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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย             

ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

                2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ

                       2.1.2  ประวัติความเปนมาของตํารวจไทย

                       2.1.2  อํานาจและหนาที่ของตํารวจ

                       2.1.3  จริยธรรมตํารวจ

                       2.1.4  โครงสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

                       2.1.5  แผนสํานักงานตํารวจแหงชาติแมบท ฉบับที่ 4      
                       2.1.6  ผลประโยชนและสวัสดิการของตํารวจ

                       2.1.7  ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                       2.1.8  หนาที่ของตํารวจชั้นประทวนในสถานีตํารวจ

                       2.1.9  ความหมาย  ความสําคัญของขวัญและกําลังใจ

                       2.1.10  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจ

                2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ

                2.1.1  ประวัติความเปนมาของตํารวจไทย
                        พงศพัฒน  ฉายาพันธุ (2537 : 17) จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเกาแกที่พบ     

ตํารวจเปนขาราชการหนวยหนึ่งซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับพระราชสํานัก    ถวายการรับใชใกลชิด เปนที่

ไววางพระราชหฤทัยใหถืออาวุธติดตัวในเวลาเขาเฝาไดหนวยเดียว   ตํารวจสมัยกรุงสุโขทัย (ปุระชัย 

เปยมสมบูรณ.  2530 : 128-139)  ตรงกับ  พ.ศ. 1781-1893  สมัยนั้นพอขุนแตละพระองค             

ปกครองกรุงสุโขทัยโดยใชกระดิ่งแขวนไวที่ประตู     เมื่อประชาชนมีความเดือดรอนก็จะไปสั่นกระดิ่ง

เพื่อขอความชวยเหลือจากพอขุน   จากการปฏิบัติเพื่อใหการชวยเหลือประชาชนนี้  สันนิษฐานวา
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ผูทํางานเปนตํารวจผูรับใชใกลชิดพอขุน ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยา 

มีการรวบรวมจัดหมวดหมูกฎหมายไทยและทรงตราระเบียบการปกครองบานเมือง  เปนจตุสดมภ    

จัดตั้ง “ กรมพระตํารวจ “  มี 6 กรม ใหตํารวจมีบรรดาศักดิ์และศักดินา    มีหนาที่ถวายการอารักขา

องคพระมหากษัตริยทั้งในยามสงบในเขตพระราชฐาน เฝายามตามประตูพระราชฐาน หรือเมื่อเสด็จ

ออกนอกพระราชฐานและยังมีหลักฐานในกฎมณเฑียรบาล ประชุม    จดหมายเหตุสมัยกรุงศรีอยุธยา 

สรุปหนาที่ความรับผิดชอบของตํารวจสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน เปนพนักงานลงพระอาญาตามรับส่ัง   

ถาโปรดใหประหารชีวิตผูใด ก็มีหนาที่คุมตัวผูนั้นไป  เปนพนักงานคุมตัวผูตองหาเขามาหนาพระที่นั่ง  

และนําผูที่ถูกลงพระราชอาญา ออกจากที่เขาเฝา สวนหนาที่ตรวจตราลาดตระเวนปองกันโจรผูราย

ตามบานเรือนที่หางออกไปนั้น ประชาชนที่รวมกลุมกันเปนหมูบาน ใหเปนหนาที่ของผูใหญบาน      

จัดลูกบานผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ตามกฎหมายลักษณะปกครอง ปจุลศักราช 1114 สมัยกรุงธนบุรี

และกรุงรัตนโกสินทรตอนตนถึงรัชกาลที่ 3 ตํารวจยังคงปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับตํารวจสมัย           

กรุงศรีอยุธยา  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช กอนปราบดาภิเษก เคยทรงดํารง

ตําแหนงเจากรมพระตํารวจนอก  สมัยพระเจากรุงธนบุรี และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว                

กอนเสวยราชย เคยทรงดํารงตําแหนง เจากรมพระตํารวจ   จึงพอสรุปไดวา ตั้งแตอดีตจนถึงสมัย     

กรุงรัตนโกสินทรตอนตน เปนระยะเวลาประมาณ 800 ป ตํารวจไทยมีหนาที่หลักในการถวายอารักขา

องคพระมหากษัตริย และรับสนองพระราชประสงคโดยใกลชิด  ไมมีระบบใดถูกนํามาใชเปนพิเศษเพื่อ

ใหเกิดความสงบสุขในสังคม เปนเพราะวาสภาพสังคมในขณะนั้นไมคอยมีปญหาอาชญากรรมมาก

                  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  สภาพเหตุการณตาง ๆ ของบานเมือง 

พัฒนามาถึงชวงหัวเลี้ยวหัวตอ ระหวางขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเกาของไทย กับวัฒนธรรม     

แบบใหม ซึ่งเริ่มหลั่งไหลเขามา  ดวยเหตุที่ประชากรเพิ่มข้ึน บานเมืองขยายตัวออกไป  ถนนหนทาง

เพิ่มมากขึ้น  ชาวตางประเทศเดินทางมาคาขาย   เผยแผศาสนา  และตั้งหลักแหลงเพื่อประกอบ  

อาชีพจํานวนมาก กอใหเกิดปญหาความขัดแยง นําไปสูความไมสงบในบานเมือง มีผูตั้งสมาคมลับ

เรียกวา   “ อ้ังยี่ “ เพื่อแสวงหาผลประโยชน  ใชอิทธิพลขมขู   ทะเลาะวิวาท   ทํารายรางกายและ

ฆาตกรรม     กอจลาจลบอย ๆ  การแสวงหาอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส การเขามามีสิทธิ

สภาพนอกอาณาเขต เปนผลใหระบบยุติธรรมของประเทศไดรับความกระทบกระเทือน  อํานาจ     

ตุลาการถกูริดรอน  ศาลไทยไมสามารถตัดสินลงโทษได เกิดความวุนวายภายในประเทศตลอดเวลา

ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งกองตํารวจทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
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ในป พ.ศ.2403 ทรงวาจาง กัปตัน แซมมวล โจเซฟ เบิรด เอมส ชาวอังกฤษ มาบัญชาหนวยงานตํารวจ

ที่เรียกวา “กองโปลิศคอนสเตเบิ้ล“ เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูป

การปกครอง จัดองคกรทําหนาที่บริหารประเทศใหมเรียกวา “กระทรวง” และมีการขยายกองโปลิศ 

สรางที่ทําการใหมและตั้ง“ โรงพักโปลิศสามแยกตนประดู“ เมื่อป พ.ศ. 2412  ทั้งยังไดทรงตรากฎหมาย

จัดระเบียบขอบังคับตํารวจที่ใชในการปฏิบัติงานดานรักษาความสงบเรียบรอยภายในบานเมืองอยางมี

ระบบเปนครั้งแรก มีขอกําหนดเรื่องการบริหารงานบุคคลและอํานาจหนาที่ของตํารวจไวอยางคอนขาง

สมบูรณตั้งแตวิธีการเขารับราชการ ความประพฤติ ระเบียบวินัย การแตงกาย การใชอาวุธของตํารวจ  

นับเปนยุคที่ตํารวจทําหนาที่เปนผูรักษากฎหมายเพื่อความสงบสุขของบานเมืองและประชาชน เปน

การปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยกฎหมายเปนหลัก ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

มีการปรับปรุงงานดานตํารวจ ทั้งดานการปฏิบัติและวิทยาการ มีการตั้งโรงเรียนพลตํารวจ กอตั้ง     

โรงพยาบาลตํารวจ การรักษาความสงบเรียบรอยในยุคนี้  ไดรับอิทธิพลมาจากความคิดของ           

กรมพลตระเวนในประเทศอังกฤษ เยอรมนันีและญี่ปุน

                ตํารวจไทยหลังยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475   นับต้ังแต 24  มิถุนายน 2475  

“ คณะราษฎร “  ไดยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง อุดมการณของคณะราษฎร ประการหนึ่ง     

คือ รักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลง แตไมมองเห็นความสําคัญ

ของตํารวจมากนัก เพียงแตใชตํารวจเปนเครื่องมือในการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายหรือคําสั่ง     

ของคณะราษฏรที่ออกมา จนกระทั่งเกิดกบฏ “บวรเดช “ เมื่อ พ.ศ.2476 แลว จึงเห็นความสําคัญ    

ของกรมตํารวจในฐานะเปนฐานอํานาจทางการเมือง จึงสง พันตรีหลวงอดุลเดชจรัส ซึ่งเปนทหารมา

เปนรองอธิบดีกรมตํารวจ (ตอมาไดเปนอธิบดีกรมตํารวจ)และโอนทหารจํานวนหนึ่งมารับราชการ

ตํารวจดวย  องคกรตํารวจถูกใชไปในทางการเมือง  โดยไมฟงเสียงสะทอนหรือความตองการของ

ประชาชน มีการใชกําลังตํารวจเขากวาดลางนักการเมืองอยางรุนแรงและเฉียบขาด สวนที่ดีในการ

พัฒนาตํารวจยุคนี้ ไดแกการกอสรางสถานีตํารวจ บานพักขาราชการตํารวจ มีการตั้งหนวยตํารวจขึ้น

หลายหนวย เชน หนวยบินตํารวจ กองตํารวจน้ํา กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  อาวุธ

ยุทโธปกรณและยานพาหนะตาง ๆ ไดรับการชวยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา   ในป พ.ศ. 2500 

จอมพลสฤษดิ์   ธนะรัชต  ทํารัฐประหารสําเร็จ  ไดเปนผูนําประเทศ และในป พ.ศ.2502 ทานไดดํารง

ตําแหนงอธิบดีกรมตํารวจอีกตําแหนงหนึ่ง    กรมตํารวจจึงตกอยูในฐานะเปนฐานอํานาจทางการเมือง

และเปนเครื่องมือในการกวาดลางฝายตรงขามทั้งอันธพาลและคอมมิวนิสตอยางกวางขวาง  จากชวง

ที่กลาวมาแลวนี้ในระยะเวลาตอมาไดรับการยอมรับวา  มีผลดีตอการพัฒนาประเทศในบางสวน
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 แตสําหรับสถาบันตํารวจเกิดความเสียหายตามโครงสรางและหนาที่ที่ควรจะเปนจะเห็นไดวานับต้ังแต

ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สถาบันตํารวจซึ่งเดิมสังคมตองการมีไวเพื่อคุมครอง

รักษาคนในสังคม  โดยยึดหลักอุดมการณสากลที่วาเปนผูพิทักษปกปอง ไดถูกคนหรือกลุมคนนําไปใช

เปนฐานอํานาจและผลประโยชนของตนเอง ตอมาประเทศไทยยังมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกหลายครั้ง 

ทิศทางการปฏิบัติของตํารวจเนนรูปแบบทฤษฎีบังคับใชกฎหมาย  มีการเลือกปฏิบัติเอื้อประโยชนตอ

ผูมีอํานาจ เปนจุดออนของสถาบัน ทําใหตํารวจขาดความเชื่อถือจากคนในสังคม  ภาพรวมของ

สถาบันและบุคลากรทั่วไปในสถาบันตกต่ํา จึงจําเปนอยูเองที่ตํารวจตองปรับเปลี่ยนใหทันสภาวะ    

แวดลอม พัฒนาสถาบันตํารวจใหดีข้ึน มีคุณคาคูกับสังคมในอนาคต

                2.1.2  อํานาจและหนาที่ของตํารวจ
                           ตํารวจ (กรมตํารวจ.  2540 : 179) คือเจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนา

ที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน รวมอยูในคําจํากัดความของคําวา “ พนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจ “ ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                           อํานาจและหนาที่ของตํารวจนั้นไดมีบัญญัติไวตามยุคสมัย มีกระจัดกระจายอยูในที่

ตาง ๆ  เปนพระราชกําหนดกฎหมายและระเบียบขอบังคับอ่ืน ๆ กําหนดอํานาจและหนาที่ของตํารวจ

ไวอีก ประกอบกับปจจุบันนี้ตํารวจมีหนาที่ตองปฏิบัติราชการในหลายฐานะดวยกัน จึงมีอํานาจและ

หนาที่กวางขวาง แตกลาวโดยสรุปได ดังนี้

                           1)  ตํารวจในฐานะผูพิทักษสันติราษฎรมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ   

ประชาชน ภายในราชอาณาจักร

                           2)  ตํารวจในฐานะผูรักษากฎหมาย มีหนาที่ปองกันมิใหมีผูละเมิดกฎหมายมหาชน 

และถามีผูใดละเมิด ก็มีอํานาจและหนาที่สืบสวน จับกุม ตรวจคนและปราบปรามนําตัว    ผูกระทําผิด

มาดําเนินคดีตามสมควรแกความผิด

                           3)  ตํารวจในฐานะขาราชการพลเรือน นอกจากจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนดและมอบหมายไวแลวยังจะตองปฏิบัติหนาที่ทั่วๆ ไปดุจเดียวกับ ขาราชการ

พลเรือนทุกประการและตองรักษาความสามัคคีซึ่งกันและกันระหวางขาราชการทหารและพลเรือน

                           4)  ตํารวจในฐานะเปนพนักงานฝายปกครอง มีหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแก

ประชาชน
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                           5)  ตํารวจเมื่ออยูในฐานะตํารวจสนาม  มีหนาที่ปองกันและตอสูกับขาศึก            

ทั้งในเขตที่ทําการยุทธและมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามระเบียบที่ทางราชการมอบหมายและ

กําหนดเปนครั้งคราว

                           นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดอํานาจหนาที่ของตํารวจในสวนที่เกี่ยวกับ

กรณีคดีอาญาไวดังตอไปนี้

                           1. ตํารวจที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในกรณีคดีอาญาในเขต

พื้นที่ตามที่กําหนดไวแลว ใหปฏิบัติงานตามอํานาจและหนาที่ของตนโดยเครงครัด

                           2. ตํารวจโดยทั่วๆ ไป แมตามปกติจะไมมีเขตอํานาจหรือเขตพื้นที่ตองรับผิดชอบใน

การระงับ ปราบปรามผูกระทําความผิดคดีอาญาโดยตรง หรือเปนการปฏิบัตินอกเขตอํานาจ หรือเขต

พื้นที่ซึ่งตนตองรับผิดชอบโดยตรงก็ตาม   หากมีเหตุเกิดขึ้นซึ่งอยูในลักษณะที่จะตองรีบระงับ         

ปราบปรามก็ตองปฏิบัติตามความจําเปนแกกรณี จะละเวนไมได

                           อนึ่ง ใหเปนที่เขาใจวา ตํารวจไมมีอํานาจจับกุมและควบคุมบุคคลที่กระทําผิด      

ในคดีแพง คงมีอํานาจหนาที่เฉพาะในการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดในกรณีคดีอาญาเทานั้น

                           ความผิดในทางอาญานั้น ไดแกบรรดาความผิดที่กระทําตอรัฐบาลหรือเปนเสี้ยน

หนามตอแผนดินหรือเปนการเสียหายแกประชาชน ซึ่งกฎหมายสวนอาญาไดบัญญัติโทษไว อาจหนัก

บาง  เบาบาง  แลวแตลักษณะของความผิดที่สําคัญหรือไมสําคัญ คดีอาญานี้ แมยังไมมีใครรองทุกข

เพียงแตตํารวจทราบจากเหตุการณนั้น ๆ  ก็เปนหนาที่โดยตรงของตํารวจที่จะทําการสืบสวนหรือสอบ

สวนตามหนาที่

                           ความผิดในทางอาญานั้น กฎหมายไดแยกเปนความผิดตอสวนตัวไวอีกประเภทหนึ่ง 

ซึ่งความผิดประเภทนี้เจาพนักงานจะมีอํานาจจับกุมหรือสอบสวนไดก็ตอเมื่อเจาทุกขหรือผูเสียหาย   

ไดมารองทุกข ขอใหจับกุมหรือฟองรอง เจาพนักงานจึงมีอํานาจจัดการได  เพราะฉะนั้นในคดีความผิด

ตอสวนตัว  ถาเจาทุกขหรือผูเสียหายไมมารองทุกขขอใหจัดการดําเนินคดีแลว เจาพนักงานไมมีอํานาจ

ที่จะจับกุมหรือสอบสวน

                           ฉะนั้น กอนที่ตํารวจจะเขาจัดการในคดีเร่ืองใด จึงมีความจําเปนที่จะตองทราบเสีย

กอนวาความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเปนความผิดอาญาหรือแพง   เฉพาะความผิดทางอาญานั้นตองทราบให

ละเอียดดวยวาเปนความผิดอันเปนอาญาแผนดินหรือเปนความผิดตอสวนตัวแลวจัดการใหถูกตองกับ

รูปเรื่องนั้นๆถาเปนความแพงตํารวจจัดการไมได ก็จะตองลงรายงานประจําวันชี้แจงขอกฎหมายไวเปน

หลักฐาน และใหผูมาขอความชวยเหลือทราบตามนั้นดวย
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                2.1.3  จริยธรรมตํารวจ
                               จริยศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณคาความประพฤติ การกระทํา  ของ

มนุษย  จุดมุงหมายของชีวิตมนุษย  สังคมไทยมีพุทธศาสนาเปนแนวทางดําเนินชีวิต ปรัชญาชีวิตคน

ไทย วัฒนธรรม ประเพณี  จริยธรรม ลวนสืบเนื่องมาจากปรัชญาของพุทธศาสนา การมีความรู ความ

เขาใจเรื่องจริยธรรม  ยอมกอใหเกิดแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  เขาใจทรรศนะและรูปแบบการ

ปฏิบัติตน เพื่อประยุกตใชในการแกปญหาเกี่ยวกับการปฏบิัติหนาที่

                               ความหมายของจริยธรรม

                                  พระราชวรมุนี  อธิบายวา จริยธรรม หมายถึงสิ่งที่ทําไดในทางวินัย จนเกิด

ความเคยชิน มีพลังใจ มีความตั้งใจแนวแน จึงตองอาศัยปญญา ปญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อ

ถือผูอ่ืน ในทางพุทธศาสนาสอนวาจริยธรรม คือการนําความรู ความจริงหรือกฎธรรมชาติ มาใชใหเปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ดีงาม

                                  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดอธบิายความหมายของ จริย

ธรรมวา “ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ“

                                  ดร.กระมล  ทองธรรมชาติ  อธิบายวา จริยธรรม หมายถึงธรรมหรือหลักความ

ประพฤติที่ควรแกการยึดถือและปฏิบัติตาม

                                  ดร.สาโรช  บัวศรี  อธิบายวา  จริยธรรม  คือ แนวทางในการประพฤติตนเพื่ออยู

กันไดอยางรมเย็นในสังคม

                                  ดร.กอ  สวัสด์ิพาณิชย  อธิบายวา จริยธรรม คือประมวลความประพฤติและ

ความนึกคิดในส่ิงที่ดงีามเหมาะสม

                               สวนประกอบของจริยธรรม

                                  ความเปนผูมีจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นไดจากสวนประกอบ 3 ประการ คือ

                                  1. สวนประกอบทางดานความรู  คือความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดี

งาม สามารถตัดสินแยกความถูกตอง ออกจากความไมถูกตอง ไดดวยการคิด

                                  2. สวนประกอบทางดานอารมณ ความรูสึก ความพอใจ ศรัทธาเลื่อมใส เกิด

ความนิยมยินดี ยอมรับเพื่อนํามาเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติ

                                  3. สวนประกอบทางดานพฤติกรรมแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระทําที่บุคคล

ตดัสินใจกระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ โดยมีอิทธิพลหรือสถานการณรุมเรา
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                               คุณคาของการประพฤติตนเปนตํารวจที่มีจริยธรรม

                                  ตํารวจเปนขาราชการที่อยูใกลชิดประชาชนที่สุด เปนปราการดานแรกของรัฐ

บาลในการรับใชประชาชน ทางดานประชาชนเมื่อมีเหตุเดือดรอนยอมนึกถึงที่พึ่งคือตํารวจ    กอนผูอ่ืน 

ตํารวจจึงตองพรอมและทําตัวใหเปนตํารวจที่ดีเปนที่พึ่งของประชาชนสมกับคํากลาวที่วา “เราอยูไหน

ประชาอุนใจทั่วกัน“ ตรงกันขามตํารวจที่ไมดียอมไมเปนที่ไวใจของประชาชน ดังนั้นหากตํารวจ

ประพฤติตนเปนคนดี มีจริยธรรมแลว นอกจากจะเปนประโยชนใหตนเองพนทุกข มีความสุขแลว ยัง

เปนประโยชนตอผูอ่ืนและประชาชนอีกดวย

                                  จึงกลาวไดวา การที่ตํารวจประพฤติตนเปนคนดีมีจริยธรรม  มีคุณคาและ

ประโยชนดังตอไปนี้ คือ

                                  1. เปนประโยชนตอตัวตํารวจเองและครอบครัว เชน ถาหากตํารวจ เลิก ละ

อบายมุขได ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมเที่ยวกลางคืน ไมคบคนชั่วอันจะพาใหตัวพลอยประพฤติชั่วไป

ดวยแลว รายไดเงินเดือนก็จะพอใชไมเดือดรอน ครอบครัวก็มีความสุขเปนตัวอยางที่ดีแกครอบครัว

และผูอ่ืนอีกดวย

                                  2. เปนประโยชนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการที่ทําใหภาพจน หรือภาพ

ลักษณของตํารวจดีขึ้น เปนที่พอใจของประชาชน

                                  3. เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่  เพราะนอกจากเปนการทําใหตนเองไมมี

ปญหาอันอาจเปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่แลว ผูมีจริยธรรม ยอมเปนผูมีความขยันขันแข็ง  เสีย

สละและสามัคคี อันเกิดมาจากความไมเห็นแกตัวทําใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                  4. ไดรับความรวมมือรวมใจจากประชาชน เพราะเมื่อตํารวจทําตนเปนคนดีมีจ

ริยธรรม เชน มีความซื่อสัตย ชวยเหลือประชาชน เปนตน ยอมเปนที่รักใคร  ยกยอง มีเกียรติยศ ศักดิ์

ศรี  ประชาชนยอมมีความศรัทธาเลื่อมใส  มีความเชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจ ประชาชน  ก็จะให

ความรวมมือในการทํางานของตํารวจ เชน ใหขาวคนราย  ยินดีเปนพยานใหตํารวจ  เปนตน

                                  ประเมินไดวา โอกาสที่ตํารวจจะสรางภาพจนที่ดีไดนั้น ทําไดโดยงาย     ดวย

ความตั้งใจ เพราะประชาชนมีศรัทธาและความนิยมเปนพื้นฐาน

                               แนวทางปฏิบัติเพื่อใหมีจริยธรรมของขาราชการตํารวจ

                                  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไขการบริหารงานตํารวจดานการประชา

สัมพันธและการเสริมสรางภาพพจน ไดเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนของขาราชการตํารวจ สรุปไดดัง

ตอไปนี้
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                                  1. ตํารวจตองไมทุจริตตอหนาที่ดวยประการทั้งปวงเชนรับเงินจากผูกระทําผิด

หรือเรียกรอง หรือรับเงินในการใหบริการแกประชาชน ไมวาดวยประการใด ๆ

                                  2. ตํารวจจะตองไมเปนผูที่กระทําผิดกฎหมายเสียเอง หรือใหความรวมมือ หรือ

สนับสนุนผูกระทําผิด เชน การคายาเสพติด คุมบอน คุมซอง  มั่วสุมเลนการพนัน เปนตน

                                  3. ไมใชอํานาจหนาที่เกินขอบเขตของกฎหมาย หรือใชอํานาจหนาที่ที่มีอยูใน

เชิงกดขี่ ขมเหงประชาชน  เชน  วิสามัญฆาตกรรมโดยไมมีเหตุสมควร  การซอมผูตองหา  การแกลงจับ

ดวยเรื่องสวนตัว  การจับกุมเพราะหวังผลงาน  ความดี  ความชอบ

                                  4. ใชกริยาวาจาสุภาพตอประชาชน ไมใชกริยาที่ไมสมควร  พูดหยาบคาย ดูถูก

ประชาชน ระลึกวาขาราชการเปนผูรับใชประชาชน ไมใชเจาขุนมูลนายหรือผูปกครอง

                                  5. ใหการตอนรับประชาชนดวยความเต็มใจ กระตือรือรน ออนนอมถอมตน   

ใหบริการโดยไมเกี่ยงงอน

                                  6. ปรับปรุงสมรรถภาพในการทํางาน เพิ่มพูนความรู ความสามารถอยูเสมอ 

พัฒนาตนเองใหเปนผูมีระเบียบวินัยจากจิตสํานึกของความเปนตํารวจ มิใชจากการถูกบังคับ

                                  7. หมั่นตรวจสอบและพัฒนาจิตใจตนเองอยูเสมอ เชน หาโอกาสไปวัด         

ฟงธรรมเทศนา นอมนําธรรมะมาฝกฝนปฏิบัติ

                                  8. ฝกตนใหเปนผูมักนอย  สันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู ใชจายแตส่ิงที่จําเปน   

ไมฟุงเฟอฟุมเฟอยไปตามสังคม ( กรมตํารวจ.  2540 : 145-148 )

                2.1.4  โครงสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
                              สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดตั้งขึ้นโดย “ พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตํารวจ 

กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2541 “ ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตวนัที่   

17  ตุลาคม 2541 พระราชกฤษฎีกาดังกลาว กําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนสวนราชการ    

มีฐานะเปนกรม ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีอํานาจหนาที่ในการรักษา     

ความมั่นคงภายในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การตระเวนชายแดน   

การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน  และอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไว

ในกฎหมาย ใหอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี        และมีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เปน      

ผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ในวาระเริ่มแรก           

ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติมีสวนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ กระทรวง

มหาดไทย พ.ศ.2539 และที่แกไขเพิ่มเติม  โดยอนุโลม  จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
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แบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติข้ึนใหม ซึ่งเปนดังนี้

                        1)  ราชการบริหารสวนกลาง

                             (1)  สํานักงานเลขานุการสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ

ทั่วไปและราชการที่ไมไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ เชนปฏิบัติงานธุรการ         

งานสารบรรณ งานประชุม งานพิธีการ  งานรับเร่ืองราวรองทุกข

                             (2)  สํานักงานจเรตํารวจ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบราชการ ดําเนินการ

เกี่ยวกับการรองเรียนวาขาราชการตํารวจและลูกจาง ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

                             (3)  กองการเงิน  มีอํานาจหนาที่  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ของสํานัก

งานตํารวจแหงชาติ

                             (4)  สํานักงานกําลังพล  มีอํานาจหนาที่ จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล         

การสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนง  การสอบบรรจุเขารับราชการ  งานทะเบียนประวัติ งานสวสัดิการ                 

เครื่องราชอิสริยาภรณ งานควบคุมเกษียณอายุ งานบัตรประจําตัว งานการลา งานพิจารณาความดี

ความชอบของขาราชการตํารวจ งานวินัย การพัฒนาระบบราชการและการบริหารงานบุคคล

                             (5)  กองการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ ติดตอและประสานงานกับองคการหรือ

หนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือ  ความรวมมือกิจการตํารวจ  งานแปลภาษาตางประเทศ

                             (6)  กองคดี มีอํานาจหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีที่อยูในอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  พิจารณาขอหารือ ปญหาขอกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ

กับคดีอาญา รวมทั้งเสนอแนะ แกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ

                             (7)  กองวิชาการ มีอํานาจหนาที่  จัดทํารางกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ         

ขอบังคับ ประกาศและคําสั่ง ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  เผยแพร   งานวิชาการ

                             (8)  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีอํานาจหนาที่ รักษาความสงบ     

เรียบรอยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน พฒันาและชวยเหลือประชาชน  เพื่อความมั่นคง

ของชาติ ฝกอบรมตํารวจตระเวนชายแดน

                             (9)  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  มีอํานาจหนาที่ ปองกันปราบปรามอาชญา

กรรม รักษาความสงบเรียบรอย ใหความปลอดภัยแกประชาชนในเขตรับผิดชอบ  จัดการจราจรในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานครและบนทางพิเศษ  ปองกันระงับอัคคีภัย

                             (10)  กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจหนาที่ปองกันและ         

ปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร
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                             (11)  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง มีอํานาจหนาที่ รักษาความสงบเรียบ

รอย ปองกัน ปราบปรามการกระทําผิดที่เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศทั่วราชอาณาจักร งาน

ทะเบียนออกใบอนุญาตตาง ๆ ควบคุมจัดการจราจรบนทางหลวงสวนภูมิภาค ปองกัน     ปราบปราม

อาญากรรมในนานน้ําไทย  การกระทําผิดเกี่ยวกับปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ  ความสงบเรียบรอย    

บนขบวนรถไฟ  ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยนักทองเที่ยว  สืบสวนสอบสวน      

ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

                             (12)  กองบัญชาการศึกษา มีอํานาจหนาที่ บริหารและพัฒนาการศึกษา           

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน  ผลิตขาราชการตํารวจชั้นประทวนตามความตองการของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  ฝกอบรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ

                             (13)  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1– 9 แตละหนวยงาน มีอํานาจหนาที่ในเขต

อํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครอง คือปองกันปราบปรามอาชญากรรม    รักษาความสงบ

เรียบรอย ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่มีโทษทาง

อาญา รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย        

พระราชินี  รัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราช

อาคันตุกะ ตลอดจนบุคคลสําคัญอื่น

                             (14)  โรงเรียนนายรอยตํารวจมีอํานาจหนาที่ฝกอบรม ใหการศึกษา     และผลิต

นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร  วิจัย  สงเสริมวิชาการตํารวจ   และศาสตรสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการ

ตํารวจ

                             (15)  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  มีอํานาจหนาที่  ปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย

คนเขาเมือง การทะเบียนคนตางดาว การคาเด็กและเด็กหญิง   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ  ความผิดทาง

อาญา

                             (16)  สํานักงานตํารวจสันติบาล มีอํานาจหนาที่บริหารงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การขาวที่เปนภัยตอความมั่นคง ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ   กฎหมายการพิมพ การตั้ง

สมาคมและมูลนิธิ  การเนรเทศ การสงผูรายขามแดน  ควบคุมคนตางชาติอพยพ   ประชาสัมพันธ    

การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ

                             (17)  สํานักงานแผนงานและงบประมาณ มีอํานาจหนาที่  เสนอความเห็นเพื่อ

ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   เพื่อ

ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนมหาดไทยแมบท  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทํา  แผนงาน 

โครงการในสวนที่เกี่ยวกับงบประมาณ ดําเนินการตั้งและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป    
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พัฒนาระบบการสํารวจ จัดเก็บและการใชประโยชนจากสถิติ ขอมูล ขอสนเทศ   เปนศูนยรวมขาวของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ  รูปแบบ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานในหนาที่ตํารวจ

                             (18)  สํานักงานแพทยใหญ มีอํานาจหนาที่  ดําเนินการเกี่ยวกับงานแพทย      

การตรวจ บําบัด รักษา ฟนฟูสมรรถภาพแกขาราชการตํารวจและครอบครัว ผลิตและพัฒนาบุคลากร

ดานการแพทย ดําเนินงานดานนิติเวช การชันสูตรพลิกศพ

                             (19)  สํานักงานวิทยาการตํารวจ มีอํานาจหนาที่บริหารและดําเนินการเกี่ยวกับ

งานวิทยาการตํารวจ   การตรวจพิสูจนหลักฐาน   การตรวจสถานที่เกิดเหตุ   การถายรูป  การทะเบียน

ประวัติอาชญากร  การจัดเก็บสารบบพิมพลายนิ้วมือ  ฝกอบรมงานดานวิทยาการ

                             (20)  สํานักงานสงกําลังบํารุง มีอํานาจหนาที่ บริหารและดําเนินการเกี่ยวกับงาน

สื่อสาร โทรคมนาคม งานการบิน งานพัสดุ ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง และสรรพาวุธ

                             นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติอีกหลายหนวย ที่จัดตั้งขึ้น

ตามความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ โดยไมปรากฏอยูในพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539 และยังคงปฏิบัติราชการอยู  เชน

                             1. กองตรวจสอบภายใน (ตส.)

                             2. ฝายอํานวยการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฝอ.)

                             3. สํานักงานกฎหมายและสงเสริมงานสอบสวน ( กมส.)

                             4. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.)

                             5. สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา ( นรป.)

                             6. สํานักงานนายตํารวจประจําสภาความมั่นคงแหงชาติ( สมช.)

                             7. สํานักงานที่ปรึกษาสถาบันปองกันประเทศ ( ปษ.สปท.)

                             8.สํานักงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ

แหงชาติ (กต.ตร.)

                             จากพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539  

สามารถเขียนโครงสรางและสายการบังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ได ดังนี้



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

21

                                                              สํานักงานตํารวจแหงชาติ

                      สํานักงานเลขานุการ     กองการเงิน           กองคดี       กองการตางประเทศ

                                                        กองวิชาการ             หนวยงานที่ไมปรากฏใน

                                                                                       พระราชกฤษฎีกาแบงสวน

                                                                                       ราชการ

                                                         หนวยงานระดับกองบัญชาการ

                          สํานักงานกําลังพล                สํานักงานจเรตํารวจ              สํานักงานแพทยใหญ      

                       สํานักงานตํารวจสันติบาล    สํานักงานตรวจคนเขาเมือง      สํานักงานแผนงานและงบประมาณ    

                   สํานักงานสงกําลังบํารุง    สํานักงานวิทยาการตํารวจ    กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด

               กองบัญชาการตํารวจนครบาล     กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง    กองบัญชาการตํารวจภูธร1-9

                   กองบัญชาการศึกษา         กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน           โรงเรียนนายรอยตํารวจ  

      ภาพ 2 โครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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                        2)  ราชการบริหารสวนภูมิภาค

                             (1)  ตํารวจภูธรจังหวัด

                             (2)  ตํารวจภูธรอําเภอ

                             (3)  ตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ

                             (4)  ตํารวจภูธรตําบล

                        มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

                             ก.  รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจ       

รับผิดชอบ

                             ข.  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น

อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ

                             ค.  ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด

                             ง.  ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ในเขตอํานาจ  

รับผิดชอบ

                             จ.  ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ

                             ฉ.  สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย

                             ช.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย

                             จากพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539

สามารถเขียนโครงสรางและสายการบังคับบัญชาของตํารวจภูธรจังหวัด ไดดงันี้
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ตํารวจภูธรจังหวัด

ตํารวจภูธรอําเภอ                   ฝายอํานวยการ  หนวยปฏิบัติการพิเศษ

ตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ

ตํารวจภูธรตําบล

งานธุรการ       งานสืบสวน       งานนโยบาย       งานสง           งานงบประมาณ       งานสอบสวน

กําลังพล                                  และแผน           กําลังบํารุง          การเงิน

ภาพ 3 โครงสรางตํารวจภูธรจังหวัด

                2.1.5  แผนสํานักงานตํารวจแหงชาติแมบท ฉบับที่ 4
                          แผนสํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือช้ีนําในการบรหิาร การ

ปฏิบัติงาน การติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของทุกหนวย ปจจุบันสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ บริหารงานตามแผนสํานักงานตํารวจแหงชาติแมบทฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545-2549 ) ซึ่งมีสาระสําคัญ

สอดคลองกับหลักการ แนวคิดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549 

) ซึ่งยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีศักยภาพ

ในการปฏิบัตงิาน โดยพัฒนาความรูความสามารถ สรางจิตสํานึกใหมี        คุณธรรม จริยธรรม มีการ

กระจายอํานาจทั้งดานการบริหารงาน บริหารบุคคลและงบประมาณ    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานของขาราชการตํารวจทุกระดับ   การแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในดานการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและตรวจสอบการบริหารงานตํารวจใน

ระดับตาง ๆ  เพื่อสรางความเชื่อถือศรัทธาตอสถาบันตํารวจ

                        แผนสํานักงานตํารวจแหงชาติประจําป 2545 ยังคงเนนงานที่มีความสําคัญตามภาร

กิจ บทบาทและอํานาจหนาที่ โดยไดรับงบประมาณจากรฐับาล จํานวน 40,481,102,300 บาท   เพื่อ

ใชจายตามแผนงาน 5 ดาน คือ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  2544 : 2)
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                   1)  แผนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  แบงออกเปน

                        (1.1)  งานปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา

                        (1.2)  งานปองกันและปราบปรามอาวุธปน  อาวุธสงคราม  วัตถุระเบิด

                        (1.3)  งานรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก ตลอดจนคุมครอง            

นักทองเที่ยว

                        (1.4)  งานปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับศาสนา

                        (1.5)  งานควบคุมอบายมุข

                        (1.6)  งานสืบสวนที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

                        (1.7)  งานปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

                        (1.8)  งานปองกันและปราบปรามมือปนรับจางและผูสนับสนุน

                        (1.9)  งานปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

ภาษีอากร การคุมครองผูบริโภค อาชญากรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและทรัพยสิน   ทางปญญา

                        (1.10)  งานปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับเชื้อเพลิง

                        (1.11)  งานปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในนานน้ําไทย

                        (1.12)  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม     

อาชญากรรม

                        (1.13)  งานสงเสริมเผยแพรความรูและแสวงหาความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ

                   2)  แผนดานการอํานวยความยุติธรรม

                        (2.1)  งานสอบสวนคดีอาญาทั่วไป

                        (2.2)  งานสอบสวนคดียุงยากซับซอนหรือมีลักษณะพิเศษ

                        (2.3)  งานทะเบียนประวัติอาชญากร พิสูจนหลักฐานและวิทยาการตํารวจ

                        (2.4)  งานนิติเวชและงานการแพทยที่เกี่ยวของ

                   3)  แผนดานการรักษาความมั่นคง

                        (3.1)  งานถวายความปลอดภัย

                        (3.2)  งานตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ

                        (3.3)  งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญหรือสถานที่สําคัญ

                        (3.4)  งานการขาว

                        (3.5)  งานรักษาความสงบเรียบรอยในกรณีการชุมนุมประทวงเรียกรองของประชาชน
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                        (3.6)  งานเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

                        (3.7)  งานควบคุมคนเขาเมือง

                        (3.8)  งานปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

                        (3.9)  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ

                        (3.10)  งานปองกันและรักษาสถานการณชายแดน

                        (3.11)  งานพัฒนาชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

                   4)  แผนดานการพัฒนาการบริหาร

                        (4.1)  งานสรรหา

                        (4.2)  งานจัดกําลังพล

                        (4.3)  งานพัฒนาขาราชการตํารวจ

                        (4.4)  งานพัฒนาดานวินัย

                        (4.5)  งานสวัสดิการ

                        (4.6)  งานพัฒนาการประเมิน

                        (4.7)  งานปรับโครงสราง

                        (4.8)  งานปรับระบบตําแหนงและคาตอบแทน

                        (4.9)  งานพัฒนาการกระจายการบรหิารงานบุคคล

                        (4.10)   งานงบประมาณและการเงิน

                        (4.11)  งานสงกําลังบํารุง

                        (4.12)  งานเทคโนโลยี

                        (4.13)  งานบริหารการจัดการ

                        (4.14)  งานประชาสัมพันธ

                   5)  แผนดานจราจรและบริการสังคม

                        (5.1)  งานการจราจรในโครงการพระราชดําริ

                        (5.2)  งานบริหารการจราจร

                        (5.3)  งานอํานวยความสะดวกในการจราจรปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะ

                        (5.4)  งานการแพทยและอนามัยตํารวจ

                        (5.5)  งานบริการรักษาพยาบาลโรคเอดส

                        (5.6)  งานประกันสุขภาพถวนหนา
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                        (5.7)  งานบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด

                        (5.8)  งานดับเพลิง บรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือประชาชน

                        (5.9)  งานสงเสริมความรูและการมีสวนรวมของประชาชน

                        จากแผนแมบทดังกลาวขางตนนี้จะเห็นไดวา ภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ       

มีขอบเขตกวางขวาง รับผิดชอบตอประชาชนทั้งประเทศ

                2.1.6  ผลประโยชนและสวัสดิการของตํารวจ
                           การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจนั้นมีผลประโยชนและสวัสดิการที่เกี่ยวของขอ

นําเสนอพอสังเขปดังนี้

                           1)  เงินเดือน ขาราชการตํารวจไดรับเงินเดือนตาม “ พระราชบัญญัติระเบียบ        

ขาราชการตํารวจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538  “ โดยกําหนดไวสรุปได ดังนี้

                                (1.1)  พลตํารวจกองประจําการ  และพลตํารวจสํารอง   ใหไดรับเงินเดือนระดับ 

พ.1   ตั้งแตขั้น 1 จํานวนเงิน 1,140 บาท ถึงขั้น 20 จาํนวนเงิน 4,100 บาท  (เปนเงินเดือนของนักเรียน

พลตํารวจ )

                                (1.2)  พลตํารวจสํารองพิเศษ  พลตํารวจพิเศษ  และพลตํารวจสมัคร ใหไดรับเงิน

เดือนระดับ พ.2   ตั้งแตขั้น 1 จํานวนเงิน 4,100 บาท ถึงขั้น 15 จํานวนเงิน  7,260 บาท

                                (1.3)  ขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศสิบตํารวจตรี สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก

และจาสิบตํารวจ ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.1 ตั้งแตขั้น 1 จํานวนเงิน 4,100 บาท ถึงขั้น 29  จํานวนเงิน

13,150 บาท

                                (1.4)  ขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศจาสิบตํารวจ  อัตราเงินเดือน                  

จาสิบตํารวจ(พิเศษ) ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.2  ตั้งแตขั้น 1 จํานวนเงิน 6,020 บาท ถึงขั้น  25  

จํานวนเงิน 16,160 บาท

                                (1.5)  ขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศนายดาบตํารวจ  ใหไดรับเงินเดือนระดับ  

ป.3  ตั้งแตขั้น 1 จํานวนเงิน  8,740 บาท ถึงขั้น 21 จํานวนเงิน 19,740 บาท

                                (1.6)  ขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจตรี รอยตํารวจโท  และรอยตํารวจเอก  ให

ไดรับเงินเดือนระดับ ส.1 ตั้งแตขั้น 1  จํานวนเงิน 5,460 บาท ถึงขั้น 30 จํานวนเงิน 19,740 บาท

                                (1.7)  ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจตรี  ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส.2 ตั้งแตข้ัน  

1 จํานวนเงิน 11,120 บาท ถึงขั้น 20 จํานวนเงิน 24,440 บาท
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                                (1.8)  ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจโท   ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส.3  ตั้งแตขั้น  

1 จํานวนเงิน 13,680 บาท ถึงขั้น 20 จํานวนเงิน 29,810 บาท

                                (1.9)  ขาราชการตํารวจยศพันตํารวจเอก  ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส.4 ตั้งแตขั้น 

1  จํานวนเงิน 16,800 บาท ถึงขั้น 24 จํานวนเงิน  42,170 บาท

                                (1.10)  ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจจัตวา  หรือพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือน 

พันตํารวจเอก(พิเศษ) ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส.5  ตั้งแตข้ัน 1 จํานวนเงิน  20,640 บาท ถึงขั้น 20  

จํานวนเงิน 44,930 บาท

                                (1.11)  ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี  ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส.6  ตั้งแตขั้น 

1 จํานวนเงิน 25,370 บาท ถึงขั้น 19 จํานวนเงิน  53,130 บาท

                                (1.12)  ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจโท  ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส.7  ตั้งแตขั้น 

1 จํานวนเงิน 29,690 บาท ถงึขั้น 16 จํานวนเงิน 57,190 บาท

                                (1.13)  ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส.8  ตั้งแตขั้น 

1 จํานวนเงิน 33,070 บาท ถึงขั้น 14 จํานวนเงิน 57,190 บาท

                                (1.14)  ขาราชการตํารวจยศพลตํารวจเอก ซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดีกรมตํารวจ  

ใหไดรับเงินเดือนระดับ ส.9 ตั้งแตขั้น 1 จํานวนเงิน 42,120 บาทถึงขั้น 10 จํานวนเงิน 59,090 บาท

                           2)  เงินประจําตําแหนง  ขาราชการตาํรวจไดรับเงินตอบแทนประจําตําแหนง โดย

คณะกรรมการขาราชการตํารวจ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ     

ขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 ออกขอกําหนด ก.ตร.วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับตําแหนง      

ผูปฏิบัติหนาที่ดานปองกันปราบปรามหรือดานสืบสวน พ.ศ.2537  กําหนดใหขาราชการตํารวจ 

ตําแหนงผูบังคับหมูหรือเทียบเทาลงมา (ยศนายดาบตํารวจลงมาถึงพลตํารวจ) ไดรับเงินเพิ่มลักษณะ

นี้ คนละ 1,200 บาทตอเดือน โดยกําหนดใหจายเงินเปนรายเดือนเชนเดียวกับเงินเดือน (จุฑารัตน 

ฉัตรเพิ่มพร.  2541 : 126-128 )

                           3)  เงินรางวัลนําจับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดวางระเบียบเรียกวา “หลักเกณฑ 

แบบ หรือวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร พ.ศ. 

2544  “ มีสาระสําคัญคือ

                                (3.1)  เงินคาปรับที่ไดรับในกรณีมีการฝาผืนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม, แบงใหกับกรุงเทพมหานคร หรือ  เทศบาล รอยละ 50 

ของจํานวนเงินคาปรับ
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                                (3.2)  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่ม

เติม ที่เหลือจากการแบงดังกลาวขางตนแลว,เงินคาปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 และที่

แกไขเพิ่มเติม,เงินคาปรับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่ม

เติมในสวนที่เกี่ยวกับกรณีเจาของรถไมจัดใหมีการประกันความเสียหาย หรือกรณีใชรถที่ไมไดจัดทํา

ประกันความเสียหาย และไมติดเครื่องหมายที่แสดงวามีการประกันความเสียหาย ตลอดจนคาปรับที่

ไดรับจากการกระทําผิดตาม ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2514 เกี่ยวกับรถยนต 

รถจักรยานยนตที่มีควันดําหรือระดับเสียงเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย หรือกอความเดือดรอน

รําคาญแกประชาชน มาใชในทางอนัเปนการฝาฝนกฎหมายในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาล     

ใหหักไวจายเปนเงินรางวัลแกเจาหนาที่ตํารวจผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรในอัตรารอยละ 95 

กอนนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

                                เงินรางวัลนําจับนี้ เมื่อรวมกับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 1,200 บาทที่กลาวถึง

ขางตนแลว ตองไมเกิน  5,000 บาท ตอเดือน (สํานกังานตํารวจแหงชาติ กองวชิาการ.  2544 : ไมมีเลข

หนา)

                           4)  คารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เปนประโยชน    

ตอบแทนอยางหนึ่งที่ทางราชการใหการชวยเหลือและอํานวยประโยชนแกขาราชการ ลูกจางประจํา

ตลอดจนผูไดรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ ใหไดรับสวัสดิการนอกเหนือไปจากเงินเดือน คาจาง         

เบี้ยเลี้ยง เมื่อตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุและไดเขารับการรักษาจาก

สถานพยาบาล มีหลักการโดยทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2523  และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้

                                (4.1)  คารักษาพยาบาลหมายความวา เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเปน        

คายา คาเลือด สวนประกอบของเลือด คาออกซิเจน คาอวัยวะเทียมพรอมอุปกรณ คาบริการ          

ทางแพทย คาตรวจ คาวิเคราะห  คาหอง คาอาหาร คาตรวจสุขภาพประจําป

                                (4.2)  บุคคลผูมี สิทธิ ได รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล                 

คือขาราชการและลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณรายจายหมวด

เงินเดือนและคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ซึ่งประกอบ

ดวยคูสมรส บิดามารดา และบุตรที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 

แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืนแลว (ไพรัช สรางถิ่น.     ม.ป.

ป. : 3-4)
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                           5)  คาเชาบาน  ขาราชการตํารวจที่ไดรับการแตงตั้งโยกยายใหรับราชการตางทองที่

มีสิทธิไดรับคาเชาบานเทาที่จายจริงตามสมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่

กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.2527 เวนแต

                                (5.1)  ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว

                                (5.2)  มีเคหสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยูรวมกันได          

ในทองที่ไปประจําสํานักงานใหม

                                (5.3)  ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เร่ิมรับราชการ

คร้ังแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม

                                (5.4)  ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมตามคํารองขอของตนเอง

                                สําหรับขาราชการการตํารวจชั้นประทวนมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตั้งแต 800- 

2,400 บาทตอเดือน  ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตั้งแต 1,250 – 4,000 

บาทตอเดือน แลวแตวาขาราชการผูนั้นไดรับเงินเดือนมากนอยเพียงใด (ประหยัด กงตาล และคนอื่น ๆ .  

2542 : 4)

                           6)  คาเลาเรียนบุตร มีพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร       

พ.ศ. 2523  กําหนดหลักเกณฑ ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มีสิทธิไดรับ

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงบุตรคนที่ 1– 3 สําหรับบุตรที่มีอายุไมเกิน 25 ปในวันที่ 

1 พฤษภาคม ของทุกป สวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งบิดามารดายกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน     

ไมสามารถเบิกได จํานวนเงินที่จะขอเบิกนั้น กระทรวงการคลังไดกําหนดประเภทและอตัราเงินบํารุง

การศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการไว  ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป คือ

                                (6.1)  สถานศึกษาของทางราชการ

                                          ชั้นอนุบาลหรือช้ันเด็กเล็กคาบํารุงการศึกษาไมเกินปละ  1,200บาท

                                          ชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเทาคาบํารุงการศึกษาไมเกินปละ  1,650  บาท

                                          ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา  คาบํารุงการศึกษาไมเกินปละ  2,000 บาท        

                                          ชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเทาคาบํารุงการศึกษาไมเกินปละ 2,500 บาท

สวนประเภทและอัตราคาเลาเรียนในสถานศึกษาเอกชน กําหนดไวดังนี้

                                  (6.2)  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

                                           ชั้นอนุบาลหรือช้ันเด็กเล็กคาบํารุงการศึกษาไมเกินปละ  7,780 บาท

                                           ชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเทาคาบํารุงการศึกษาไมเกินปละ 7,780  บาท
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                                           ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาคาบํารุงการศึกษาไมเกินปละ  

8,400 บาท

                                           ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาคาบํารุงการศึกษาไมเกินปละ 

9,030 บาท

                                  (6.3)  โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ใหเบิกจายคาธรรมเนียมตามหลักสูตร

ปวช. หรือเทียบเทา หลักสูตร ปวส.หรือเทียบเทา หลกัสูตร ปวท.หรือเทียบเทา  ตามประเภทวิชาหรือ

สายวิชาที่เรียน ใหเบิกจายไดคร่ึงหนึ่งของจํานวนที่จายจริง แตไมเกินคาธรรมเนียมการเรียน ดังนี้

                                         ประเภทวิชา

                                         คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร ปละ 10,710 บาท

                                         พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปละ 13,070 บาท

                                         ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม ปละ 13,760 บาท

                                         เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร ปละ 17,800 บาท

                                         ชางอุตสาหกรรม ปละ 21,280 บาท

ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป  (ประหยัด กงตาล และคนอื่น ๆ .  2542 : 272-274,282-283 )

                           7)  การลา สํานักนายกรัฐมนตรี ไดปรับปรุงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ   

ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเรียกวา “ ระเบียบการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 “ เพื่อเปนสิทธิประโยชนและ 

สวัสดิการของขาราชการทั่วไป  เฉพาะขาราชการตํารวจนั้น การลาสวนใหญเปน 4 ประเภท ดังนี้

                                (7.1)  การลาปวย  ขาราชการตํารวจที่เจ็บปวยและมีความประสงคขอลาปวย 

จะตองเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  เวนแตในกรณีจําเปน จะเสนอหรือจัดสง

ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได ถาผูลา มีอาการเจ็บปวยจนไมสามารถลงชื่อในใบลา จะใหผูอ่ืนลา

แทนก็ไดการลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน ผูบังคับบัญชา

จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยมาประกอบก็ได ถาการลาปวยมิไดเกิดจากเหตุเพราะปฏิบัติราชการ ผูลามี

สิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไดในปหนึ่งไมเกิน 60 วันทําการ  เวนแตผูบังคับบัญชาตําแหนงตั้งแต

อธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป เห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนตอไปอีกก็ได แตไมเกิน 60 วันทําการ

                                (7.2)  การลากิจสวนตัว  ขาราชการตํารวจที่มีความประสงคขอลากิจสวนตัว    

จะตองเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาและเมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดราชการได เวนแตมี

เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน   จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไวแลว

หยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหทราบโดยเร็ว  ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือ
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จัดสงใบลากอนได ใหเสนอใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาทันทีในวันแรกที่มา

ปฏิบัติราชการ และใหลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนในปหนึ่งไมเกิน 45 วันทําการ

                                (7.3)  การลาพักผอน ขาราชการตํารวจที่มีความประสงคขอลาพักผอนประจําป     

จะตองเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาและเมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดราชการได  โดยมี

สิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ ถาปใดไมไดลาพักผอน หรือลาพักผอนแลวไมครบ 

10 วันทําการ ใหสะสมวันที่ยังไมไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตรวมแลวตองไมเกิน 20        

วันทําการ  สําหรับผูที่รับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวม

กับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ โดยไดรับเงินเดือนตามปกติ

                                (7.4)  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย  ขาราชการตํารวจที่มี

ความประสงคขอลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการตํารวจที่นับถือศาสนาอิสลามที่มี

ความประสงคขอลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  จะตองเสนอหรือจัด

สงใบลาตอผูบังคับบัญชา ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน เมื่อไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลา

อุปสมบท หรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยแลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจยภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภาย

ใน 5 วัน นับแตวันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธี

ฮัจย ใหลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 120 วนั  (ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีเลม 2 

ตอน 1 ประเภทบริหาร.  2540 : 65-71)

                2.1.7  ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
                     ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค มีหนาที่ความรับผิดชอบ

ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  พื้นที่รับผิดชอบ  5,351 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร  639,751คน  อาณาเขต

ทิศเหนือติดตอกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี ทิศใตติดตอกับจังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี

และอาวไทย ทิศตะวันออกติดตอกบัจังหวัดสระแกว ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด

ปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร     ปจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ

เชน มีการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาก มีผูใชแรงงานอพยพ

เขามาทํางานในลักษณะประชากรแฝง ตลอดจนแรงงานตางดาวทั้งที่ขออนุญาตผอนผันอยูทํางาน   

ชั่วคราวและลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย กออาชญากรรมรูปแบบตาง ๆ  ตํารวจจึงตองทํางาน

หนักขึ้นเพื่อควบคุม ปองกัน ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ สัดสวนตํารวจ 1 คน รับผิดชอบตอ

ประชาชน 484 คน  ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีหนวยงานในสังกัดและกําลังพลดังตอไปนี้
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ตาราง 1  หนวยงานในสังกัดและกําลังพลของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดับ         สังกัด                       ชั้นสัญญาบัตร                              ชั้นประทวน            

                                                จํานวน        ตัวคน       วาง        จํานวน          ตัวคน            วาง

                                       ตําแหนง       จริง                      ตําแหนง          จริง

   1.ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา    35             26            9            81                75                 6

   2.หนวยปฏิบัติการพิเศษ               1               1             0            35                28                 7

   3.สภ.อ.เมืองฉะเชิงเทรา              31             29             2          256              223               33

   4.สภ.อ.บางปะกง                       23             22             1          134              120               14

   5.สภ.อ.บางคลา                         19            16             3           112              102               10

   6.สภ.อ.พนมสารคาม                  16             15            1           130              121                 9

   7.สภ.อ.บางน้ําเปรี้ยว                  14             11            3             80                71                 9

   8.สภ.อ.สนามชัยเขต                   16             10            6             68               54                14

   9.สภ.อ.แปลงยาว                       15             12            3             72               67                  5

   10.สภ.อ.บานโพธิ์                       14             13            1             87               82                  5

   11.สภ.อ.ราชสาสน                     12               7            5             62               39                23

   12.สภ.อ.ทาตะเกียบ                   12               6            6             83               60                23

   13.สภ.กิ่ง อ.คลองเขื่อน                9               6            3             79               47                 32

   14.สภ.ต.ฉิมพลี                           4               3             1             49              26                 23

   15.สภ.ต.แสนภูดาษ                     6                6            0             76              60                16

   16.สภ.ต.เขาหินซอน                     6               4            2             70               55                15

   17.สภ.ต.บางขนาก                       8              5             3             60               28                32

   18.สภ.ต.วังคู                               4              3             1             43               32                11

   19.สภ.ต.สาวชะโงก                      2               1             1             32              18                14

   20.สภ.ต.หนองแหน                      1               1             0            16               15                  1

                                   รวม          248           197          51        1,625          1,323             302

(ที่มา : เอกสารบรรยายสรุปตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา. 2545 : ไมมีเลขหนา)
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                  โครงสรางของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา มี “ ผูบังคับการ “ เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด   

ทําหนาที่บริหารและปกครองหนวยงานในสังกัดโดยมี “รองผูบังคับการ “ อีก2 คน เปนผูปฏิบัติราชการ

แทนหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

                  ฝายอํานวยการและสนับสนุน มี “ ผูกํากับการอํานวยการ “ เปนผูบังคับบัญชา และมี       

“ รองผูกํากับการอํานวยการ “ อีก  2  คน เปนผูชวยในการปฏิบัติงาน

                  แผนกงานในฝายอํานวยการและสนับสนุน  ซึ่งประกอบดวย     งานธุรการกําลังพล

งานสืบสวน  งานนโยบายและแผน  งานสงกําลังบํารุง งานงบประมาณการเงิน และงานสอบสวน

มี “ สารวัตร “ เปนหัวหนา โดยมีรองสารวัตรและขาราชการตํารวจชั้นประทวนเปนผูปฏิบัติงาน

                  นอกจากนี้ยังมีสถานีตํารวจอีกจํานวน  18  สถานี กระจายอยูในพื้นที่อําเภอและตําบลซึ่ง

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงสถานีตํารวจออกเปน  3  ขนาด คือ

                  สถานีตํารวจขนาดใหญที่มี “ ผูกํากับการ “ เปนหัวหนา จํานวน 8 สถานี ไดแก

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางปะกง

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางน้ําเปรี้ยว

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานโพธิ์

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอพนมสารคาม

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางคลา

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอแปลงยาว

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอสนามชัยเขต

                  สถานีตํารวจขนาดกลางที่มี “ รองผูกํากับการ “ เปนหัวหนา จํานวน 3 สถานี ไดแก

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอราชสาสน

                    - สถานีตํารวจภูธรอําเภอทาตะเกียบ

                    - สถานีตํารวจภูธร กิ่งอําเภอคลองเขื่อน

                  สถานีตํารวจขนาดเล็กที่มี“สารวัตรหรือรองสารวัตร“เปนหัวหนา จํานวน 7 สถานี ไดแก

                    - สถานีตํารวจภูธรตําบลแสนภูดาษ

                    - สถานีตํารวจภูธรตําบลฉิมพลี

                    - สถานีตํารวจภูธรตําบลบางขนาก

                    - สถานีตํารวจภูธรตําบลเขาหินซอน
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                    - สถานีตํารวจภูธรตําบลวังคู

                    - สถานีตํารวจภูธรตําบลหนองแหน

                    - สถานีตํารวจภูธรตําบลสาวชะโงก

                สําหรับโครงสรางของสถานีตํารวจตาง ๆ นั้น มีหัวหนาสถานี ทําหนาที่บริหารทั่วไปและ    

ปกครอง โดยมีหัวหนางานอํานวยการ หัวหนางานปองกันปราบปราม หัวหนางานสืบสวนสอบสวน   

หัวหนางานจราจร เปนผูดูแลงานในแตละดานที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหเปนไปดวยความ  

เรียบรอยลดหลั่นลงมาตามตําแหนง โดยมีขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนประจํา

แผนกงานตาง ๆ เปนผูปฏิบัติ

                ภารกิจของตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราและสถานีตํารวจในปกครอง ไดแก

                1. รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกประชาชนในเขตอํานาจรับผิดชอบ

                2. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น           

อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ

                3. ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด

                4. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาในเขตอํานาจรับผิดชอบ

                5. ควบคุมและอํานวยความสะดวกดานการจราจรในเขตอํานาจรับผิดชอบ

                6. สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย

                7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย

                2.1.8  หนาที่ของตํารวจชั้นประทวนในสถานีตํารวจ
                           กรมตํารวจ ไดกําหนดหนาที่ของตําแหนงตาง ๆ ในสถานีตํารวจไว เพื่อใหขาราชการ

ตํารวจถือปฏิบัติ แมตอมาไดมีการปรับโครงสรางเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 

2541 แลวก็ตาม หนาที่ตาง ๆยังไมเปลี่ยนแปลง โดยแบงงานในสถานีตํารวจ ออกเปน 5 งาน คือ     

งานอํานวยการ,งานปองกันปราบปราม, งานสอบสวน, งานสืบสวนและงานจราจร โดยผูวิจัยขอ      

นําเสนอเฉพาะหนาที่ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน  ดังตอไปนี้คือ

                           (1)  งานอํานวยการ ขาราชการตํารวจชั้นประทวน มีหนาที่ดังนี้

                                (1.1)  งานสารบรรณของสถานีตํารวจ

                                (1.2)  งานบุคคล(งานทะเบียนพล)ของสถานีตํารวจ
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                                (1.3)  งานงบประมาณ การเงินและบัญชีของสถานีตํารวจ

                                (1.4)  การจัดการเรื่องเงินสินบนรางวัลและเงินคาตอบแทนอื่น ๆ

                                (1.5)  งานการพัสดุของสถานีตํารวจ

                                (1.6)  งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผูตองหา

                                (1.7)  งานทะเบียนคนตางดาวและงานควบคุมคนอพยพ

                                (1.8)  งานการขออนุญาตตาง ๆ

                                (1.9)  งานพิมพดีด

                                (1.10)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ

                                (1.11)  งานนําสาร

                                (1.12)  งานที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับวาดวยเรื่อง

นั้น ๆ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

                                กลาวโดยสรุป บทบาทภารกิจของงานอํานวยการ เกี่ยวของกับการรายงานและ

เอกสารตาง ๆ การขอบําเหน็จความชอบ ขอเลื่อนยศ การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายของหลวง และการ

บริการประชาชนที่มีติดตอราชการ

                           2)  งานปองกันปราบปราม ขาราชการตํารวจชั้นประทวน มีหนาที่ดังนี้

                                (2.1)  ทําหนาที่เจาหนาที่สายตรวจ หรือปองกันปราบปราม โดยจะตอง         

เกบ็รวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการปองกัน ระงับปราบปราม ตามที่หัวหนาสายตรวจ หรือสารวัตร หรือ  

หัวหนางานปองกันปราบปรามมอบหมายและนําวิทยาการตางๆมาใชในการปองกันปราบปราม     

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สายตรวจ แบงออกเปน 2 ประเภท คือแบงตามลักษณะพื้นที่คือสายตรวจ

ตําบล สายตรวจชุมชน สายตรวจพิเศษไดแกตูยามหรือยามจุด  และแบงตามเครื่องมือเครื่องใช   คือ

สายตรวจรถยนต สายตรวจรถจักรยานยนต สายตรวจทางเรือ สายตรวจเดินเทาหรือรถจักรยาน  การ

ปฏิบัติงานของสายตรวจทั้ง 2 ประเภท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการปองกันและใหบริการประชาชน เปน

การตรวจโดยทั่วไปในเขตพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณหรือตรวจคนเมื่อ     

จําเปนและเห็นสมควร สรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนหรือชุมชนในเขตตรวจ ใหคําปรึกษาโดย

ไมแสดงอาการ รังเกียจ หรือรําคาญหรือปฏิเสธวาไมมีหนาที่เกี่ยวของ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ได

จากการตรวจกับสายตรวจผลัดอ่ืนหรือเขตตรวจอื่นที่เกี่ยวของ เมื่อพบเหตุที่ตองเขาระงับปราบปราม

ใหเขาจัดการทันที  ในกรณีจําเปนตองรักษาสถานที่เกิดเหตุเพื่อรักษารองรอยพยานหลักฐานจนกวา

พนักงานสอบสวนหรือผูเกี่ยวของจะมาดําเนินการ   ตองทราบแผนการระงับ   ปราบปรามที่กําหนดไว
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และปฏิบัติตามแผนเมื่อเกิดเหตุ หรือไดรับคําสั่ง เชนแผนสกัดจับคนราย แผนระงับอัคคีภัย เมื่อไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่สิบเวร กรณีสถานีตํารวจใดไมมีผูทําหนาที่ประชาสัมพันธ ควบคุมผูตองหา

พิมพลายนิ้วมือ  ใหสิบเวรปฏิบัติหนาที่นั้น ๆ แทน เมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ยามสถานี      

ใหมีหนาที่รักษาการณเฉพาะบริเวณสถานีตํารวจ    รักษาความสงบเรยีบรอย    ชวยเหลือควบคุมดูแล

ผูตองหา ผูตองขัง รักษาพัสดุของหลวง ส่ิงของที่ยึดมาประกอบคดีตาง ๆ ซึ่งอยูในเขตที่ยามรักษา       

ตีระฆังอาณัติสัญญาณบอกเวลาและรักษาความสะอาด มิใหผูใดทิ้งขยะมูลฝอยเศษกระดาษ เศษบุหร่ี 

บวนน้ําหมาก น้ําลาย หรือทําสกปรกโสโครก

                                (2.2)  ทําหนาที่ควบคุมผูตองหาบนสถานี   กอนนําตัวผูถูกควบคุมเขาหอง    

ควบคุม ตองตรวจคนตัวเพื่อมิใหมีสิ่งของตองหามตามระเบียบ เชนอาวุธ ยาเสพติด ถาจะคนผูหญิง

ตองใหผูหญิงเปนผูคน แยกการควบคุมชายและหญิงไวคนละที่ ลงรายละเอียดในสมุดควบคุม           

ผูตองหา ดูแลหองควบคุมและผูถูกควบคุมใหเรียบรอย มิใหมีการหลบหนี กอความวุนวาย ตลอดจน

การพยายามฆาตนเอง ดูแลความสะอาดของหองควบคุม   ในการสงมอบหนาที่ใหกับผูควบคุมผลัด

ตอไป ใหรวมกันตรวจนับจํานวนผูถูกควบคุมตลอดจนสิ่งของตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหครบถวนถูกตองและ

ลงชื่อรับ-มอบไวเปนหลักฐาน  จัดใหผูมาเยี่ยม เยี่ยมผูถูกควบคุมไดตามกําหนดเวลา  ตรวจดูสิ่งของ

และอาหารที่มีผูนํามาเยี่ยมผูถูกควบคุมปองกันไมใหมีสิ่งของตองหาม ปะปนเขาไป

                                (2.3)  ทําหนาที่เจาหนาที่ประชาสัมพันธ  สอบถามและใหคําแนะนําประชาชน   

ผูมาติดตอ รับโทรศัพท  ดําเนินการเกี่ยวกับคํารองตาง ๆ เชนการรองขอประกันตัวผูตองหา แนะนําให

เขียนคํารอง หลักฐานสัญญาประกันใหถูกตองนําเสนอหัวหนางานสอบสวนพิจารณาตอไป การรองขอ

คัดสําเนาประจําวันคดี แนะนําใหเขียนคํารองใหถูกตองนําเสนอหัวหนางานสอบสวนพิจารณาตอไป 

การรองขอในกรณีอ่ืน ๆ เชนแจงเอกสารหาย ใหพบนายรอยตํารวจเวรเพื่อสอบถามขอเท็จจริงและ

พิจารณาขอยุติ

                                (2.4)  ทําหนาที่พิมพลายนิ้วมือ  พิมพลายนิ้วมือบุคคลที่ขอตรวจสอบประวัติใน

แบบพิมพลายนิ้วมือผูขอตรวจสอบประวัติพรอมทั้งกรอกรายละเอียดลงในแบบใหครบถวน ใหผูขอ

ตรวจสอบประวัติลงชื่อไวและลงรายละเอียดในสมุดคุม   พิมพลายนิ้วมือผูตองหาหรือศพอันเกิดจาก

การตายโดยผิดธรรมชาติในแบบพิมพลายนิ้วมือผูตองหาพรอมทั้งกรอกรายละเอียดลงในแบบให

ครบถวน ใหผูตองหาลงชื่อไวและลงรายละเอียดในสมุดคุม  พิมพลายนิ้วมือผูตองสงสัยในแบบพิมพ

ลายนิ้วมือผูขอตรวจสอบประวัติพรอมทั้งกรอกรายละเอียดลงในแบบใหครบถวน   ใหผูตองสงสัยลงชื่อ

ไว  รวบรวมแผนพิมพลายนิ้วมือตาง ๆ ที่พิมพในแตละวันใหเจาหนาที่ธุรการทางคดีภายใน  16.00 น.  

ทุกวัน
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                                (2.5)  ทําหนาที่เสมียนประจําวันธุรการ   มีหนาที่ลงบันทึกประจําวันการปฏิบัติ

งานของสถานีตํารวจในสวนที่มิไดกําหนดใหลงบันทึกในสมุดประจําวันคดี     โดยใหทําหนาที่ธุรการ

ทั่วไปของงานปองกันปราบปราม  การรับสง  การเสนอหนังสือ การรางโตตอบที่เกี่ยวกับงานปองกัน  

ปราบปราม พิมพดีด การเก็บรักษา  ทําลายเอกสาร จัดเก็บรวบรวมสถิติขอมูลที่เกี่ยวกับงานปองกัน

ปราบปรามและจัดทําแผนการปองกันปราบปราม

                                (2.6)  ทําหนาที่พนักงานวิทยุ  รับสงวิทยุระหวางสถานีตํารวจกับหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ บันทึกการรายงานตําแหนงที่อยูและภารกิจที่กําลังปฏิบัติของผูทําหนาที่สายตรวจที่ปฏิบัติ

งานอยูในพื้นที่ เมื่อไดรับแจงเหตุทางวิทยุ ใหรีบแจงนายรอยตํารวจเวรเพื่อพิจารณาสั่งการ  ดูแลรักษา

เครื่องรับสงวิทยุและอุปกรณ ตรวจสอบใหใชการไดเสมอ เมื่อเกิดการชํารุดเสียหายใหรีบรายงาน       

ผูบังคับบัญชา

                                กลาวโดยสรุป บทบาทภารกิจของงานปองกันปราบปราม  เนนหนักในการออก

ตรวจเพื่อปองกัน ปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด การระงับเหตุ การสกัดจับ   

คนรายที่กําลังหลบหนี การดูแลควบคุมผูตองหาในสถานีตํารวจ การสื่อสารกับหนวยงานตาง ๆ และ

การตรวจสอบประวัติ

                           3)  งานสอบสวน  ขาราชการตํารวจชั้นประทวน มีหนาที่ดังนี้

                                (3.1)  ทําหนาที่ธุรการทางคดี  การเก็บรักษาของกลางที่พนักงานสอบสวนยึดไว

ประกอบการดําเนินคดี ดําเนินการเกี่ยวกับการจําหนายของกลางที่ยึดไว โดยตองคอยติดตามผลคดี

เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับของกลางไดรวดเร็ว  การสงหมาย ติดตอกับหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับ          

การพิสูจน เชนการติดตอขอรับรายงานชันสูตรบาดแผล รายงานชันสูตรพลิกศพ การนําของกลางสง

ตรวจพิสูจนและรับผลการตรวจ การนําสงแบบพิมพลายนิ้วมือ  การติดตอกับอัยการและศาล         

ชวยพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการผัดฟองฝากขัง  การติดตามผลคดีจากอัยการหรือศาล การรายงาน

ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ในความรับผิดชอบของงานสอบสวน  งานสารบรรณที่เกี่ยวของ เชน

 รับสงเอกสาร  รางโตตอบ  พิมพดีด เก็บรักษาทําลายเอกสาร

                                (3.2)  ทําหนาที่เสมียนประจําวันคดี   ลงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี แบงเปน 2 

ลักษณะคือ ลงประจําวันเปนหลักฐาน อานใหผูแจงความฟงและใหลงชื่อไว และลงประจําวันในกรณี

รับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ ใหผูรองทุกขลงชื่อไว กรณีมีตัวผูตองหาใหลงประจําวันควบคุม แจงสิทธิ

ผูตองหา  การปลอยชั่วคราว    การนําผูตองหาออกจากหองควบคุมเพื่อการสอบสวนเชน ทําแผน

ประทุษกรรม  นําชี้ที่เกิดเหตุ พิมพลายนิ้วมือ  การลงประจําวันตองใหปรากฏสาเหตุที่จะนําผูตองหา

ออกจากหองควบคุม ชื่อพนักงานสอบสวนผูส่ังการ ชื่อผูทําหนาที่ควบคุมผูตองหา และชื่อผูตองหา ให
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บุคคลดังกลาวที่เกี่ยวของลงชื่อไว เมื่อมีผูมาขอคัดสําเนาประจําวัน ใหพบเจาหนาที่   ผูดําเนินการ

เกี่ยวกับคํารอง และดําเนินการจนไดรับอนุมัติจากหัวหนาสถานีตํารวจใหคัดสําเนาได

                                (3.3)  ทําหนาที่เสมียนเปรียบเทียบ   เปรียบเทียบปรับคดีอาญาทุกประเภทใน       

ขั้นตอนภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนไดสั่งเปรียบเทียบปรับแลว  รับเงินคาปรับตามจํานวนที่

พนักงานสอบสวนสั่งเปรียบเทียบ และเขียนใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกการเปรียบ

เทียบใหผูตองหาลงชื่อไว นําเงินสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยมีหลักฐานการรับมอบ

                                (3.4)  ทําหนาที่คุมผูตองหาไปศาล  เปนผูชวยเหลือพนักงานสอบสวนในการ

ควบคุมผูตองหาออกนอกหองควบคุมเพื่อสงฟอง ผัดฟอง ฝากขัง หรืออ่ืน ๆ

                                (3.5)  ทําหนาที่เวรบริการหรือผูชวยพนักงานสอบสวน รวมกับพนักงานสอบสวน

ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ปฏิบตัิงานตามที่พนักงานสอบสวนสั่งการ งานอื่นที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน

หรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

                                กลาวโดยสรุป บทบาทภารกิจของงานสอบสวน เกี่ยวของกับเอกสารและการ  

รายงานตาง ๆ การเก็บรักษาของกลางที่พนักงานสอบสวนยึดไว ตลอดจนการชวยพนักงานสอบสวน

ในการติดตอเกี่ยวกับเอกสารทางคดี

                           4)  งานสืบสวน  ขาราชการตํารวจชั้นประทวน มีหนาที่ดังนี้

                                (4.1)  ทําหนาที่สืบสวน  ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับงาน     

สืบสวน หาขาว รวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐาน  เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน ปกปดและใหความคุมครองแหลงขาวโดยเครงครัดใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน

                                (4.2)  ทําหนาที่ธุรการทั่วไป ไดแกการรับสง การเสนอหนังสือของงานสืบสวน 

การรางโตตอบ การรายงานของงานสืบสวน  พิมพดีด  การจัดทําแผนการสืบสวน    งานอื่นที่เกี่ยวของ

กับงานสืบสวนหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

                                กลาวโดยสรุป บทบาทภารกิจของงานสืบสวน เนนหนักที่การสืบสวนหาขาว       

ความเคลื่อนไหวของคนราย การจับกุมผูกระทําผิด ติดตามจับกุมคนรายที่มีหมายจับ สวนใหญปฏิบัติ

หนาที่โดยไมตองแตงเครื่องแบบ

                           5)  งานจราจร  ขาราชการตํารวจชั้นประทวน มีหนาที่ดังนี้

                                (5.1)  ทําหนาที่จราจร   ศึกษารวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการจราจรและนํา

วิทยาการตาง ๆ มาใชในงานจราจร  การจัดและควบคุมการจราจร   สอดสอง ตรวจตรา แนะนําให

ประชาชนผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจร วากลาว

ตักเตือน หรือจับกุมผูละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร เมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร ตองรักษาสถานที่  
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เกิดเหตุ รองรอยพยานหลักฐานตาง ๆ ใหคูกรณีและพยานบุคคลอยูรอพบพนักงานสอบสวน จัดการ

จราจรในบริเวณที่เกิดเหตุ

                                (5.2)  ทําหนาที่ธุรการ  ไดแกการรับสงและการเสนอหนังสือ การรางโตตอบ      

ที่เกี่ยวของกับงานจราจร  พิมพดีด เก็บรักษาทําลายเอกสาร   จัดทําแผนการจราจร  งานอื่นที่เกี่ยวของ

กับงานจราจรหรือที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

                                กลาวโดยสรุป บทบาทภารกิจของงานจราจร ไดแกการอํานวยความสะดวกดาน   

การจราจร ควบคุมการจราจร จับกุมผูกระทําผิดเกี่ยวกับการจราจร นอกจากนี้ยังทําหนาที่คลาย     

สายตรวจทั่วไป ( กรมตํารวจ.  2537 : ไมมีเลขหนา )

                2.1.9  ความหมาย ความสําคัญของขวัญและกําลังใจ
                          มีผูใหความหมายและคําจํากัดความ“ขวัญและกําลังใจ“ไวหลายประการดังนี้

                          เดวิส  (Davis,1951 : 416 , อางถึงใน สุธีร เมาลานนท. 2542 : 15)  ใหความหมาย

วาขวัญและกําลังใจเปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสภาวะแวดลอมตาง ๆ ในการทํางาน  ไดแก      

หนวยงานหรือองคการ   สะทอนใหเห็นถึงสภาพการทํางานเชน สภาวะการปฏิบัติงาน การประสาน  

ความกระตือรือรน ความมีระเบียบวินัย ความมั่นใจและองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสําเร็จ    

ของงาน โยเดอร (Yoder,1959 : 445-446, อางถึงใน สมนึก  โพธิ์ชนะพันธุ. 2542 : 7) กลาวถึง     

กําลังขวัญวา หมายถึง องคประกอบแหงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่แสดงออกในรูปของความรูสึก ซึ่ง

เมื่อรวมกันแลวจะแสดงใหทราบถึงความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตองานนั้น ๆ เชน ความสัมพันธ      

ในการทํางานของผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมงานอื่น สวน เอ็ดวิน บี.ฟลิปโป (Edwin 

B.Flippo, 1961 : 416, อางถึงใน  กัญญพิชญา  ไฝศิริ. 2538 : 30) ใหความหมายวา กําลังขวัญในการ

ปฏิบัติงานเปนสภาพทางจิตใจ หรือความรูสึกของแตละบุคคลหรือกลุมคนที่บงใหเห็นถึงความตั้งใจ    

ที่จะรวมมือประสานงาน  ไนโกร (Nigro, 1963 : 383, อางถึงใน ชาญณรงค จิตธรรมมา. 2542 : 18) 

ใหความหมายวา ขวัญและกําลังใจ คือความรูสึก ทาทีหรือพฤติกรรรมของกลุมคนที่รวมแรงรวมใจกัน

ทํางานอยางใดอยางหนึ่งโดยไมยอทอ  ไมหยุดยั้งเพื่อใหไดมาซึ่งผลงานรวมกัน  คอสเซน และคอลเลค 

(Kossen and College, 1975 : 150, อางถึงใน ชาญณรงค     จิตธรรมมา. 2542 : 18)  ใหความหมาย

วาขวัญและกําลังใจหมายถึง ทัศนคติของพนักงานที่มีตอการปฏิบัติงานขององคกรโดยทั่ว ๆ ไป หรือ

ตอปจจัยตาง ๆ ของงาน เชนการปกครองบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และคาตอบแทนในการทํางาน
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                          วิจิตร  อาวะกุล (2526 : 257, อางถึงใน จิรภา  ทองศิริ. 2542 : 6)  ไดกลาวไววา  

กําลังขวัญ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสถานการณการทํางาน เปนความสนใจ

ของบุคคลในกลุมที่จะมุงหนาทํางานในความรับผิดชอบอยางไมลดละ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่

กลุมวางไว    กําลังขวัญมีความสําคัญตอความสําเร็จของงานทกุอยาง  คนเราถากําลังขวัญเสีย กําลัง

ขวัญกระเจิง  การงานตาง ๆ ก็มักจะลมเหลว โบราณจึงมีการปลอบขวัญ ทําขวัญ บายศรีสูขวัญ ใหมี

กําลังใจ แมแตทหารที่จะออกรบ จะตองมีการบํารุงขวัญ ตัดไมขมนาม ทําพิธีทางศาสนา ประพรม    

น้ํามนต  มีของขลัง  ผายันต  ฯลฯ เพื่อใหมีกําลังใจเขมแข็งในการออกไปสนามรบ  วันศักดิ์  เพ็ญสภุา 

(2531 : 46, อางถึงใน สถาพร  เอมโอษฐ. 2541 :10) ไดใหความหมายวา กําลังขวัญมีลักษณะเปน

นามธรรม เปนสิ่งที่มองไมเห็น แตสังเกตไดจากการแสดงออก ไมวาจะโดยบุคคลหรือกลุม  ถาหนวย

งานใดมีผูปฏิบัติงานมีกําลังขวัญสูง จะแสดงออกใหคนทั่วไปเห็นสภาพในหนวยงานนั้น ไดแกผูปฏิบัติ

งานมีความกระตือรือรน มีความเอาใจใสในหนาที่การงาน มีความรับผิดชอบ  ประสิทธิภาพในการ

ทํางานมีความสําเร็จสูง ขวัญจึงเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงาน

                          เดวิส (Davis.1951, อางถึงใน จิรภา  ทองศิริ. 2542 : 6)  ไดสรุปความสําคัญของ

ขวัญตอการปฏิบัติงานไวดังนี้

                          1. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

                          2. สรางความซื่อสัตย จงรักภักดีใหมีตอองคการ

                          3. เสริมสรางวินัย อันจะทําใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบแบบแผน

                          4. ทําใหองคการนั้นเปนองคการที่แข็งแกรง สามารถฝาฟนอุปสรรคในยามคับขัน

                          5. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในองคการมากขึ้น

                          6. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความคิดริเร่ิมในกิจการตาง ๆ

                          7. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในองคการของตนเอง

                          วัฒนา สูตรสุวรรณ (2519 : 239-242 , อางถึงใน อรรณพ นวมนาคะ. 2541 : 18) ได

กลาวถึงลักษณะของคนที่มีขวัญดี ไวดังนี้

                          1. บรรยากาศในหนวยงานแจมใสราเริง

                          2. งานดําเนินไปดวยความเรียบรอย เชื่อถือได

                          3. สมาชิกมีความสนใจ หรือสนุก เพลิดเพลินในผลงาน

                          4. สมาชิกใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงงานอยูเสมอ

                          5. สมาชิกใหการวิพากษ วิจารณ ใหความคิดเห็นดวยความจริงใจ
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                          6. สมาชิกพรอมใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษในยามฉุกเฉิน

                          7. สมาชิกยอมรับการมอบหมายหนาที่การงานพิเศษดวยความเต็มใจ

                          8. สมาชิกดํารงสภาพความเปนปกติสุขดี

                      ลักษณะของขวัญไมดี ดังนี้

                          1. มีการลาออกจากงาน หรือโยกยายไปอยูที่อ่ืน

                          2. มีความเฉื่อยชา หรือเหงาหงอยในการปฏิบัติงาน

                          3. มีการขาดงาน การลางานมากผิดปกติ

                          4. มีความผิดพลาด ความไมถูกตอง เชื่อถือไมได

                          5. มีการทะเลาะวิวาทกันในหมูสมาชิกบอย  ๆ

                          นอกจากนี้อาจมีการจับกลุมวิจารณกันหนาแนนขึ้น แพรขาวลือตาง ๆ อยาง      

กวางขวาง  ไมสนใจทํารายงานเสนอตามระเบียบขอบังคับ ขาดการบํารุงรักษา ไมถนอมเครื่องมือ

เครื่องใชเปนตน

                          จากการที่นักทฤษฎีตาง ๆ ไดใหความหมายและคําจํากัดความของขวัญและกําลังใจ

ไวนั้น  จึงพอสรุปไดวา ขวัญและกําลังใจ มีลักษณะเปนนามธรรม มองไมเห็น แตมีความสําคัญและ

สามารถสังเกตได เชนจากการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล คนที่มีขวัญและกําลังใจสูง จะมี

ความกระตือรือรนในการทํางาน มีความมุงมั่น เอาใจใส รับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให

บรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ

                2.1.10  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจ
                            1)  ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว   Maslow  ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ

ความตองการของมนุษย ไวดังนี้

                                (1.1)  มนุษยยอมมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด เมื่อความตองการใด 

ไดรับการตอบสนองแลว จะมีความตองการอยางอื่นเกิดขึ้น กระบวนการนี้เร่ิมต้ังแตเกิดจนตาย

                                (1.2)  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤตจิกรรม        

อีกตอไป ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทานั้น ที่เปนสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของบุคคล

                                (1.3)  ความตองการของมนุษยจะเรียงกันเปนลําดับข้ันตามความสําคัญ เมื่อ

ความตองการในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะใหความสนใจกับความตองการในระดับ  

ที่สูงขึ้น
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                                มาสโลว (สมนึก  โพธิ์ชนะพันธุ. 2542 : 10) ไดแบงลําดับข้ันความตองการ     

ของมนุษย ออกเปน 5 ลําดับ จากต่ําไปสูง ดังนี้

                                1. ความตองการทางรางกาย

                                    เปนความตองการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยูรอดและจําเปนที่สุดสําหรับการ

ดํารงชีวิต  รางกายจะตองไดรับการตอบสนองอยางสม่ําเสมอ  หากไมไดรับการตอบสนอง ชีวิตก็จะไม

สามารถดํารงอยูได ความตองการเหลานี้ไดแก น้ํา อาหาร  อากาศ เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และ        

ยารักษาโรค รวมทั้งความตองการทางเพศดวย

                                2. ความตองการความปลอดภัย

                                    เปนความตองการในระดับที่สูงขึ้น  เมื่อความตองการทางรางกายไดรับการ

ตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัยจะเขามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย  มีความ

ปรารถนาจะไดรับความคุมครองจากภยันตรายตาง ๆ  เชน อาชญากรรม

                                3. ความตองการทางสังคม

                                    เมื่อความตองการใน 2 ประการแรก ไดรับการตอบสนองแลว  มนุษยจะมี

ความตองการทางสังคม ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ตองการเปนสวนหนึ่งขององคการ

                                4. ความตองการไดรับการยกยองในสังคม

                                    การยอมรับนับถือ  ตองการมีชื่อเสียงเกียรติยศในหมูคนทั่วไป มีฐานะเดน           

มีตําแหนงสูงในองคการ

                                5. ความตองการไดรับความสําเร็จ

                                    เปนความตองการในระดับสูงที่สุดที่ทุกคนปรารถนา ตองการแสดงความ

สามารถ ของตนใหเปนที่ประจักษ  เมื่อพิจารณาจากความตองการ 5 ลําดับแลว  จะเห็นวาความ

ตองการในลําดับที่ 1 เปนความตองการทางรางกาย  สวนความตองการในลําดับที่ 2 – 5 เปนความ

ตองการดานจิตใจ ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องขวัญและกําลังใจ

                            2)  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก

                                 ธนยศ  เรืองศรี ( 2542 : 25) เฮอรซเบอรก, มัสเนอร,และชไนเดอรแมน ไดศึกษา

วิศวกรและนักบัญชีประมาณ 200 คน ในเมืองพิทสเบอรก  รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาเพื่อหา     

คําตอบวาอะไรเปนสิ่งที่ทําใหคนชอบหรือไมชอบงาน ผลการศึกษาสรุปวามีปจจยั 2 ประการ ที่สัมพันธ

กับความชอบหรือไมชอบงานของแตละบุคคล ไดแกปจจัยแรงจูงใจ และปจจัยค้ําจุน

                                 (2.1)  ปจจัยแรงจูงใจ หมายถึง ปจจัยที่หากบุคคลไดรับการตอบสนองแลว    

จะสรางความพอใจเปนผลใหเกิดแรงจูงใจกระตุนในการทํางาน เปนตัวสรางความพึงพอใจใหบุคคลใน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

43

องคการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน, การไดรับการยอมรับ

นับถือ, ลักษณะของงานที่ทํา, ความรับผิดชอบ,ความกาวหนา

                                           ก.  ความสําเร็จในการทํางาน หมายถึงการที่บุคคลสามารถทํางานได

เสร็จส้ินและประสบผลสําเร็จอยางดี คนที่ตองการประสบความสําเร็จโดยมากจะตั้งเปาหมายของงาน

ไวสูง ตองการทราบความเปนไปของงานวากาวหนาไปแตละขั้นตามที่ตั้งไวเพียงใด โดยจะไมคํานึงถึง

รางวัลหรือผลประโยชนที่ไดจากงานนั้น

                                           ข.  การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง ไดรับการชมเชย ยกยอง         

ไววางใจ เชื่อถือทั้งจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจแฝงอยู   

ในรูปของการแสดงความยินดี การใหกําลังใจ

                                           ค.  ลักษณะของงานที่ทํา หมายถึง ความยากงาย กวางขวาง หรือทาทาย

ใหอยากทํางาน ตองการความคิดริเริ่ม กลาตัดสินใจ เมื่อบุคคลไดปฏิบัติงานตรงกับความรู          

ความสามารถและความถนัดก็มีแนวโนมวาจะปฏิบัติงานไดสําเร็จ

                                           ง.  ความรับผิดชอบ หมายถึงการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความรูความสามารถ รวมถึงการแสวงหาวิธีดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหงานในหนาที่ประสบผลดี แมวาจะ

เกิดอุปสรรคใด ๆ ก็ไมทอดทิ้งงาน ทํางานใหสําเร็จในเวลาที่เหมาะสม

                                           จ.  ความกาวหนา หมายถึง การเล่ือนขั้น เลื่อนตําแหนงที่ดีขึ้นหรือสูงขึ้น

กวาเดิม รวมทั้งการมีโอกาสเขารับการอบรม ดูงาน ไปศึกษาตอเพื่อหาความรูเพิ่มเติมและไดคุณวุฒิ

สูงขึ้น

                                 (2.2)  ปจจัยค้ําจุน หมายถึง ปจจัยที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหคนอยากทํางาน

อยูตลอดเวลา  ถาไมมี หรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลในองคการ จะเกิดการไมชอบงานนั้น

ขึ้น   ไดแก นโยบายและการบริหาร , การปกครองบังคับบัญชา , ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน , 

สภาพการทํางาน , รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล

                                           ก.  นโยบายและการบริหาร หมายถึง แผนการ หลักการ หรือแนวทาง    

ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค นโยบายที่ดียอมทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมี             

ประสิทธิภาพ สวนการบริหารนั้น ข้ึนอยูกับผูนําวามีพฤติกรรมที่แสดงออกมาอยางไร เชน ยึดประโยชน

ของหนวยงานเปนหลัก หรือคํานึงถึงตัวบุคคล  หรือประสานผลประโยชนของหนวยงานและบุคคลไป

พรอมๆ กัน

                                           ข.  การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การมอบหมาย

งาน การควบคุมกํากับดูแล การนิเทศและติดตามผล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มตน
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จากผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรนั้น ลดหลั่นลงมาตามตําแหนง  เปนการแสดงถึงความสัมพันธ

เกี่ยวกับอํานาจ หนาที่และการติดตอส่ือสาร

                                           ค.  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึงความสามารถของบุคคล    

ที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนได เปนความสัมพันธที่บุคคลมีตอกันและกัน รวมถึงการประสานขอขัดแยง 

การสรางความเขาใจอันดี ใหความเปนกันเอง

                                           ง.  สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพแวดลอมของงานที่ปฏิบัติ เชน 

จํานวนคน ความสะดวกในการทํางาน ความเพียงพอและความเหมาะสมในเรื่องสถานที่ อุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใช รวมถึงสถานที่พักผอน ออกกําลังกาย หองสมุดสําหรับคนควา

                                           จ.  รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล หมายถึง ส่ิงที่เปนคาจางคาตอบแทน

ตาง ๆ ทั้งท่ีเปนเงินและในรูปของผลประโยชนเกื้อกูลที่ผูปฏิบัติงานไดรับ เชนการใหสวัสดิการ             

ที่พักอาศัย คารักษาพยาบาล เปนตน

                            3)  ทฤษฎี  X และ  ทฤษฎี  Y

                                  แม็คเกรเกอร  McGregor (ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ ,2528 : 65-67 อางถึงใน    

สุรัตน สงเสริม ,2542 : 25) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎี X และทฤษฎี Y ในงานเขียน และสรุปพฤติกรรมของ   

ผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชาวา ทําไมผูบังคับบัญชาบางคนจึงมีพฤติกรรมในการปกครอง    

ผูใตบังคับบัญชาตางกัน มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหผูบังคับบัญชาบางคนปกครองลูกนองดวยการ ขมขู 

ควบคุมใกลชิดตลอดเวลา และผูบังคับบัญชาบางคนปกครองลูกนองดวยความเชื่อใจ โดยไดสรุปดังนี้

                                  (3.1)  โดยสาระสําคัญแลว ทฤษฎี X  ชี้ใหเห็นวา โดยธรรมชาติแลวมนุษย     

ไมชอบการทํางาน  พยายามหลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส ในขณะเดียวกันจะสนใจประโยชนสวนตัวเปน

ที่ตั้ง ผูบริหารจึงตองใชการบังคับเพื่อใหเกิดความเกรงกลัว แลวใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ คือใหเงิน

เปนสิ่งจูงใจ ถาทํางานไดผลผลิตมาก คาจางก็จะไดมาก หรือมิฉะนั้นจะใชการขมขูใหทําตามคําสั่ง 

เพื่อมิใหตองออกจากงาน แบบขององคการเชนนี้จะเปนการควบคุมอยางใกลชิดจากผูบริหาร        

สวนใหญเปนระบบของราชการ

                                   (3.2)  โดยสาระสําคัญแลว ทฤษฎี Y  มีสมมติฐานวา มนุษยเปนผูที่ชอบสังคม 

มนุษยอยูคนเดียวไมได ตองการสังสรรคกันและอยูในระบบสังคม มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน       

การควบคุมจากบุคคลอื่น หรือการขมขู ไมใชวิธีเดียวที่จะทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค แตตองไดรับ

ความรวมมืออยางจริงใจและมีโอกาสใชความรูความสามารถของแตละบุคคลอยางเต็มที่ บนพื้นฐาน

แหงความพึงพอใจ การจูงใจคนใหเกิดขวัญและกําลังใจ ผูบริหารตองใชทฤษฎีและตองมองคนในแงดี 

การใชทฤษฎี  Y จะจูงใจคนไดมากกวาทฤษฎี  X แตไมไดหมายความวาจะละเลยตอการควบคุมงาน

อยางสิ้นเชิง
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2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

                จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของปรากฏวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานคือ  สุนทร อนนตศิริพร  (2531  :  บทคัดยอ ,อางถึงใน เดชา มีคุณ. 2543 : 29)ได

ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 

กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัยทางดานระยะเวลาในการดาํรงตําแหนง  

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  สถานภาพและการยอมรับนับถือ  ความมั่นคงปลอดภัยจากงานที่ทํา  

โอกาสกาวหนาในงาน ความเพียงพอของรายได ความเหมาะสมของงานกับความรับผิดชอบ มีอิทธิพล

ตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสถานที่ทํางานไมมีผลตอขวัญและกําลังใจแตประการใด   

ในปเดียวกันนี้ บุญญะพัฒน  จันทรอุไร  (2531 : บทคัดยอ, อางถึงใน จิรภา ทองศิริ. 2542 : 16)  ได

ศึกษาเรื่องขวัญในการปฏิบัติงานของปลัดอําเภอ พบวา ความแตกตางของอายุไมมีความสัมพันธตอ

ระดับขวัญ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการมีความสัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานนอย  ระดับการศึกษาสูงมีความสัมพันธกับขวัญสูงกวาระดับการศึกษาต่ํา และ    

รายไดสวัสดิการดี มีความสัมพันธกับขวัญในการปฏิบตัิงานสูง   ตอมา  ศิริชัย เสรีนนทชัย  ( 2537 : 

บทคัดยอ, อางถึงใน จิรภา ทองศิริ. 2542 : 17)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติ

งานของนายอําเภอ พบวา ขวัญในการปฏิบัติงานของนายอําเภอ    ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   

และการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรพบวา อายุ อายุราชการ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ

กับขวัญในการปฏิบัติงานของนายอําเภออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงและ

จํานวนผูอยูในอุปการะของนายอําเภอ ไมมีความสัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของนายอําเภอ    

ซึ่งเปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว  สําหรับรายไดไมมีความสัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของ

นายอําเภอ ในปเดียวกัน  ณรงค เริงฤทธิกร  (2537 : บทคัดยอ, อางถึงใน เดชา มีคุณ. 2543 : 30) ได

ศึกษาเรื่องกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจทางหลวงสังกัด กองกํากับการ 1          

กองตํารวจทางหลวง พบวากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจทางหลวง  ในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง ประสบการณ  ฐานะทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาในการรับราชการและพื้นที่รับผิดชอบ

ของเจาหนาที่ตํารวจทางหลวง มีความสัมพันธกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน ปญหาอปุสรรคในการ

ทํางานของเจาหนาที่ตํารวจทางหลวงสวนใหญคือ ขาดความยุติธรรมและเปนธรรมของผูบังคับบัญชา 

รองลงมาไดแก เร่ืองวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน   การขาดแคลนกําลังคน การเบิกจายสิ่งของและ

เงินสวัสดิการลาชาตลอดจนเรื่องรายไดและสวัสดิการไมเพียงพอ   ปตอมา  เฉลิมเกียรติ จันทรมหา
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 ( 2538 : บทคัดยอ, อางถึงใน เดชา มีคุณ. 2543 : 30) ไดศึกษาเรื่อง กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจภูธรอําเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา กําลังขวัญอยูในระดับปานกลาง  โดย

พบองคประกอบกําลังขวัญที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ   การอุทิศตนใหกับงาน      สวนต่ําสุดคือ    

ความพึงพอใจในรายไดและสวัสดิการและพบวาอายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส   อายุราชการ  

รายไดตอเดือน  ชั้นยศ ไมมีความสัมพันธกับกําลังขวัญ สวนตัวแปรดานความเพียงพอของวัสดุ

อุปกรณในการทํางาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและศักดิ์ศรี        

ของอาชีพ มีความสัมพันธกับขวัญในเชิงบวก  และในปเดียวกันนี้     เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ  ( 2538 

: บทคัดยอ, อางถึงใน  จิรภา ทองศิริ. 2542 : 18) ไดศึกษาเรื่อง กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของตํารวจ

ปาไม  พบวา  อายุ รายไดตอเดือน ระยะเวลารับราชการ  ระยะเวลาปฏิบัติงานที่กองตํารวจปาไม      

มีความสัมพันธทางบวกกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน  สถานภาพสมรสพบวา ตํารวจปาไมที่สมรส

แลวมีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาตํารวจที่เปนโสด    ระดับการศึกษาพบวา ตํารวจปาไมที่จบ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีมีกําลังขวัญต่ํากวากลุมผูจบการศึกษามัธยมศึกษา     

ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับยศพบวาตํารวจปาไม  ยศนายดาบตํารวจมีกําลังขวัญในการ

ปฏิบัติงานสูงกวากลุมจาสิบตํารวจ และกลุมพลตํารวจถึงสิบตํารวจเอก   ตอมา  โรจนะ สุขี (2539 : 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง กําลังขวัญและปญหาในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนระดับ    

ชั้นประทวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางพบวากําลังขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับ       

ปานกลาง  ระดับปญหาในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย ตัวแปรภูมิหลังดานอายุ   ระยะเวลา         

รับราชการ ชั้นยศ  บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ สภาพทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับกําลังขวัญในการ

ปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนระดับชั้นประทวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติ  โดยพบวา กลุมอายุมากกวา มีกําลังขวัญสูงกวากลุมอายุนอย  กลุมระยะเวลา    

รับราชการมากกวา มีกําลังขวัญสูงกวากลุมระยะเวลารับราชการนอยกวา  กลุมประสบการณมากกวา 

มีกําลังขวัญสูงกวากลุมประสบการณนอยกวา  กลุมที่อยูบริเวณพื้นที่ไมอันตราย มีกําลังขวัญสูงกวา

กลุมที่อยูบริเวณพื้นที่อันตราย และพบวากลุมรายไดมากกวารายจาย  มีกําลังขวัญสูงกวากลุมรายได

นอยกวารายจาย   ตอมาในป พ.ศ. 2541   ธนา ชูวงศ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  กําลังขวัญใน

การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ พบวา ขาราชการตํารวจมีสภาพกําลังขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ      

ปานกลาง  ปจจัยที่มผีลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน ไดแก  อายุราชการ รายไดตอเดือน และ

จํานวนบุตร  สวนปจจัยที่ไมมีผลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน ไดแก ประสบการณในการทํางาน
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ระดับชั้น ตําแหนง สายงาน และวุฒิการศึกษา กลาวคือ  ขาราชการตํารวจที่มีปจจัยดังกลาวแตกตาง

กัน มีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   ในปเดียวกันนี้  สถาพร เอมโอษฐ (2541 : บทคัดยอ) 

ไดศึกษาเรื่อง กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง 

จังหวัดอบุลราชธานี พบวา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส   อัตราเงินเดือน  สภาพทางเศรษฐกิจ  

และชั้นยศ   มีความสัมพันธกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยพบวา      

ขาราชการตํารวจที่มีการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป มีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาผูที่มี      

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี   ขาราชการตํารวจที่มีสถานภาพโสดหรือหมาย หยาหรือสมรสแตแยกกัน

อยู มีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาผูที่มีสถานภาพสมรสอยูดวยกัน  ขาราชการตํารวจที่มีอัตรา

เงินเดือนมากกวา 8,700 บาท มีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาผูที่มีอัตราเงินเดือนต่ํากวา            

ขาราชการตํารวจที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ไมเปนหนี้ มีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาผูที่เปนหนี้    

และขาราชการตํารวจที่มีชั้นยศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป    มีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาผูที่มี

ชั้นยศต่ํากวารอยตํารวจตรี   ปถัดมา  สุรัตน สงเสริม (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง    กําลังขวัญ

ของขาราชการตํารวจชุมชนสัมพันธสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน ีพบวา ในภาพรวมกําลังขวัญ

ในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง   ปจจัยดานอายุ  เงินเดือนหรือรายได ระดับการศึกษาและ

ประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธกับระดับกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของ    ขาราชการ

ตํารวจชุมชนสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนชั้นยศและสถานภาพสมรสไมมี ความสัมพันธกับ

ระดับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน  สวน บุญรมณ เวชประสิทธิ์ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  

กําลงัขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนชั้นประทวนในสังกัด กองบังคับการ

ฝกพิเศษในภาคใต พบวา กําลังขวัญในการปฏิบัติงาน อยูในระดับสูง  ปจจัยที่มีผลตอกําลังขวัญ     

ในการปฏิบัติงานไดแกอายุ อายุราชการ ชั้นยศ เงินเดือน  วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ความ

สัมพันธกับผูบังคับบัญชาและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  สวนปจจัยที่ไมมีผลตอกําลังขวัญในการ

ปฏิบัติงานไดแก ระดับการศึกษา  สมนึก โพธิ์ชนะพันธุ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง กําลังขวัญ   

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร กองบังคับการตํารวจนครบาล 1 พบวา  ปจจัยที่มีผลตอ

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ อายุ  อายุราชการ  สภาพทางเศรษฐกิจ    พื้นที่ปฏิบัติงาน    

ความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม    สวนปจจัยที่ไมมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานไดแก  

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับชั้นยศและอัตราเงินเดือน  และ  เทอดเกียรติ วิริยสถิตยกุล 

(2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน ศึกษา

เฉพาะกรณี  สถานีตํารวจนครบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร   พบวา สภาพกําลังขวัญโดยรวมอยูใน
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ระดับปานกลาง  ปจจัยที่มีผลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติงานไดแก อายุราชการ สายงานและจํานวน

บุตร   สวนปจจัยที่ไมมีผลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติงานไดแก  ประสบการณในการทํางาน วุฒิการ

ศึกษา  รายได สถานภาพสมรส กลาวคือ ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีปจจัยดังกลาวแตกตางกัน 

มีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ตอมา   สมนึก จันทรเกตุ (2542 : บทคัดยอ) ไดศกึษา

เร่ือง กําลังขวัญของขาราชการตํารวจชั้นประทวน  ศึกษากรณีตํารวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา 

กําลังขวัญในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับ    

คอนขางสูง สวนในดานคาตอบแทน  และสวัสดิการ  ความเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ    

โอกาสกาวหนาในอาชีพ  ความพึงพอใจในสายงาน  มีคาสหสัมพันธในเชิงบวกกับระดับกําลังขวัญ     

ในการปฏิบัติหนาที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนอายุราชการ ไมมีความสัมพันธกับระดับกําลังขวัญ

ในการปฏิบัติหนาที่

                งานวิจัยในตางประเทศไดมีผูศึกษาไวคือ ริชารด แอล พาลเมอร ( Richard  L. Palmer, 

1972 : 210, อางถึงใน สายัณห ปาลวัฒน. 2542 : 13)  ไดทําการคนควาสํารวจแนวคิดเกี่ยวกับการยก

ระดับมาตรฐานของตํารวจ ไดสรุปแนวคิดไว  6  แนว  หากแนวคิดเหลานี้ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น 

ตํารวจกจ็ะเปนอาชีพที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปกวาที่เปนอยู แนวคิดมีดังนี้

                1. การใชวิจารณญาณ

                2. เทคนิคใหม

                3. การตัดหนาที่ใหนอยลง

                4. การยึดกฎหมายเปนหลัก

                5. การแกไขโครงสราง

                6. วิธีการบริหาร

โดยตอมา  นีเดอรฮอลฟ (Neiderhoffer, 1976 : 13 , อางถึงใน สายัณห ปาลวัฒน. 2542 : 13)    มี

ความเห็นเกี่ยวกับตํารวจวา ผูที่อยูในวงการตํารวจเกิดความรูสึกเบื่อหนายวา สภาพที่ตํารวจเผชิญอยู

นั้นมีปญหามาก  ซึ่งการพยายามแกไขนั้น  จะทําเทาใดก็หวังผลไดยาก หรือไมก็  ไมใครเห็นคุณคา 

เขาทํานองทําไปก็เทานั้น  ดังนั้นการปฏิบัติงานของตํารวจจึงเปนไปในลักษณะของการแกไขใหผานพน

ไปวัน ๆ และมีลักษณะที่คอนขางจําเจ นาเบื่อหนาย

                จากการศึกษาเอกสาร ตํารา ในสวนที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของตํารวจไทย อํานาจ

และหนาที่ของตํารวจ จริยธรรมตํารวจ โครงสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แผนสํานักงานตํารวจ

แหงชาติแมบทฉบับที่ 4   ผลประโยชนและสวัสดิการของตํารวจ ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
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หนาที่ของตํารวจชั้นประทวนในสถานีตํารวจ ความหมาย ความสําคัญของขวัญและกําลังใจ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจของขาราชการ

ตํารวจหนวยตาง ๆ  ผูวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานชั้นยศ อายุตัว  อายุราชการ  ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส จํานวนบุตรในความอุปการะ ฐานะทางเศรษฐกิจ ปจจัยแวดลอมดาน   สายงาน    

การฝกอบรมเพิ่มเติม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน วัสดุอุปกรณ ความรวม

มือจากประชาชนและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีเพียงบางปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอขวัญ

และกําลังใจ โดยสวนใหญปจจัยดังกลาวขางตนมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจ  ผลการศึกษาเปนประโยชนในการปรับปรุง หาแนวทางสงเสริมใหขาราชการตํารวจ

มีขวัญและกําลังใจที่ดี


