ตํารวจจะใช้ ประโยชน์ จาก “พ.ร.บ.ตํารวจฯ” ได้ อย่ างไร
***********
บุญณิสา ส่ งแสง**

บทนํา
“รู้ เขารู้ เรา รบร้ อยครั*ง ชนะร้ อยครั*ง”
สุ ภ าษิ ต จี น ที นัก รบซุ น วูไ ด้ก ล่ า วไว้สํา หรั บ นัก รบของจี น ในสมัย โบราณ ซึ งสามารถ
นํามาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างดียิง ความมุ่งหมายของสุ ภาษิตบทนี* คือ “ยิงรู ้มากขึ*น
เท่าไร หรื อข้อมูลในเรื องนั*น ๆ มากขึ*นเท่าไร ความล้มเหลวหรื อความผิดพลาด ยิงลด
น้อยลงเท่านั*น ข้อมูลยิงมาก พ่ายแพ้ยงตํ
ิ า ข้อมูลยิงน้อย พ่ายแพ้ยงสู
ิ ง” ก็เหมือนกับการ
ทีเราประกอบอาชี พๆ หนึ ง แต่เราไม่รู้กระบวนการหรื อรายละเอียดอะไรทีเป็ นตัวจักร
สําคัญในการในการขับเคลือนเราเลยนั*น มันทําให้เราแพ้ต* งั แต่ยงั ไม่ได้รบแล้ว ผูเ้ ขียนใน
ฐานะทีเป็ นอาจารย์สอนวิชา พระราชบัญญัติตาํ รวจแห่ งชาติ พ.ศ.2547 มาได้ระยะหนึ ง
แล้ว สิ งทีพบเห็นบ่อย ๆ ตั*งแต่แรก ๆ เลยก็คือ ตํารวจเราจะไม่ทราบรายละเอียดเกียวกับ
คัมภี ร์ในการปฏิ บตั ิ งานของตัวเอง ผูเ้ ขี ยนมักใช้คาํ ว่า “คัมภี ร์” สําหรั บตํารวจมาโดย
ตลอด หรื ออีกนัยหนึ งก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนู ญของตํารวจนันเอง เมือเรามีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแล้วการจะปฏิบตั ิอะไรอย่างไร ก็ตอ้ งมีกฎหมายลูกรองรับ แต่ท* งั นี* ท* งั นั*นก็
ต้องไม่ ขดั ต่ อกฎหมายหลัก การที เราเป็ นตํารวจแล้ว เราศึ กษาพระราชบัญญัติต าํ รวจ
แห่ งชาติ นั*นก็เพือเป็ นกรอบแรกในการปฏิ บตั ิ งานของเรา จะทําให้เรารู ้ทีมาที ไปของ
ตนเองและเพือนข้าราชการตํารวจทั*งหมด เพราะฉะนั*น หากเราไม่รู้กเ็ หมือนกับการออก
รบโดยไม่รู้ตวั เราเอง ดังทีสุ ภาษิตจีนได้กล่าวไว้ต* งั แต่ตนว่า รู ้เขารู ้เรา รบร้อยครั*ง ชนะ
ร้อยครั*ง ยิงรู ้มากขึ*นเท่าไร ความล้มเหลวยิงลดลงเท่านั*น

สารวัตรฝ่ ายบริ การการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
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ประเด็นปัญหา
1. ตํา รวจไม่ ค่ อ ยรู ้ ว่า พ.ร.บ.ตํา รวจมี อะไรบ้า ง โดยเฉพาะตํา รวจฝ่ ายปฏิ บตั ิ ก าร
จริ งหรื อไม่
2. เห็ น ด้ว ยที มี ก ารกํา หนดให้ พ.ร.บ.ตํา รวจฯ เป็ นวิ ช าที ใช้ส อบไม่ ว่ า จะเป็ น
บุ ค คลภายนอกเข้า มาเป็ นตํา รวจ หรื อ เลื อนชั*น จากตํา รวจชั*น ประทวนเป็ น
นายตํารวจ
ในทัศนะของผูเ้ ขียนเองเท่าทีได้สัมผัสมาจากการสอนหลักสู ตรพัฒนาข้าราชการ
ตํารวจ หลักสู ตรสารวัตร และจากการพบปะพูดคุยกับเพือนข้าราชการตํารวจหลาย ๆ ที
หลาย ๆ หน่ วยทําให้เข้าใจได้วา่ ตํารวจเอง ไม่ค่อยทราบรายละเอียดว่าในกฎหมายฉบับนี*
ฉบับทีเป็ นคัมภีร์ของตํารวจนั*น ด้านได้มีการบัญญัติรายละเอียดอะไรไว้บา้ ง แต่มาระยะ
หลัง ๆ นี* จะเห็ น ได้ว่ า ข้า ราชการตํา รวจรู ้ เ รื องของ พ.ร.บ.ตํา รวจฯ มากขึ* น ก็ สื บ
เนืองมาจากเป็ นวิชาหนึงทีใช้ในการสอบเลือนชั*นเป็ นนายตํารวจ และเป็ นวิชาหลักทีต้อง
มีการเรี ยนการสอนในทุกหลักสู ตรการฝึ กอบรมของตํารวจ ผูเ้ ขี ยนขอยกตัวอย่างบาง
กรณี มี นักเรี ยนหลักสู ตรสารวัตรหลาย ๆ ท่ านเข้ามาหาหลังจากทีเรี ยนวิชานี* ไปแล้ว
“อาจารย์ครับ ผมเพิงรู ้และเข้าใจเดีF ยวนี* เองว่าเรามีคณะกรรมการบริ หารของสํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติหลัก ๆ มี 2 ชุด แล้วแตกต่างกันอย่างไร” “อาจารย์ครับผมเพิงทราบว่า
จริ ง ๆ แล้วความเป็ นตัวตนของเรามีบอกอยูแ่ ล้วทุกอย่างใน คัมภีร์เล่มนี*” และอีกหลาย ๆ
ประเด็นทีสื อให้ผเู ้ ขียนเข้าใจว่า ทําไมตํารวจจึงไม่รู้ ก็อาจจะพบคําตอบเยอะแยะมากมาย
เช่ น ว่า สมัย ที เราเป็ นตํารวจใหม่ ๆ ยังไฟแรงอยู่ กฎหมายนี* ไ ม่ มี มัน อาจจะกระจัด
กระจายอยูห่ ลาย ๆ ทีเลยไม่อยากอ่าน หรื อไม่กง็ านทีต้องทํามีเยอะแยะไม่มีเวลามานังอ่าน
หรอก หรื อไม่ก็ ค่อยอ่านเวลามีเรื อง หรื อจะเป็ นเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
ในฐานะทีเป็ นอาจารย์ผูส้ อนวิชานี* จึงอยากจะเผยแพร่ ให้ทุกคนทราบว่า
จริ ง ๆ แล้ว พ.ร.บ.ตํารวจฯ มีความสําคัญกับเรา “ตํารวจ” อย่างไร เจตนารมณ์ในการร่ าง
พ.ร.บ.ฉบับนี*เป็ นอย่างไร แล้วมีอะไรบ้างใน พ.ร.บ.นี* ทีสําคัญเราจะใช้ประโยชน์อะไร
จากมันได้บา้ ง ผูเ้ ขียนจะนําเสนอทีละประเด็นดังต่อไปนี*
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พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ. 2547 มีเจตนารมณ์ อย่ างไร

เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี* คือ
1. โดยทีกฎหมายเกียวกับข้าราชการตํารวจได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้วทําให้
มีบทบัญญัติหลายประการ ไม่เหมาะสมแก่การพัฒนาระบบงานของตํารวจใน
สภาพการณ์ปัจจุบนั ดังนั*น
จึงสมควรปรับปรุ งกฎหมายดังกล่าวโดยนํามา
บัญญัติรวมไว้เป็ นกฎหมายฉบับเดียวให้ครอบคลุมทุกเรื องทีเกียวกับ
ข้าราชการตํารวจ
2. โดยกําหนดให้สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติแบ่งส่ วนราชการเป็ นสํานักงานผู ้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการเพือกระจายอํานาจไปยัง
กองบัญชาการมากขึ*น
3. โดยให้มีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ทําหน้าทีในการ
กําหนดนโยบายการบริ หารราชการตํารวจ เพือเป็ นแนวทางการบริ หารราชการ
และการดําเนินงานของข้าราชการตํารวจให้เป็ นไปตามนโยบายนั*น และ
กําหนดให้การบริ หารงานบุคคลเป็ นอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการข้าราชการ
ตํารวจ (ก.ตร.) โดยเฉพาะ
4. ได้กาํ หนดให้มีตาํ แหน่งข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ
5. กําหนดตําแหน่งพนักงานสอบ สวนแยกต่างหากจากตําแหน่งข้าราชการตํารวจ
ทีมีอยูเ่ ดิม เพือเป็ นการพัฒนางานสอบสวนซึ งถือเป็ นกระบวนการยุติธรรมใน
เบื* องต้น ที สําคัญ ตลอดจนจัดให้มี ก องทุ น เพื อสนับ สนุ น และพัฒนางาน
เกี ยวกับ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา อัน จะทํา ให้ ก ารดํา เนิ น
กระบวนการยุติธรรมในส่ วนซึงตํารวจเป็ นผูร้ ับผิดชอบมีศกั ยภาพยิงขึ*น
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กรอบของ พ.ร.บ.ตํารวจมีอะไรบ้ าง
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เรื องใหญ่ ๆ ใน พ.ร.บ.ตํารวจฯ มีท* งั หมด 6 เรื อง
1. บททัว; ไป
เป็ นเรื องทัวไป เกียวกับชือ วันใช้บงั คับ นิยาม ผูร้ ักษาการ เรื องอํานาจหน้าที
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื องเกียวกับการส่ งเสริ มให้ชุมชนท้องถินเข้ามามีส่วนร่ วม
ในกิจการของตํารวจ การกําหนดให้ตาํ รวจเป็ นข้าราชการประเภทไม่มียศ เรื องเกียวกับ
วันหยุด วันทํางาน การลา ของข้าราชการตํารวจ
2. การจัดระเบียบภายใน ตร.
เป็ นการกําหนดการ แบ่งส่ วนราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อํานาจหน้าที
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ การกําหนดให้มีตาํ แหน่ง รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ จเร
ตํารวจแห่งชาติ ทําหน้าทีช่วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ การกําหนดให้มีกองบัญชาการ
อํานาจหน้าที ผูบ้ ญั ชาการ และเรื องเกียวกับกองบังคับการและผูบ้ งั คับการ
3. คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่ งชาติ (ก.ต.ช.)
การกําหนดให้มี ก.ต.ช. องค์คณะของ ก.ต.ช. อํานาจหน้าทีของ ก.ต.ช.
เกียวกับการกําหนดเรื อง ผูท้ รงคุณวุฒิของ ก.ต.ช. คุณสมบัติผทู ้ รงคุณวุฒิ วาระการดํารง
ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง เกียวกับการประชุม ก.ต.ช.
4. คณะกรรมการข้ าราชการตํารวจ (ก.ตร.)
องค์ประกอบของ ก.ตร. อํานาจหน้าที คุณสมบัติผทู ้ รงคุณวุฒิ เลือกผูท้ รงฯ
การนับคะแนน การออกกฎการแต่งตั*งโยกย้าย อํานาจหน้าทีของ ก.ตร. ข้อห้ามใน
การเป็ น ก.ต.ช. และ ก.ตร.ในขณะเดียวกัน วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ การพ้นก่อนวาระ และเรื องเกียวกับการประชุม
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5. ยศ,ชั*นข้ าราชการตํารวจ
เป็ นเรื องของ ยศ และชั*น ของข้าราชการตํารวจ การแต่งตั*งยศ และว่าทียศและ
การถอดว่าทียศของตํารวจชั*นสัญญาบัตร การแต่งตั*งยศ ถอดยศข้าราชการตํารวจชั*น
ประทวน
6.ระเบียบข้ าราชการตํารวจ
เป็ นกระบวนการตั*งแต่รับคนเข้ารับราชการจนกระทังออกจากราชการ เรื องเกียวกับ
ตําแหน่ง กําหนดตําแหน่ง การบรรจุ ผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุแต่งตั*ง การแต่งตั*งในกรณี ต่าง
ๆ อํานาจพิเศษของผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ การทดลองปฏิบตั ิราชการ การสังให้
ข้าราชการตํารวจประจําหรื อสํารองราชการ การโอนข้าราชการตํารวจไปส่ วนราชการอืน
และการรับโอนข้าราชการอืนมาเป็ นตํารวจ การเลือนขั*นเงินเดือนกรณี ปกติ การเลือน
ขั*นกรณี พิเศษ เรื องเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงินเพิมอืน ทั*งกฎหมายเดิมและ
กฎหมายทีแก้ไขใหม่สาํ หรับเรื องของเงินเดือน

การรักษาราชการแทน

และการปฏิบตั ิ

ราชการแทน เรื องเกียวกับวินยั และการรักษาวินยั การกวดขันเรื องวินยั โทษทางวินยั มี
อะไรบ้าง การดําเนินการทางวินยั กรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง
ต้องดําเนินการอย่างไร หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการสื บสวน การลงโทษกรณี ผดิ วินยั
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง การดําเนินการต่อเมือได้ดาํ เนินการทางวินยั แล้ว กรณี ทีข้าราชการตํารวจ
ถูก ปปช. ชี*มูลความผิด การสังให้ออกหรื อพักราชการไว้ก่อน การออกจากราชการกรณี
ต่าง ๆ เช่น การออกจากข้าราชการกรณี ปกติ มีอะไรบ้าง
ลาออกจากราชการ

กรณี ขาดคุณสมบัติ กรณี

การสังให้ออกเพือรับบําเหน็จบํานาญ การออกเพราะหย่อนความ

สามารถ กรณี มีมลทินมัวหมอง กรณี ความผิดฐานประมาท ความผิดลหุโทษ การออก
จากราชการของผูบ้ งั คับการขึ*นไป นอกจากนั*นยังมีเรื องเกียวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์
เรื องเกียวกับเครื องแบบตํารวจทั*งหมด

เรื องกองทุนสื บสวนสอบสวนคดีอาญา

องค์คณะกรรมการ ทีมาของเงินกองทุน เป็ นต้น

ตั*งแต่
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แล้วเรา “ตํารวจ” จะใช้ ประโยชน์ จาก พ.ร.บ.ตํารวจอย่ างไร

ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า กรอบของ พ.ร.บ.ตํารวจฯ มีอะไรบ้าง ก็จะเห็นได้วา่
มันเป็ นเรื องทีเกียวกับความเป็ นตัวตนของเรา “ตํารวจ” เพือให้รู้กระบวนการตั*งแต่เราเข้า
มารับราชการเป็ นตํารวจแล้วเรามีสิทธิ หน้าทีอะไรบ้าง มีใครทีเกียวข้องกับเราทั*งในทาง
ปฏิบตั ิงาน และการบังคับบัญชา เราจะได้สิทธิประโยชน์อย่างไร เราจะเสี ยสิ ทธิประโยชน์
อย่างไร การบริ หารงานขององค์กรเราเป็ นอย่างไร ซึงในทัศนะของผูเ้ ขียนมองว่า
1. ทําให้ เรารู้ จักตัวตนของตํารวจ
คําว่ารู ้จกั ตัวตนของตํารวจ ก็หมายความว่า เราจะทราบได้จาก พ.ร.บ.ตํารวจฯ
นีแหละว่าการจะเริ มเข้ามารับรับราชการตํารวจ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร วิธีการเข้ามา
สามารถมาได้อย่างไรบ้าง
เมือเข้ามาแล้วจะแต่งตั*งให้ดาํ รงตําแหน่งอย่างไร ได้รับ
เงินเดือนอย่างไร จะทํางานอย่างไร มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง มีปัญหาอุปสรรคควร
ประสานงานอย่างไร
2. ทําให้ เราสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงาน
การทีเราเป็ นตํารวจนั*น เราต้องรู ้การบริ หารงานภายในของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เพือจะให้รู้วา่ ในการกําหนดนโยบายเพือให้ขา้ ราชการตํารวจผูน้ อ้ ยอย่างเรา ๆ
ปฏิบตั ิ มีการบริ หารงานกันอย่างไร เราต้องแยกแยะออกได้วา่ บอร์ดบริ หารของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติเป็ นใคร ทําหน้าทีอะไรบ้าง ทีกล่าวมานี*กค็ ือ คณะกรรมการนโยบาย
ตํารวจแห่งชาติ หรื อ ก.ต.ช. มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน มีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ยุติธรรม รัฐมนตรี กระทรวง มหาดไทย ปลัดมหาดไทย ปลัดยุติธรรม เลขาธิการสภาความ
มันคง เข้ามาเป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง มี ผบ.ตร. คนเดียวทีเป็ นตํารวจ ส่ วนผูท้ รงคุณวุฒิ
ก็มาจากผูเ้ ชียวชาญสาขาต่าง ๆ อีก 4 คน หลายคนก็คงมีคาํ ถามเกิดขึ*นในใจว่า ทําไมให้
คนนอกเข้ามากําหนดนโยบายตํารวจ แต่ถา้ เราศึกษาเราก็จะเข้าใจเจตนาว่าเพราะอะไร
เหตุผลจากการทีกฎหมายบังคับให้เราต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ส่ วนเหตุผลทีว่า ทําไมต้องเป็ นรัฐมนตรี มหาดไทย ยุติธรรม เลขาสภาความมันคง ก็เพราะ
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กระทรวงมหาดไทย ยุติธรรม นั*นลักษณะงานเกียวเนืองกับงานตํารวจ การกําหนด
นโยบายจึงต้องสัมพันธ์กนั เป็ นไปแนวทางเดียวกัน สามารถทํางานร่ วมกันได้ ส่ วนปลัด
ก็เข้ามาด้วยเหตุผลเช่นเดียวกัน ซึงฝ่ ายการเมืองก็ไม่มีความมันคงอาจไม่ต่อเนือง จึงต้อง
ให้ขา้ ราชการประจําทีกํากับดูแลกระทรวงนั*นเข้ามาด้วย ส่ วนผูท้ รงก็ให้ผเู ้ ชียวชาญใน
สาขาทีใช้สาํ หรับการบริ หารงานเข้ามาช่วย เหตุผลอีกประการทีเราต้องให้คนนอกเข้ามา
มีส่วนร่ วม ซึงเราก็ทราบดีวา่ ภาพลักษณ์ของตํารวจนั*นไม่ค่อยดีในสายตาของชาวบ้าน
ถ้าเราบอกว่าเราดี เราเก่ง เราทํางานเยอะ เรามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ถึงบอกไปก็ไม่มี
ใครเชือ เพราะเขาต้องคิดว่าเราเข้าข้างตัวเอง แต่ถา้ มีคนนอกเข้ามาร่ วมในการบริ หารงาน
อยูด่ ว้ ยนั*น อย่างน้อยทีสุ ดก็ทราบวิธีการทํางานของตํารวจ รู ้ปัญหาอุปสรรค สามารถเป็ น
กระบอกเสี ยงแทนตํารวจได้ดีกว่า ดังนั*น เราเป็ นตํารวจเราต้องสนใจว่า ก.ต.ช. ได้กาํ หนด
นโยบายมาอย่างไร เมือ ก.ต.ช. ออกมาเป็ นนโยบายแล้ว สํานักงานตํารวจแห่งชาติกม็ ี
หน้าทีรับเอานโยบายนั*นไปปฏิบตั ิเพือให้เกิดผลซึงพวกเรา “ตํารวจ” ก็ตอ้ งรับนโยบายนั*น
มาปฏิบตั ิในส่ วนทีเกียวข้องต่อไป ไม่ใช่เราทําไปโดยไม่รู้เลยว่าคําสังนั*นมีทีมาทีไปอย่างไร
ในส่ วนของ ก.ตร. เป็ นบอร์ดบริ หารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ซึงก็เช่นเดียวกัน เราจะได้ทราบว่า ก.ตร. เกียวข้องกับเราอย่างไร เมือมีหน้าทีในการ
บริ หารงานบุคคล ก็ตอ้ งเกียวกับพวกเราแน่นอน เพราะ ก.ตร. จะเข้ามากําหนดกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ตั*งแต่รับคนเข้าทํางาน จนกระทังให้คนออก เพราะเป็ นการบริ หารงานบุคคล
ทั*งสิ* น เมือคณะกรรมการเข้ามากําหนดความเป็ นอยูข่ องตํารวจ เราจึงต้องทราบว่าพวก
ท่านเป็ นใครกันบ้าง วิธีการเข้ามาได้อย่างไร สามารถทําอะไรเพือตํารวจและสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติบา้ ง
นอกจากเรื องของการบริ หารงานแล้ว เรื องอืน ๆ ทีเราสามารถนํามาเป็ นหลัก
ในการปฏิบตั ิงานได้อีกหลาย ๆ เรื องซึงเป็ นกรอบใหญ่ เช่น เรื องของการรักษาราชการ
แทน การปฏิบตั ิราชการแทน การแต่งตั*งโยกย้าย การใช้กองทุนเพือการสื บสวน
สอบสวนคดีอาญา และอืน ๆ อีกซึงทุกเรื องเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ท* งั หมดเลย
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3. ทําให้ เรารู้ สิทธิและประโยชน์
เมือปี พ.ศ.2551 ได้รับการแต่งตั*งโดยไม่สมัครใจ ด้วยความรู ้สึกไม่เป็ นธรรม
จากสังกัดเดิม และไม่ได้เรี ยกร้องความเป็ นธรรมด้วยความคิดว่าความไม่เป็ นธรรมทีได้รับ
ในครั*งนี*ยงั ไม่หนักหนาสาหัส ยังทนได้ และเป็ นเหตุผลเดียวกับคําพังเพยทีว่า “กัดกับนาย
กัดกับหมาดีกว่า” เป็ นคํากล่าวของ พันตํารวจโท เรวัฒน์ ยวงอักษร (2554) ทีแสดงความ
คิดเห็นไว้ในเรื องทีเห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจกับเราในทางทีไม่ถูกต้อง นอกจากนี*จาก
ประสบการณ์ทีผูเ้ ขียนเป็ นผูส้ อนตํารวจมาโดยตลอดนั*นทราบว่า มีอีกหลายกรณี ทีตํารวจ
ถูกกระทํา หรื อบางครั*งอาจถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั แต่ไม่กล้าเรี ยกร้องใด ๆ เหตุผล
ประการหนึงคือ ไม่ทราบว่าจะทําอะไรได้บา้ ง ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรต่อไป ดังนั*นผูเ้ ขียน
จึงอยากจะบอกตํารวจว่า พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้กาํ หนดบทบัญญัติวา่ ด้วยการ
ดําเนินการเมือตํารวจถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ต้องดําเนินการอย่างไร แล้วมีสิทธิ
อย่างไรบ้าง ในทีนี*จะขอกล่าวแค่ 2 กรณี คือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
จะใช้ การอุทธรณ์ เมื;อ ถูกสังลงโทษหรื อถูกสังให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้
(1) กรณี ผดิ วินยั ไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง ตัด
เงินเดือน) ให้อุทธรณ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ งลงโทษ
ั
กรณี ผบู ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
สัง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. (ภายใน 30 วัน)
(2) กรณี ผดิ วินยั ร้ายแรง (ไล่ออก ปลดออก) หรื อถูกสังให้ออก อุทธรณ์
ต่อ ก.ตร. (ภายใน 30 วัน ทราบคําสัง)
(3) การพิจารณาอุทธรณ์ให้ทาํ ภายใน 240 วัน นับแต่วนั รับทราบคําสัง
ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นตามระเบียบ ก.ตร.ขอขยายเวลาได้ครั*งละไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 2 ครั*ง
กรณีจะใช้ การร้ องทุกข์ เมื;อ เห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจหน้าทีปฏิบตั ิต่อตน
โดยไม่ถูกต้อง หรื อไม่ถูกตามระเบียบ กฎหมาย หรื อเกิดจากการปฏิบตั ิโดยมิชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชา สามารถร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา / ก.ตร. ได้ เพือขอให้แก้ไข ยกเว้น
มีสิทธิอุทธรณ์ ก็ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์
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หากเราทําการศึกษาก่อนอย่างน้อยทีสุ ด เราก็สามารถให้คาํ แนะนํากับตํารวจ
ท่านอืนได้ หรื อหากจําเป็ นทีเราต้องใช้เราจะได้ไม่ตอ้ งเริ มต้นใหม่ เราก็สามารถมองเห็น
ภาพแล้วว่าเราจะเดินอย่างไร
นอกจากเรื องของการดําเนินการทางวินยั แล้วยังมีสิทธิ
ประโยชน์อืน ๆ อีกเช่น เรื องของการแต่งตั*งโยกย้าย เรื องของการลาออกไปสมัครรับ
เลือกตั*ง เรื องของการโอนไปส่ วนราชการอืน และอีกหลายเรื องทีผูเ้ ขียนไม่ขอกล่าวใน
รายละเอียด ซึงท่านต้องไปศึกษา ใน พ.ร.บ.ตํารวจฯ นันเอง

สรุป
การทีตํารวจอยูเ่ คียงข้างกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายมาโดยตลอด ทําให้
เรามีความรู ้มากมายเท่าทีเราต้องการจะรู ้ พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เป็ นกฎหมาย
ฉบับแรกของตํารวจทีเป็ นคัมภีร์ในการปฏิบตั ิงานทีรวมอยูด่ ว้ ยกันเป็ นเล่มเดียว ซึงจําเป็ น
อย่างยิงทีตํารวจจะต้องรู ้และเข้าใจอย่างดี ถ้าตํารวจไม่รู้วา่ มีอะไรบ้างในกฎหมายฉบับนี*
อีกทั*งไม่รู้วา่ จะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร มันจึงเป็ นเรื องทีน่าเศร้ามากสําหรับข้าราชการ
ตํารวจไทย ดังนั*นผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิงว่า ตํารวจทุกคนควรจะทําความรู ้จกั กับ พ.ร.บ.
ตํารวจฯ ไม่วา่ จะรู ้จกั แค่ผวิ เผิน รู ้จกั แบบเพือน หรื อรู ้จกั แบบคนรู ้ใจก็เลือกเอาตามระดับ
การใช้ประโยชน์ การทีเรารู ้จกั คุน้ เคย ในเวลาทีเราเกิดคําถาม เกิดข้อสงสัย เกิดกรณี
ต้องใช้เราจะได้นึกภาพออกและรู ้วา่ ควรจะไปเปิ ดทีใด อ่านตรงไหน ควรจะนําไปใช้
อย่างไร รู ้จกั รากของตัวเอง ซึงผูเ้ ขียนมองว่ามันน่าจะทําให้ “รู ้เรา” ได้ เหลือก็แต่เพียง
“รู ้เขา” เมือเวลาปฏิบตั ิงาน ก็จะทําให้เราสามารถรบชนะแล้ว
******************

