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สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้จัดให้มีการ วางแผนกาลังคนที่เหมาะ

สม มุ่งสรรหาบุคลากร ด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็น 

ธรรม โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถและ คุณลักษณะตามที่กาหนด 

รวมถึงให้ยึดประโยชน์ และผลสาเร็จขององค์กรเป็นสาคัญ

นำแนวทางหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายกำลังพลมาประกอบการ

พิจารณา โดยยึดหลักลำดับอาวุโส การขอกลับภูมิลำเนา และความรู้

ความสามารถ มาเป็นลำดับแรก 
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หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล 

พ.ร.บ.ตำรวจแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติม ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๔๔/๒๕๕๘                              

ลง ๔ ธ.ค.๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ 

คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๗/๒๕๖๐ ลง ๒๐ ก.พ.๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณา                      

แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

คำสั่ง ตร. ที่ ๒๙๙/๒๕๖๒ ลง ๑๐ พ.ค.๖๒ เรื่อง การมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้ง

ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมอบหมายอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งระดับ 

รอง ผกก. ลงมาใน บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรง

ตำแหนง่หัวหน้าหน่วยเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
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หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล 

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๑ และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้ง

ข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางตามนัยหนังสือ ตร. 

ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๓๒/ว๓๗ ลง ๒๐ธ.ค.๖๔ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เจา้

หน้าที่กำลังพลแตล่ะหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจ เช่น 

การบรรจุแต่งตั้งครั้งสุดท้ายไม่ครบ ๒ ปี หรือดำรงตำแหน่งที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขท้ายคำสั่ง

บรรจุหรือแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเลื่อนชั้นครั้งแรก ไม่ครบ ๒ ปี
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สรุปการแต่งตั้งโยกย้ายกำลังพล 
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ระดับ รอง สว. - รอง ผกก.



        

               

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. - รอง ผบก.  

ลำดับ ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งเลขที่ คำสั่ง ลำดับ

ออกนอกสังกัด จำนวน ๑๑ นาย

1 พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.พหลโยธิน 1102 09201 0021 ผกก.สน.ประชาชื่น 1102 09201 0023 ตร.ที่ 584/2564 ลง 12 พ.ย.64 341

2 พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย รอง ผกก.ป.สน.พหลโยธิน 1102 10202 0082
ผกก.สภ.มหาราช 
จว.พระนครศรีอยุธยา

0105 09201 0159 ตร.ที่ 585/2564 ลง 12 พ.ย.64 449

3 พ.ต.ท.ธานี จิตรธรรม
รอง ผกก.(สอบสวน) 
สน.พหลโยธิน

สน.1-851 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลำหิน สน.1-1132
บช.น.ที่ 477/2564 ลง 30 
พ.ย.64

46

4 พ.ต.ท.ศักดิพัฒน์ เหรียญทอง
รอง ผกก.(สอบสวน) 
สน.พหลโยธิน

1004 09203 0273 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลำผักชี สน.2-889
บช.น.ที่ 477/2564 ลง 30 
พ.ย.64

95

5 พ.ต.ท.รัฐฉัตร์ อัศวเลิศหิรัญ สว.สส.สน.พหลโยธิน สน.1-765 รอง ผกก.สส.สน.ดินแดง 1003 09204 0075
บช.น.ที่ 477/2564 ลง 30 
พ.ย.64

188

6 พ.ต.ท.ชัยยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0283 สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 12202 0132
บช.น.ที่ 479/2564 ลง 30 
พ.ย.64

32

7 พ.ต.ต.เชษฐพัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ สว.สส.สน.พหลโยธิน 1109 12204 0284 สว.สส.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-370
บช.น.ที่ 479/2564 ลง 30 
พ.ย.64

41

8 พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ ปราบคนชั่ว สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0267 สวป.สน.คลองตัน 1112 12202 0317
บช.น.ที่ 479/2564 ลง 30 
พ.ย.64

57

9 ร.ต.อ.ไพศร อู่ข้าวอู่น้ำ รอง สวป.สน.พหลโยธิน สน.1-764 สวป.สน.โชคชัย 1102 12202 0228
บช.น.ที่ 479/2564 ลง 30 
พ.ย.64

347

10 พ.ต.ท.แดง ศรีสมบูรณ์ สว.อก.สน.พหลโยธิน 1102 12304 0122 สว.อก.สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0225
ภ.3 ที่ 1730/2564 ลง 30 
พ.ย.64

68

11 พ.ต.ท.เพิ่ม บูรณะ สว.จร.สน.พหลโยธิน สน.1-780 สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ สสร.279
ภ.3 ที่ 1730/2564 ลง 30 
พ.ย.64

141
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เข้ามาในสังกัดฯ จำนวน ๘ นาย

1 พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 08201 0029 ผกก.สน.พหลโยธิน 1102 09201 0021 ตร.ที่ 584/2564 ลง 12 พ.ย.64 153

2 พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ บุญเต็ม
รอง ผกก.(สอบสวน) 
สน.ตลาดพลู

สน.3-546
รอง ผกก.(สอบสวน) 
สน.พหลโยธิน

สน.1-851 บช.น.ที่ 477/2564 ลง 30 พ.ย.64 10

3 พ.ต.ท.จักรพันธ์ วัชรพันธ์ธร
รอง ผกก.(สอบสวน) 
สน.คันนายาว

สน.1-606
รอง ผกก.(สอบสวน) 
สน.พหลโยธิน

1004 09203 0273 บช.น.ที่ 477/2564 ลง 30 พ.ย.64 16

4 พ.ต.ท.ชัยนาม นักไร่
รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 
บก.สอท.3

3304 09203 0118 รอง ผกก.ป.สน.พหลโยธิน 1102 10202 0082 บช.น.ที่ 478/2564 ลง 30 พ.ย.64 13

5 พ.ต.ท.เกริก แก้วแสนตอ สวป.สน.โคกคราม 1109 12202 0271 สว.จร.สน.พหลโยธิน สน.1-780 บช.น.ที่ 479/2564 ลง 30 พ.ย.64 14

6 พ.ต.ท.ชูศักดิ์ จันทมาลา สวป.สน.บางโพ 1108 12202 0167 สว.สส.สน.พหลโยธิน สน.1-765 บช.น.ที่ 479/2564 ลง 30 พ.ย.64 40

7 พ.ต.ท.เอกภัทร คูหามุข สวป.สน.ลำหิน 1110 12202 0212 สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0283 บช.น.ที่ 479/2564 ลง 30 พ.ย.64 265

8 ร.ต.อ.ณัฐวิทย์ วาสิกานนท์
รอง สว.(สอบสวน) 
สน.สุทธิสาร

1109 24203 0120 สว.สส.สน.พหลโยธิน 1109 12204 0284 บช.น.ที่ 479/2564 ลง 30 พ.ย.64 302
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สรุปการแต่งตั้งโยกย้ายกำลังพล 
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ระดับ ผบ.หมู่-รอง สว.
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ลำดับ ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งเลขที่ คำสั่ง ลำดับ

ออกนอกสังกัด จำนวน ๗ นาย

1 ร.ต.อ.อมร ช่ออัญชัน รอง สว.จร.สน.พหลโยธิน สน.1-781 รอง สว.(สอบสวน) สน.สุวินทวงศ์
1110 23203 

0072
บช.น.ที่ 27/2565 ลง 31 
ม.ค.65

148

2 ร.ต.อ.อัครชัย บางศิริ รอง สว.จร.สน.พหลโยธิน สน.1-1301 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.บช.น.
1015 11323 

0028
บช.น.ที่ 27/2565 ลง 31 
ม.ค.65

152

3 ร.ต.อ.ทัพพสาร ปานแสง รอง สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน สน.1-771 รอง สว.กก.2 บก.ปพ.
2113 11202 

0061
บช.ก.ที่ 22/2565 ลง 31 
ม.ค.65

27

4 ด.ต.สมเกียรติ อรุณเพ็ง ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4590
ผบ.หมู่ กลุ่มงานต่อต้านการละเมิดทาง
เพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต บก.ตอท.

3307 12204 
0087

บช.สอท.ที่ 13/2565 ลง 
31 ม.ค.65

106

5 จ.ส.ต.จีรพงษ์ มีแสง ผบ.หมู่ (จร.) สน.พหลโยธิน 1102 14205 1452 ผบ.หมู่ (ป.) กก.2 บก.ปส.1
2202 12202 

0110
บช.ปส.ที่ 23/2565 ลง 31 
ม.ค.65

28

6 ส.ต.อ.ธีรเนตร ทองไหม
ผบ.หมู่ (ปจว.ธร.)(ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4587 ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.4
3305 12204 

0075
บช.สอท.ที่ 13/2565 ลง 
31 ม.ค.65

49

7 ส.ต.อ.อภิชิต สุขจิต ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4515
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบญจลักษ์ 
จว.ศรีสะเกษ

ปศก.4551
ภ.3 ที่ 145/2565 ลง 31 
ม.ค.65

195



        

               

เข้ามาในสังกัดฯ จำนวน ๑๗ นาย

1 จ.ส.ต.ปรากรม จรลี ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 12301 1040
ผบ.หมู่ (จร.) 
สน.พหลโยธิน

1102 14205 1468
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

469

2 ส.ต.ท.ภานุพงษ์ วิชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลำหิน ปน.1-6474
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-6894
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

991

3 ส.ต.ต.จักรี ใต้จันทร์กอง
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 
บก.อคฝ.

1014 12202 2740
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4519
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

80

4 ส.ต.ต.ชาญณรงค์ รัชตะวรรณ
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 2 
บก.อคฝ.

1014 12202 1079
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4548
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

157

5 ส.ต.ต.ณัฐพงศ์ อินต๊ะนัย
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 
บก.อคฝ.

1014 12202 0398
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4553
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

219

6 ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ พรมโสภา
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูง
ชน 1 บก.อคฝ.

1014 12202 1464
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4529
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

248

7 ส.ต.ต.ทัศยุ พิมพ์หิน
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูง
ชน 2 บก.อคฝ.

1014 12202 2378
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-6899
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

290

8 ส.ต.ต.ธนาวุฒิ ทองหนู
ผบ.หมู่ งานอารักขา 2 กก.อารักขา 
2 บก.อคฝ.

1014 12202 1055
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4526
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

344

9 ส.ต.ต.พิรุฬห์ เตจะนะตา
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 
บก.อคฝ.

1014 12202 0490
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4549
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

553

10 ส.ต.ต.พุททรง สุภาพ
ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 
2 บก.อคฝ.

1014 12202 1306
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4535
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

573

11 ส.ต.ต.วรวุฒิ ลาสิงห์
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูง
ชน 1 บก.อคฝ.

1014 12202 1527
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4531
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

679

12 ส.ต.ต.วรรณวิทย์ ทิพย์พาวัลย์
ผบ.หมู่ งานควบคุมจราจร 
วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 
บก.จร.

1002 12205 1249
ผบ.หมู่ (สส.) 
สน.พหลโยธิน

1109 14204 0456
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

676

13 ส.ต.ต.วาริชัย ไชยวงค์
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 
บก.อคฝ.

1014 12202 0530
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4600
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

704

14 ส.ต.ต.สรรเสริญ พรหมลัทธิ
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 
บก.อคฝ.

1014 12202 0327
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4552
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

816

15 ส.ต.ต.เสฐียรพงษ์ สุขเพชร
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูง
ชน 2 บก.อคฝ.

1014 12202 2435
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4545
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

893

16 ส.ต.ต.อนุวัฒน์ ยาดี
ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 
2 บก.อคฝ.

1014 12202 0975
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-6895
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

923

17 ส.ต.ต.อัฐพล อินทอง
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 
บก.อคฝ.

1014 12202 0606
ผบ.หมู่ (ป.) 
สน.พหลโยธิน

ปน.1-4539
บช.น.ที่ 28/2565 ลง 31 
ม.ค.65

961
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การพัฒนากำลังพล 
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ด้านการพัฒนากำลังพล

เน้นประชุมผู้บริหารเพื่อบูรณาการความร่วมมือของแต่ละฝ่าย 

ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
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ประชุมข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน ทุกเดือน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาล, ตร., บช.น., บก. 
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจและถือปฏิบัติ และกำชับข้อกฎหมายเพื่อให้ จนท.ตร.ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
อย่างถูกต้อง

ด้านการพัฒนากำลังพล
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มีการตรวจอุปกรณ์ความพร้อม และทบทวนยุทธวิธีให้แก่ 
จนท.สายตรวจ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกผลัด

ด้านการพัฒนากำลังพล
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มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจประจำสัปดาห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่

ด้านการพัฒนากำลังพล



รายงานผลการบริหารและพัฒนากำลังพล 
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จัดการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับข้าราชการตำรวจ

ด้านการพัฒนากำลังพล
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้จัดให้มีการประเมินผลงาน พิจารณาความดีความชอบ

ที่ชัดเจนและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

เป็นไปตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้า

ราชการตำรวจพ.ศ.2556 แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการตำรวจ (แนบท้ายหนังสือตร.ที่ 0009.26/ว 66 ลง 25 ก.ย.57) 

ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นตามกำหนด ตามหลักเกณฑ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีสิทธิที่จะ

เสนอแนวทางต่างๆ
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คำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน ครึ่งปีแรก



บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ  

ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย. ๖๔)



บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ  

ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก (๑ เม.ย. ๖๔)
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บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ  

ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง ๑ ต.ค. ๖๔)



บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ  

ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง ๑ ต.ค. ๖๔)



บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ  

ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง ๑ ต.ค. ๖๔)
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การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญกาลังใจ
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สร้างขวัญกาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
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สร้างขวัญกาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
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ประดับยศ ร.ต.ต. กดต.รุ่น ๑๑
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ประดับยศ ร.ต.ต. กดต.รุ่น ๑๑
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จัดการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี
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