-1แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดระบบการบริหาร
การปฏิบัติงานดานการป!องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษา
ความสงบเรียบรอย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนใหเหมาะสมกับ
ความตองการของแตละทองถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559
ตามที่ ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแหงชาติ ฉบั บ ที่ 111/2557 ลงวั น ที่
21 กรกฎาคม 2557 แก$ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 7 แหง พ.ร.บ.ตํ า รวจแหงชาติ พ.ศ.2547
ให$สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปราม
การกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร$อย และการรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนให$เหมาะสมกับความต$องการของแตละท$องถิ่นและชุมชน โดยต$องให$องค9กรปกครอง
สวนท$ อ งถิ่ น และองค9 ก รภาคเอกชน มี ส วนรวมทั้ ง ในสวนที่ เ กี่ ย วกั บ นโยบาย งบประมาณ
และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตํารวจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ9และ
วิธีการที่ ก.ต.ช. กําหนด การมีสวนรวมขององค9กรปกครองสวนท$องถิ่นหรือองค9กรภาคเอกชน
ให$เป>นไปตามข$อตกลงระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติกับองค9กรปกครองสวนท$องถิ่นหรือองค9กร
ภาคเอกชน และ ก.ต.ช. ได$วางระเบียบ ก.ต.ช. วาด$วยหลักเกณฑ9และวิธีการจัดระบบการบริหาร
การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบ
เรียบร$อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให$เหมาะสมกับความต$องการของแตละ
ท$องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 ขึ้นแล$วนั้น
เพื่อให$การปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวเป>นไปด$วย
ความเรี ย บร$ อ ย และเป> น กรอบแนวทางแกหนวยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานตํ า รวจแหงชาติ
ในการดําเนินการ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาด$วยหลักเกณฑ9และวิธีการ
จัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร$ อ ย และการรั ก ษาความปลอดภั ย ของประชาชนให$ เ หมาะสมกั บ
ความต$องการของแตละท$องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. สวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติผู$ปฏิบัติตามระเบียบ ได$แก
1.1 กองบัญชาการตํารวจนครบาล
1.2 ตํารวจภูธรจังหวัด
1.3 สถานีตํารวจภูธร

-21.4 สวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ได$รับมอบหมายจากผู$บัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ
2. ให$สวนราชการตามข$อ 1 ประสานกับองค9กรปกครองสวนท$องถิ่นจัดทําบันทึก
ข$อตกลงความรวมมือการดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
ดังนี้
2.1 กองบัญชาการตํารวจนครบาล ให$ผู$บัญชาการตํารวจนครบาล รวมลงนาม
กับผู$วาราชการกรุงเทพมหานคร
2.2 ตํารวจภูธรจังหวัด ให$ผู$บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด รวมลงนามกับนายก
องค9การบริหารสวนจังหวัด
2.3 สถานีตํารวจภูธรที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาล ให$หัวหน$าสถานีตํารวจ
รวมลงนามกับนายกเทศมนตรี
2.4 สถานี ตํ า รวจภู ธ รที่ มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในเขตองค9 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล
ให$หัวหน$าสถานี รวมลงนามกับนายกองค9การบริหารสวนตําบล
2.5 สถานีตํารวจภูธรที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเมืองพัทยา ให$หัวหน$าสถานี
รวมลงนามกับนายกเมืองพัทยา
2.6 สวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ให$หัวหน$าสวนราชการที่ได$รับ
มอบหมายจากผู$บัญชาการตํารวจแหงชาติ รวมลงนามตามแตกรณี
3. กรณีองค9กรภาคเอกชน ให$สวนราชการตามข$อ 1 จัดทําบันทึกข$อตกลงความ
รวมมือการดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 และรวมลงนาม
กับผู$มีอํานาจผูกพัน หรือตัวแทนขององค9กรภาคเอกชนนั้น แล$วแตกรณี
4. บันทึกข$อตกลงความรวมมือการดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ. 2547 ที่ ห นวยงานตามข$ อ 1 ทํ า กั บ องค9 ก รปกครองสวนท$ อ งถิ่ น และองค9 ก ร
ภาคเอกชน ควรมีขอบเขต เนื้อหา และรายละเอียด ดังตอไปนี้
4.1 ขอบเขตข$อตกลงจะต$องเป>นการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงาน
ด$านการป0 องกัน และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรั กษาความสงบเรีย บร$อ ย
และการรั ก ษาความปลอดภั ย ของประชาชน โดยต$ อ งไมขั ด หรื อ แย$ ง กั บ ระเบี ย บ ก.ต.ช.ฯ
และบันทึกกรอบแนวทางความรวมมือเพื่อการดําเนินการให$เป>นไปตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ
พ.ศ. 2547 ระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติ กับกรมสงเสริมการปกครองท$องถิ่น

-34.2 มีเนื้อหารายละเอียดอยางน$อยประกอบด$วย
1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค9
3) รายละเอียดของความรวมมือและการสนับสนุน
4) หน$าที่และความรับผิดชอบของคูตกลง
5) วันที่จัดทําบันทึกข$อตกลง
6) ลายมือชื่อและตําแหนงของผู$ทําความตกลง
4.3 รายละเอียดของความรวมมือและการสนับสนุนจากองค9กรปกครองสวน
ท$องถิ่น และองค9กรภาคเอกชน ตามระเบียบ ก.ต.ช. วาด$วยหลักเกณฑ9และวิธีการจัดระบบการ
บริหาร การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษา
ความสงบเรียบร$อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให$เหมาะสมกับความต$องการของ
แตละท$องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 ควรเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
๑) นโยบาย แผน หรือ โครงการ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบเรียบร$อย และสงเสริมสนับสนุนการป0องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย9สินของประชาชนในท$องถิ่นและชุมชน
๒) งบประมาณ เงินอุดหนุน วัสดุ ครุภัณฑ9 หรืออื่นๆ (ตามความ
จําเป>นและเหมาะสม) โดยอาจขอรับการสนับสนุนจากองค9กรปกครองสวนท$องถิ่นได$ในเรื่อง
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร$อยซึ่งสอดคล$องกับอํานาจหน$าที่ขององค9กรปกครองสวนท$องถิ่น
ผู$สนับสนุน และต$องมีรายละเอียดเหตุผล ความจําเป>นตามที่ระเบียบ ก.ต.ช.ฯ กําหนด
๓) บุคลากร กําลังพล และอาสาสมัคร เชน อาสาสมัครตํารวจบ$าน,
อาสาจราจร, อาสากู$ภัย, อาสาบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครอื่นๆ ที่มีความสามารถในการ
ดําเนินการตามนโยบาย แผน หรือโครงการตางๆ ตามระเบียบนี้
๔) การติ ด ตามตรวจสอบ เชน การรายงานผล การประเมิ น ผล
การสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติหน$าที่ของเจ$าหน$าที่ตํารวจ
5. ให$สวนราชการตามข$อ ๑ รายงานผลการจัดทําบันทึกข$อตกลงความรวมมือ
การดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 กับองค9กรปกครองสวน

-4ท$องถิ่นหรือองค9กรภาคเอกชน ตอสวนราชการต$นสังกัดทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันรวมลงนาม
ในบันทึกข$อตกลงดังกลาว
6. ให$หัวหน$าสวนราชการตามข$อ 1 ประสานกับผู$บริหารองค9กรปกครองสวนท$องถิ่น
ขอทราบกรอบแนวทางแผนพัฒนาท$องถิ่น และปฏิทินการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปO
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององค9กรปกครองสวนท$องถิ่นไมน$อยกวา 60 วันกอนการ
ประชุมพิจารณางบประมาณรายจายประจําปOและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององค9กรปกครอง
สวนท$องถิ่น เพื่อให$ทราบถึงภารกิจหลัก โครงการ และแผนงานตาง ๆ ขององค9กรปกครองสวน
ท$องถิ่นนั้น และสามารถดําเนินการเสนอโครงการหรือแผนได$ทันและสอดคล$องกับปฏิทินการ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณขององค9กรปกครองสวนท$องถิ่น
เมื่อได$รับอนุมัติโครงการหรือแผนจากองค9กรปกครองสวนท$องถิ่น หรือ
องค9กรภาคเอกชน ให$หัวหน$าสวนราชการตามข$อ ๑ รายงานต$นสังกัดทราบ ภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ได$รับแจ$งการอนุมัติโครงการหรือแผนนั้น
7. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการได$รับการสนับสนุน
7.๑ เงิ น ที่ ไ ด$ รั บ อุ ด หนุ น จากองค9 ก รปกครองสวนท$ อ งถิ่ น ให$ ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ9และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
7.1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด$วยเงินอุดหนุนขององค9กรปกครอง
สวนท$องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
7.1.2 หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0406.3/ว 59 ลงวั น ที่
22 กรกฎาคม 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการได$รับอุดหนุนจากองค9กรปกครอง
สวนท$องถิ่น
7.๒ เงิ น ที่ ไ ด$ รั บ อุ ด หนุ น จากองค9 ก รภาคเอกชน ให$ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาด$วยการรับเงินหรือทรัพย9สินที่มีผู$บริจาคให$ทางราชการ พ.ศ. 2526
7.3 กรณีที่ต$องนําเงินที่ได$รับตาม 7.1 หรือ 7.2 ฝากคลังและหนวยงานผู$เบิก
ยังไมมีบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อนําฝากเงินดังกลาว ให$หนวยงานที่ได$รับเงินอุดหนุนแจ$ง
ให$ ห นวยงานผู$ เ บิ ก จั ด ทํ า แบบกรอกรายละเอี ย ดข$ อ มู ล สวนราชการที่ ข อเปS ด บั ญ ชี ฝ ากคลั ง ใน
สวนกลางในระบบ GFMIS หรือแบบกรอกรายละเอียดข$อมูลสวนราชการที่ขอเปSดบัญชีเงินฝากคลัง
ในสวนภู มิ ภ าคในระบบ GFMIS แจ$ ง ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0414/ว 89

-5ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ9 2548 เรื่อง การเปSดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ให$กองบัญชาการ
ต$นสังกัดทราบเพื่อทําเรื่องขอเปSดบัญชีเงินฝากคลัง โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ ก.ต.ช. วาด$วย
หลักเกณฑ9 การปฏิบั ติราชการของผู$บั ญชาการในฐานะเป>นอธิบดี หรือ แทนผู$บัญ ชาการตํ ารวจ
แหงชาติ พ.ศ. 2551 และ ที่แก$ไขเพิ่มเติม ไปยังกรมบัญชีกลาง โดยกองบัญชาการสามารถดาวน9
โหลดตัวอยางการรางหนังสือขอเปSดบัญชีเงินฝากคลังได$จากคลังข$อมูลทางเว็ บไซต9สํานักงาน
งบประมาณและการเงิน ในกรณีที่หมดความจําเป>นต$องใช$บัญชีเงินฝากคลังดังกลาวแล$ว ก็ให$ทํา
เรื่องแจ$งขอปSดบัญชีได$ตามตัวอยางในคลังข$อมูลเชนเดียวกัน
8. ให$สวนราชการที่ได$รับการสนับสนุนจากองค9กรปกครองสวนท$องถิ่นหรือองค9กร
ภาคเอกชน รายงานผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการให$องค9กรปกครองสวนท$องถิ่นหรือ
องค9กรภาคเอกชนที่ให$การสนับสนุนนั้น ทราบภายใน 30 วัน นับแตแผนหรือโครงการแล$วเสร็จ
และให$รายงานผลการดําเนินการให$สวนราชการต$นสังกัดของตนทราบด$วย
*************************
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ภาคผนวก ก
- แผนผัง ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. วาด$วยหลักเกณฑ9
และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร$อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให$เหมาะสม
กับความต$องการของแตละท$องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข
- ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 111/2557 เรื่อง การแก$ไข
เพิ่มกฎหมายวาด$วยตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ 21 ก.ค.57
- บันทึกกรอบแนวทางความรวมมือเพื่อดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ระหวาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ กับกรมสงเสริมการปกครอง
ท$องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให$แกองค9กรปกครองสวนท$องถิ่น
เรื่อง กําหนดอํานาจและหน$าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค9การบริหารสวนจังหวัด
ลงวันที่ 13 ส.ค.46 (ในข$อ 3 วรรค 1 และวรรค 2 ได$ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให$องค9กรปกครองสวนท$ องถิ่น เรื่องกําหนดอํานาจและหน$าที่ใ นการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค9กรบริหารสวนจังหวัด ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 พ.ย.52)
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให$แกองค9กรปกครองสวนท$องถิ่น
เรื่อง กําหนดอํานาจและหน$าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค9การบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 พ.ย.52
- ระเบีย บกระทรวงการคลัง วาด$ วยการรับ เงิ นหรื อทรัพ ย9สิ นที่ มี ผู$บ ริจ าคให$
ทางราชการ พ.ศ. 2526 ลงวันที่ 19 พ.ค.26
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค9กรปกครอง
สวนท$องถิ่น พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 29 ก.ย.48
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค9กรปกครอง
สวนท$องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 ก.ย.59

-7- หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด วนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวั นที่ 24 มิ .ย. 2559 เรื่ อ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด$ ว ยเงิ น อุ ด หนุ น ขององค9 ก ร
ปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0406.3/ว 59 ลงวั น ที่ 22 ก.ค.52
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการที่ได$รับอุดหนุนจากองค9กรปกครองสวนท$องถิ่น
หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0414/ว 89 ลงวั น ที่ 22 ก.พ.48
เรื่อง การเปSดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
- หนั ง สื อ ตร.(สงป.กง.) ที่ 0010.27/1093 ลงวั น ที่ 30 มี . ค.58
เรื่อง กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ไ ด$รับอุดหนุนจากองค9กรปกครองสวนท$องถิ่นและองค9ก ร
ภาคเอกชน
ภาคผนวก ค
- ตัวอยางบันทึกข$อตกลงวาด$วยความรวมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ระหวาง กองบัญชาการตํารวจนครบาล กับ กรุงเทพมหานคร
- ตัวอยางบันทึกข$อตกลงวาด$วยความรวมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ระหวาง ตํารวจภูธรจังหวัด .................... กับ องค9กรบริหารสวน
จังหวัด ....................
- ตัวอยางบันทึกข$อตกลงวาด$วยความรวมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ระหวาง สถานีตํารวจภูธร .................... กับ องค9การบริหารสวน
ตําบล/เทศบาล .....................
- ตัวอยางบันทึกข$อตกลงวาด$วยความรวมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ระหวาง สถานีตํารวจภูธร .................... กับ เมืองพัทยา

