเวลาท่ีจะตองทําการตรวจสอบทุกๆ  ๓  เดือน  โดยกลุมงานสอบ 

สวนมีหนาท่ีแจงเตือนใหหนวยท่ีไดรับการตรวจ  เตรียมการรวบรวมสํานวนท่ีอยูในระหวางดําเนินการไมแลวเสร็จ

เสนอใหตรวจตามเวลาท่ีกําหนด 

      ๑.๓  สาระสําคัญในการตรวจดังตอไปนี้ 

      ๑.  ตรวจความสมบูรณของการสอบสวนวา  ผูทําการสอบสวนเปนพนักงานสอบ 

สวนหรือไม  มีอํานาจหนาท่ีและเขตอํานาจตลอดจนมีขอจํากัดของอํานาจและหนาท่ีอยางไรหรือไม  คดีนั้นๆ มีผู 

เสียหาย  ผูรองทุกขหรือผูกลาวโทษหรือไม  หากเปนคดีความผิดอันยอมความได  ผูเสียหายไดรองทุกขไวหรือไม  

การมอบอํานาจใหรองทุกขเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม  คดีขาดอายุความหรือไม  เปนตน 

      ๒.  ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานตางๆ ในสํานวนการสอบสวนวาคําใหการพยาน

บุคคลขอความในพยานเอกสารตางๆ ตลอดจนบันทึกรายงานของเจาหนาท่ี  และรองรอยพยานวัตถุวาไดแสดง

ขอเท็จจริงอยางใด  รับฟงเปนขอยุติไดแลวหรือไม  มีน้ําหนักนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด  มีขอพิรุธ  หรือขอควร

โตแยงไดอยางไรเพ่ือจะไดแนะนํา  สั่งการใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติม  หรือเพ่ือปรับกับขอกฎหมายวาไดมีการ

กระทําผิดตามท่ีกลาวหาหรือไม  ผูตองหาเปนผูกระทําความผิดหรือผูอ่ืนเปนผูกระทําความผิด  ความผิดนั้นๆ เปน



๗ 

 

ความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายใด  ผูกระทําผิดนั้นมีเหตุอันควรไมตองรับโทษ  ยกเวนโทษ  ยกโทษ  ลดโทษ

หรือเพ่ิมโทษหรือไม  มีเหตุอันควรขอใหริบทรัพยสินตลอดจนขอใหใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยหรือไม 

หากตรวจพบวา  การสอบสวนยังมีความบกพรองหรือมีขอสงสัยบางประการยังไม

เปนท่ีกระจางชัด  ผูตรวจสํานวนจะตองสั่งใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติมจนสิ้นกระแสความ 

๑.๔  ตรวจสอบวาสํานวนเปนไปตามกําหนดระยะเวลาหรือไมโดยแยกดังนี้ 

      -  ระยะเวลาการสอบสวน 

         สํานวนคดีอาญาท่ัวไป  และสํานวนคดีจราจรทางบก 

 ๑.๔.๑  คดีไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด  แบงเปน  ๒  กรณี 

(๑)  กรณีท่ีพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแลวไมมีขอเท็จจริง หรือ

พยานหลักฐานท่ีตองทําการสืบสวนสอบสวนตอไป 

ก.  คดีอาญาท่ัวไป  และคดีจราจรทางบก  จะตองทําการสืบสวนสอบ 

สวนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  ๓  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ 

ข.  คดีอุกฉกรรจ  จะตองทําการสืบสวนสอบสวนติดตอกันมาแลวไมนอย

กวา  ๑  ป  นับตั้งแตวันท่ีรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ 

เม่ือพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมาตามกําหนดระยะเวลา

ดังกลาวขางตนแลว  ยังไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด  ใหมีความเห็นงดการสอบสวน  หรือเห็นควรใหงด

การสอบสวน  แลวเสนอสํานวนพรอมความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับการ  หรือผูบัญชา 

การสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 

บัญชาการ  เพ่ือพิจารณาและมีความเห็นทางคดี  แลวสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๔๐(๑)  ตอไป 

(๒)  กรณีท่ีพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแลวมีขอเท็จจริง  หรือ

พยานหลักฐานท่ีตองทําการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะรูตัวผูกระทําความผิด  ใหพนักงานสอบสวนทําการ

สืบสวนสอบสวนไดภายในอายุความ  ท้ังนี้เม่ือครบระยะเวลาตาม (๑) ก.  และ ข.  ใหเสนอสํานวนการสอบสวน

พรอมดวยเหตุผล  และความจําเปนไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับการหรือผูบัญชาการ  สําหรับ

หนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ 

ภายใน  ๓๐  วัน  ใหผูบังคับการหรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการ

หรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนไดในครั้งแรกไม

เกิน  ๓  เดือน  หลังจากครบกําหนดเวลาตามท่ีอนุมัติแลว  แตมีความจําเปนตองทําการสืบสวนสอบสวนตอไป  

ใหขอขยายระยะ เวลาไปยังหัวหนาหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาไดครั้งละ

ไมเกิน  ๓  เดือน  ตามเหตุแหงความจําเปนจนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น  เวนแตผูบังคับการหรือผูบัญชาการ

สําหรับหนวย งานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทา

กองบัญชาการจะสั่งการเปนอยางอ่ืน 

     

 



๘ 

 

 ๑.๔.๒  คดีรูตัวผูกระทําผิดแตเรียกหรือจับตัวยังไมได  แบงเปน  ๒  กรณี 

(๑)  กรณีท่ีพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแลวไมมีขอเท็จจริง  

หรือพยานหลักฐานท่ีตองทําการสืบสวนสอบสวนตอไป 

            ก.  คดีอาญาท่ัวไป  และคดีจราจรทางบก  ใหพนักงานสอบสวนทําการ

สืบสวนสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด  ๒  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ  หรือรูตัวผู 

กระทําผิด 

ข.  คดีอุกฉกรรจ  ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนใหเสร็จ

สิ้นภายในกําหนด  ๓  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ  หรือรูตัวผูกระทําผิด 

     เม่ือพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมาเปนระยะเวลาตามท่ี

กําหนดแลว  ยังไมสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีได  โดยไดรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแลว  ใหพนัก 

งานสอบสวนมีความเห็นทางคดี  และเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

จนถึงผูมีอํานาจทําความเห็นคดี  แลวสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา  ๑๔๑  ตอไป 

(๒)  กรณีท่ีพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแลวคดีมีขอเท็จจริง  

หรือพยานหลักฐานท่ีตองทําการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม  ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนไดภายใน

อายุความ  ท้ังนี้เม่ือครบระยะเวลาตาม (๑) ก.  และ ข.  ใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมดวยเหตุผล  และ

ความจําเปนไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับการ  หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบ 

สวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการ  หรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ  ภายในระยะเวลา  ๑๐  วัน     

นับตั้งแตวันครบระยะเวลาตาม (๑) ก.  และ ข.  ใหผูบังคับการ  หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบ 

สวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการ  หรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ  แลวแตกรณีมีอํานาจ

พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนได  ในครั้งแรกไมเกิน  ๓  เดือน  หลังจากครบกําหนดเวลาตามท่ีอนุมัติ

แลว  แตมีความจําเปนตองทําการสืบสวนสอบสวนตอไป  ใหขอขยายระยะเวลาไปยังหัวหนาหนวยงานท่ีมีอํานาจ

สอบสวนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาไดครั้งละไมเกิน  ๓  เดือน  ตามเหตุแหงความจําเปนจนกวาการ

สอบสวนจะเสร็จสิ้น  เวนแตผูบังคับการหรือผูบัญชาการสําหรับหนวย งานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงตอ

กองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการจะสั่งการเปนอยางอ่ืน 

    ๓.๑.๓  คดีท่ีผูตองหาถูกควบคุมตัว  หรือถูกผัดฟอง  หรือถูกผัดฟองฝากขัง  

หรือฝากขัง  ในระหวางการสอบสวน 

(๑) ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  และผูบังคับบัญชาเรงรัด

พนักงานสอบสวน  เพ่ือใหการสอบสวนเสร็จสิ้นไปกอนท่ีครบอํานาจผัดฟอง  หรือฝากขัง  ตามท่ีกฎหมายไดให

อํานาจไวการขอผัดฟอง  หรือฝากขังใหกระทําในกรณีความจําเปนเพ่ือใหการสอบสวนเสร็จสิ้นเทานั้น  เม่ือการ

สอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหรีบสรุปสํานวนมีความเห็นทางคดี  เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจทํา

ความเห็นทางคดี  แลวสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาตามกฎหมายตอไป 

(๒)  กรณีศาลไมอนุญาตใหผัดฟองฝากขัง  หรือฝากขัง  หรือขาดผัด

ฟอง  หรือฝากขัง  หรือเม่ือครบกําหนดผัดฟอง  หรือฝากขังแลว  แตการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น  ใหหัวหนา



๙ 

 

หนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนรีบรายงานผูบังคับการ  หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึน

ตรงตอกอง บัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการทราบทันที  เพ่ือหาทางแกไขมิใหการ

สอบสวนตองเสียหาย  พรอมท้ังพิจารณาวาพนักงานสอบสวนมีขอบกพรองในการสอบสวนหรือไม  แลวทําการ

สอบสวนตอไปจนเสร็จสิ้น 

    ๓.๑.๔  คดีท่ีผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว 

(๑)  ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน  ๒  เดือน  

สําหรับคดีอาญาท่ัวไป  และคดีจราจรทางบก  และภายใน  ๓  เดือน  สําหรับคดีอุกฉกรรจ  นับตั้งแตวันท่ี

ผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว  หากมีเหตุจําเปนไมอาจทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาดังกลาว  ให

พนักงานสอบ สวนเสนอสํานวนการสอบสวน  พรอมท้ังเหตุแหงความจําเปนเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาการสอบสวน

ไปยังผูบังคับ บัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับการ หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึน

ตรงตอกองบัญชา การหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ 

(๒)  ใหผูบังคับการ  หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบ 

สวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการแลวแตกรณีมีอํานาจพิจารณา

อนุมัติขยายเวลาการสอบสวนตอไปอีกตามความจําเปนไดครั้งละไมเกิน  ๓๐  วัน  รวมแลวตองไมเกิน  ๖  เดือน  

นับตั้งแตวันท่ีผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว  โดยบันทึกเหตุแหงความจําเปนในการอนุมัติแตละครั้งไวในสํานวน

การสอบสวนดวย 

(๓)  เม่ือทําการสอบสวนครบกําหนด  ๖  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีมีการ

ปลอยชั่วคราว  แตการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้นและยังมีความจําเปนท่ีจะตองควบคุมตัวผูตองหาไวตอไป  ใหหัวหนา

หนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนบันทึกเหตุแหงความจําเปนไวในสํานวนการสอบสวน  แลวสงตัวผูตองหาไปศาลเพ่ือ

ยื่นคํารองขอหมายขังผูตองหาตามบทบัญญัติ มาตรา ๘๗  วรรคสี่  ถึงวรรคเกา  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  หากศาลสั่งไมอนุญาตใหควบคุมผูตองหาไวอีกตอไป  ใหรีบรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

จนถึงผูบังคับการ  หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราช 

การท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการทราบเพ่ือหาทางแกไขมิใหการสอบสวนตองเสียหาย  พรอมท้ังพิจารณาวา

พนักงานสอบสวนมีขอบกพรองในการสอบสวนจนเปนเหตุใหศาลใชดุลพินิจไมอนุญาตใหควบคุมผูตองหาไวอีก

ตอไปหรือไม  แลวทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จสิ้น  และรีบรายงานใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบทันทีดวย 

ในการนําผูตองหาไปยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหา  ใหหัวหนา

หนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนไปศาลดวยตนเอง  เพ่ือแถลงใหศาลทราบถึงเหตุผลและความจําเปนท่ีการสอบสวน

ยังไมเสร็จสิ้น  และจําเปนตองควบคุมผูตองหาตอไปอีก  สําหรับคดีท่ีมีคําสั่งแตงตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนให

หัวหนาพนักงานสืบสวนสอบสวน  เปนผูไปแถลงศาลดวยตนเอง 

    ๓.๑.๕  คดีท่ีผูตองหาถูกแจงขอหาโดยไมมีการจับกุม 

(๑)  ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน  ๒  เดือน  

สําหรับคดีอาญาท่ัวไป  และคดีจราจรทางบก  และภายใน  ๓  เดือน  สําหรับคดีอุกฉกรรจ  นับตั้งแตวันท่ี

ผูตองหาถูกแจงขอหาโดยไมมีการจับกุม  หากมีเหตุจําเปนไมอาจทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาดังกลาว  

ใหพนัก งานสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวน  พรอมท้ังเหตุแหงความจําเปนเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาการ



๑๐ 

 

สอบสวนไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับการ  หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวน

ซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ 

(๒)  ใหผูบังคับการ  หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบ 

สวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการแลวแตกรณีมีอํานาจพิจารณา

อนุมัติขยายเวลาการสอบสวนตอไปอีกตามความจําเปนไดครั้งละไมเกิน  ๓๐  วัน  รวมแลวตองไมเกิน  ๖  เดือน  

นับตั้งแตวันท่ีแจงขอหาโดยไมมีการจับกุม  โดยบันทึกเหตุแหงความจําเปนในการอนุมัติแตละครั้งไวในสํานวนการ

สอบสวนดวย 

กรณีมีความจําเปนตองสอบสวนเกิน  ๖  เดือน  นับตั้งแตวันท่ีแจง

ขอหาโดยไมมีการจับกุม  ใหพนักงานสอบสวนเสนอสํานวนเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาไปยังผูบังคับการ  หรือผู

บัญชาการสําหรับหนวยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทา

กองบัญชาการ 

พรอมดวยเหตุแหงความจําเปนเพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนไดตามเหตุผลและความจําเปน 

๓.๒  สํานวนชันสูตรพลิกศพ 

๓.๒.๑  ในกรณีท่ีมีความตายโดยผิดธรรมชาติ  ซ่ึงมิใชความตายท่ีเกิด ข้ึนโดยการ

กระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนัก 

งานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  ใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีพบศพนั้นอยูเปนผูรับผิดชอบทําสํานวน

ชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจง  ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาไปได  โดยให

ขอขยายเวลาออกไปยังผูบังคับการท่ีรับผิดชอบการสอบสวนในเขตพ้ืนท่ีนั้น  พรอมกับแสดงเหตุขัดของท่ีการ

สอบสวนไมแลวเสร็จไปดวย  ใหผูบังคับการท่ีรับผิดชอบการสอบสวนในเขตพ้ืนท่ีนั้น  พิจารณาอนุมัติขยายเวลาได

ตามเหตุผลและความจําเปน  และใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุก

ครั้งไวในบันทึกพนักงานสอบสวน 

๓.๒.๒  ในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงาน  ซ่ึงอางวา

ปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตาม

หนาท่ี  ใหรองผูบังคับการ  หรือพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูบังคับการท่ีรับผิดชอบใน

เขตพ้ืนท่ีนั้นทําการสอบสวนดวยตนเอง  และใหแจงพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวน

ชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจง  ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไม

เกิน ๒ ครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๓๐  วัน  โดยใหขอขยายเวลาออกไปยังผูบังคับการท่ีรับผิดชอบการสอบสวนในเขต

พ้ืนท่ีนั้น  พรอมกับแสดงเหตุขัดของท่ีการสอบสวนไมแลวเสร็จไปดวย  ใหผูบังคับการท่ีรับผิดชอบการสอบสวนใน

เขตพ้ืนท่ีนั้น  พิจารณาอนุมัติขยายเวลาไดตามเหตุผลและความจําเปน  และใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุผล

และความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในบันทึกพนักงานสอบสวน 
 

 ๒.  การดําเนินการแจงคําส่ังใหหนวยรับการตรวจทราบเพ่ือเตรียมรับการตรวจ 

-  แมสํานักงานตํารวจแหงชาติจะมีคําสั่งท่ี  ๔๑๙ / ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ.  

๒๕๕๖  กําหนดใหผูบังคับบัญชาระดับตํารวจภูธรจังหวัดมีหนาท่ีตรวจสอบเรงรัดการสอบสวนของหนวยในสังกัด

ทุกระยะ  ๓  เดือนก็ตาม  แตเปนหนาท่ีของตํารวจภูธรจังหวัดท่ีจะตองตามคําสั่งมอบหมายกําหนดตัวผูรับผิดชอบ



๑๑ 

 

แลว  ยังตองกําหนดกรอบระยะเวลาใหชัดเจนอีกชั้นหนึ่ง  และตองแจงไปยังหนวยรับการตรวจทราบเพ่ือใหเกิด

ความชัด เจนและเตรียมการ  เพ่ือรองรับการตรวจเม่ือถึงกําหนดระยะเวลา  อีกท้ังจะตองมีการประชุมชี้แจงให

รับทราบในเรื่องนี้เปนระยะ 
 

๓.  การจัดเตรียมสํานวนท่ีอยูระหวางดําเนินการของพนักงานสอบสวนของหนวยท่ีรับการ

ตรวจ  ควรดําเนินการดังนี้ 

  ๓.๑  การจัดทําบัญชีสํานวนท่ีอยูระหวางการดําเนินการ สําหรับสํานวนท่ีจะตรวจครั้งแรก 

        ๓.๒  การจัดทําบัญชีสํานวนท่ีเคยตรวจมาแลว 
 

๔.  การตรวจสํานวน 

        -  การดําเนินการมี  ๒  วิธี  ดังนี ้

๔.๑  ใหหนวยรับการตรวจนําสํานวนการสอบสวนท่ีอยูระหวางดําเนินการไปรับการตรวจท่ี

ตํารวจภูธรจังหวัด 

๔.๒  ผูรับผิดชอบการตรวจเดินทางไปตรวจท่ีหนวยรับการตรวจ 
 

๕.  การรายงานผลการตรวจ 

 เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจในแตละรอบเวลา  ผูรับผิดชอบการตรวจจะตองสรุปประเด็นปญหา

ขอขัดของ  ขอเสนอแนะ  วิธีการแกไขใหผูบังคับบัญชา (ผูบังคับการ) ทราบ  เพ่ือแจงใหหนวยรับการตรวจทุก

หนวยทราบในภาพรวม  และเก็บรวบรวมเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานสอบสวนตอไป 
 

นิยามศัพท 

 “คดีอาญาท่ัวไป”  หมายถึง  คดีท่ีกลาวหาวาผูใดกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และ

กฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญา 
 

 “คดีจราจรทางบก”  หมายถึง  คดีท่ีกลาวหาวาผูใดขับรถในทางโดยประมาทเปนเหตุใหทรัพยสินผูอ่ืน

ไดรับความเสียหาย  และหรือผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกายและจิตใจ  และหรืออันตรายสาหัส  และหรือถึงแกความ

ตาย  ซ่ึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๔๓(๔) ,  มาตรา  ๑๕๗  

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๙๐  มาตรา  ๓๐๐  หรือมาตรา  ๒๙๑ 
 

 “สํานวนการสอบสวน”  หมายความวา  บรรดาสรรพเอกสารทุกชนิดท่ีเก่ียวของกับคดีท่ีพนักงานสอบ 

สวนไดรวบรวมไว  เชน  บันทึกคําใหการผูท่ีพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอ่ืนเปนผูทํา  เอกสารท่ียื่นเปน

พยาน  คํารองทุกขาหรือคํากลาวโทษท่ียื่นตอเจาพนักงาน  เพ่ือประสงคทราบขอเท็จจริง  และพฤติการณตางๆ 

อัน เก่ียวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพ่ือท่ีจะรูตัวผูกระทําความผิด  และพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ

ผูตอง หา 
 

 “สํานวนคดีอาญาท่ัวไป”  หมายถึง  สํานวนการสอบสวนคดีท่ีกลาวหาวาผูใดกระทําความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา  และกฎหมายอ่ืนท่ีมีโทษทางอาญา  ยกเวนคดีจราจรทางบก 
 



๑๒ 

 

 “สํานวนคดีจราจรทางบก”  หมายถึง  สํานวนการสอบสวนคดีท่ีกลาวหาวาผูใดขับรถในทางโดยประมาท

เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต  และหรือทรัพยสินของผูอ่ืน  ซ่ึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๔๓(๔)  และมาตรา  ๗๘  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๙๑  มาตรา  ๓๐๐  และ

มาตรา  ๒๙๑ 
 

 “สํานวนไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด”  หมายถึง  สํานวนคดีท่ีไมปรากฏวาผูใดเปนผู กระทํา

ความผิด  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๔๐(๑)  รวมท้ังคดีท่ีไมรูจักชื่อ  ชื่อสกุล  และ

มีตําหนิรูปพรรณไมเพียงพอท่ีจะเขียนภาพเหมือนผูกระทําความผิด  เพ่ือขอใหศาลออกหมายจับได 
 

 “สํานวนคดีรูตัวผูกระทําความผิด”  หมายถึง  สํานวนท่ีรูจักชื่อ  ชื่อสกุล  หรือรูจักชื่อแตไมรูจักชื่อสกุล  

หรือไมรูจักชื่อ  ชื่อสกุล  แตมีตําหนิรูปพรรณเพียงพอท่ีจะเขียนภาพเหมือนผูกระทําความผิด  เพ่ือขอใหศาลออก

หมายจับได   

 “งานอํานวยความยุติธรรมทางอาญา”  หมายถึง  การปฏิบัติงานในดานการสอบสวนท่ีเก่ียวกับคดีอาญา

ท่ีเกิดข้ึน  รวมท้ังงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเก่ียวของหรือเปนสวนประกอบของงานนี้  ในเขตพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ  

เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานทางคดี  และนําตัวผูกระทํามาดําเนินคดี  ตามกฎหมายรวมถึงการแจงความคืบหนา  

และสงผลสอบสวนใหผูเสียหายทราบ  การปลอยตัวชั่วคราวการใหความชวยเหลือคุมครองผูเสียหาย  พยาน  และ

เหยื่ออาชญากรรม  การจัดหอง  ชี้ตัวผูตองหา  หองควบคุม  สถานท่ีเก็บรักษาของกลาง  รถท่ีเกิดอุบัติเหตุ  และ

รถท่ียึดไวตรวจสอบ 

 

การวิเคราะหปญหา 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนท่ีผูบริหารเกี่ยวของ 

 ๔.๑  การออกคําสั่งมอบหมายงาน 

        ปญหาท่ีพบ  คือ 

        ๑.  ผูรางคําสั่ง  ไดแก  เจาหนาท่ีฝายอํานวยการ  มิไดหารือผูบังคับการเพ่ือพิจารณามอบหมายงาน

ผูมีความถนัดในงานดานสอบสวน  เปนเหตุใหผูท่ีไดรับมอบหมายไมเห็นความสําคัญในงานท่ีรับผิดชอบ 

        ๒.  ไมไดแตงตั้งคณะทํางานเปนผูชวยเหลือผูรับผิดชอบในการตรวจ 

        ๓.  ไมไดกําหนดประเด็น  สาระสําคัญ  ในการตรวจใหชัดเจน 

 ๔.๒  การดําเนินการแจงคําสั่งใหหนวยรับการตรวจทราบเพ่ือเตรียมรับการตรวจ 

        ปญหาท่ีพบ  คือ 

        ๑.  เจาหนาท่ีผูรับคําสั่งไมนําเสนอผูบังคับบัญชา  และผูมีสวนเก่ียวของทราบเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่ง 

        ๒.  ผูเก่ียวของ (พนักงานสอบสวน) รับทราบคําสั่งแลวไมใหความสําคัญในการปฏิบัติตาม 

 ๔.๓  การจัดเตรียมสํานวนท่ีอยูระหวางดําเนินการของพนักงานสอบสวนของหนวยท่ีรับการตรวจ  

        ปญหาท่ีพบ  คือ 

        ๑.  การจัดทําบัญชีสํานวนไมครบถวน  เพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ 



๑๓ 

 

        ๒.  กรณีสํานวนเกาท่ีผานการตรวจครั้งแรกไปแลว  มักพบเสมอวาพนักงานสอบสวนไมได

ดําเนินการตามคําแนะนําสั่งการหรือดําเนินการแลว  แตไมไดบันทึกรายการแกไขดําเนินการไวเปนหลักฐาน 

 ๔.๔  การตรวจสํานวน 

        ปญหาท่ีพบ  คือ 

        ๑.  กรณีใหหนวยนําสํานวนการสอบสวนไปเสนอตรวจท่ีตํารวจภูธรจังหวัด  หากตรวจไมเสร็จในวัน

เดียว  ทําใหการสอบ สวนไมตอเนื่อง  การสอบสวนหยุดชะงักไมอํานวยความยุติธรรมตามหลักการ 

        ๒.  หากใชระยะเวลาในการตรวจนอย  อาจเกิดความไมสมบูรณในการสั่งการ 

        ๓.  กรณีเดินทางไปตรวจท่ีหนวยรับการตรวจจะตองเสียเวลา  เสียงบประมาณ  และไมคุมคา  

 ๔.๕  การรายงานผลการตรวจ 

        ปญหาท่ีพบ  คือ  สรุปรายงานผลการตรวจไมทันเวลาในระยะเวลาอันสมควร  เปนเหตุใหการสั่ง

การจากผูบังคับบัญชาลาชา 
 

แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา 

 จากการรวบรวมสถิติขอมูลคดีอาญาและคดีจราจรทางบก  ของตํารวจภูธรจังหวัดเลยยอนหลัง  ๓  ป 

(ปรากฏขอมูลดังนี้) 
 

ตารางท่ี ๕.๑ 

สถิติคดีอาญา/จราจรของตํารวจภูธรจังหวัดเลย  ๓  ปยอนหลัง  (ระหวาง  ๑  มกราคม – ๓๑  ธันวาคม) 
 

                  ป พ.ศ. 

ประเภทคดี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

คดีอาญา ๖,๖๕๑ ๘,๙๕๒ ๙,๓๙๗ 

คดีจราจร ๑๘๖ ๒๑๖ ๑๗๑ 

รวม ๖,๘๓๗ ๙,๑๖๘ ๙,๕๖๘ 
 

ท่ีมา : กลุมงานสอบสวน  ตํารวจภูธรจังหวัดเลย 

 จาการรวบรวมสถิติขอมูลการถูกรองเรียนเก่ียวกับพนักงานสอบสวนในเรื่องการอํานวยความยุติธรรม  

และการทําสํานวนการสอบสวน  ๓  ปยอนหลังปรากฏขอมูลดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๕.๒ 

สถิติพนักงานสอบสวนถูกตองรองเรียนสอบสวนทางวินัย  ๓  ปยอนหลัง (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

จํานวนพนักงานสอบสวน

ท่ีถูกรองเรียน 
๔ ๑ ๓ 

  

 

 

 



๑๔ 

 

ตารางท่ี ๕.๓ 

กรอบอัตรากําลังพลพนักงานสอบสวนของตํารวจภูธรจังหวัดเลย 

                         อัตราหลัก  

      พ.ศ. 
อัตราอนุญาต ตัวคนจริง 

๒๕๕๕ ๑๐๔ ๑๐๐ 

๒๕๕๖ ๑๐๔ ๑๐๐ 

๒๕๕๗ ๑๐๔ ๑๐๒ 
 

จากสถิติท้ังสามแสดงใหเห็นไดวาแนวโนมของคดีท่ีเกิดข้ึนมีแนวโนมสูงข้ึนตามลําดับ  และมีแนวโนมท่ีจะ

สูง ข้ึนตอไปอีก  แตกรอบอัตรากําลังพลอนุญาต  และอัตราคนจริงมิไดมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณปจจุบัน  

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ความทันสมัยในเทคโนโลยีมีการพัฒนา

อยางไมหยุดยั้ง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สังคมสังคมปจจุบันเริ่มมีโครงสรางซับซอน  หลากหลาย  และในป  ๒๕๕๘  

จะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางเต็มรูปแบบ  เกิดการถายเทประชากรจากประเทศสมาชิกโดยเสรี  

ยอมมีการนํามาซ่ึงปญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหมมากข้ึน  อีกท้ังตามสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดมีเขตพ้ืนท่ี

ติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน  ปญหาท่ีจะตองเกิดมากข้ึนคือปญหาแรงงานตางดาว  การลักลอบขนยายยาเสพติด

เขาและออกนอกราชอาณาจักร  การใชพ้ืนท่ีจังหวัดเลยเปนทางผานเพ่ือหลบหนีหรือประกอบอาชญากรรมตางๆ 

ดังนั้นจากสภาวะแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนดังกลาว  จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีผู 

บริหารจะตองหาวิธีการทํางาน  การควบคุมการปฏิบัติงานใหเหมาะสมภายใตขอจํากัด  และภายใตกระแสความ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว  โดยสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา  เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจแกปญหาไดดังนี้ 
 

๑.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

      จุดแข็ง (Strength) 

๑.  บุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกร  รักหนวยงาน  รักสถาบัน 

๒.  มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี  และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

         ๓.  มีการจัดเก็บขอมูลดวยระบบสารสนเทศ 

       ๔.  มีองคกรคณะกรรมการขาราชการตํารวจประจําสถานี (กต.ตร.) ทุกแหง  ซ่ึงมีท้ังจาก

ภาครัฐและเอกชน  มีขีดความสามารถในการประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็วกวางขวาง  มีการเขาถึงประชาชนไดดี 

       ๕.  มีวินัยเชื่อฟงคําสั่งผูบังคับบัญชา 

       ๖.  คาตอบแทน  เชน  เงินเดือน  เงินประจําตําแหนงในปจจุบัน  มีอัตราสูงใกลเคียงกับ

กระบวนการยุติธรรมอ่ืน 

       ๗.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพตํารวจสูง 
 

จุดออน (Weakness) 

๑.  การเลื่อนตําแหนงยังไมสามารถเลื่อนไหลไปถึงระดับสูงสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด      

ทําใหผูปฏิบัติงานเบื่อหนายและทอถอยในการปฏิบัติงาน 



๑๕ 

 

๒.  การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนจะตองปฏิบัติงานอ่ืนดวย  ทําใหประสิทธิภาพใน

สายงานไมมีประสิทธิภาพ 

๓.  ขาดการประสานงานและทํางานเปนทีม 

๔.  ไมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินชีวิต  ทําใหเกิดปญหา

ครอบครัวและปญหาสวนตัว 

๕.  มีคานิยมของตํารวจท่ีผิด  เชน  ดื่มเหลา  สูบบุหรี่  เท่ียวเตร  ลุมหลงตัวเองวาเปนหนึ่ง

เสมอ  ฯลฯ 

๖.  ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  ทําใหการทํางานเปนไปในรูปแบบ 

เดิมๆ 

๗.  การเลือกปฏิบัติตอผูมาแจงความดวยความไมเสมอภาค 
     

โอกาส (Opportunity) 

๑.  บทบัญญัติของกฎหมายเปดชองใหสํานักงานตํารวจแหงชาติมีโอกาสไดรับมอบหมาย

ภารกิจท่ีสําคัญหลากหลาย 

๒.  สังคมใหความสนใจการทํางานของขาราชการตํารวจ  เพราะการทําหรือไมทําหนาท่ีของ

ขาราชการตํารวจมีผลกระทบตอการดําเนินชิตของประชาชน 

๓.  การพัฒนาการบริหารไปสูหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีทําใหสํานักงานตํารวจ

แหงชาติตองปรับปรุง  และพัฒนาการปฏิบัติงานภายใน  เพ่ือมุงสูการมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคา  และเกิด

ผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๔.  มีอํานาจตามกฎหมายท่ีคนในสังคมยําเกรง  ผูรายกลัว 

๕.  กระแสของความเปลี่ยนแปลง  เปนโอกาสท่ีจะผลักดันใหไดรับการสนับสนุนในดาน

ตางๆ  (๔ M)  =  Man , Management , Money , Materials  ท้ังจากภาครัฐและเอกชน 

๖.  เปนการบริหารเพ่ือใหสอดคลองกับสิทธิของบุคคล  ในกระบวนการยุติธรรมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗.  นโยบายของทางราชการท่ีสงเสริมใหภาครัฐบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียม 
  

อุปสรรค (Threat) 

๑.  ภาระหนาท่ีลอแหลมตอการแสวงหาผลประโยชน 

๒.  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.ศ.  ๒๕๕๘  อาจนํามาซ่ึงปญหา

อาชญากรรม  ปญหาสังคม  เชน  อาชญากรรมขามชาติ , การคามนุษย , ยาเสพติด , อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  

และอาชญากรรมท่ีอาจเกิดกับนักทองเท่ียว  เปนตน 

๓.  ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมี

เอกภาพ  เนื่องจากการแทรกแซงของฝายการเมือง 

 

 



๑๖ 

 

การเลือกใชแนวคิด / ทฤษฎีเพ่ือแกไขปญหา 

* แนวคิด / ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ / ประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางในการบริหาร 

    จากรายงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เรื่อง  การบริหารงานตํารวจยุคใหม  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  

กลาววากระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลกดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง  

รวดเร็ว  จากสังคมเกษตรเขาสู อุตสาหกรรม  และเทคโนโลยีขาวสารขอมูลปจจุบันเปนบุคโลกาภิวัตน 

(Globalization)  ดวยพลังแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ปรากฏการณดังกลาวนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ

องคกรจากองคกรขนาดใหญเปนองคกรขนาดเล็ก  ลดข้ันตอนการทํางาน  ลดเอกสารท่ีใช  ลดจํานวนบุคลากร    

มีการแขงขันขององคกร  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

    วิวัฒนาการทางการบริหาร 

    การบริหารขององคกรในอดีตจนถึงปจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนหลักทฤษฎีการบริหารมาตามลําดับ

ดังนี้ 

    ๑.  ทฤษฎี Adam Smith  จัดแบงโครงสรางหนาท่ีการแบงงานกันทํามีองคกรและการผลิตขนาดใหญ  

ผูผลิตเปนผูกําหนดตลาดสินคาและบริการ 

    ๒.  ทฤษฎี Kai Zen Deming Philosophy QC Circle  มุงประสิทธิภาพในการทํางาน  ควบคุม

คุณภาพสินคาและบริการ  ตลอดจนการตรวจสอบทุกข้ันตอนการผลิต  เพ่ือนําไปสูการแกไขขอบกพรองในการ

ทํางาน 

    ๓.  ทฤษฎี Total Quality Management ISO ๙๐๐๐ Business Process Reengineering  มุงการ

สรางสรรคประสิทธิภาพการทํางานทุกข้ันตอน  การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

การผลิตท่ีไมกระทบตอสิ่งแวดลอม  และการรื้อปรับระบบการทํางานใหมของระบบธุรกิจเอกชน  ซ่ึงมีข้ันตอนการ

รื้อระบบดังนี้  คือ 

   ๓.๑  การคิดทบทวนใหม (Rethink) 

   ๓.๒  การออกแบบกระบวนการทํางานใหม (Redesign) 

   ๓.๓  การสงเสริมเทคโนโลยี (Retool) 

   ๓.๔  การฝกอบรมบุคลากร (Retrain) 

   การนําแนวคิดรื้อปรับระบบมาใชในระบบราชการ  เพ่ือมุงปรับเปลี่ยนทัศนคติผูปฏิบัติงานใหมปรับลด

ข้ันตอนการทํางานลง  เสริมการทํางานและปรับสภาพภูมิทัศนใหสวยงาม  สะดวกในการทํางาน  ซ่ึงเปนมิติใหม

ของการทํางานการใหบริการของหนวยราชการ 
 

* ระเบียบ / กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานเพ่ือการตัดสินใจแกไขปญหา 

 ๑.  คําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดเลย  ท่ี  ๖๐ / ๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  เรื่อง  กําหนด

ลักษณะงาน  และการมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ใหรองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลย 

   ๒.  คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ท่ี  ๔๑๙ / ๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  การ

อํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา  การทําสํานวน  การสอบสวน  และมาตรการควบคุมตรวจสอบ  เรงรัดการ

สอบสวนคดีอาญา  (บทท่ี  ๔) 



๑๗ 

 

 ๓.  กฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับกา  หรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๔.  ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕ 

      ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใสมีมาตรฐาน 

      กลยุทธท่ี  ๒.๑.๑  พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอก 

 ๕.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาตามอาญา  พ.ศ.  ๒๕.....  (มาตรา  ๑๘, ๑๓๐, ๑๔๐)  

 ๖.  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๖)  

 ๗.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  (มาตรา  ๔๐ (๑) (๓) (๗)) 
 

* สรุปแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ  และส่ิงท่ีตองพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

   จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรและภายนอกองคกร  พบวา  บุคลากรมีอัตราคงเดิมไม

เพ่ิมข้ึน  แตในทางกลับกันสถิติคดีกับมีแนวโนมสูงข้ึน  ยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน

สอบสวน  ปญหาหลักไดแกการสอบสวนลาชา  มีการอาศัยชองวาง  โอกาส  เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

ความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาท่ียังไมสามารถเลื่อนระดับตําแหนงไปถึงระดับท่ีสูงสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ทําใหเกิดความเบื่อหนายทอถอยในการปฏิบัติงาน  ภาระหนาท่ีการงานอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของกับหนาท่ีโดยตรง  ทํา

ใหประสิทธิภาพในการสอบสวนลดลง  การดําเนินชีวิตสวนตัวซ่ึงถือคานิยมท่ีผิด  ไมนําพาตอการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต  ลักษณะงานท่ีทําไมเอ้ือประโยชนตอการทํางานเปนทีม  และ

มักปฏิบัติตอผูมาแจงความดวยความไมเสมอภาค  เหลานี้ยอมเปนจุดออนตอการท่ีจะพัฒนางาน  และระบบงาน

ตอไป  ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองกําจัดจุดออนท่ีมีอยูใหนอยลงหรือหมดสิ้นไป  และใชทรัพยากรบุคคลท่ี

มีอยู  ซ่ึงสวนใหญเปนผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง  และนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน

การปฏิบัติงาน  มีความรักองคกร  สถาบัน  มีวินัย  พรอมท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตนเอง  และยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือนํามาสูการพัฒนางาน  ประกอบกับปจจุบันคาตอบแทน  เชน  เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  มี

อัตราใกลเคียงกับกระบวนยุติธรรมอ่ืน  อีกท้ังมีคาตอบแทนในการทําสํานวนสอบสวน  ซ่ึงจะเปนสิ่งจูงใจให

พนักงานสอบสวนตองพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพตามไปดวย  นอกจากนี้บทบาทอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  เปดโอกาสใหไดรับมอบหมายภารกิจท่ีสําคัญหลากหลาย  สังคมใหความสนใจการทํางานของ

ขาราชการตํารวจ  เพราะการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตํารวจมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ

ประชาชน  การพัฒนาการบริหารไปสูหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ทําใหสํานักงานตํารวจแหงชาติตอง

ปรับปรุง  และพัฒนาการปฏิบัติงานภายในเพ่ือมุงสูการมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุมคา  และเกิดผลสัมฤทธิ์ใน

ภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

แตอยางไรก็ตาม  ภาระหนาท่ีของตํารวจท่ีลอแหลมตอการแสวงหาผลประโยชน  และการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม  อาจนํามาซ่ึงปญหาอาชญากรรม  ปญหาสังคม  เชน  อาชญากรขามชาติ  การคามนุษย  ยาเสพติด  

อาชญากรทางเศรษฐกิจ  และอาชญากรรมท่ีอาจเกิดกับนักทองเท่ียว  ประกอบกับผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีเอกภาพ  เนื่องจากการแทรกแซงของฝายการเมือง  อาจมี

ผลกระทบใหการพัฒนาไมตอเนื่อง 



๑๘ 

 

จากทฤษฎีท่ีกลาวมามีวิวัฒนาการการบริหารหลายแนวคิดทฤษฎี  แตทฤษฎีท่ีนาสนใจนาจะนํามาใชเปน

แนวทางในการบริหารงานคือทฤษฎี  Total  Quality  Management  ISO  ๙๐๐๐  Business  Process  

Reengineering  ซ่ึงมีขอดีขอเสียดังนี้ 
 

ขอดี ขอเสีย 

๑.  เปนการเปลี่ยนแปลงการทํางานแบบใหมใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว 

๒.  ประหยัดเวลาคาใชจาย 

๓.  ควบคุมได 

๔.  อํานวยคามสะดวกลดข้ันตอน 

๕.  สอดคลองกับแนวนโยบาย กฎหมาย และคําสั่ง 

๑.  การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วเกินไปอาจทําใหไม

ประสบความสําเร็จ 

๒.  การหมุนเวียนบุคลากรของสํานักงานตํารวจ

แห งชาติ ไม ได คํานึ ง ถึงผลสัมฤทธิ์ ของงาน  และ

ความสามารถของบุคลากร 

 

ดังนั้นจึงถึงเวลาแลวท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหรวดเร็วโดยนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม  และโปรแกรมคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีระบบบันทึก  ตรวจสอบ  และสืบคนขอมูลมาใชในการ

ทํางานแทนระบบเดิม  อันจะเปนการอํานวยความสะดวก  และอํานวยความยุติธรรมสําหรับประชาชนผูมาแจง

ความ  มีความคุมคา  ลดข้ันตอนการปฏิบัติ  ตอบสนองนโยบาย  เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

ปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติไดพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ Crimes  แตยังไมสามารถ

ประกาศใชได  เนื่องจากติดขัดปญหาดานนโยบาย  และการยอมรับของผูปฏิบัติ 
 

* ผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากตัดสินใจผิดพลาด  หรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด 

   ในอนาคตอันใกลหากสํานักงานตรวจแหงชาติมีนโยบายใหเริ่มใชโปรแกรมระบบ Crimes  อันเปนแนว

ทางเลือกตัดสินใจปรับเปลี่ยนระบบการทํางานแบบเดิมสูระบบคบคุมดวยเทคโนโลยี  แมจะมีขอดีตามท่ีไดกลาว

แลว  แตผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงระบบนี้  เชน  บุคลากรไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงดวยการ

หลีกเลี่ยงไมบันทึกขอมูลเขาสูระบบก็ดี  ระเบียบกฎหมายอาจยังไมครอบคลุมถึงในบางกรณี  การหมุนเวียน

บุคลากรยังไมคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  และความสามารถของบุคลากรก็ดี  อุปกรณคอมพิวเตอรพัฒนาอยาง

รวดเร็ว  ทําใหโปรแกรมไมรองรับกับอุปกรณก็ดี  เกิดความขัดของกับระบบ  อุปกรณ  หรือกระแสไฟฟาขัดของ  

ฯลฯ  ยอมมีผลกระทบตอการพัฒนาโดยรวม 

ดังนั้นขอผิดพลาดหรือผลกระทบดังกลาว  สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงตองหาแนวทางแกไขไวรองรับ  

เชน  การตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาอุปกรณและโปรแกรมทุกระยะ  อบรมเพ่ิมความรูใหบุคลากรอยางตอเนื่อง  

ออกระเบียบ  กฎหมาย  อุดชองวางเพ่ือใหเปนท่ียอมรับ  และวางมาตรการทางวินัย  สําหรับบุคลากรท่ีละเลยไม

เอาใจใสตอการทํางาน 
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