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รายงานผลการบริหารและพัฒนาก าลังพล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 
 ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการต ารวจ”
หมายถึง บุคคลที่ไดรับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง ข้าราชการในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต ารวจ โดยได้รับเงินเดือน
จากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง มีข้าราชการต ารวจในสังกัด
จ านวนทั้งส้ิน  ๑๔๘ ราย  แบ่งเป็นระดับสัญญาบัตรจ านวน  ๔๗  ราย และระดับประทวน ๑๐๑ ราย 
ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 
จ านวนก าลงัพลในสงักดัสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ในปงีบประมาณ ๒๕๖๔ ในภาพรวม 

ระดับ กรอบอัตราก าลัง 
(ต าแหน่ง) 

คนครอง 
(ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งว่าง 
(ต าแหน่ง) 

สัญญาบัตร ๖๖ ๔๗ ๑๙ 
ประทวน ๒๐๐ ๑๐๑ ๙๙ 

รวม ๒๖๖ ๑๔๘ ๑๑๘ 
 
แยกเป็นแต่ละสายงาน 
งานธุรการ 

ระดับ กรอบอัตราก าลัง 
(ต าแหน่ง) 

คนครอง 
(ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งว่าง 
(ต าแหน่ง) 

สัญญาบัตร ๒ ๒ - 
ประทวน ๗ ๔ ๓ 

รวม ๙ ๖ ๓ 
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งานสืบสวน 
ระดับ กรอบอัตราก าลัง 

(ต าแหน่ง) 
คนครอง 
(ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งว่าง 
(ต าแหน่ง) 

สัญญาบัตร ๘ ๔ ๔ 
ประทวน ๑๙ ๑๘ ๑ 

รวม ๒๗ ๒๒ ๕ 

งานจราจร 
ระดับ กรอบอัตราก าลัง 

(ต าแหน่ง) 
คนครอง 
(ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งว่าง 
(ต าแหน่ง) 

สัญญาบัตร ๖ ๖ - 
ประทวน ๖๖ ๓๗ ๒๙ 

รวม ๗๒ ๔๓ ๒๙ 

งานสอบสวน 
ระดับ กรอบอัตราก าลัง 

(ต าแหน่ง) 
คนครอง 
(ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งว่าง 
(ต าแหน่ง) 

สัญญาบัตร ๓๓ ๒๑ ๑๒ 
ประทวน ๑๕ ๒ ๑๓ 

รวม ๔๘ ๒๓ ๒๕ 

งานป้องกันปราบปราม 
ระดับ กรอบอัตราก าลัง 

(ต าแหน่ง) 
คนครอง 
(ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งว่าง 
(ต าแหน่ง) 

สัญญาบัตร ๑๖ ๑๒ ๔ 
ประทวน ๙๓ ๔๐ ๕๓ 

รวม ๑๐๙ ๕๒ ๕๗ 
การสญูเสียข้าราชการต ารวจในสงักัด 
 สาเหตุของการสูญเสียข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง มีดังนี้ 
  (1) เกษียณอายุราชการ 
  (2) ถึงแกกรรม 
  (3) ลาออก 
  (4) ถูกสั่งให้ออก หรือ ถูกส่ังปลดออก หรือ ถูกสั่งไล่ออก 
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  (๕)การโอนไปรับราชการสังกัดอื่น 
 ในปงีบประมาณ พ.ศ.2564 สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง มีการสูญเสียอัตราก าลังพล 
ในสังกัด จ านวนทั้งส้ิน ๗ ราย ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
สาเหตุการ

สูญเสีย 
เกษียณอายุ

ราชการ 
ถึงแก่กรรม ลาออก ไล่ออก/ปลด

ออก 
โอนไปรับ
ราชการอื่น 

รวม 

สัญญาบัตร ๕ - - - - ๕ 
ประทวน - ๑ ๑ - - ๒ 

รวม ๕ ๑ ๑ - - ๗ 

 

 การด าเนินนโยบายด้านการบริหารก าลังพล 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งตั้งโยกย้ายก าลังพลที่เป็นธรรม  
 2. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
 3. การพิจารณาความดี ความชอบ  
 4. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัด  
 5. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละสายงาน ตามนัยค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 537/2555  
     ลง วันที่ 27 กันยายน 2555 และค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 538/2555  
     ลง วันที่ 27 กันยายน 2555 ให้ชัดเจน 
 

 การด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาก าลังพล 
 1. การริเริ่มการพัฒนาก าลังพลให้เป็นผู้อยู่ในกฎ ระเบียบวินัยข้าราชการต ารวจโดยเคร่งครัด  
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก าลังพลในสังกัด ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ  
 3. ส่งเสริมคุณธรรม และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  
 4.  ดู แ ล แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร ต า ร ว จ ใ น สั ง กั ด
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 ด้านการบริหารก าลังพล 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งต้ังโยกย้ายก าลังพลท่ีเป็นธรรม 
  - สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ได้จัดให้มีการวางแผนก าลังคนที่เหมาะสม มุ่งสรรหา
บุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะตามที่ก าหนด รวมถึงให้ยึดประโยชน์และผลส าเร็จขององค์กรเป็นส าคัญ 
  - น าแนวทางหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายก าลังพล มาประกอบการพิจารณา โดยยึด
หลักล าดับอาวุโส การขอกลับภูมิล าเนา และความรู้คสามสามารถ มาเป็นล าดับแรก 
  - หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายก าลังพล 
    พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ตามค าส่ังหัวหน้า คสช.ที่ 
๔๔/๒๕๕๘ ลง ๔ ธ.ค.๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ 
    ค าส่ังหัวหน้า คสช.ที่ ๗/๒๕๖๐ ลง ๒๐ ก.พ.๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบ
การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
    ค าส่ัง ตร. ที่ ๒๙๙/๒๕๖๒ ลง ๑๐ พ.ค.๖๒ เรื่อง การมอบหมายอ านาจการ
ส่ังแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ซึ่งมอบหมายอ านาจการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ด ารงต าแหน่งระดับ รอง 
ผกก. ลงมาใน บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ ผบช. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยเป็นผู้ส่ังแต่งตั้ง 
    กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ พ.ศ.๒๕๖๑ และ กฎ ก.ตร.ว่า
ด้วยการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางตามนัยหนังสือ ตร. 
ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๓๒/ว๓๗ ลง ๒๐ ธ.ค.๖๔ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เจ้าหน้าที่ก าลังพล
แต่ละหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการต ารวจ เช่น การบรรจุแต่งตั้งครั้งสุดท้าย
ไม่ครบ ๒ ปี หรือด ารงต าแหน่งที่ยังอยู่ภายใต้เง่ือนไขท้ายค าส่ังบรรจุหรือแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเล่ือนชั้นครั้ง
แรก ไม่ครบ ๒ ปี 
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สรุปการแต่งต้ังโยกย้ายก าลังพล ระดับ สารวัตร - ผู้ก ากับการ วาระประจ าปี 2564 
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สรุปการแต่งต้ังโยกย้ายก าลังพล ระดับ ผู้บังคับหมู่ – รองสารวัตร วาระประจ าปี 2564 

 

  
 

 
 2. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
  - สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ได้จัดให้มีการประเมินผลงาน พิจารณาความดี
ความชอบที่ชัดเจนและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  - เป็นไปตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการต ารวจ พ.ศ.2556 แนวทางปฏิบัติส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ต ารวจ (แนบท้ายหนังสือ ตร.ที่ 0009.26/ว 66ลง 25ก.ย.57) 
  - ประชุมพิจารณาการเล่ือนขั้นตามก าหนด ตามหลักเกณฑ์ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีสิทธิที่
จะเสนอแนวทางต่างๆ 
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แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ 
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แบบประเมินผลการปฏบิัตริาชการขา้ราชการต ารวจ 
ระดับ ผู้บังคับหมู่ - รองผู้ก ากับการ 
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แบบประเมินผลการปฏบิัตริาชการขา้ราชการต ารวจ 
ระดับ ผู้ก ากับการ 
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ขั้นตอนการปฏบิัต ิการจดัท าผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของข้าราชการต ารวจ 
 
 
 
 

ก่อนการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
ขณะประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
หลังการประเมิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับการประเมิน 

ผู้ประเมิน/ผู้ตรวจสอบ 

ผู้ประเมิน/ผูร้ับการประเมิน 

1. บันทึกและรายงานผลงาน 
2. อ้างอิงประกอบการด าเนินการ 
3. เก็บส าเนาผลงานท่ีผู้ประเมินและผู้ตรวจสอบไว้กับตนเอง 1 
ชุด เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการประเมินหรือร้องทุกข์ 

ผู้ประเมิน 
1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน 
3. ส่งผลการประเมินและรายงานผลงานไปยังผู้ตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบผลงานและผลการประเมินท่ีผู้ประเมินได้ประเมินไว้ 
2. กรณีเห็นชอบกับผลการประเมินให้ลงนามรับรอง 
3. กรณีไม่เห็นชอบ 
   3.1 ให้เรียกผู้ประเมินและผู้รับการประเมินชี้แจง 
   3.2 ปรับเปล่ียนผลการประเมิน 

ผู้ประเมิน 
1. แจ้งผลการประเมินตามแบบใน ภาค ค 
2. ส าเนาแบบประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบโดยเร็วหรือ
อย่างช้าไม่เกิน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีการประเมินเสร็จส้ิน 

ผู้ตรวจสอบ 
1. มีหน้าท่ีเอาใจใส่ติดตามผลการประเมินจากผู้ประเมิน 
2. รับทราบผลการประเมินให้ลงลายมือช่ือในแบบแจ้งผลการ
ประเมิน 
3. หากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง 
   3.1 เข้าพบผู้ประเมินและหรือผู้ตรวจสอบ เพื่อช้ีแจง
ข้อเท็จจริง 
   3.2 ร้องทุกข์ตามกฎหมาย หรือ ระเบียบท่ี ตร. ก าหนด 

หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ดังน้ี 
1. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
2. ก าหนดรูปแบบการรายงานผลงาน 
3. ก าหนดระยะการรายงานผลงาน  
4. จัดเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าหน้าท่ีรวบรวมผลงาน
ตรวจสอบ และลงนามรับรอง รายงานผลงานที่ผู้รับ
การประเมินเสนอ 
5. ส่งหลักฐานตามข้อ 1,2,3 ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
6. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูง
กว่ามาตรฐานกลาง 
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 การเลื่อนข้ันเงินเดือน ปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
  การค านวณโควตา เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 2564 
ครั้งท่ี 1 ครึ่งปีแรก(1เม.ย.64) 

ช้ันสัญญาบัตร คน/ค านวณโควตา ได้ เศษ 
รองผู้ก ากับการ 6X29%  = 1.74 1 0.74 
สารวัตร 13X29%  = 3.77 3 0.77 
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม 11X29%  = 3.19 3 0.19 
รองสารวัตรจราจร 18X29%  = 5.22 5 0.22 
รองสารวัตรสืบสวน 6X29%  = 1.74 1 0.74 
รองสารวัตร(สอบสวน) 13X29%  = 3.77 3 0.77 
รองสารวัตรอ านวยการ 4X29%  = 1.16 1 0.16 

รวม 20.59 17 3.59 
  

ช้ันประทวน คน/ค านวณโควตา ได้ เศษ 
ฝ่ายป้องกันปราบปราม 23X29%  = 6.67 6 0.67 
ฝ่ายจราจร 18X29%  = 5.22 5 0.22 
ฝ่ายสืบสวน 13X29%  = 3.77 3 0.77 
ฝ่ายสอบสวน 4X29%  = 1.66 1 0.66 
ฝ่ายอ านวยการ 4X29%  = 1.66 1 0.66 

รวม 18.98 16 2.98 
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  การค านวณโควตา เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 2564 
ครั้งท่ี 2 ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.64) 

ช้ันสัญญาบัตร คน/ค านวณโควตา ได้ เศษ 
รองผู้ก ากับการ 6X29%  = 1.74 1 0.74 
สารวัตร 13X29%  = 3.77 3 0.77 
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม 15X29%  = 4.35 4 0.35 
รองสารวัตรจราจร 21X29%  = 6.09 6 0.09 
รองสารวัตรสืบสวน 8X29%  = 2.32 2 0.32 
รองสารวัตร(สอบสวน) 14X29%  = 4.06 4 0.06 
รองสารวัตรอ านวยการ 4X29%  = 1.16 1 0.16 

รวม 23.49 21 2.49 
  

ช้ันประทวน คน/ค านวณโควตา ได้ เศษ 
ฝ่ายป้องกันปราบปราม 17X29%  = 4.93 4 0.93 
ฝ่ายจราจร 15X29%  = 4.35 4 0.35 
ฝ่ายสืบสวน 11X29%  = 3.19 3 0.19 
ฝ่ายสอบสวน 4X29%  = 1.16 1 0.16 
ฝ่ายอ านวยการ 4X29%  = 1.16 1 0.16 

รวม 14.79 13 1.79 
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3. การพิจารณาความดี ความชอบ 
   การขอเลื่อนยศ ปฏิบติัตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังยศ 
พ.ศ.2554 
      การเลื่อนยศข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร และช้ันประทวน ท่ีผ่านประเมินตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 รายชื่อข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร ที่ได้รับการเล่ือนยศ  ตามค าส่ังกองบัญชาการต ารวจนคร
บาล ที่ 359/ 2564  ลง 23 กันยายน  2564  จ านวน 3 ราย มีดังนี้ 
 1. ร.ต.ท.อัยยรัช  ศศิธรเวชกุล   รอง สว.(สอบสวน)สน.บางโพงพาง เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. 
 2. ร.ต.ท.ไพสิฐ  ทรัพย์ทวี   รอง สว.(สอบสวน)สน.บางโพงพาง เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. 
 3. ร.ต.ท.หญิง จิราภา  ใสแรม   รอง สว.(สอบสวน)สน.บางโพงพาง เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. 

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป 

 รายชื่อข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร ที่ได้รับการเล่ือนยศ  ตามค าส่ังกองบัญชาการต ารวจนคร
บาล ที่ 452/ 2564  ลง 18 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 6 ราย  มีดังนี้ 
 1. ร.ต.ท.ค านึง  มาตราเงิน   รอง สว.(สส.)สน.บางโพงพาง  เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. 
 2. ร.ต.ท.พิทยา  วิลาวรรณ์   รอง สว.(สส.)สน.บางโพงพาง  เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. 
 3. ร.ต.ท.รชต  พงศ์ประยูร   รอง สว.(จร.)สน.บางโพงพาง  เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. 
 4. ร.ต.ท.ส าราญ  พงษ์สังกา   รอง สว.(จร.)สน.บางโพงพาง  เป็น ว่าที่ ร.ต.อ. 
 5. ร.ต.ต.พจน์  ฉ่ ากิ่ง    รอง สว.(จร.)สน.บางโพงพาง  เป็น ว่าที่ ร.ต.ท. 
 6. ร.ต.ต.ธีระเดช  อุเทศ   รอง สว.(จร.)สน.บางโพงพาง  เป็น ว่าที่ ร.ต.ท. 

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2564  เป็นต้นไป 

 รายชื่อข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร ที่ได้รับการเล่ือนยศ  ตามค าส่ังกองบัญชาการต ารวจนคร
บาล ที่ 503/ 2564  ลง 9 ธันวาคม 2564  จ านวน 1 ราย  มีดังนี้ 
 1. ร.ต.อ.เฉลิมวุฒิ  จันทร์นิธิโชติ  สวป. สน.บางโพงพาง  เป็น ว่าที่ พ.ต.ต. 

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  7  ธันวาคม  2564  เป็นต้นไป 
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   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ 
  ด าเนินการตามแนวทางท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  ผนวก ก.แนบท้ายหนังสือ ตร.ท่ี 
0009.224/ ว 14 ลง 27 ก.พ.2557 แนวทางการพิจารณาและขั้นตอนในการปฏิบัติประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรัยญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราการต ารวจ ลูกจ้างประจ า 
คู่สมรสของข้าราชการต ารวจช้ันผู้ใหญ่ และพนักงานราชการ 
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 4. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัด  
    - จัดพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ท่ีได้รับการ
เลื่อนยศสูงข้ึน 
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- การสร้างขวัญก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

  - จัดแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี 
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5. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละสายงาน 
    ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 537/2555 ลง วันที่ 27 กันยายน 2555 และค าส่ัง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 538/2555 ลง วันที่ 27 กันยายน 2555 ให้ชัดเจน 
 

1. หัวหน้างานในสถานีต ารวจ ก าหนดให้ 
ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ี 

1.1 รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม  เป็นหัวหน้างานอ านวยการและงานป้องกันปราบปราม 
1.2 รองผู้ก ากับการจราจร  เป็นหัวหน้างานจราจร  
1.3 รองผู้ก ากับการสืบสวน  เป็นหัวหน้างานสืบสวน  
1.4 รองผู้ก ากับการสอบสวนที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นหัวหน้างานสอบสวน  

เป็นหัวหน้างานสอบสวน  

2. หน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจ ก าหนดให้  
ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ี 

2.1 หัวหน้าสถานีต ารวจ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน อ านวยการส่ังการ 
ควบคุม ก ากับ ดูแล ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการฝึกอบรม โดย
ปฏิบัติงานตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา 
ภายในเขตอ านาจ ความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ การ
ปกครอง ในภาพรวมของสถานีต ารวจ รวมทั้งความ
รับผิดชอบในด้านการงานและการปกครองบังคับบัญชา 
ถัดรองลงไปจากผู้บังคับบัญชา กองบังคับการต ารวจ
นครบาล 5  

2.2 สารวัตรอ านวยการ/หัวหน้างานฝ่าย
อ านวยการ  

- รับผิดชอบการส่ังการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานอ านวยการ 
ได้แก่ งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผน
ประจ าปี งานธุรการ งานสารบรรณ งานก าลังพล งาน
อบรมและ วิชาการ งานสวัสดิการ งานพัฒนาองค์กร 
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งานการเงิน งานพัสดุ งานพลาธิการและสรรพาวุธ งาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ งานจัดการเรื่องสินบน เงินรางวัล 
ค่าตอบแทน งานประชาสัมพันธ์ งานจัดอาหารเล้ียง
ผู้ต้องหา งานทะเบียน คนต่างด้าวและการขออนุญาต 
งานดูแลห้องประชุมและ จัดการประชุม เป็นต้น 
- ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน
อ านวยการตาม อ านาจหน้าที่ 
 

2.2.1 รองสารวัตรปฏิบัติงาน อ านวยการ  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอ านวยการตามอ านาจหน้าที่  
2.2.2 ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติงาน อ านวยการ  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอ านวยการตามอ านาจหน้าที่  

ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ี 
2.3 หัวหน้างานป้องกันปราบปราม  รับผิดชอบการส่ังการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน 
ปราบปราม ได้แก่ งานการข่าว งานจัดท าแผนที่ ระบบ 
ข้อมูลอาชญากรรม งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง 
งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ -ส่งวิทยุของสถานี
ต ารวจ งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด งาน
พิทัก ษ์เด็ก เยาวชน และสตรีงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) 
เป็นต้น  

2.3.1 สารวัตรป้องกันปราบปราม  ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ปรับปรุงแก้ ไขการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน
ป้องกันปราบปราม ตามอ านาจหน้าที่  

2.3.2 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามตาม
อ านาจ หน้าที่  

2.3.3 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามตาม
อ านาจ หน้าที่  
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2.4 หัวหน้างานจราจร  รับผิดชอบการส่ังการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร ได้แก่ 
งานบังคับใช้กฎหมายจราจร งานจราจรตามโครงการ 
พระราชด าริ เป็นต้น  

2.4.1 สารวัตรจราจร  ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงานจราจร
ตามอ านาจ หน้าที่  

2.4.2 รองสารวัตรจราจร  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอ านาจหน้าที่  
2.4.3 ผู้บังคับหมู่งานจราจร  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอ านาจหน้าที่  

ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ี 
2.5 หัวหน้างานสืบสวน  รับผิดชอบการส่ังการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร ได้แก่ 
การ แสวงหาพยานหลักฐาน และผู้กระท าผิด เป็นต้น  

2.5.1 สารวัตรสืบสวน  ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน
สืบสวนตามอ านาจ หน้าที่  

2.5.2 รองสารวัตรสืบสวน  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอ านาจหน้าที่  
2.5.3 ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอ านาจหน้าที่  
2.6 หัวหน้างานสอบสวน  รับผิดชอบการส่ังการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวน 
ได้แก่ การวางแผนสอบสวน การร่วมสอบสวนคดี
อุกฉกรรจ์ หรือ คดีส าคัญพิจารณามอบหมายคดีให้
พนักงานสอบสวน เป็นต้น  

2.6.1 พนักงานสอบสวน ผู้ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิดอาญาทุก 
ประเภทยกเว้นประเภทและลักษณะของคดีที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนช านาญการพิเศษ 
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ถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  
2.6.2 พนักงานสอบสวน  ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิดอาญา 

ทุกประเภท ยกเว้นประเภทและลักษณะของคดีที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนช านาญการถึง 
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  

2.6.3 ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอ านาจหน้าที่  
 

 ด้านการพัฒนาก าลังพล 
 การพัฒนาก าลังพล คือ การกระตุ้นให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบาง
โพงพางปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ค าส่ัง กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต 
มีพลังใจ ในการท างาน การพัฒนาก าลังพลด้านวิชาการ อาจท าได้โดยการส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การ
อบรม การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือ การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 
 1. การริเริ่มการพัฒนาก าลังพลให้เป็นผู้อยู่ในกฎ ระเบียบวินัยข้าราชการต ารวจโดยเคร่งครัด  
ตามค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 1212/2537 ลง 1 ตุลาคม 2537 ได้วางแนวทางให้ผู้บังคับบัญชา 
ให้มีหน้าที่ก ากับดูแลระเบียบวินัย ความประพฤติ และทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด เพื่อ
เป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความเหมาะสม ดังนี้.- 
  1.1 คอยก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอาการซึมเศร้า เส่ียงต่อการก่ออัตวินิบาตกรรม
หรือติดการพนัน ยาเสพติด ปัญหาชู้สาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคประต าตัวอื่นๆ 
  1.2 คอยก ากับดูแล เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญการถูก
ฟ้องร้องเรื่องหนี้สิน 
  1.3 ก ากับดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น สวัสดิการอาหารกลางวัน ทุนการศึกษาบุตร 
  1.4 ก ากับดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวกับอาคารบ้านพักของทางราชการ 
  1.5 ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริม 
  1.6 การให้ออก ไล่ออกจากราชการ เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหารก าลังพล 
การให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการ มีสาเหตุหลายประการ เช่น การลาออก การย้าย หรือโอน การ
ให้ออก เกษียณอายุ การเกลี่ยก าลังพลเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นต้น 
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 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการ
ต ารวจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านความรู้ คือ ทักษะทางภาษา เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงความรู้ในด้านกฎหมาย 
  2. ด้านทัศนคติ 
  3. ด้านบุคลิกภาพ 
 
 การด าเนินการ 
  1. ประชุมก าชับ ส่ังการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ วินัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก าลังพลในสังกัด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทุก
รูปแบบ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการจดัข้าราชการต ารวจในสังกัดเข้ารับ 
การฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ที่ทางกองบังคับการต ารวจนครบาล ๕ กองบัญชาการต ารวจนครบาล หรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดขึ้นแล้ว ทางสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการต ารวจและบุคลากรในสังกัด ในด้านต่าง ๆ  ทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ได้แก่
งานป้องกันปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจรและงานธุรการ รวมถึงการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยข้าราชการต ารวจและการฝึกยุทธวิธีส าหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการต ารวจใน
สังกัด ที่ทางสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ได้จัดให้แก่ข้าราชการต ารวจและบุคลากรในสังกัดนั้น 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการต ารวจระดับผู้ปฏิบัติ  ระดับผู้บังคับหมู่และระดับรอง
สารวัตร และมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลาการด้านงานป้องกันปราบปราม 
 จ านวนผู้เข้าอบรม  ๕๒ นาย 
(๒) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลาการด้านงานอ านวยการ 
 จ านวนผู้เข้าอบรม  ๖ นาย 
 (๓) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานสอบสวน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  ๒๓ นาย 
(๔) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานสืบสวน 
 จ านวนผูเ้ข้าอบรม  ๒๒  นาย 
(๕) การฝึกอบรมพัฒนาบุคลาการงานจราจร 
 จ านวนผูเ้ข้าอบรม   ๔๓ นาย 
 (๖) การฝึกกอบรมเสริมสรางวินัยข้าราชการต ารวจ และฝึกยุทธวิธีต ารวจ 
 จ านวนผูเ้ข้าอบรม ๑๔๐   นาย 
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3. ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการต ารวจในสังกัด 
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 ปัญหาและอุปสรรค 
   
๑.การขาดแคลนบุคลากร 
 โดยกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ ๒๒๖ ต าแหน่ง มีคนครอง  ๑๔๘ ต าแหน่ง มีต าแหน่งว่าง 
๑๑๘ ต าแหน่ง 
๒.การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะตรงตามสายงาน โดยเฉพาะ งานอ านวยการ การเงิน งบประมาณ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 
๑.เพิ่มอัตราก าลังพลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.สรรหาบุคลากรที่มีทักษะตรงกับสายงาน 
 

................................................................................................................................ 


