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บทคัดยอ 

 บท ความวิ ช าการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ น ำ เสนอพั ฒ นาการ โครงสร างขอ งอ งค ก รต ำรวจ ไท ย                        

ชวง พ.ศ. 2535 - 2564  โดยใชรูปแบบวิธีวิทยาเชิงคุณภาพในการวิจัยเอกสารระดับทุติยภูมิและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ผลการวิจัยพบวา องคกรตำรวจของไทยมีพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกร จำนวน 4 ชวงสำคัญ ไดแก ชวงที่ 1 

การปรับโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจ พ.ศ. 2535 – 2544 ดานการบริหารงานภายในโดยลดลำดับชั้นการบังคับ

บัญชาขององคกรตำรวจนครบาล และการแบงอำนาจการบริหารจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค รวมถึงการตราพระราช

กฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2541 ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 

2541 โดยอาศัยความตามมาตรา 221 และมาตรา 230 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ชวงที่ 2 การ

ปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2544 - 2549 โดยการตราพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร

แผนดิน   ฉบับที่  5  พ.ศ.2545 และปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ . 2545 โดยเนื้อความใน

มาตรา 46(7) มีผลใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ มีฐานะเปนกรมอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตอมารัฐบาลได

ตราพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ .ศ.  2547 ซึ่งกำหนดระบบการบริหารองคกรในทุก ๆ มิติ ถือเปนการเปล่ียนแปลง

ในระดับมหภาค ชวงที่ 3 การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ในประเด็นการปฏิรูปสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติใหขึ้นตรงตอกระทรวงยุติธรรม และการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับตำรวจ

เปนหนวยงานอิสระไมประสบผลสำเร็จอยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2552 รัฐบาลไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารภายในโดย

จัดแบงหนวยงานระดับกองบัญชาการออกเปน 30 กองบัญชาการ และหนวยงานระดับกองบังคับการเปน 6 กองบังคับ

การ  ขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ และจัดแบงกลุมภารกิจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ชวงที่ 4 การปรับปรุง 
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โครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน รัฐบาลกำลังปฏิรูปโครงสราง

การบริหารองคกรตำรวจไทยผานการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ มาศึกษาการปฏิรูปองคกรตำรวจ และราง

กฎหมายขึ้นมาหลายฉบับและอยูในระหวางการพิจารณารางกฎหมายตำรวจแหงชาติฉบับใหม ซึ่งการบริหารองคกร

ตำรวจไทยในปจจุบันยังเปนไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 
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Abstract 

Academic article was aimed to present “Development of the Administrative Structure of the 

Royal Thai Police” from 1992 to 2021. The qualitative methodology is used to research secondary 

documents and related laws. The results revealed that The Thai Royal Police has developed its 

organizational structure in 4 key periods: Period 1: Restructuring of the administration of the police 

organization in 1992 - 2001. The internal administration had a reduction in the hierarchy of 

command of the Metropolitan Police organization, and the division of power from central to 

regional. Including the enactment of Royal Decree on the Transfer of the Police Department Ministry 

of Interior to establish the Royal Thai Police in 1998 on October 17, 1998 by virtue of Section 221 

and Section 230 paragraph two of the Constitution of the Kingdom of Thailand. Period 2: 

Restructuring of the Royal Thai Police, 2001-2006 by enacting the Administrative Regulations Act (No. 

5), B.E. Section 46 (7) results in the Royal Thai Police Has a position as a department under the 

command of the Prime Minister. Subsequently, the government enacted the National Police Act of 

2004 which stipulates the system of organizational administration in all dimensions, a macro change. 

Period 3: Reform of the Royal Thai Police, 2006 - 2008. During this period, there is an issue of 

reforming the Royal Thai Police to directly refer to the Ministry of Justice and the establishment of a 

committee to consider complaints about the police to be an independent agency is not successful. 

However, in 2009, the government has revised the internal administrative structure by dividing the 

command-level departments into 30 headquarters and 6 command-level units to be directly related 

to the Royal Thai Police and categorize the missions to be clearer. Period 4: Restructuring of the 

Royal Thai Police (Present) From May 22, 2014 - December 2021, the government is reforming the 

structure of the administration of the Thai Royal Police through the establishment of various 

committees to study the reform of the police organization. Moreover, government are drafting 

several laws, and considering a new national police law. The current administration of the Thai Royal 

Police is still in accordance with the National Police Act B.E. 2547. 

Keywords: Out-Migration, Foreign country, New generation, Decision 
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บทนำ  

 พลวัตทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมรวมทั้งกระแสโลกยุคหลังโลกาภิวัตนทำใหการบริหารองคกรตำรวจ

ไทยซึ่งเปนกลไกสำคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมเปล่ียนแปลงไปดวย จากเดิมการบริหารองคกรตำรวจที่

เนนการรวมศูนยอำนาจไวที่ราชการสวนกลางเพื่อการควบคุมบัญชาการที่เปนเอกภาพ อาจจะตองปรับเปล่ียนเปนการ

กระจายอำนาจสูราชการสวนทองถิน่มากขึน้เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและแกปญหาตามลักษณะบริบท

ของพื้นที่ สวนโครงสรางในดานภารกิจที่อดีตจะเนนการปราบปรามอาชญากรรมอาจจะตองปรับเปล่ียนเปนเนนดาน

การปองกันการเกิดอาชญากรรมตามกระแสโลกยุคใหมซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมกับภาคีภาคสวนตาง ๆ ดวย 

นอกจากนี้การบังคับใชกฎหมายขององคกรตำรวจจะตองเปนไปตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดไวเทานั้น 

มิเชนนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบจะสรางความเสียหายตอประชาชนและอาจสงผลใหเกิดความโกลาหลในสังคมได 

โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) นิยามตำรวจวา มีอำนาจและมีหนาที่รักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน และมีอำนาจสืบสวนและสอบสวน มาตรา 17  ประกอบกับความตามนิยามของมาตรา 2 

(10) สามารถสืบสวนเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิดกอปรกับมาตรา 2 (11) ระบุใหดำเนินการสอบสวนโดยเก็บ

รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทำผิดมาฟองลงโทษ และยัง

สามารถการจับกุมผูกระทำผิดทั้งโดยมีหมายจับ ตามมาตรา 66  และจับกุมไมมีหมายจับ ตามมาตรา 78  ประกอบ

มาตรา 80 นอกจากยังกระทำการคนทั้งโดยมีหมายคน ตามมาตรา 69  กับการคนโดยไมมีหมายคนตาม มาตรา 92 

วรรคหนึ่ง  และสามารถควบคุมหรือกักขังผูถูกจับตาม มาตรา 2  (21) ได นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ พุทธศักราช 2547 มาตรา 6 องคกรตำรวจยังมีภารกิจดานอื่น ๆ จำนวนมากไมวาจะเปนการรักษา

ความปลอดภัยสำหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 

ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ การดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา การปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของ

ประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร เปนตน ดวยบทบาทหนาที่ดังกลาวองคกรตำรวจไทยจึงมักถูกคาดหวังจาก

ประชาชนวาตองอำนวยความยุติธรรมและสรางความสันติสุขในสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพและกระจายไปทั่วทุก

พื้นที่ สามารถจัดการดานคดีและการบริการอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ตลอดจนตองมีโครงสรางการบริหารองคกรที่

เปนไปตามวิธีการจัดการภาครัฐแนวใหมซึ่งนำแนวทางการบริหารภาคเอกชนมาปรับใช(Chaiyut Tawharanurak, 

2021, p.7) อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยจำนวนหนึ่งขัดแยงกับความคาดหวังของประชาชนดังกลาวและระบุวาโครงสราง

องคกรตำรวจไทยรวมศูนยอำนาจไมกระจายอำนาจดวยการแทรกแซงจากการเมือง (Police Colonel Siriwat 

Menasawat, 2000, p.1) และโครงสรางรวมศูนยอำนาจขนาดใหญนี้บริหารอยางไมมีระบบและไมเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวม (Police Lieutenant Pongsak Chalermsaen,1998, p.1) ตลอดจนโครงสรางแบบปรามิด

นี้จึงไมอาจแนใจวาการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพ ทั้งยังขาดการมีสวนรวมจากประชาชนจึงไมอาจแนใจวาการบริหาร

องคกรจะปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมือง (Police Colonel Pornthep Prasertpan,1999, p.1) ซึ่ ง

นักวิชาการทางดานนิติศาสตรเห็นวาการศึกษาพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจทั้งระบบและเปนประโยชน

ตอการพัฒนาองคกรตำรวจซึ่งเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรมตอไป (Udom Ratamarit, 2019, p.3) การศึกษา

พัฒนาการโครงสรางขององคกรตำรวจไทยชวงป พ.ศ. 2535 - 2564 จะทำใหเห็นตนตอของพัฒนาการ การปรับปรุง

แกไขโครงสราง การเพิ่มเติมหนวยงาน ตลอดจนปญหาบางอยางจากโครงสราง อันเปนสวนความสำคัญตอการพัฒนา

องคกรตำรวจไทย 
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ทฤษฎีระบบการบริหารงานตำรวจ 

ทฤษฎีระบบการบริหารงานตำรวจของแตละประเทศแตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทการเมืองการปกครอง สามารถ

แบงไดเปน 3 ลักษณะ (Prasert Boonniran and Jaroon Srisombat, 1993, p.319-326) กลาวคือ (1) ระบบการ

บริหารงานตำรวจแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Police Management System) การใหอำนาจองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือตำรวจทองถิ่นเปนผูบริหารองคกรอยางเปนอิสระ ทั้งนี้การจัดตั้งองคกรตำรวจแบบทองถิ่นจะมี

ลักษณะการบริหารแบบตำรวจมลรัฐหรือตำรวจประจำเทศบาลหรือตำรวจของเมือง เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและ

บังคับใชตามกฎหมายในทองถิ่นน้ัน ๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสนับสนุนในดานงบประมาณและส่ิงอำนาย

ความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและบุคลากรตำรวจจะอยูภายใตการบังคับบัญชาขององคกรปกครองทองถิ่นนั้น ๆ 

รัฐบาลกลางไมอาจจะแตงตั้งโยกยายเจาหนาที่ตำรวจดังกลาวได การจัดตั้งองคกรตำรวจทองถิ่นนี้ เปนการจัดตั้งขึ้นเพื่อ

สนองตอบกับสภาพปญหาอาชญากรรมของแตละทองถิ่นที่อาจจะแตกตางกันไป (2) ระบบการบริหารงานตำรวจแบบ

องคกรตำรวจแหงชาติ (National Police Agency) หรือ ระบบรวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลาง (Centralized 

System) โดยรัฐบาลกลางมีอำนาจบริหารแบบเบ็ดเสร็จทั้งในดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ตัวอยางประเทศที่

มีองคกรตำรวจแหงชาติ ไดแก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน รวมถึงประเทศไทยดวย ทั้งนี้เพื่อความ

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชาติและเพื่อความเปนเอกภาพของประเทศ (Unity of the Nation) ระบบตำรวจแหงชาติ

เปนองคกรตำรวจขนาดใหญ มีจำนวนกำลังพลเจาหนาที่ตำรวจจำนวนมาก มีลักษณะการใชงบประมาณจำนวนมาก 

และผูบริหารงานองคกรตำรวจมักจะมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ การเงิน และสามารถโยกยายขาราชการตำรวจ

ไดทั่วทุกเขตของรัฐดวยเหตุผลในเรื่องปญหาความมั่นคงของรัฐ ทั้งที่อาจจะมีวัตถุประสงคแอบแฝงดานการสงวนอำนาจ

ของตนเองเทานั้นจึงอาจทำใหประสิทธิภาพการบริหารองคกรไมตอบสนองความตองการของประชาชน (Christopher 

Aldous, 1997, p.19-20( และ  (3 ) ระบบการบ ริห ารงานตำรวจแบบผสมผสาน  (Integrated Police 

Management System) เปนการบูรณาการระบบตำรวจแหงชาติ และระบบตำรวจกระจายอำนาจเขาดวยกัน โดย

แบงอำนาจหนาที่ขององคกรตำรวจแหงชาติ และองคกรตำรวจทองถิ่นอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันองคกรตำรวจแตละ

องคกรจะมีอำนาจในการบริหารงบประมาณและบุคลากรไดอยางอิสระภายใตระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อทำใหภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยและการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชน  

 

แนวคิดการบริหารองคกรตำรวจในตางประเทศ  

 การบริหารองคกรตำรวจในแตละประเทศมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญเพื่อเปน

กรอบการวิเคราะหพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยดังนี้ (1) ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษใช

รูปแบบการบริหารแบบไตรภาคี (Tripartite System) โดยไมมีระบบตำรวจแหงชาติและใหความสำคัญกับการบริการ

ประชาชน โดยเนนการถวงดุลระหวางสามฝาย คือ ฝายรัฐบาลผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และองคกร

ตำรวจ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งใชอำนาจผานคณะกรรมการตำรวจของทองถิ่นนั้น ๆ โดยแบงตำรวจ 3 

ประเภท ไดแก (ก) ตำรวจเขตพื้นที่ รวมถึงตำรวจในเขตพื้นที่มหานครลอนดอนที่ดูแลความสงบเรียบรอยในพื้นที่ตาง ๆ 

(ข) หนวยตำรวจระดับชาติที่ดูแลการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระดับประเทศ และ (ค) ตำรวจบริการทั่วไป 

(Miscellaneous Police Services) ที่มีอำนาจหนาที่นอกเหนือไปจากตำรวจสองประเภทแรก ซึ่งมีจุดเดนดานการ

บริหารงานแบบกระจายอำนาจ (Prasert Boonniran and Jaroon Srisombat,1993, p.319-326) (2) ระบบตำรวจ

ของประเทศฝร่ังเศส (Christopher Aldous, 1997, p.19-20(ใชรูปแบบการบริหารองคกรตำรวจเปนสองสวนโดยสวน

ที่ 1 ใชชื่อองคกรวา “สำนักงานตำรวจแหงชาติ” และสวนที่ 2 ใชชื่อ “กองกำลังรักษาความปลอดภัยแหงชาติ” ซึ่งเปน
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หนวยงานของทหารที่ทำหนาที่อยางตำรวจ (Uthai Artivej, 2015, p.5-16) โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติสังกัด

กระทรวงมหาดไทยและมีผูบัญชาการตรวจแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานตำรวจแหงมหานครปารีสเปนกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่บริหารงานอยางเปนอิสระ  และ

ที่สำคัญประเทศฝรั่งเศสแบงประเภทของตำรวจเปนสองประเภท กลาวคือ ตำรวจฝายคดีและตำรวจฝายปกครอง โดย

ตำรวจฝายคดีจะรับผิดชอบดานคดีความในชั้นตนควบคูไปกับพนักงานอัยการ สวนตำรวจฝายปกครองเปนตำรวจทั่วไป

ทำหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยที่อยูภายใตบังคับบัญชาของฝายปกครองในแตละพื้นที่ (3) ระบบตำรวจของ

ประเทศญ่ีปุน (Siroj Sitticharnboon, 1996 p. 49-51 referred to Siripol Kusolsilwut, 2020), p.19) ใชรูปแบบ

การบริหารองคกรตำรวจแบบผสมระหวางแบบรวมศูนยอำนาจกับแบบกระจายอำนาจ จึงมีทั้งสำนักงานตำรวจแหงชาติ

และตำรวจระดับทองถิ่นภายใตการตรวจสอบและถวงดุลของคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแหงชาติที่เปน

หลักประกันความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรตำรวจ รวมถึงเปนผูกำหนดนโยบายพื้นฐานและกฎระเบียบ

ตาง ๆ รวมทั้งการบริหารงานตำรวจรวมกันในเรื่องระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่เรียกกวา

คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะจังหวัดทำหนาที่ตรวจสอบถวงดุลการปฏิบัติงานของตำรวจในเขตจังหวัดอีกดวย 

นอกจากนั้นประเทศญี่ปุนยังมีโครงสรางสำนักงานตำรวจแหงชาติซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลเชิงบริหารของ

คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแหงชาติ มีหนวยงานที่ควบคุมพื้นที่ในลักษณะ กองบัญชาการตำรวจภาค 

(Regional Police Bureaus-RPB) เปนหนวยงานที่อยูภายใตสำนักงานตำรวจแหงชาติ (NPA )มีจำนวน 7 ภาค ไมรวม 

กรมตำรวจนครบาลโตเกียว (Tokyo Metropolitan Police Department) และกองบัญชาการตำรวจจังหวัดฮอกไกโด 

(Hokkaido Prefectural Police Headquarter) รวมทั้ งยั งมี อ งค ก รตำรวจจั งห วัด  (Prefectural Police) โดย

กำหนดใหในแตละหนวยการปกครองจังหวัดมีองคกรตำรวจของตนเอง เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ซึ่ง

องคกรตำรวจของจังหวัดมีโครงสรางลักษณะเดียวกับโครงสรางองคกรตำรวจแหงชาติ และยังมีระบบสถานีตำรวจ 

(Police Station) แบงพื้นที่รับผิดชอบออกเปนเขต (District)   แตละเขตอยูในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ติดตอใกลชิดกับชุมชนทองถิ่น ตลอดจนการบริหารแบบ ปอมตำรวจ (Police Box) ที่เรียกวา KOBAN 

และ CHUZAISHO ตั้งอยูในพื้นที่แขวง (sub-district) และฐานะเปนศูนยความปลอดภัยของชุมชน (Community 

Safety Center) ซึ่งทำใหตำรวจญี่ปุนใกลชิดและเปนมิตรกับประชาชน  

 

ทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับองคกรและการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 แนวคิดและทฤษฎีองคกรเปนกรอบการวิเคราะหโครงสรางและภารกิจขององคกรตำรวจไทย ซึ่งนักคิดอยาง 

Max Weber (1922) ระบุวา องคกร คือ หนวยสังคมหรือหนวยงานซึ่งมีกลุมคนกลุมหนึ่งรวมกันดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดอยางใดอยางหน่ึงของหนวยสังคมหรือหนวยงานนั้น และ Talcott Parsons (1972) และ 

Richard H.Hall (1996, p.30) ไดอธิบาย “องคกรคือความสัมพันธ การประสานงานระหวางสมาชิกบุคคลในองคการ 

โดยจะมีขอบเขตของตนเอง มีกฎระเบียบ มีโครงสรางอำนาจ มีการติดตอส่ือสาร และมีการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว กิจกรรมที่องคกรดำเนินงานมีผลตอสมาชิกในองคกร องคกรเอง และสังคม”  ดังนั้น องคกร

ตำรวจไทย (Police organization) เปนองคกรขนาดใหญมีเปาหมายเพื่อการบริการสาธารณะภาครัฐภายใตกฎระเบียบ

ขอบังคับที่เครงครัด มีลำดับชั้นบังคับบัญชา และมีโครงสรางความสัมพันธเชิงอำนาจที่เปนทางการเพื่อกำหนดภารกิจให

ขาราชการตำรวจในสังกัดจะตองปฏิบัติตาม และตองรวมกันขับเคล่ือนองคกรไปสูความสำเร็จตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ  โดยโครงสรางองคกรตำรวจไทยเปนองคกรราชการ (Bureaucratic Structure)  ซึ่งตองควบคุมระบบ

ความสัมพันธของสมาชิกในองคกรดวยการส่ังการอยูภายใตอำนาจของผูบังคับบัญชาและเปนไปตามกฎหมายใหอำนาจ
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ไว (Max Weber,1922)  ในขณะเดียวกันแนวคิดการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ระบุ

ถึงการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการภาครัฐในระบบใหม โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการที่มุงสูความ

เปนเลิศดานการบริการประชาชนโดยการนำเอาแนวทางการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงาน

ภาครัฐ (Boonkiat Karawekphan, 2021) ซึ่งสอดคลองกับ Phachira Rojanapithayakon (2008) ที่สนับสนุนการ

บริหารแบบเอกชนซึ่งอาจจะปรับโครงสรางหนวยงานราชการใหเล็กลงมีลำดับการบังคับบัญชาที่ส้ันในลักษณะราบและ

ยอมรับการใชกลไกทางการตลาดที่แขงขันกันจัดบริการสาธารณะจนเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยแนวคิดนี้

สามารถพัฒนาระบบราชการผานการกระจายอำนาจเปนหลัก รวมถึงการแสวงหาการมีสวนรวมและเปนหุนสวนกับผูมี

สวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ที่ครอบคลุมทุกกลุมสังคม ภายใตการใชทรัพยากรที่มีอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดอยาง

คุมคากับเวลา ตลอดจนบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขอมูลมาประยุกตใชในหนวยงานราชการภายใต

กฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดดังกลาวก็สามารถปรับใชกับการปฏิรูปองคกรตำรวจของไทยในมิติของ

การกระจายอำนาจและการบริหารจัดการกับภารกิจที่ขยายขอบเขตมาในแตละยุคสมัยเพื่อตอบสนองดานการบริการ

สาธารณะที่เปนประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวทั้งหมดขางตน สามารถนำมาเปนกรอบในการวิเคราะหพัฒนาการโครงสราง

การบริหารองคกรตำรวจไทยในแตละยุคสมัย ทั้งยังเปนประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารองคกรตำรวจไทย

วาเปนไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีในดานใดตอไป 

 

สาระสำคัญวาดวยพัฒนาการการปฏิรูปโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย 

ดวยแนวคิดการพัฒนาองคกรภาครัฐดวยการบริหารจัดการแนวใหม ทำใหองคกรตำรวจของไทยเปล่ียนแปลงใน

ระดับจุลภาคอยูเปนนิจ อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ. 2535 - 2564 ที่สังคมไทยมีบริบทความขัดแยงทางการเมืองและ

ความแตกตางทางความคิดในระดับสูงผนวกกับสถานการณความไมปรกติตาง ๆ ในโลกยุคใหม ลวนสงผลตอการบริหาร

องคกรตำรวจดวย ทั้งเกิดการแบงสวนราชการภายในและการจัดตั้งหนวยงานใหมรวมถึงการตรากฎหมายที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติม ตลอดจนการปรับโครงสรางเพื่อแบงอำนาจหนาที่ในการรับใชประชาชนจากสวนกลางสูสวนภูมิภาคและความ

พยายามใหภาคประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบองคกรตำรวจ มากขึ้น จนเกิดพัฒนาการสำคัญในองคกร

ตำรวจใน 4 ชวงดังนี้ 

 ชวงที่ 1 : การปรับโครงสรางองคกรตำรวจในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี

จำนวน 2 สมัย ซึ่งไดปรับปรุงองคกรตำรวจใน 2 ชวง ดังนี้ 

  1.1 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 1 (พ.ศ. 2535 - 2538) 

        รัฐบาลปรับปรุงโครงสรางกรมตำรวจ ดวยการปรับเปล่ียนโครงสรางของตำรวจนครบาล และ

ตำรวจภูธรทุกภาคใหสายการบัญชาการใหส้ันลงโดยในป พ .ศ . 2536 มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารงานภายใน

ของตำรวจภูธรภาคและกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยความในพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ 

กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 22 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 110 ตอนที่ 169 วันที่ 25 ตุลาคม 

2536 ระบุวา ใหยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 ถึง 4 ซึ่งเปนหนวยที่ควบคุมการปฏิบัติของสถานีตำรวจภูธรแลวจัด

กลุมจังหวัดแบงออกเปน 9 ภาค จัดตั้งกองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค 1-9 เปนหนวยราชการสวนกลางขึ้นตรงตอ

กรมตำรวจ เพื่อสนับสนุนอำนวยการตำรวจภาค 1-9 โดยมีการ มอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับผูชวยอธิบดีกรมตำรวจ

ไปควบคุมการปฏิบัติงานในแตละภาค รวมทั้งจัดตั้งกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภาค 1-9 เปนหนวยขึ้นตรงตอ

กรมตำรวจเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนเชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังยุบเลิกกองกำกับการตำรวจนครบาล 1-19  
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และกิ่งสถานตีำรวจนครบาล ในกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบังคับการตำรวจพระนครบาลใต และ

กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองกำกับการตำรวจนครบาล 1-19 ซึ่งเปน

หนวยงานที่ ควบคุมกำกับดูแลสถานีตำรวจนครบาลในสังกัดประมาณ 2-4 สถานี การยุบเลิกกองกำกับการตำรวจนคร

บาลดังกลาวไดลดชวงชั้นการบังคับบัญชาระดับสถานีตำรวจ ทั้งยังยกระดับตำแหนงของหัวหนาสถานีตำรวจจาก

ตำแหนงสารวัตรใหญซึ่งมีชั้นยศพันตำรวจโทมาดำรงตำแหนงผูกำกับการซึ่งมียศพันตำรวจเอก และยังขยายโครงสราง

ใหในแตละสถานีตำรวจใหมีตำแหนงรองผูกำกับการในแตละสายงานอีกดวยนอกจากนั้นยังมีการยุบเลิก 3 กองบังคับ

การ ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล คือ (1) กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ (2) กองบังคับการตำรวจ

นครบาลพระนครใต และ (3) กองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี และจัดตั้งเปนกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 ใน

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเพิ่มหนวยงานระดับกองบังคับการที่ควบคุมกำกับดูแลสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่

กรุงเทพมหานครใหแคบลงสามารถลดจำนวนสถานีตำรวจที่แตละกองบังคับการควบคุมกำกับดูแลตอไป (Police 

Colonel Preeda Sataworn, 2015, p.211) ตอมารัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ 

กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2539 ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ. 2534 มาตรา 8 วรรคส่ี 

ซึ่งบัญญัติใหการแบงสวนราชการตองระบุอำนาจหนาที่ของแตละสวนราชการเอาไวในกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกา

ดวย ดังนั้น กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จึงมีอำนาจหนาที่ในกฎหมายเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2539 นี้  โดยมี

สาระสำคัญดานการรักษาความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำเร็จ ราชการแทน

พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รวมถึงการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา รวมทั้ง การปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการใหบริการแกสังคม ตลอดจนรักษา

ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจ

หนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

  นอกจากนี้  ในดานการบริหารองคกรยังปรับโครงสรางองคกรตำรวจไทย โดยการแบงสวนราชการ

ออกเปน 2 สวน ไดแก ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเปน

ผูบังคับบัญชาและกำหนดขอบเขตการบริหารงานตลอดจนกำหนดอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ โดยราชการสวนกลาง 

ไดแก  (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) สำนักงานจเรตำรวจ (3) กองการเงิน (4) กองการตางประเทศ (5) กองคดี (6) 

กองวิชาการ (7) สำนักงานกำลังพล (8) สํานักแผนงานและงบประมาณ (9) สำนักงานวิทยาการตำรวจ (10) สำนักงาน

สงกำลังบำรุง (11) กองบัญชาการศึกษา (12) โรงเรียนนายรอยตำรวจ (13) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (14) 

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (15) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (16) สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

(17) สำนักงานตำรวจสันติบาล (18) สำนักงานแพทยใหญ (19) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการ

ตำรวจภูธรภาค1-9 และราชการตำรวจสวนภูมิภาค ประกอบดวย 4 หนวยงานภายใน ไดแก หนวยงานตำรวจภูธร

จังหวัด หนวยงานตำรวจภูธรอำเภอ หนวยงานตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ และหนวยงานตำรวจภูธรตำบล (Royal Decree 

on the division of the Police Department, Ministry of the Interior, 1996) พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ทำใหการ

จัดโครงสรางการบริหารงานตำรวจออกเปนสวนกลาง และสวนภูมิภาคกอใหเกิดการแบงอำนาจของสวนราชการอยาง

ชัดเจนเพื่อความเหมาะสมกับบริบทสังคมที่เปล่ียนแปลงไป แตยังมีการบริหารแบบรวมศูนยคงเดิมเพียงแตแบงอำนาจ

การบริหารไปสูราชการสวนภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหตำรวจในราชการภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานในจังหวัด 

อำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  1.2 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนระยะที่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสรางองคกรตำรวจครั้งสำคัญไปตามสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยในสมัยรัฐบาลชุดนี้ พลตรี

สนั่น ขจรประศาสน ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายงานกับ  คณะที่ปรึกษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมรางกฎหมายการปฏิรูปกรมตำรวจตามแนวทางเดิมของรัฐบาลชุดกอนใหเปน

สำนักงานตำรวจแหงชาติ (Chaichana Viboonpun, 2540, p. 103) หลังจากนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งสำคัญ “การ

ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเปนสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2541” เมื่อวันที่ 

14 ตุลาคม พ.ศ.2541 และเปนผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ทั้งนี้เปนไปตามความในมาตรา 221 และ

มาตรา 230 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนำ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115 ตอนที่ 73 ก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2541 เปนผลองคกรตำรวจไทยกลายเปน

สำนักงานตำรวจแหงชาติอยางสมบูรณ ทำให “สำนักงานตำรวจแหงชาติเปนสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ไมสังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด” ซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การตระเวนชายแดน ตลอดจนอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด โดยอยูในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการเปล่ียนเปนสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหกำหนดสวนราชการตาม

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2539 จนกวาจะเกิดการตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นใหม (Royal Decree transferring the Ministry of Interior's Police Department to establish a National 

Police Office, 1998, p. 15 - 17)  

 ดังน้ัน ในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี 2 สมัย จะพบการปฏิรูปองคกรตำรวจ 

จำนวน 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 1 มีการปฏิรูปองคกรภายในเพื่อพยายามลดลำดับชั้นการบังคับบัญชาขององคกรตำรวจนคร

บาลใหส้ันและแคบลง ตอมาก็ปฏิรูปโดยการแบงอำนาจขององคกรตำรวจสวนกลางสูราชการตำรวจสวนภูมิภาคเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตำรวจ 

กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2539 ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ. 2534 มาตรา 8 วรรคส่ี 

ตอมาในครั้งที่ 2 ไดปฏิรูปในองคกรตำรวจในระดับมหภาค โดยโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง มีผลใหกรมตำรวจแยกอิสระออกจากกระทรวงมหาดไทย

ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2541 การปฏิรูปในครั้งนี้อาศัยเนื้อความในมาตรา 221 และมาตรา 230 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

  ชวงที่ 2 การปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 

2544-2549) 

 นโยบายการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (National Assembly, 2004)  ได

ปฏิรูประบบราชการไทยที่ทันสมัยเทาทันกับสถานการณโลก และสามารถลดความลาชาหรือความซ้ำซอนในการอำนวย

ความเปนธรรมใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และองคกรตำรวจไดเปล่ียนแปลงในระดับมหภาคอีกครั้งจากผล

ของการตราพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (Ekawit Maneethorn, 2008)  โดยความในมาตรา46(7)   บัญญัติให สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ มีฐานะเปนกรมอยูบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเนนพันธกิจหลักดานการพัฒนาองคกรตามระบบราชการ

ยุคใหม เนนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในมิติการกำหนดนโยบาย และการตรวจสอบถวงดุล ทั้งยังพยายามแบงงาน

ไปสูระดับพื้นที่ เพื่อการแกปญหาอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังพยายามใหการบริหารงานมีเอกภาพและตัดทอน

ภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมใหหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงไดดูแลรับผิดชอบ ทั้งพยายามเรงรัด
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การแกไขปญหาการบริหารภายในองคกร ใหสำเร็จลุลวงไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 รัฐบาลก็

ผลักดันพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ขึ้น เพื่อเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับขาราชการตำรวจโดยเฉพาะ โดย

กฎหมายไดกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง เงินเพิ่มอื่น  การบรรจุแตงตั้ง ตำแหนงและชั้นยศ 

การอุทธรณรองทุกข เครื่องแบบตํารวจ ระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ การบริหารงานบุคคล นอกจากนี้

ยังกำหนดกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมในชั้นตํารวจมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ความตามมาตรา 4 ยังบัญญัติวา “ขาราชการตำรวจ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแหงชาติ

และใหหมายความรวมถึงขาราชการในสำนักงานตำรวจแหงชาติ (National Police Act, 2004) โดยมีการจัดโครงสรางของ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ มีลักษณะการแบงสวนราชการ และลำดับขั้นตาง ๆ ดังภาพ 

 

       

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะการแบงสวนราชการตาม พระราชบัญญัตติํารวจแหงชาต ิพ.ศ. 2547 

(ที่มา: https://www.royalthaipolice.go.th/downloads/laws/) 

 

 ดานโครงสรางการบริหารสำนักงานตำรวจแหงชาติ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตินี้ได แบงสวนราชการ

ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ มีหนาที่ในสวนบริหารและอำนวยการ และ สวนที่ 

2 กองบัญชาการ ซึ่งเปนหนวยปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการแบงสวนราชการนี้ เรียกวา เปน

กองบัญชาการโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และการแบงสวนราชการเปนกองบังคับการ ใหออกกฎหมายเปน

กฎกระทรวง โดยโครงสรางสำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติจะประกอบไปดวย ตอมาไดมีการปรับปรุงโครงสราง

การบริหารภายในอยางตอเนื่องใน พ.ศ.2548 โดยจัดโครงสรางหนวยงานระดับกองบัญชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

ราชการในพื้นที่ ลดขนาดหนวยงานฝายอำนวยการของสวนกลางและเพิ่มสวนอำนวยการในกองบัญชาการ  /ๆ  ภาคตาง

เพื่อใหสามารถรองรับภาระงานที่ซับซอนมากยิ่งขึ้นสำนักงานเลขานุการ กองการเงิน กองการตางประเทศ กองกำลังพล 

กองงบประมาณ กองบินตำรวจ การพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน กองพัฒนาการปองกันและควบคุม

อาชญากรรม กองพลาธิการและสรรพาวุธ กองวิจัยและพัฒนา กองวินัย กองสารนิเทศ กองสวัสดิการ ศูนยปฏิบัติการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ ดานกองบัญชาการนั้น มีกองบัญชาการ

ตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจสันติบาล สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานกฎหมายและสอบสวน สำนักงานตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักนิติวิทยาศาสตรตำรวจ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร กองบัญชาการศึกษา โรงพยาบาลตำรวจ โรงเรียนนายรอยตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการ

ตำรวจ ภู ธรภ าค  1 -9  (Decree on The Division of Royal Thai Police, 2005 , p.1-17)  นอกจากนี้  ต าม

พระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) เปนการ

สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ

กองบังคับการหรือเทยีบเทา่ 

 

จัดตัง้โดยกระทรวง 

สาํนักงานผู้บัญชาการ

ตาํรวจแหง่ชาต ิ

กองบัญชาการ 
กองบัญชาการหรือเทยีบเทา่ 

 

จัดตัง้โดย พ .ฎ.ร.  
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บัญญัติบทกฎหมายที่ทำใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบหรือในการบริหารงานของตำรวจ องคกรที่มี

การตรวจสอบการใชอำนาจหนาที่ของขาราชการตำรวจ เปนกลไกที่สำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหองคกรตำรวจเกิดพัฒนาการ

ขึ้น การใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมตรวจสอบความโปรงใสในการทำงาน และเปดโอกาสการรับรูตอชุมชนและสังคม

ในการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสมของตำรวจ (National Police Act, 2004) 

 ดังนั้น รัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร กำหนดนโยบายเรงดวนตาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ

ประชาชน ดวยการปฏิรูปกฎหมายและระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับองคกรตำรวจ

ทั้งปวง และยังแบงอำนาจตำรวจในลักษณะกระจายภารกิจเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม อยางไรก็ตามในชวงการบริหารราชการแผนดิน ในยุคนี้ก็เกิดปญหา

ความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง กอปรกับการบริหารประเทศที่มีปรากฎการณละเมิดสิทธิมนุษยชนในนโยบาย

ดานยาเสพติดและนโยบายสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จนทำใหเห็นเคารางของความเปนรัฐตำรวจ (Police 

State) เดนชัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่ง Crowther (1999, p.893) อธิบายวารัฐถูกควบคุมโดยตำรวจการเมืองในรูปแบบของ

อำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จ อีกทั้งรัฐยังมอบอำนาจใหตำรวจกระทำการตาง ๆ เพื่อมุงหวังกำจัดปรปกษของรัฐบาล ซึ่ง

อำนาจบางประการอาจมิไดรองรับทางกฎหมาย (Scruton, 1982, p. 358) ตรงกับที่ Chapman (1970, p.53) ระบุวา

ประชาชนจะถูกควบคุมตามอำเภอใจโดยตำรวจ ทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตทั่วไปในสังคม จนคดี

ความที่ไมเปนไปตามกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นและเปนสารตั้งตนหนึ่งใหเกิดรัฐประหารในเวลาตอมา   

 ชวงที่ 3 การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติครั้งสมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลานนท   (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 

มกราคม พ.ศ. 2551) เชื่อมตอกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.2551 – 2554)  

 ภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไดพยายาม

เปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรตำรวจโดยการสงขอเสนอการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหโอนสำนักงานตำรวจแหงชาติมาขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ 

เพื่อมาปฏิบัติหนาที่ในการปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยกำหนดเปาหมายที่จะใหสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประเด็น ไดแก 

(MGR Online, 2021) การปรับปรุงโครงสรางบริหารองคกรและการบริการประชาชน ที่จะมีคณะกรรมการนโยบาย

ตำรวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ทำหนาที่กำกับดูแลเรื่องนโยบายและการบริหารราชการตำรวจในภาพรวม รวมทั้งแบงอำนาจ

บริหารไปยังกองบัญชาการตำรวจระดับภาคใหมากยิ่งขึ้น ผานการเสนอใหยกฐานะผูบัญชาการตำรวจภูธรภาคขึ้นเปน

อธิบดีตำรวจภูธรภาค และลดทอนอำนาจของผูบัญชาการตำรวจแหงชาติลง ตลอดจนการตั้งคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับตำรวจโดยจัดใหเปนหนวยงานอิสระที่ไมขึ้นตรงสวนราชการอื่นใดและไมอยูในบังคับบัญชา

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติดวย นอกจากน้ันยังเสนอใหเพิ่มเงินสวัสดิการใหกับเจาหนาที่ตำรวจชั้นประทวน และ

พนักงานสอบสวนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ยังเสนอใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม

องคกร โดยมุงเนนการปรับปรุงสถานีตำรวจใหเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง อยางไรก็ตามการปฏิรูปยังไมเปน

รูปธรรมและเกิดความขัดแยงทางความคิดดานการการกลับมาสังกัดกระทรวงยุติธรรมระหวางเจาหนาที่ตำรวจระดับ

ผูบริหารองคกรและฝายคณะกรรมการปฏิรูปองคกรโดยมีฉากทัศนเปนความแตกแยกเรื่องทัศนคติทางการเมือง   

อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ. 2552 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดกำหนดนโยบายการปรับปรุงโครงสรางสวน

ราชการภายในของสำนักงานตำรวจแหงชาติ เนื่องจากเมื่อบริหารตามความของพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ  .ศ . 2548 มาไดระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏวามีปญหาในทางปฏิบัติจึงไดมีการปรับปรุงโครงสราง

การแบงสวนราชการอีกครั้ง โดยจัดโครงสรางเปนหนวยงานระดับกองบัญชาการ จำนวน 30กองบัญชาการ และ 6 กอง
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บังคับการ ขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ และจัดแบงกลุมภารกิจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบงเปนสวนบังคับ

บัญชา สวนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สวนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สวนปฏิบัติการ

เฉพาะทางสวนการศึกษา และสวนบริการ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารสถานีตำรวจโดยลดชวงชั้นการ

บังคับบัญชาระหวางสถานีตำรวจกับหนวยงานระดับบนใหส้ันลง นอกจากนี้ยังจัดตั้งหนวยงานศูนยปฏิบัติการตำรวจ

จังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นเพื่อแกปญหาเฉพาะดานอีกดวย  (Police Colonel Preeda Sataworn, 2015, p.217) 

 ชวงที่ 4 การปรับปรุงโครงสรางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ   จันทรโอชา (22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม 2564) 

 ภายหลังรัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา” ไดพยายามปฏิรูปองคกรตำรวจตามความรัฐธรรมนูญการปฏิรูปองคกรตำรวจไทยตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติประเด็นการปฏิรูปประเทศไวในหมวด 16 โดยมี

เปาหมายการพัฒนาประเทศดังที่มาตรา 257 ซึ่งมีสาระสำคัญวาการปฏิรูปประเทศเพื่อความสงบเรียบรอย มีความ

สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืน สรางสังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด

ความเหล่ือมล้ำ สงผลใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอกจากนั้น ในมาตรา 258 ยังบัญญัติใหดำเนินการปฏิรูป

ประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้ ขอ ง. ดานกระบวนการยุติธรรม โดยขอยอยที่ระบุให (4) 

ดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ อำนาจ และภารกิจของ

ตำรวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการตำรวจใหเกิดประสิทธิภาพ 

มีหลักประกันวาขาราชการตำรวจจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้ง และโยกยาย และ

การพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายตองคำนึงถึงอาวุโส

และความรูความสามารถประกอบกันเพื่อใหขาราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติ

ของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน โดยใหปฏิบัติการตามมาตรา 260 วรรค 2 ที่

กำหนดวาใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป โดยมีพัฒนาการโครงสรางที่เปนปรากฏการณสำคัญใน 2 ชวง ดังนี้ 

  4.1 การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ ชวงป พ.ศ. 2557 -2560 

  หลังจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา กระทำการ

รัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปนระยะเวลาเกือบ 4 

ปที่รัฐบาลบริหารประเทศดวยการสรางกลไกทางการปกครองในรูปแบบคำส่ังการและประกาศตาง ๆ จนเกิด

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ที่พยายามจะปฏิรูปองคกรตำรวจโดยกำหนดเปนนโยบายสำคัญประการ

หนึ่งในการปฏิรูปประเทศ ผานการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ดานการปฏิรูป ดังนี้ (iLaw, 2018)    

 • ชุดที่  1 จัดตั้งเมื่อวันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 :  โดยใชชื่อวา คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูคัดเลือก และให

พระมหากษัตริยเปนผูแตงตั้ง โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวไดผลิตรายงานชื่อวาวาระปฏิรูปที่ 6: การปฏิรูปกิจการ

ตำรวจ 

 • ชุดที่ 2 จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558: พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แตงตั้ง

คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป

ประเทศ (สปท.) ขึ้นเปนผูรับผิดชอบในการศึกษาการปฏิรูปองคกรตำรวจ และกรรมการชุดนี้ไดผลิต รายงานการปฏิรูป

ตำรวจจำนวน 5 ฉบับ ไดแก (1) รายงานระบบงานบริการประชาชนในการรับแจงความและสอบสวน (2) รายงานความ

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-2.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
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เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของตำรวจจากการแทรกแซงทางการเมือง (3) รายงานการวางแนวทางมาตรฐานการ

แตงตั้งโยกยายขาราชการตำรวจ (4) รายงานการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกิจการของตำรวจ และ (5) 

รายงานการปฏิรูประบบงบประมาณกิจการตำรวจ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชน  

 • ชุดที่ 3 จัดตั้งเมื่อวันที่  18 กรกฏาคม 2560 : คณะรัฐมนตรีไดจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรม  )ตำรวจ(  จำนวน 36 คน ซึ่งประกอบไปดวยขาราชการตำรวจ จำนวน 15 คน ขาราชการพลเรือน

จำนวน 12 คน นักวิชาการจำนวน 5 คน ขาราชการทหารจำนวน 2 คน นักการเมืองจำนวน 1 คน และส่ือมวลชน

จำนวน 1 คน โดยกรรมการชุดนี้ ไดเสนอรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ จำนวน 4 ฉบับ ไดแก (1) ราง

พระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติการกระจายอำนาจแบบบูรณาการ (2) รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติการแตงตั้ง

ขาราชการตำรวจ (3) รางพระราชบัญญัติอำนาจการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ

พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานตามกฎหมาย และ (4)รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  

 • ชุดที่ 4 จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งขาราชการพลเรือนจำนวน 6 คน นักวิชาการจำนวน 2 คน ขาราชการทหารจำนวน     1 คน 

และขาราชการตำรวจจำนวน 1 รวมเปน 10 คน โดยคณะกรรมการชุดนี้ เสนอแผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ

ยุติธรรม และตอมารัฐบาลไดพยายามปฏิรูปตำรวจ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายพระราชบัญญัติ

ตำรวจแหงชาติ ที่คณะกรรมการฯ สงมา ประกอบไปดวย รองนายกรัฐมนตรี  กรรมการรางรัฐธรรมนูญ  รองเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ  อัยการสูงสุด และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม และบริหารราชการแผนดิน จำนวน 15 คน เปนผูยกรางกฎหมายใหมอีกครั้ง  

 การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ในการปฏิรูปองคกรตำรวจ มีการจัดตั้งคณะกรรมการถึง 4 ชุด ภายหลัง

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 ในคณะกรรมการนี้มีการจัดทำรางกฎหมาย “รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ” เปน

ผลจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง (4) ใหมีการแกไขปรับกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ

หนาที่  และภารกิจของตำรวจใหเหมาะสม โดยใชระยะเวลา 1 ป (Paris Jitpentom, 2021) ซึ่งพบวา การตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุกครั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหมขึ้นตลอดสงผลตอการปฏิรูปองคกรตำรวจ

ลาชา นอกจากนี้รัฐบาลไดตรากฎหมายเพื่อใชเปนอำนาจพิเศษในการแกไขกฎหมายโครงสรางของตำรวจโดยเฉพาะ ซึ่ง

ประกอบดวย 3 ประเด็นที่แกปญหาเดิม ๆ ขององคกรตำรวจ (Polwut Songsakul, 2021) ไดแก (1) การแตงตั้ง

โยกยาย  (2) การกระจายอำนาจไปยังสวนภูมิภาค  และ(3) การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หนาที่ของพนักงานสอบสวน ซึ่งแตละประเด็นเปนปญหาเรื้อรังที่ทุกรัฐบาลพยายามที่จะแกไขจนรัฐบาลคณะรักษา

ความสงบแหงชาติกไ็ดออกประกาศ คสช.ที่ 88/2557 เพื่อแกไของคประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ 

(ก.ต.ช.) มีการเพิ่มคณะกรรมการใหปลัดกระทรวงกลาโหมเขามาเปนกรรมการ รวมทั้งมีการเสนอใหผูบัญชาการตำรวจ

แหงชาติเปนผูที่เสนอผูบัญชาการตำรวจแหงชาติคนใหมตอคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ (Bangkokbiznews, 

2021) อยางไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้สะทอนรูปรอยเดิมที่ตองการใหทหารเขามามีบทบาทในองคกรตำรวจเหมือนยุค

อดีตและยังโอนอำนาจบังคับบัญชาแบบรวมศูนยใหผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียวดังเดิม  

 นอกจากนี้ การพยายามปฏิรูปองคกรตำรวจไทย ยังถูกกำหนดในแผนยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 

ป ซึ่งประกอบดวย (1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ (2) 

การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการใหบริการประชาชนอยางเสมอ

ภาคเปนธรรม (3) การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมอยางยั่งยืน (4) การพัฒนา

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-4.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-6.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-6.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-8.pdf
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/usergroup_disaster/3-10.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=246
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=246
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_820750
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_820750
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=252
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=252
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=278
http://www.thaipolicereform.org/home/?p=278
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/RF_Plan04.pdf
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/RF_Plan04.pdf
https://www.thaipost.net/main/detail/6365
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องคกรใหทันสมัยมุงสูความเปนเลิศ (The Royal Thai Police, 2021, p. 4-7)     ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ปของรัฐบาล และเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 

2564 อีกดวย 

  4.2 การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ ชวงป พ.ศ. 2561 -2564 

  ในชวงระยะเวลานี้เกิดสถานการณความขัดแยงทางการเมืองและภัยพิบัติตาง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและ

มนุษยสรางขึ้น สงผลใหการปฏิรูปองคกรตำรวจเปนไปอยางมีขอจำกัด อยางไรก็ตามยังมีรูปธรรมการพยายามจะปฏิรูป

องคกรตำรวจไทยอยางตอเน่ืองจากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยหลังจากการปฏิรูปปรับปรุงองคกรตำรวจ

ผานการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานแตละฉบับ ตอมาในวันที่  3 เมษายน พ.ศ. 2561 

หลังจากรัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมแลว คณะกรรมการชุดดังกลาวไดเสนอ

รายงาน “แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” (iLaw, 2018) ขึ้น ภายหลังเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ. 2562 และตอมาภายใตการนำประเทศของผูนำคนเดิมก็กำหนดนโยบายการปฏิรูปกิจการ

ตำรวจอยางตอเน่ืองตามรัฐธรรมนูญ โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธานคณะกรรมการฯ  โดยหลังจากที่คณะกรรมการชุดดังกลาวไดระดมความ

คิดเห็นอยางตอเนื่องจนเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติตามที่

สำนักงานตำรวจแหงชาติเสนอพระราชบัญญัติดังกลาว และในป พ.ศ. 2564 รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติไดมีการ

เสนอตอรัฐสภา และยังอยูในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ซึ่งมีการพิจารณาไป 14 มาตรา จาก 172 

มาตรา (Paris Jitpentom, 2021) โดยเนื้อหาของรางพระราชตำรวจแหงชาติ พ.ศ. ... พยายามผลักดันการปฏิรูป

องคกรตำรวจอยางแทจริง โดยมีการปรับเปล่ียนพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  ดังเชน มาตรา 14 ไดมีการ

แบงสถานีตำรวจที่มีหัวหนาสถานีตำรวจออกเปน 3 ระดับ ไดแก (1) สถานีตำรวจระดับเล็ก  (2) สถานีตำรวจ

ระดับกลาง (3) สถานีตำรวจระดับใหญ เพื่อคำนึงถึงความแตกตางของแตละสถานีตำรวจที่มีปริมาณงาน ภาระปญหา 

อัตรากำลังของเจาหนาที่ตำรวจ ความหนาแนนของประชาชนที่สถานีตำรวจตองทำหนาที่ในการรับผิดชอบตามพื้นที่นั้น 

ๆ ตลอดจนสถานที่ตั้งของตำรวจดวย  นอกจากนี้  รางฯ ดังกลาวยังกลาวถึงการแบงยศของขาราชการตำรวจ 

เปล่ียนแปลงไปมีเปาประสงคในการเพิ่มความเชี่ยวชาญของตำรวจ ใหสามารถสรางความชำนาญเฉพาะดาน และ

เสนทางการเติบโตของสายงานอาชีพไดอยางแทจริง  การปรับเกณฑการแตงตั้งของตำรวจ การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ถวงดุลอำนาจของตำรวจเพื่อลดการแทรกแซงอำนาจจากฝายการเมืองภายในองคกรตำรวจ โดยประเด็นสำคัญภายใน

รางฯ ยังเปนที่ถกเถียงกัน เนื่องจากตองใชหนวยงานหลายภาคสวนเขามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นกับรางฯ 

ผนวกกับกระบวนการทางกฎหมายซึ่งทำใหรางฯ ยังไมประสบความสำเร็จในการนำมาใชปฏิบัติจริง (Office of the 

Council of State, 2020, p. 1-61) การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแหงชาติยังคงอยูในระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งกิน

ระยะเวลายาวนาน โครงสรางการบริหารงานขององคกรตำรวจยังคงยึดโครงสรางแบบเดิม ตามพระราชกฤษฎีกาแบง

สวนราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 อยางไรก็ตามไดเกิด

กระแสการเรียกรองการใหปฏิรูปตำรวจจากภาคประชาชนอยางตอเนื่อง โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผานมา 

นายกรัฐมนตรีฯ ไดส่ังการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหดำเนินการรางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. ... ซึ่งยดึตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการปฏิรูปปรับปรุงตำรวจ

อยางเรงดวน 7 ดาน  ไมวาจะเปน (1) ดานโครงสรางของตำแหนงขาราชการตำรวจ (2) ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3) 

ดานระบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย (4) ดานการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
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(5) ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (6) ดานการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และ 

(7) ดานสวัสดิการตำรวจ (Thairath, 2021)  

 ดังนั้น การปฎิรูปโครงสรางการบริหารสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในสมัยรัฐบาล พลเอกประยุทธ                  

จันทรโอชา (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2564) ไดพยายามบริหารจัดการผานการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 

มาศึกษาการปฏิรูปและเสนอรายงานฉบับตาง ๆ และรางกฎหมายขึ้นมาหลายฉบับ ทวาในชวงระยะเวลากวา 7 ปก็ยัง

ไมมีการปฏิรูปที่เปนรูปธรรมใด ๆ และในปจจุบันยังอยูในชวงการพิจารณารางกฎหมายตำรวจฉบับใหมรายมาตราซึ่ง

กวาจะเปนบทบัญญัติกฎหมายที่สมบูรณก็คงใชเวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะเห็นการเปล่ียนแปลงในระดับมหภาค  

 

บทสรุป 

 การศึกษาพัฒนาการการปฏิรูปโครงสรางขององคกรตำรวจของไทยตั้งแต พ.ศ. 2535 - 2564 ผานการ

วิเคราะหเอกสารชั้นทุติยภูมิโดยประยุกตแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารองคกรและการจัดการภาครัฐแนวใหม 

พบวาองคกรตำรวจมีโครงสรางองคกรระบบราชการ (Bureaucratic Structure) แบบรวมศูนยอำนาจที่สวนกลางทั้งยัง

มีลักษณะคลายกองทัพตำรวจที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแบบส่ังการและควบคุมบัญชาการในแนวดิ่งแมแนวคิดการ

จัดการภาครัฐแนวใหมจะเขามามีอิทธิพลตอการบริหารประเทศในชวงหนึ่ง แตการชวงชิงอำนาจทางการเมืองทำใหการ

บริหารองคกรตำรวจไมสามารถเปล่ียนแปลงเปนองคกระจายอำนาจที่มีการตรวจสอบถวงดุลจากประชาชนอยางเปน

รูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แมจะมีความพยายามอยางยิ่งในการ

ปฏิรูปองคกรตำรวจ ผานการจัดตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทวารัฐบาลก็ยังไมสามารถปฏิบัติการไดอยางเห็นผลอยาง

ประจักษชัดในเชิงรูปธรรม มีเพียงการพิจารณารางกฎหมายองคกรตำรวจฉบับใหมซ่ึงยังตองใชเวลาระยะหนึ่งซึ่ง

ยังผลใหองคกรตำรวจไทยยังตองบริหารองคกรไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนกฎหมายที่ผาน

การใชงานมา กวา 17 ป โดยสามารถสรุปพัฒนาการการปฏิรูปผานแผนผังดังนี้ 
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              ภาพที ่2 สรุปพฒันาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย 

            สมัยรฐับาลนายชวน หลีกภัย - สมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวัตร 

 

 

- ก า ร แ บ ง ส ว น ร า ช ก า ร 

สวนกลาง และสวนราชการ

สวนภูมิภาค 

  

- องคกรตำรวจเปนสวนราชการ

ระดั บกรมขึ้ นตรงต อการ

บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง

นายกรัฐมนตรี  

-   การกำหนดเงินเดือน การบรรจุแตงตั้ง ระเบียบ

วินัยของตำรวจ  
-  การจัดระเบียบโครงสรางในสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ รวมท้ังกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ

สอบสวนคดีทางอาญาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ดานกระบวนการยุติธรรม 
-  การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ 

-  มีการปรับโครงสราง “สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ” ใหอยูภายใตการบัญชาการของ

นายกรัฐมนตรี 

-  การโอนกรมตำรวจจากกระทรวงมหาดไทย 

จัดต้ังเปนสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในวันท่ี 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2541 มีผล 17 ตุลาคม 2541 

1. สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย  

สรุปพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย (1) 
 

2 . สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร 

(พ.ศ. 2544-2549) 
 

สมัยที่ 2 : พ.ศ. 2540 - 2544 

 

ผลจากการพัฒนาองคกร 

- การแยกอำนาจหนาท่ีของสวนการ

บริหารใหชัดเจนหนาท่ีของสวน

ราชการเหมาะสมกับสภาพงาน 

- การลดสายการบัญชาของตำรวจ

นครบาลทำให การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- พ .ร .ฎ .โอ น ก รม ต ำ ร ว จ

กระทรวงมหาดไทยไปจัดต้ังเปน

สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 

2541 

- พ.ร.ฎ. แบงสวนราชการกรม

ตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2539   

-  สำนักงานตำรวจแหงชาติเปน

สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ขึ้น

ตรงตอนายกรัฐมนตรี  

- การปรับปรุงเพ่ิมเติมในการลด

สายการบังคับบัญชา 

- เกิดการแบงอำนาจการบริหารของ

ตำรวจจากสวนกลางลงสูภูมิภาคมาก

ย่ิงขึ้น 

พ.รบ . . 

ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 

 - ประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบ

การใชอำนาจไดมากขึ้น 

-  พบปญหาดานการอำนวยความ

ยุ ติธรรมทางอาญาในลักษณะรัฐ

ตำรวจอันเนื่องมาจากนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติดและผูมีอิทธิพล 

รวมถึงนโยบายปราบปรามขบวนการ

แบงแยกดินแดนใน 3 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต 

- การปรับสายการบัญชาการใหสั้นลง 

-  ยุบและยกเลิกกองกำกับการตำรวจนครบาล 

1 - 19 และสวนของตำรวจภูธร ยุบและ

ยกเลิกกองบังคับการตำรวจภูธร 1 - 12 และ

ตำรวจภูธรจังหวัด 

- การปรับสถานีตำรวจแตละพ้ืนท่ีใหม 

สมัยที่  1 : พ.ศ. 2535 - 2538 

ประเด็นพัฒนาการโครงสรางที่สำคัญ บทกฎหมายที่เกี่ยวของ 

พ.ร.ฎ. แบงสวนราชการกรม

ตำรวจกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2539   
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ภาพที่ 3 สรุปพฒันาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย 

สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยทุธ จุลานนท  - สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

 

การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ชวงป พ.ศ. 2561 - 2564  

 

สรุปพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจของไทย (ตอ) 

 

ประเด็นพัฒนาการโครงสรางที่สำคัญ บทกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลจากการพัฒนาองคกร 

3. สมัยรัฐบาลพลเอกสรุยุทธ จุลานนท และนาย

อภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ (พ.ศ.2549-2553) 

 

ราง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 

2547 แกไขเพิ่มเติม พยายาม

เสนอประเด็นคณะกรรมการรับ

เร่ืองราวรองทุกข แตยังไมทัน

ไดแกไข 

 

สมัยพลเอกสุรยุทธฯ เกิดความขัดแยงใน

องคกรตำรวจเร่ืองการโอนไปข้ึนกับกระทรวง

ยุติธรรม  

สมัยอภิสิทธ์ิฯ องคกรไดปรับปรุงหนวยงาน

ภายใน 

  - พล.อ.สุรยุทธฯ พยายามจะโอนสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติใหขึ้นตรงตอกระทรวง

ยุติธรรมแตไมสำเร็จ 

  - นายอภิสิทธฯ ปรับเปลี่ยนองคกรภายใน 

4.   ฐบาลพลเอกสมัยรั ประยทุธ จันทรโอชา 

 

-  การจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นในวันที่  

3 เมษายน พ.ศ. 2561 และมีการจัดทำ 

“ แ ผ น ก า ร ป ฏิ รู ป ป ร ะ เท ศ ด า น

กระบวนการยุติธรรม” 

-  ดำเนินการรางพระราชบัญญัติตำรวจ

แหงชาติ พ.ศ. ... ซ่ึงยึดตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 - การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ในการ

ปฏิรูป  

 - การออกกฎหมายเพื่อใชเปน “อำนาจพิเศษ” 

เขามาปรับแกไขกฎหมายโดยเฉพาะโครงสราง

ของตำรวจ  

-  สำนักงานตำรวจแห งชาติ ไดมีการจัดทำ 

“ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป” 

การปรับปรุงสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ชวงป พ.ศ. 2557 - 2560 

 

-   รางพระราชบัญญัติตำรวจ

แ ห ง ช า ติ เป น ผ ล จ า ก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง 

(4) 

-  ประกาศ คสช.ที่  88/2557 

-  พระราชกฤษฎีกาแบงสวน

ราชการสำนั กงานตำรวจ

แหงชาติ พ.ศ. 2552  

-  พระราชบั ญญั ติ ตำรวจ

แหงชาติ พ.ศ. 2547 

-  รางพระราชบัญญัติตำรวจ

แหงชาติ  พ.ศ. ... ซ่ึงยึดตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 

 

-  รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายเพื่อใชเปน 

“อำนาจพิเศษ” เขามาปรับแกไขกฎหมาย

โดยเฉพาะโครงสรางของตำรวจที่มีทหารเขา

มามีบทบาทในองคกรตำรวจอีกคร้ัง 

- โครงสรางการบริหารงานของตำรวจที่ใช

ยังคงตองยึดโครงสรางเดิม 

-  ปญหา ความรุนแรงระหวางตำรวจกับ

ประชาชน 
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จากแผนภาพขางตน ไดอธิบายใหเห็นพัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยตั้งแต พ.ศ. 2535 - 

ปจจุบัน และสะทอนการบริหารที่ยังยึดการรวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลางแบบราชการดั้งเดิม แมจะมีการแบงอำนาจ

สวนกลางสูองคกรตำรวจในสวนภูมิภาคแลวก็ยังไมใชโครงสรางการกระจายการอำนาจการบริหารที่แทจริง ซึ่งเปนขอ

กังขาดานประสิทธิภาพตอการดูแลประชาชน ขัดแยงกับทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนการบริหารหรือ

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนั้นโครงสรางองคกรดังกลาวยังกอ

วัฒนธรรมแบบกองทัพตำรวจที่เนนการส่ังการมากกวาการประสานความรวมมืออาจจะเปนที่มาของวัฒนธรรมอุปถัมภ

นิยมและอำนาจนิยมที่องคกรอาจถูกแทรกแซงและครอบงำจากอำนาจทางการเมืองหรือกลุมทุน สงผลใหประชาชนขาด

ความเชื่อมั่นศรัทธาในองคกรตำรวจซึ่งเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรม 

 

ขอเสนอแนะ 

 (1) ประเทศไทยควรนำทฤษฎีการบริหารงานตำรวจแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Police 

Management System) มาประยุกตใช โดยกระจายอำนาจการบริหารองคกรในรูปแบบตำรวจจังหวัดเหมือนแนวคิด

การบริหารตำรวจของประเทศอังกฤษหรือ นำทฤษฎีระบบการบริหารงานตำรวจแบบผสมผสาน (Integrated Police 

Management System) ตามแนวประเทศญี่ปุนมาปรับใช โดยมอบอำนาจการบริหารตำรวจทองถิ่นใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดำเนินการอยางเปนอิสระ โดยอาจจะยังคงสำนักงานตำรวจแหงชาติเอาไวภายใตการควบคุม ตรวจ และ

ถวงดุลจากคณะกรรมการตำรวจแหงชาติซึ่งมีวิธีการสรรหาทีเ่ปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมเปนสำคัญ  

 (2) ควรแบงแยกประเภทตำรวจเปนตำรวจฝายคดีที่ปฏิบัติภารกิจดานการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาแต

เพียงอยางเดียว สวนงานบริการและรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองใหเปนหนาที่ของตำรวจฝายปกครอง ตาม

แนวทางของประเทศฝรั่งเศส  

 (3) ควรบริหารสถานีตำรวจแบบ Smart Office and One Stop Services ในรูปแบบการจัดการภาครัฐ

แนวใหม โดยประสานความรวมมือใหองคกรภาคเอกชนมาปฏิบัติงานสวนธุรการแทนเจาหนาที่ตำรวจในสถานี เพื่อเอื้อ

ใหเจาหนาที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหนาที่ดานการอำนวยความเปนธรรมและการรักษาความสงบเรียบรอยอยางสมบูรณ

แบบ สวนงานดานธุรการและบริการอื่น ๆ หนวยงานเอกชนจะปฏิบัติการอยางมืออาชีพซึ่งอาจจะตอบสนองความ

ตองการของประชาชนมากขึ้น จนทำใหสถานีตำรวจเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจรงิ  
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