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ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และโยกย้ายข้าราชการตารวจตามหลักอาวุโส
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตารวจตามหลักอาวุโส
ในระหว่างรอการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการตารวจ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตารวจตามหลักอาวุโสนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจให้ดาเนินการตามหลักอาวุโสซึ่งหมายความว่า
ข้าราชการตารวจผู้มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งของข้าราชการตารวจในแต่ละระดับ (อายุงานในแต่ละระดับ)
ที่มีความเหมาะสมให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์นี้จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น โดยกาหนด
ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งในแต่ละระดับและคุณ สมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
ระดับตำแหน่ง

ยศ

ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง
ในแต่ละระดับไม่น้อยกว่ำ

จเรตำรวจแห่งชำติ
และ รองผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
เลื่อนเป็น ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
เลื่อนเป็น จเรตำรวจแห่งชำติ
และ รองผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ผู้บัญชำกำร เลื่อนเป็น
ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
รองผู้บัญชำกำร เลื่อนเป็น
ผู้บัญชำกำร
ผู้บังคับกำร เลื่อนเป็น
รองผู้บัญชำกำร
รองผู้บังคับกำร เลื่อนเป็น ผู้บังคับกำร

พลตำรวจเอก

๑ ปี

พลตำรวจโท

๑ ปี

พลตำรวจโท

๑ ปี

พลตำรวจตรี

๑ ปี

พลตำรวจตรี

๒ ปี

พันตำรวจเอก
ซึ่งได้รับอัตรำเงินเดือน
พันตำรวจเอก (พิเศษ)
พันตำรวจเอก

๕ ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมหลักเกณฑ์
กำรเลื่อนยศเป็น พลตำรวจตรี
๕ ปี

ผู้กำกับกำร เลื่อนเป็น รองผู้บังคับกำร
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ระดับตำแหน่ง

ยศ

ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง
ในแต่ละระดับไม่น้อยกว่ำ

รองผู้กำกับกำร เลื่อนเป็น ผู้กำกับกำร
สำรวัตร เลื่อนเป็น รองผู้กำกับกำร
รองสำรวัตร เลื่อนเป็น สำรวัตร

พันตำรวจโท
พันตำรวจโท
ร้อยตำรวจเอก

๔ ปี
๖ ปี
๗ ปี

ทั้งนี้ ข้าราชการตารวจที่มีระดับตาแหน่ง ระยะเวลา และคุ ณสมบัติตามวรรคหนึ่งให้ถือว่า
เป็นข้าราชการตารวจที่อยู่ในหลักอาวุโสเดียวกันโดยให้พิจารณาข้าราชการตารวจที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
ได้เรียงลาดับอาวุโสไว้แล้วได้รับการพิจารณาเรียงตามลาดับอาวุโสร้อยละสามสิบสามของจานวนตาแหน่งว่าง
ในระดับ เดียวกั น ในหลักเกณฑ์ ต ามข้อ ๓ สาหรับ ข้าราชการตารวจที่ มีระดั บตาแหน่ ง ระยะเวลา
และคุณสมบัติไม่ครบตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นข้าราชการตารวจที่ไม่อยู่ในหลักอาวุโส
ไม่ให้นาวิธีนับอาวุโสในการรักษาราชการแทนของข้าราชการตารวจมาใช้ในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการตารวจตามหลักเกณฑ์นี้
การแต่งตั้งข้าราชการตารวจที่อยู่ในหลักอาวุโสเดียวกันให้ไปดารงตาแหน่งในระดับเดียวกัน
หรือเลื่อนตาแหน่ งสูงขึ้น ให้ พิ จารณาโดยคานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถ ตลอดจนผลงาน
และประโยชน์ แ ก่ท างราชการตารวจตามนัยแห่ งมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔)
ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทยประกอบกั น เพื่ อ ให้ ข้ าราชการต ารวจได้ รับ ความเป็ น ธรรม
ในการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ย สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ ไม่ ต กอยู่ ใ นอาณั ติ ข องผู้ ใ ด
มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่และตาแหน่งของตน
การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตารวจให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อจากข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
รองผู้บัญชาการ และรองผู้บังคับการ แล้วแต่กรณี ที่มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
และจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบเก้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีเวลาราชการเหลือไม่เกินหกเดือน
ในกรณีที่เป็นการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในตาแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม - ลดได้ในตัวเองทุกกรณี
ให้มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓ ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจที่กาหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
และไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔ ข้าราชการตารวจที่เห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายให้ร้องทุกข์
หรือร้องเรียนต่อผู้ บั งคับ บั ญ ชาได้ ต ามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่ งชาติ ในกรณี ที่ ข้าราชการตารวจ
หรื อ บุ ค คลใดพบหรื อ ทราบว่ า มี ก ารเรี ย ก รั บ หรื อ กระท าด้ ว ยประการอื่ น ใดอั น มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ผลประโยชน์แลกเปลี่ยนตอบแทนในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ให้ แจ้ งเบาะแส พฤติ การณ์ และตั วบุ คคลอั นสามารถน าไปสู่ การสื บสวนข้ อเท็ จจริ งต่ อไป โดยไม่ จ าเป็ น
ต้อ งแจ้ งชื่อ และที่ อ ยู่ ต่ อ ศู น ย์อ านวยการต่ อต้ านการทุ จ ริต แห่ งชาติ (ศอตช.) กระทรวงยุติ ธ รรม
เพื่อตรวจสอบและนาตัว ผู้กระทาความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยทางการจะรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
ข้อ ๕ ในกรณี มี ข้อ สงสัยหรือปั ญ หาการตีค วามตามหลั กเกณฑ์ ก ารแต่ งตั้ งและโยกย้าย
ข้าราชการตารวจนี้ ให้ ก.ตร. เป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของ ก.ตร. ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้
นายกรัฐมนตรีทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

