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การนับเวลาทวีคูณเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหไดรับตําแหนงสูงข้ึน 
 
                 สถานการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ยังคงเกิดข้ึนตลอด
มาไมวาจะเปนเหตุการณทางการเมือง เหตุการณวิกฤตการณจากสถานการณตาง ๆ และท่ีสําคัญคือ
เหตุการณความไมสงบท่ีเก่ียวกับสถานการณความม่ันคงของประเทศ  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต  และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (จังหวัดปตตานี, ยะลา, นราธิวาส และอําเภอนาทวี, จะนะ, เทพา 
และ สะบายอย จังหวัดสงขลา)  ซ่ึงตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๗  สถานการณเริ่มตนความรุนแรงจากเหตุการณปลน
ปนกองพันพัฒนาท่ี ๔ อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เปนตนมา  
สถานการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีก็ทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ ไมวาจะเปนเหตุลอบวางเพลิง ยิงและวางระเบิด 
เปนเหตุใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยของประชาชน และเจาหนาท่ีของรัฐเปนจํานวนมาก และมองไม
เห็นวาเม่ือใดเหตุการณดังกลาวจะสงบลง  จากเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต และ ๔ อําเภอ ของจังหวัดสงขลา  ท่ีไดสรางความสูญเสียใหกับชีวิตและทรัพยสินของเจาหนาท่ีของ
รัฐและประชาชน และไมมีท่ีทาวาเหตุการณความไมสงบจะจบลงเม่ือใด ทําใหขวัญและกําลังใจของเจาหนาท่ี
ของรัฐในพ้ืน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอ ของจังหวัดสงขลา ถดถอยลงไปเรื่อย ๆ เจาหนาท่ีของ
รัฐ ไมวาจะเปนขาราชการตํารวจ ทหาร ครู และขาราชการอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี ทําเรื่องขอโยกยายออกนอกพ้ืนท่ี 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอ ของจังหวัดสงขลา เปนจํานวนมาก และไมมีเจาหนาท่ีของรัฐสมัคร
ใจเขามาปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี เพราะขาดแรงจูงใจจากภาครัฐท่ีจะตอบแทนความเสียสละของพวกเขาในการ
ทําหนาท่ีในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัย มาเสริมสรางความพึงพอใจของพวกเขา ในการท่ีพวกเขาจะตองเสียสละ
จากการท่ีตองจากครอบครัว หรืออาจจะตองไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการท่ีตองมาปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอ ของจังหวัดสงขลาดังกลาว หรือหากจะมีก็นอยมากท่ีเกิดจาก
อุดมการณความรักชาติหรือมีถ่ินท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตดั้งเดิมอยูแลว เพ่ือเปนการสรางขวัญ 
กําลังใจ และแจงจูงใจใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอ ของ
จังหวัดสงขลา ซ่ึงตองปฏิบัติงานในสภาวะไมปกติ ภาครัฐจึงสมควรตองออกกฎระเบียบวาดวยบําเหน็จ
ความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษแตกตางจากกรณีปกต ิ

                เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอ ของจังหวัดสงขลา      
(นาทวี, จะนะ, เทพา และสะบายอย)  ไดเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและเจาหนาท่ี
ของรัฐเปนจํานวนมาก ซ่ึงจากการเกิดเหตุและการสูญเสีย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๖(๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๖) มีการเกิดเหตุ รวมท้ังสิ้น  ๑๒,๑๓๖ ครั้ง(เปนเหตุการณท่ัวไป จํานวน ๓,๙๐๔ ครั้ง และเหตุการณ
ความม่ันคง จํานวน ๘,๒๓๒ ครั้ง) เกิดการสูญเสีย มีผูเสียชีวิต จํานวน  ๓,๒๙๓ คน บาดเจ็บ ๘,๖๔๕ คน     
ในจํานวนการสูญเสียดังกลาว  มีขาราชการทหารเสียชีวิต  จํานวน  ๔๒๑ คน  บาดเจ็บ   จํานวน ๒,๑๐๕ 
คน และขาราชการตํารวจเสียชีวิต จํานวน  ๒๘๗ คน บาดเจ็บ จํานวน ๑,๒๘๖ คน (งานการขาว ศูนย
ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา, ๒๕๕๖) การสูญเสียดังกลาวทําใหขวัญ และกําลังใจ ของ
ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ลดนอยลงไปเรื่อย ๆ กําลังใจท่ีจะอยูปฏิบัติ
หนาท่ีในพ้ืนท่ีไมมี  ทุกคนอยากกลับบานไปหาครอบครัวหรือกลับไปปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีปกติ ไมใชพ้ืนท่ีท่ีอยู
ในสภาวะท่ีมีการสูรบคลายสภาวะสงครามท่ีมีเหตุการณยิงและระเบิด  มีการฆาฟนกันเกือบทุกวัน   
อุดมการณของขาราชการท่ีจะ 
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อุทิศแรงกาย แรงใจหรือแมกระท่ังชีวิตลดนอยถอยลงทุกวัน และเม่ือมองไมเห็นวาภาครัฐไดสนใจหรือมองไม
เห็นความสําคัญของเขาเหลานั้น ผูท่ีสามารถมองหาชองทางในการแตงตั้งโยกยายออกนอกนอกพ้ืนท่ีได ก็เริ่ม
หาชองทางวิ่งเตนโยกยาย เม่ือขาราชการมีแตขอแตงตั้งโยกยายออก ไมมีผูสมัครใจขอรับแตงตั้งเขามาดํารง
ตําแหนงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังท่ีขณะนั้นมีกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ใหขาราชการไดรับสิทธิ
ประโยชนมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีอยูในสภาวะปกติอยูบางแลว เชน สิทธิการนับระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีเปน
ทวีคูณเพ่ือนําไปคํานวณในการรับเงินบําเหน็จบํานาญ, สิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษจากการสูรบ(พ.ส.ร.) รวมท้ัง
การไดรับเงินเสี่ยงภัย และเบ้ียเลี้ยงมากวาขาราชการในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แตก็ไมไดเพ่ิมแรงจูงใจใหกับขาราชการท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตแตอยางใด ทําใหในพ้ืนท่ีเริ่มการขาดแคลนกําลังพลในการปฏิบัติ
หนาท่ี ในป พ.ศ.๒๕๕๐ ภาครัฐเริ่มมองเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศใชบังคับเม่ือ
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง  เม่ือวันท่ี ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๐) เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน “จังหวัดชายแดน
ภาคใต” ซ่ึงหมายถึง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพ้ืนท่ี
อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ และทองท่ีอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปน
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต” เรียกโดยยอวา “ก.บ.จ.ต .” มีปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน
กรรมการ มีผูแทนกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ เปนกรรมการ  มีหนาท่ีพิจารณาเสนอขอรับความเห็นชอบตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติการใหความเห็นชอบตามระเบียบฯ และพิจารณาอนุมัติการใหบําเหน็จความชอบ
หรือพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการตามระเบียบฯ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอรับ
บําเหน็จความชอบเพ่ือใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ สําหรับบําเหน็จความชอบท่ีขาราชการจะไดรับแบงเปน ๒ 
ประเภท คือ บําเหน็จความชอบท่ีเปนตัวเงิน และบําเหน็จความชอบท่ีมิใชเปนตัวเงิน ดังนี้        

                     ๑.บําเหน็จความชอบท่ีเปนตัวเงิน หรืออาจคํานวณเปนเงินได ไดแก 
                         ๑.๑ เงินคาตอบแทนพิเศษ 
                         ๑.๒ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 
                         ๑.๓ การประกันชีวิต 
                         ๑.๔ ทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน 
                         ๑.๕ เงินชวยเหลือตามท่ี ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร 
                     ๒.บําเหน็จความชอบท่ีมิใชเปนตัวเงิน ไดแก 
                         ๒.๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริสยาภรณ 
                         ๒.๒ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 
                         ๒.๓ การยกยองเชิดชูเกียรติ 
                         ๒.๔ การแตงตั้งเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
                         ๒.๕ การจัดสรรโควตาพิเศษสําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมหลักสูตร
ท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด 
                         ๒.๖ สิทธิลาพักผอน 
                         ๒.๗ การสงเคราะหและชวยเหลือแกทายาท 
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                 ในเรื่องท่ีจะเขียนตอไปนี้ ผูเขียนจะกลาวถึงเฉพาะในสวนของบําเหน็จความชอบท่ีไมใชตัวเงิน           
ท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐนับระยะเวลาท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในหนาท่ี
ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณ สําหรับใชในการคํานวณระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง เพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตามหลักเกณฑ และ
วิธีการท่ีองคกรกลางบริหารงานบุคคลแตละประเภทกําหนด และสนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานมีโอกาสกาวหนาในตําแหนง เพ่ือจูงใจมิใหขอยายออกนอกพ้ืนท่ี (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ ๒๐ และ
๒๑) ซ่ึงในสวนของขาราชการตํารวจ  ผูปฏิบัติหนาท่ีในจังหวัดชายแดนใต มีขวัญและกําลังใจมากข้ึน เม่ือ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. ไดนําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ และท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติหลักเกณฑการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน
ทวีคูณของขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ก.ตร.มีมติ
อนุมัติเปนตนไป ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวเรียกวา “หลักเกณฑการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณของ
ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต” โดยกําหนด ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปน
ทวีคูณแกขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงาน (ขาราชการตํารวจซ่ึงดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําใน
จังหวัดชายแดนภาคใต รวมท้ังขาราชการตํารวจหนวยอ่ืน ๆ ท่ีไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีดังกลาว
ดวย)  ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงหมายถึง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
สงขลา เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ  เพ่ือประโยชนในการ
แตงตั้ง หรือการคัดเลือกและแตงตั้งใหมีตําแหนงสูงข้ึนตามท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
และท่ีกําหนดไวใน กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจระดับสารวัตร 
ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และ กฎ ก.ตร.วาดวยการคัดเลือกและแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ    เปนขาราชการชั้นประทวนและการคัดเลือกและแตงตั้งขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวนหรือชั้นพลตํารวจเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร โดยขาราชการตํารวจดังกลาวตองเปน
ผูปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําในตําแหนงระดับนั้น ๆ ภายในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยจะปฏิบัติงานใน
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือหลายหนวยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต และระยะเวลาการปฏิบัติงานจะ
ตอเนื่องกันหรือไมก็ได  แตรวมแลวตองไมนอยกวา  
๑ ป ท้ังนี้ใหเริ่มนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณดังกลาว ไดตั้งแตวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐  และให
สามารถนําสิทธิประโยชนการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณดังกลาว ไปใชกับการนับระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงท้ังในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีคณะกรรมการ ซ่ึงมี ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต เปนประธาน และผูแทนผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙  ผูบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด   ผูบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ           
ผูบังคับการกองบินตํารวจ และผูแทนศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา เปนกรรมการ  
พิจารณาใหการรับรองวาเปนตําแหนงหรือเปนการปฏิบัติงานซ่ึงจะไดรับสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวหรือไม ยกเวนกรณีขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนงสูงกวาผูบัญชาการข้ึนไปใหนําเสนอ ก.ตร.
พิจารณารับรองสิทธิดังกลาวตามหลักเกณฑฯ  เพ่ือรองรับมติ ก.ตร. ครั้งท่ี    ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ประธานกรรมการ ไดออก
ขอกําหนดคณะกรรมการตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณของขาราชการตํารวจ
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ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต เรื่อง การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณของขาราชการ
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  ซ่ึงไดกําหนดคํานิยาม “คณะกรรมการ” 
หมายถึง คณะกรรมการตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณของขาราชการตํารวจ
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต และกําหนดกลุมของขาราชการตํารวจท่ีจะไดรับการพิจารณารับรอง
แบงออกเปน ๓ กลุม ดังนี้ 

                      ๑.กลุมท่ี ๑ ผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในหนวยงานท่ีมีท่ีตั้งประจําในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดแก 
                         ๑.๑ ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต   
                         ๑.๒ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๑๐  

                         ๑.๓ สถานีตํารวจภูธรนาทวี จะนะ เทพา สะบายอย สะทอน ควนมีด หวยปลิง และ    

บานโหนด จังหวัดสงขลา  

                         ๑.๔ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๔ และ กองรอยท่ี ๔๓๒, ๔๓๓            
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๔๓ 
                         ๑.๕ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และดานตรวจคนเขาเมือง       
บานประกอบ 
                         ๑.๖ สถานีตํารวจน้ํา ๒ (เมืองปตตานี) สถานีตํารวจน้ํา ๓ (เมืองนราธิวาส) และสถานี
ตํารวจน้ํา ๔(ตากใบ) กองกํากับการ ๗ กองบังคับการตํารวจน้ํา 
                         ๑.๗ สถานีตํารวจทางหลวง ๕(โคกโพธิ์) กองกํากับการ ๗ กองบังคับการตํารวจทาง
หลวง 
                         ๑.๘ สถานีตํารวจทองเท่ียว ๘(นราธิวาส) กองกํากับการ ๕ กองบังคับการตํารวจ
ทองเท่ียว 
                         ๑.๙ ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ๙(ยะลา) ฝายการสื่อสาร ๗ กองตํารวจสื่อสาร  

                     ๒.กลุมท่ี ๒ ผูปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานประจําในศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติสวนหนา(ศปก.ตร.สน.) ซ่ึงหมายถึงขาราชการตํารวจท่ีมาชวยราชการหรือปฏิบัติราชการท่ีศูนย
ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา(ศปก.ตร.สน.) 

                     ๓. กลุมท่ี ๓  ผูปฏิบัติงานประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต นอกเหนือจากกลุมท่ี ๑ และ ๒ 
ซ่ึงหมายถึงขาราชการท่ีมาชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี จังหวัดนราธิวาส ปตตานี นราธิวาส และ 
๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบายอย)  

 
 
                  ซ่ึงตอมา คณะกรรมการดังกลาวก็ไดมีการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณ
ใหกับขาราชการตํารวจผูมีสิทธิตามขอกําหนดท่ีมีประสงคขอใหคณะกรรมการรับรอง  เพ่ือใหขาราชการ
ตํารวจดังกลาวนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณ ท่ีคณะกรรมการไดมีมติใหการรับรอง ไปใชประกอบใน
การพิจารณาแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในแตละระดับ โดยผูท่ีไดการรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน
ทวีคูณ สามารถนําระยะเวลาทวีคูณท่ีคณะกรรมการใหการรับรองแลว ไปรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปกติ  เพ่ือประโยชนในการจัดลําดับอาวุโส และเพ่ือใหมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในแตละระดับครบตาม
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หลักเกณฑท่ีกําหนดไวตาม กฎ ก.ตร. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ 
ระดับ สารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙   ซ่ึงในวาระการ
แตงต้ังโยกยายหรือการดําเนินการคัดเลือกแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตําแหนง ระดับผูบังคับการข้ึนไป 
และระดับสารวัตรถึงระดับรองผูบังคับการ ประจําป  ๒๕๕๓  - ๒๕๕๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดนํา
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณในจังหวัดชายแดนภาคใต มาใชประกอบในการพิจารณาแตงตั้งเลื่อน
ตําแหนงสูงข้ึนดวย ซ่ึงขาราชการตํารวจท่ีจะไดประโยชนโดยการนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณ มา
ประกอบการพิจารณาเพ่ือแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน คือการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ตั้งแตระดับสารวัตร
ข้ึนไป  ตามท่ีกําหนดไวตาม กฎ ก.ตร. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ 
ระดับ สารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙  

                  ผูเขียนไดพูดถึงการนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณมาประกอบการพิจารณาเพ่ือแตงตั้ง
เลื่อนตําแหนงสูงข้ึนแลว แตยังไมไดพูดถึงเรื่องการแตงตั้งขาราชการตํารวจเลย ซ่ึงหากไมพูดถึง ก็จะทําให
เนื้อหาไมครบถวน เพ่ือใหเขาใจในเรื่องดังกลาวไดชัดเจนและครบถวน ตอไปก็จะพูดถึงเรื่องกับการแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจ พอสังเขป เพ่ือจะไดโยงเนื้อหาเขาดวยกัน วามีความจําเปนหรือเหตุผลสําคัญอยางไร ถึงได
นําเรื่องแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน โดยนําระยะเวลาปฏิบัติงานเปนทวีคูณมาประกอบการพิจารณาดวย 
เพ่ือใหขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีขวัญกําลังใจ หรือมีผูสมัครใจมาปฏิบัติ
ในพ้ืนท่ีดังกลาวมากข้ึน หลักจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณใน
จังหวัดชายแดนภาคใต มาใชประกอบในการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนดวย ซ่ึงขาราชการตํารวจจะ
ไดประโยชนโดยการนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณ มาประกอบการพิจารณาเพ่ือแตงตั้งเลื่อน
ตําแหนงสูงข้ึน 

                   เก่ียวกับเรื่องการแตงตั้งขาราชการตํารวจ  เพ่ือใหขาราชการตํารวจไดรับความเปนธรรมจาก
การแตงต้ังโยกยาย ซ่ึงเปนสิทธิประโยชนท่ีขาราชการตํารวจทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ซ่ึง
ไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจนใน พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๓๒ วา  “เพ่ือรักษาความเท่ียง
ธรรมในการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ให ก.ตร.ออก กฎ ก.ตร. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้ง  และโยกยายขาราชการตํารวจไวใหชัดเจนแนนอน กฎ ก.ตร. ดังกลาวใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  ซ่ึงตอมา ก.ตร. ก็ไดออก กฎ ก.ตร. วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ระดับ สารวัตร ถึง จเรตํารวจแหงชาติและรองผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ มาใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เปนตนไป การแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจ    ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ    จึงตองถือ
ปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ดังกลาว โดยเฉพาะหลักเกณฑการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ไดกําหนดไวในลักษณะท่ี 
๒ บทท่ี ๑  ท่ีกําหนดชั้นยศ และระยะเวลาการดํารงตําแหนงแตละระดับไวอยางชัดเจนวา ดํารงตําแหนง
ระดับนั้นก่ีป จึงเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนได เชน ระดับรองสารวัตรเลื่อนเปนสารวัตร   ตองมียศรอยตํารวจเอก 
และดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๗ ป, สารวัตรเลื่อนเปนรองผูกํากับการ ตองมียศพันตํารวจโท และดํารง
ตําแหนงมาแลว   ไมนอยกวา ๕ ป, รองผูกํากับการเลื่อนเปนผูกํากับการ ตองมียศพันตํารวจโท  และดํารง
ตําแหนงมาแลว      ไมนอยกวา ๓ ป, ผูกํากับการเลื่อนเปนรองผูบังคับการ ตองมียศพันตํารวจเอก และดํารง
ตําแหนงมาแลว       ไมนอยกวา ๔ ป, รองผูบังคับการเลื่อนเปนผูบังคับการ ตองมียศพันตํารวจเอกซ่ึงไดรับ
อัตราเงินเดือน         พันตํารวจเอก(พิเศษ) ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๔ ป และมีคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑการเลื่อนยศเปนพลตํารวจตรี  ซ่ึงนอกจากชั้นยศ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาวแลว ใน
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การพิจารณาแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนแตละครั้ง ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการฯ ตองนําองคประกอบ
อ่ืน ๆ มาประกอบการพิจารณาดวย เชน ขาราชการตํารวจท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศตามโครงการพัฒนาสถานี
ตํารวจเพ่ือประชาชนประจําป แตละกลุม ความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
แตละคน และท่ีสําคัญคือ ลําดับอาวุโส ซ่ึง กฎ ก.ตร.วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยาย
ขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตร ถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ 
๓๓ กําหนดชัดเจนวา ขาราชการตํารวจท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ข้ึนไป ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโส  และขาราชการตํารวจท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตสารวัตรข้ึน
ไปถึงผูบัญชาการ ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของจํานวนตําแหนงวางใน
แตละระดับตําแหนง  ซ่ึงกรณีนี้ตอมา ก.ตร.ในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ มี
มติ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหรือแตงตั้งขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนระดับ               
ผูบัญชาการถึงสารวัตร วาระประจําป ๒๕๕๔ โดยใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโสจํานวนไมนอยกวารอยละ 
๓๓  ของจํานวนตําแหนงวางในแตละระดับตําแหนง  สวนตําแหนงวางท่ีเหลือก็ใหพิจารณาเรียงตามลําดับ
ความเหมาะสมจาก ผูมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยเปรียบเทียบกับตําแหนงท่ีจะคัดเลือกหรือแตงตั้งวามี
ความเหมาะสมกับตําแหนงใดไปตามลําดับ จนครบตามจํานวนตําแหนงวางของหนวยท่ีมีอยูในขณะนั้น 

                   ดังนั้น จะเห็นไดวาขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตวันท่ี 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ เปนตนมา หากปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี ๑ ป ก็จะนับอายุราชการมาคํานวณอาวุโส ได
จํานวน ๒ ป ถาปฏิบัติหนาท่ี ๒ ป ก็จะนับอายุราชการมาคํานวณอาวุโส ไดจํานวน ๔ ป ซ่ึงเปนประโยชนกับ
ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีจะใชอายุราชการทวีคูณดังกลาว มาใชใน
การจัดลําดับอาวุโส เพ่ือเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน    หรือใหมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑตาม กฎ ก.ตร. วา
ดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและ รอง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ลักษณะท่ี ๒ บทท่ี ๑ เชน ดํารงตําแหนงระดับสารวัตร จํานวน   ๓ 
ป ไดอายุราชการทวีคูณอีก ๓ ป  รวม เปน ๖ ป มีคุณสมบัติครบถวนเลื่อนเปน รองผูกํากับการได ผิดกับผูท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป ดํารงตําแหนงเพียง ๓ ป ยังไมถึง ๕ ป มีคุณสมบัติไมครบถวน ซ่ึงกรณี
ดังกลาว หากมองถึงความเสียสละของขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
อาจจะถูกยิงหรือลอบวางระเบิดไดทุกเวลาท่ีออกปฏิบัติหนาท่ี บางคนตองจากครอบครัวอันเปนท่ีรักมา ก็
สมควรท่ีจะตอบแทนพวกเขาเหลานั้น  แตหากจะมองถึงเจตนารมณของกฎหมายแลว เห็นวา ตาม กฎ ก.ตร. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๑ ไดกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงในแตละระดับไวอยางเหมาะสม
และชัดเจนแลว เพราะระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว เพียงพอท่ีจะใหขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงแตละระดับ ไดสั่งสมประสบการณใหมีเพียงพอท่ีจะเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเปนผูนําใน
แตละระดับได ดังเชนท่ียกตัวอยางขางตน สารวัตรเลื่อนข้ึนเปนรองผูกํากับการ หลักเกณฑกําหนดไว ๕ ป แต
หากอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ๓ ป ไดอายุราชการทวีคูณ ก็เปน ๖ ป ครบถวนท่ีเลื่อนเปนรองผูกํากับ
การได  ซ่ึงทําใหมองไดวาดํารงตําแหนงจริงเพียง ๓ ป ยังมีประสบการณการทํางานไมเพียงพอท่ีจะเปนผูนําในระดับรองผู
กํากับการได  

                   จากการท่ีไดกลาวมาแลว เก่ียวกับการนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณมาใชเพ่ือเปน
ประโยชนในการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน เพ่ือเปนแรงจูงใจหรือจะเปนการตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ีใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยของขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และพ้ืนท่ี ๔ อําเภอของ
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จังหวัดสงขลา ซ่ึงมองวาขาราชการตํารวจดังกลาวเปนผูท่ีเสียสละ ควรไดรับการตอบแทนจากภาครัฐมากกวา
ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีปกติ ผูเขียนมีความเห็นในเรื่องดังกลาวในแตละประเด็น ดังนี้ 

                     ๑.ประเด็นเห็นดวยหรือไม ท่ีภาครัฐใหขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา นําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณมาใชเพ่ือประโยชน
ในการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน  ขอเรียนวาผูเขียนเห็นดวย เนื่องจากขาราชการตํารวจดังกลาวเปนผูท่ี
เสียสละ การปฏิบัติหนาท่ีของพวกเขาในพ้ืนท่ีไมรูวาในวันนี้หรือวันตอไปจะถูกลอบยิงหรือลอบวางระเบิด
เม่ือใด ชีวิตของตัวเขาเองหรือชีวิตลูกเมียท่ีไปจายตลาดเพ่ือซ้ืออาหาร หรือสิ่งจําเปนเพ่ือดํารงชีวิต จะเจอกับ
การลอบวางระเบิดไมวาจะเปนคารบอม หรือมอเตอรไซคบอม ซ่ึงจะเห็นไดจากขาวสารทางทีวี ท่ีมีผูคนลม
ตายและไดรับบาดเจ็บ พรอมความสูญเสียทางทรัพยสินจํานวนมาก ท่ีเราเห็นกันทางทีวีชองตาง ๆ เม่ือเกิด
เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา การตอบแทน
เพียงใหนําระยะเวลาปฏิบัติงานเปนทวีคูณมาใชเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนใหพวกเขาท่ี
เสียสละเพ่ือประเทศชาติและประชาชนดังกลาว จึงมองวาเหมาะสมและสมควรแลว เพ่ือเปนแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ไมใชขาราชการตํารวจในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ไมเสี่ยง ขาราชการตํารวจในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ก็เสี่ยงเหมือนกัน 
แตเม่ือมองถึงสถานการณในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอ ของจังหวัดสงขลาแลว เห็นวา
ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน ๓ ชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา เสี่ยงยิ่งกวา ดูเม่ือ
ครั้งทานพลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   ขอใหพนักงานสอบสวนในพ้ืนท่ีอ่ืน
จากตํารวจภูธรภาคตาง ๆ  
สมัครใจไปปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนในพ้ืนท่ี 
ก็ปรากฏวาไมมีผูสมัครใจ หรือมีไมก่ีคนซ่ึงนอยมาก จนตองมีการใชวิธีจับฉลาก ซ่ึงก็มีพนักงานสอบสวนหลาย
คน รองเรียนวาไมไดรับความเปนธรรม จนภายหลังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขาราชการตํารวจดังกลาว 
แตเม่ือถึงเวลาจับฉลากก็มีผูสมัครใจหลายรายท่ีเต็มใจท้ังท่ีเขาเหลานั้นมีภาระทางครอบครัวท่ีนาเห็นใจ การท่ี
ภาครัฐไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐ และมติ ก.ตร.ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ใหนําระยะเวลา
การปฏิบัติงานเปนทวีคูณ มาใชเพ่ือเปนประโยชนในการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนสําหรับขาราชการตํารวจ
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต จึงเห็นดวย แตก็ไมเห็นดวยเสียท้ังหมด เนื่องจากอยางท่ีกลาวไวแลว
ในตอนตน การแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนในแตละระดับ กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและ
โยกยายขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๙ ไดกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงในแตละระดับไวชัดเจนแลว โดยมีเจตนารมณเพ่ือขาราชการ
ตํารวจมีความรูและประสบการณเพียงพอเหมาะสมท่ีจะเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนได เชน ดํารงตําแหนงสารวัตรแค 
๓ ป ไดทวีคูณ รวมเปน ๖ ป ครบหลักเกณฑเลื่อนเปนรองผูกํากับการได ท้ังท่ีหลักเกณฑกําหนดไว ๕ ป  จึง
มองวาเปนสารวัตรเพียง ๓ ป  ความรูและประสบการณยังไมเพียงพอ ในความเห็นของผูเขียน ใหนํา
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณมาใชเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนได แตขาราชการ
ตํารวจดังกลาวตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตาม กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ คือมาใชรวมเพ่ือประโยชนในการจัดลําดับอาวุโส เทานั้น ซ่ึงเพียงเทานี้ก็ไดประโยชน
แลว เพราะเม่ือขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ยายออกนอกพ้ืนท่ีก็นําอายุ
ราชการทวีคูณติดตัวไปดวย เม่ือเทียบกับขาราชการตํารวจในพ้ืนท่ีปกติท่ีไมมีทวีคูณ ขาราชการตํารวจ
ดังกลาวก็ยอมไดเปรียบในการจัดลําดับอาวุโส และมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนมากกวา เพราะ กฎ ก.ตร. 
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วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและ
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๓๓ กําหนดวาการจะแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารง
ตําแหนงตั้งแตผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติข้ึนไป ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโส และและขาราชการ
ตํารวจท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตสารวัตรข้ึนไปถึงผูบัญชาการ ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอาวุโส
จํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของจํานวนตําแหนงวางในแตละระดับตําแหนง   

                    ๒.ประเด็นการออกกฎระเบียบหรือขอกําหนด เพ่ือใหขาราชการตํารวจท่ีไดการรับรองการ
ปฏิบัติงานเปนทวีคูณมาใชเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ผูเขียนเห็นวา ยังไมเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด เนื่องจาก พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ กําหนดวา “เพ่ือรักษาความเท่ียง
ธรรมในการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ให ก.ตร.ออกกฎ ก.ตร.กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
และโยกยายขาราชการตํารวจไวใหชัดเจนแนนอน...” ซ่ึงตอมาก็ไดมี ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๙ ออกมารองรับและใชเปนหลักเกณฑในการแตงตั้งขาราชการตํารวจระดับตั้งแต สารวัตรข้ึนไป 
และ กฎ ก.ตร.ดังกลาว ไดวางหลักเกณฑการแตงตั้งไวอยางชัดเจน เก่ียวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงแต
ละระดับก่ีป  
จึงจะเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนได อีกท้ังคําจํากัดความ “ลําดับอาวุโส” ใหเปนไปตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยการ
กําหนดลําดับอาวุโสของขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทน ซ่ึงขณะนี้มี ระเบียบ ก.ตร.วาดวยการ
กําหนดลําดับอาวุโสของขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ.๒๕๕๐ ใชบังคับอยู แตท้ัง กฎ ก.ตร.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งฯ และระเบียบ ก.ตร.วาดวยการกําหนดลําดับอาวุโสฯดังกลาว ไมไดพูด
ถึงการใหนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณฯ มาใชกับการจัดลําดับอาวุโสแตอยางใด มีแตเพียง มติ 
ก.ตร.ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ท่ีกําหนดใหนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณของ
ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มาใชเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งเลื่อนสูงข้ึนได  
 
และในการแตงตั้งขาราชการตํารวจวาระประจําป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ไดมีการนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน
ทวีคูณมาใชเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งแลว แตก็ไมมีผูใดฟองศาลปกครองในกรณีดังกลาว ซ่ึงหากมีการฟอง
ศาลปกครองข้ึนมา ก็ไมทราบผลจะออกมาเชนไร ซ่ึงในความเห็นของผูเขียน เห็นวา ก.ตร.ตองมีการออกเปน 
กฎ ก.ตร.ใหชัดเจน ใหนําระยะเวลาปฏิบัติงานเปนทวีคูณในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มารวมกับระยะเวลา
การปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ ในการจัดลําดับอาวุโส เพ่ือประโยชนในการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน ดีกวามี
ขาราชการตํารวจในพ้ืนท่ีปกติเห็นวากรณีดังกลาวตนเองไมไดรับความเปนธรรม และฟองศาลปกครองในภายหลัง 
ซ่ึงก็ไมทราบผลออกมาเชนไร 

                  สรุปแลว การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตํารวจ หรือขาราชการอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา ในขณะนี้ มองวาปฏิบัติหนาท่ีแลวตนเองจะไดอะไร ซ่ึง
ภาครัฐก็ไดใหสิทิประโยชนแกขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมากมาย รวมท้ังการให
นําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณมาใชเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนแลวก็ตาม แตปจจุบันก็
ไมมีขาราชการตํารวจสมัครใจไปปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มีแตขาราชการตํารวจในพ้ืนท่ี
ทําเรื่องขอแตงตั้งโยกยายออกนอกพ้ืนท่ีเปนจํานวนมากทุกป จึงมองวาการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ มากมาย 
ใชวาขาราชการตํารวจจะมีความสมัครใจหรือเต็มใจอยากไปปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเสมอ
ไป เราจึงตองคิดและหาแนวทางวาจะทําอยางไรใหขาราชการตํารวจมีความคิดรักชาติและมีอุดมการณท่ีจะ
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ไปปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตดวยความเต็มใจ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี ให
ประชาชนในพ้ืนท่ีอยูในพ้ืนท่ีอยางสงบสุขและมีความสุขตอไป     

          ขอเสนอแนะและเชิงปฏิบัติ 

          ๑. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรเสนอ ก.ตร.เพ่ือกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมกรณีใหนําระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเปนทวีคูณตามมติ ก.ตร.ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ มาใชเพ่ือประโยชนใน
การแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนไดเฉพาะเพ่ือจัดลําดับอาวุโสเทานั้น ไมใหใชนํามารวมเพ่ือใหมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามหลักเกณฑการแตงตั้ง ท่ีกําหนดไวตาม ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยาย
ขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ 

          ๒. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรเสนอ ก.ตร. เพ่ือพิจารณาออกเปน กฎ ก.ตร.เก่ียวกับหลักเกณฑ
การแตงตั้งขาราชการตํารวจ โดยมีประเด็นกรณีใหนําระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณของขาราชการ
ตํารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มาใชเพ่ือประโยชนในการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนปรากฎ
อยูดวย          
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เอกสารอางอิง 
         
- พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗   
- กฎ ก.ตร. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ระดับ สารวัตร ถึง จเรตํารวจ   
  แหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน 
  ภาคใต พ.ศ.๒๕๕๐  
- ระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดลําดับอาวุโสของขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ.๒๕๕๐ 
- มติ ก.ตร. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
- มติ ก.ตร.  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
- ขอกําหนดคณะกรรมการตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณของขาราชการตํารวจ
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต เรื่อง การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนทวีคูณของขาราชการตํารวจ
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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