ร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวนคดี อ าญา ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕60
จัดสรรให้สาหรับหน่วยบริหารเงินกองทุน จานวนทั้งสิ้น ๑,๖80 หน่วย ได้แก่ สถานีตารวจ ๑,๔82 สถานี และ
หน่วยปฏิบัติการสืบสวนและสอบสวนในสังกัด บช. ต่าง ๆ จานวน ๑๙8 หน่วย โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
๑. หน่วยสถานีตารวจ
เกณฑ์ก ารจั ดสรรเงิน กองทุ นเพื่ อการสื บสวนและสอบสวนคดีอ าญาให้ กับ สถานีต ารวจ จานวน
๑,๔82 สถานี คิดเกณฑ์การจัดสรรให้ตามโครงสร้างสถานีตารวจ จานวนคดีที่เกิดขึ้น และร้อยละของผลการจับกุม
ดังนี้
๑.๑ เกณฑ์การจัดสรรตามโครงสร้างสถานี
ตร. มีห น่ ว ยระดั บ สถานี ต ารวจ จ านวน ๑,๔82 สถานี มีก ารจัด แบ่ งโครงสร้ า งสถานีต ารวจ
เป็น ๖ รูปแบบ ดังนี้
โครงสร้างสถานีตารวจ
-รูปแบบที่ ๑ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานสูงมาก มีผู้กากับการเป็นหัวหน้า มีรองผู้กากับการ
ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๓ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร) งานสอบสวนและ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
-รู ป แบบที่ ๒ สถานี ต ารวจที่ มี ป ริ มาณงานสู ง มี ผู้ ก ากั บ การเป็ น หั ว หน้ า มี ร องผู้ ก ากั บ การ
ทาหน้ าที่ช่วยเหลื อการปฏิบั ติงาน ๒ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสื บสวน) งานสอบสวนและหน่ว ย
ปฏิบัติการพิเศษ
-รู ป แบบที่ ๓ สถานี ตารวจที่มี ปริม าณงานรองลงมา มีส ารวัต รใหญ่เป็น หั ว หน้า มี ส ารวัต ร
ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๓ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร) งานสอบสวนและ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
-รูปแบบที่ ๔ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานรองลงมาอีก มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า มีสารวัตร
ทาหน้ าที่ช่วยเหลื อการปฏิบั ติงาน ๒ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสื บสวน) งานสอบสวนและหน่ว ย
ปฏิบัติการพิเศษ
-รูปแบบที่ ๕ สถานีตารวจที่มีปริมาณงานน้อย มีสารวัตรเป็นหัวหน้า มีรองสารวัตร ทาหน้าที่
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๓ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร) งานสอบสวนและหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษ
-รู ป แบบที่ ๖ สถานี ต ารวจที่ มี ป ริม าณงานน้ อ ยที่ สุ ด มี ส ารวั ต รเป็น หั ว หน้ า มี ร องสารวั ต ร
ทาหน้ าที่ช่วยเหลื อการปฏิบั ติงาน ๒ ด้าน (ด้านป้องกันปราบปราม และด้านสื บสวน) งานสอบสวนและหน่ว ย
ปฏิบัติการพิเศษ
เกณฑ์การจัดสรร
จากการจัดแบ่ง โครงสร้างสถานีตามรูปแบบที่ ๑-๖ ตร. จึงได้ใช้โครงสร้างดังกล่าวเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งกลุ่มสถานีตารวจ โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ ระดับ ผกก.(สน.ตามรูปแบบที่ ๑, ๒*) 392 สถานี เดือนละ ๓0,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ ระดับ ผกก.(สน.ตามรูปแบบที่ ๒**, ๓) 875 สถานี เดือนละ ๒4,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ ระดับ สวญ. (สน.ตามรูปแบบที่ ๔)
87 สถานี เดือนละ 18,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ ระดับ สว. (สน.ตามรูปแบบที่ ๕, ๖) ๑๒๘ สถานี เดือนละ ๑2,๐๐๐ บาท
คาอธิบาย
* สน.ตามรูปแบบที่ ๒ ที่มคี ดีตั้งแต่ 401 คดีขึ้นไป จัดให้อยู่กลุ่มที่ ๑
** สน.ตามรูปแบบที่ ๒ ที่มคี ดีตั้งแต่ 400 คดีลงมา
/๑.๒ เกณฑ์การจัดสรร...

-๒๑.๒ เกณฑ์การจัดสรรตามจานวนคดีที่เกิดขึ้น
ตร. ได้ใช้จานวนคดีที่หน่วยสถานีได้บันทึกข้อมูลในระบบ POLIS ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๕8 ถึง ก.ย.๒๕๕9
รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงินเป็น ๗ กลุ่มดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ ( ๑ – ๕๐ คดี)
จานวน 117 สถานี เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
กลุ่มที่ ๒ (๕๑ – 20๐ คดี)
จานวน 612 สถานี เดือนละ 6,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (20๑ – 40๐ คดี)
จานวน 349 สถานี เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ (40๑ – ๖๐๐ คดี)
จานวน 158 สถานี เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๕ (๖๐๑ – ๑,0๐๐ คดี)
จานวน ๑๓0 สถานี เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๖ (๑,0๐๑ – ๒,๐๐๐ คดี) จานวน 91 สถานี เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๗ (๒,๐๐๑ คดีขึ้นไป)
จานวน ๒5 สถานี เดือนละ ๕2,๐๐๐ บาท
๑.๓ เกณฑ์การจัดสรรตามร้อยละของผลการจับกุม
ตร. ได้ใช้จานวนผลการจับกุม ที่หน่วยสถานีได้บันทึก ข้อมูลในระบบ POLIS ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๕8
ถึง ก.ย.๒๕๕9 รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงินเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1.3.1 ร้อยละผลการจับกุม ตั้งแต่ ร้อยละ 50 – ร้อยละ 79 แบ่งตามปริมาณคดีที่เกิดเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่มที่ ๑ (คดีตั้งแต่ ๑ – 400 คดี)
จานวน ๑23 สถานี เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
กลุ่มที่ ๒ (คดีตั้งแต่ 40๑ – 1,000 คดี) จานวน 24 สถานี เดือนละ 7,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ 3 (คดีตั้งแต่ 1,00๑ คดีขึ้นไป) จานวน 15 สถานี เดือนละ 9,๐๐๐ บาท
1.3.2 ร้อยละผลการจับกุม ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป แบ่งตามปริมาณคดีที่เกิดเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่มที่ 4 (คดีตั้งแต่ ๑ – 400 คดี)
จานวน 929 สถานี เดือนละ 10,๐๐๐ บาท
กลุ่มที่ 5 (คดีตั้งแต่ 40๑ – 1,000 คดี) จานวน 263 สถานี เดือนละ 14,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ 6 (คดีตั้งแต่ 1,00๑ คดีขึ้นไป) จานวน 101 สถานี เดือนละ 18,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ – หน่วยสถานีที่มีผลการจับกุมไม่ถึงร้อยละ 5๐ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ จานวน ๒7 สถานี
๒. หน่วยปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน
เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาให้กับหน่วยปฏิบัติการสืบสวน
สอบสวน จ านวน ๑๙8 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน บก.สส.สั งกัด บช.น., ภ.๑-๙, ศชต.,
บช.ปส., สตม. และ บช.ส. และหน่วยปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน กก.สส. สังกัด บช.น., ภ.๑-๙, ศชต., บช.ก.,
บช.ปส. และ บช.ตชด. คิดเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
๒.๑ หน่วยปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน สังกัด บช.น. (ยกเว้น กก.ดส.) และ ภ.๑-๙ จานวน 92 หน่วย
ใช้เกณฑ์การจัดสรรดังนี้
๒.๑.๑ เกณฑ์การจัดสรรตามจานวนคดีที่เกิดขึ้น
ตร. ได้ใช้จานวนคดีที่หน่วยสถานีได้บันทึกข้อมูลในระบบ POLIS ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๕8 ถึง ก.ย.๒๕๕9
รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงินเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
1.) ระดับ บก.สส. ใน ภ.๑-๙ และ บช.น. จานวน ๑๐ หน่วย แบ่งเป็น ๒ กลุม่
- กลุ่มที่ ๑ (๑ –7๐,๐๐๐ คดี)
จานวน 7 หน่วย
เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (7๐,๐๐๑ คดีขึ้นไป)
จานวน 3 หน่วย
เดือนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
/2.) ระดับ กก.สส....

-32.) ระดั บ กก.สส. สั ง กั ด ภ.จว.
จานวน ๘๒ หน่วย แบ่งเป็น ๓ กลุม่
- กลุ่มที่ ๑ (๑ – ๕,๐๐๐ คดี)
- กลุ่มที่ ๒ (๕,๐๐๑ – 7,๐๐๐ คดี)
- กลุ่มที่ ๓ (7,๐๐๑ คดีขึ้นไป)

ใน ภ.๑-๙ และ สั ง กั ด บก.น. 1-9 ใน บช.น.
จานวน ๓8 หน่วย
จานวน 18 หน่วย
จานวน 2๖ หน่วย

เดือนละ ๓๒,๐๐๐ บาท
เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
เดือนละ ๔๘,๐๐๐ บาท

๒.๑.๒ เกณฑ์การจัดสรรตามจานวนผลการจับกุม
ตร. ได้ใช้จานวนผลการจับกุมที่หน่วยสถานีได้บันทึกข้อมูลในระบบ POLIS ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๕8
ถึง ก.ย.๒๕๕9 รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยแบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงินเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑.) ระดับ บก.สส. ใน ภ.๑-๙ และ บช.น. จานวน ๑๐ หน่วย แบ่งเป็น ๒ กลุม่
- กลุ่มที่ ๑ (๑ – 7๐,๐๐๐ คดี)
จานวน ๘ หน่วย
เดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (7๐,๐๐๑ คดีขึ้นไป)
จานวน ๒ หน่วย
เดือนละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
2.) ระดั บ กก.สส. สั ง กั ด ภ.จว. ใน ภ.๑-๙ และ สั ง กั ด บก.น. 1-9 ใน บช.น.
จานวน ๘๒ หน่วย แบ่งเป็น ๓ กลุม่
- กลุ่มที่ ๑ (๑ – ๕,๐๐๐ คดี)
จานวน 40 หน่วย
เดือนละ ๔๘,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ (๕,๐๐๑ – 7,๐๐๐ คดี) จานวน 21 หน่วย
เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ (7,๐๐๑ คดีขึ้นไป)
จานวน 21 หน่วย
เดือนละ ๗๒,๐๐๐ บาท
๒.๒ หน่วยปฏิบัติ การสืบสวนสอบสวน สังกัด ศชต., บช.ปส., สตม., บช.ส.,บช.น.(กก.ดส.,
กก.สายตรวจ บก.สปพ.), บช.ก. และ บช.ตชด. จานวน 10๖ หน่วย แบ่งเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน เป็น ๔ กลุ่ม
ดังนี้
-

กลุ่มที่ ๑ มี ๑ หน่วย (บก.สส.สังกัด ศชต.)
เดือนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๒ มี ๑๐ หน่วย (กก.สส. สังกัด ศชต., บก.ป.บช.ก.)
เดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๓ มี ๑ หน่วย (กก.ดส.)
เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- กลุ่มที่ ๔ มี ๙4 หน่วย
เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(บก.สส.16 หน่วย ประกอบด้วย สังกัด บช.ปส. 6 หน่วย สตม. 7 หน่วย บช.ส. 3 หน่วย
กก.สส. 78 หน่วย ประกอบด้วย สังกัด บช.ก. 60 หน่วย บช.ตชด. 16 หน่วย
บช.น. 1 หน่วย บช.ปส. 1 หน่วย)

ตามร่ า งหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ การสื บ สวนและสอบสวน
คดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จัดสรรให้หน่วยบริหารเงินกองทุน จานวนทั้งสิ้น
๑,๖80 หน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ 84,046,๐๐๐ บาท หรือใช้จ่ายไตรมาสละ
๒52,138,๐๐๐ บาท

