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แนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. ว�าด�วยหลกัเกณฑ�และวิธีการจัดระบบการบริหาร       
การปฏิบัติงานด�านการป!องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษา    

ความสงบเรียบร�อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให�เหมาะสมกับ            
ความต�องการของแต�ละท�องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 

  ตามท่ีประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 111/2557 ลงวันท่ี                  
21 กรกฎาคม 2557 แก$ไขเพ่ิมเติมมาตรา 7 แห�ง พ.ร.บ.ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ.2547            
ให$สํานักงานตํารวจแห�งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปราม  
การกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร$อย และการรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนให$เหมาะสมกับความต$องการของแต�ละท$องถิ่นและชุมชน โดยต$องให$องค9กรปกครอง
ส�วนท$องถิ่นและองค9กรภาคเอกชน มีส�วนร�วมท้ังในส�วนท่ีเก่ียวกับนโยบาย งบประมาณ          
และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตํารวจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ9และ
วิธีการท่ี ก.ต.ช. กําหนด การมีส�วนร�วมขององค9กรปกครองส�วนท$องถิ่นหรือองค9กรภาคเอกชน    
ให$เป>นไปตามข$อตกลงระหว�างสํานักงานตํารวจแห�งชาติกับองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่นหรือองค9กร
ภาคเอกชน และ ก.ต.ช. ได$วางระเบียบ ก.ต.ช. ว�าด$วยหลักเกณฑ9และวิธีการจัดระบบการบริหาร
การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบ
เรียบร$อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให$เหมาะสมกับความต$องการของแต�ละ
ท$องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 ขึ้นแล$วน้ัน  

  เพ่ือให$การปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติดังกล�าวเป>นไปด$วย
ความเรียบร$อย และเป>นกรอบแนวทางแก�หน�วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ              
ในการดําเนินการ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. ว�าด$วยหลักเกณฑ9และวิธีการ
จัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 
การรักษาความสงบเรียบร$อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให$เหมาะสมกับ      
ความต$องการของแต�ละท$องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 ดังน้ี 

  1. ส�วนราชการในสํานักงานตํารวจแห�งชาติผู$ปฏิบัติตามระเบียบ ได$แก� 

  1.1 กองบัญชาการตํารวจนครบาล  

  1.2 ตํารวจภูธรจังหวัด 

  1.3 สถานีตํารวจภูธร 
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  1.4 ส�วนราชการในสํานักงานตํารวจแห�งชาติท่ีได$รับมอบหมายจากผู$บัญชาการ
ตํารวจแห�งชาติ 

  2. ให$ส�วนราชการตามข$อ 1 ประสานกับองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่นจัดทําบันทึก
ข$อตกลงความร�วมมือการดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 2547 
ดังน้ี 

  2.1 กองบัญชาการตํารวจนครบาล ให$ผู$บัญชาการตํารวจนครบาล ร�วมลงนาม
กับผู$ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 

  2.2 ตํารวจภูธรจังหวัด ให$ผู$บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ร�วมลงนามกับนายก
องค9การบริหารส�วนจังหวัด 

  2.3 สถานีตํารวจภูธรท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาล ให$หัวหน$าสถานีตํารวจ
ร�วมลงนามกับนายกเทศมนตรี 

  2.4 สถานีตํารวจภูธรท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตองค9การบริหารส�วนตําบล         
ให$หัวหน$าสถานี ร�วมลงนามกับนายกองค9การบริหารส�วนตําบล 

  2.5 สถานีตํารวจภูธรท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตเมืองพัทยา ให$หัวหน$าสถานี
ร�วมลงนามกับนายกเมืองพัทยา 

  2.6 ส�วนราชการในสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ให$หัวหน$าส�วนราชการท่ีได$รับ
มอบหมายจากผู$บัญชาการตํารวจแห�งชาติ ร�วมลงนามตามแต�กรณี 

 3. กรณีองค9กรภาคเอกชน ให$ส�วนราชการตามข$อ 1 จัดทําบันทึกข$อตกลงความ
ร�วมมือการดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 2547 และร�วมลงนาม
กับผู$มีอํานาจผูกพัน หรือตัวแทนขององค9กรภาคเอกชนน้ัน แล$วแต�กรณี 

 4. บันทึกข$อตกลงความร�วมมือการดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ. 2547 ท่ีหน�วยงานตามข$อ 1 ทํากับองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่นและองค9กร
ภาคเอกชน ควรมีขอบเขต เน้ือหา และรายละเอียด ดังต�อไปน้ี 

                       4.1 ขอบเขตข$อตกลงจะต$องเป>นการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงาน    
ด$านการป0องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร$อย         
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน โดยต$องไม�ขัดหรือแย$งกับระเบียบ ก.ต.ช.ฯ         
และบันทึกกรอบแนวทางความร�วมมือเพ่ือการดําเนินการให$เป>นไปตาม พ.ร.บ.ตํารวจแห�งชาติ         
พ.ศ. 2547 ระหว�างสํานักงานตํารวจแห�งชาติ กับกรมส�งเสริมการปกครองท$องถิ่น  
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    4.2 มีเน้ือหารายละเอียดอย�างน$อยประกอบด$วย  

        1) หลักการและเหตุผล 

        2) วัตถุประสงค9 

        3) รายละเอียดของความร�วมมือและการสนับสนุน 

   4) หน$าท่ีและความรับผิดชอบของคู�ตกลง 

       5) วันท่ีจัดทําบันทึกข$อตกลง 

         6) ลายมือช่ือและตําแหน�งของผู$ทําความตกลง 

  4.3 รายละเอียดของความร�วมมือและการสนับสนุนจากองค9กรปกครองส�วน
ท$องถิ่น และองค9กรภาคเอกชน ตามระเบียบ ก.ต.ช. ว�าด$วยหลักเกณฑ9และวิธีการจัดระบบการ
บริหาร การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษา
ความสงบเรียบร$อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให$เหมาะสมกับความต$องการของ
แต�ละท$องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 ควรเก่ียวกับเร่ืองดังต�อไปน้ี  

   ๑) นโยบาย แผน หรือ โครงการ ในการดําเนินการเก่ียวกับการ
รักษาความสงบเรียบร$อย และส�งเสริมสนับสนุนการป0องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย9สินของประชาชนในท$องถิ่นและชุมชน 

   ๒) งบประมาณ เงินอุดหนุน วัสดุ ครุภัณฑ9 หรืออ่ืนๆ (ตามความ
จําเป>นและเหมาะสม) โดยอาจขอรับการสนับสนุนจากองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่นได$ในเร่ือง
เก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร$อยซึ่งสอดคล$องกับอํานาจหน$าท่ีขององค9กรปกครองส�วนท$องถิ่น
ผู$สนับสนุน และต$องมีรายละเอียดเหตุผล ความจําเป>นตามท่ีระเบียบ ก.ต.ช.ฯ กําหนด 

   ๓) บุคลากร กําลังพล และอาสาสมัคร เช�น อาสาสมัครตํารวจบ$าน, 
อาสาจราจร, อาสากู$ภัย, อาสาบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครอ่ืนๆ ท่ีมีความสามารถในการ
ดําเนินการตามนโยบาย แผน หรือโครงการต�างๆ ตามระเบียบน้ี   

   ๔) การติดตามตรวจสอบ เช�น การรายงานผล การประเมินผล  
การสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติหน$าท่ีของเจ$าหน$าท่ีตํารวจ 

 5. ให$ส�วนราชการตามข$อ ๑ รายงานผลการจัดทําบันทึกข$อตกลงความร�วมมือ    
การดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 2547 กับองค9กรปกครองส�วน
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ท$องถิ่นหรือองค9กรภาคเอกชน ต�อส�วนราชการต$นสังกัดทราบ ภายใน 15 วัน นับแต�วันร�วมลงนาม  
ในบันทึกข$อตกลงดังกล�าว 

                6. ให$หัวหน$าส�วนราชการตามข$อ 1 ประสานกับผู$บริหารองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่น 
ขอทราบกรอบแนวทางแผนพัฒนาท$องถิ่น และปฏิทินการจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายประจําปO
และงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมขององค9กรปกครองส�วนท$องถิ่นไม�น$อยกว�า 60 วันก�อนการ
ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปOและงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ขององค9กรปกครอง
ส�วนท$องถิ่น เพ่ือให$ทราบถึงภารกิจหลัก โครงการ และแผนงานต�าง ๆ ขององค9กรปกครองส�วน
ท$องถิ่นน้ัน และสามารถดําเนินการเสนอโครงการหรือแผนได$ทันและสอดคล$องกับปฏิทินการ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณขององค9กรปกครองส�วนท$องถิ่น 

      เม่ือได$รับอนุมัติโครงการหรือแผนจากองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่น หรือ
องค9กรภาคเอกชน ให$หัวหน$าส�วนราชการตามข$อ ๑ รายงานต$นสังกัดทราบ ภายใน 15 วัน นับแต�
วันท่ีได$รับแจ$งการอนุมัติโครงการหรือแผนน้ัน 

 7. วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีส�วนราชการได$รับการสนับสนุน 

 7.๑ เงินท่ีได$ รับอุดหนุนจากองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่น ให$ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ9และวิธีปฏิบัติ ดังน้ี 

      7.1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด$วยเงินอุดหนุนขององค9กรปกครอง
ส�วนท$องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616       
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  

      7.1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี  กค 0406.3/ว 59 ลงวัน ท่ี          
22 กรกฎาคม 2552 เร่ือง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีส�วนราชการได$รับอุดหนุนจากองค9กรปกครอง  
ส�วนท$องถิ่น 

 7.๒ เงินท่ีได$ รับอุดหนุนจากองค9กรภาคเอกชน ให$ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด$วยการรับเงินหรือทรัพย9สินท่ีมีผู$บริจาคให$ทางราชการ พ.ศ. 2526 

 7.3 กรณีท่ีต$องนําเงินท่ีได$รับตาม 7.1 หรือ 7.2 ฝากคลังและหน�วยงานผู$เบิก
ยังไม�มีบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังเพ่ือนําฝากเงินดังกล�าว ให$หน�วยงานท่ีได$รับเงินอุดหนุนแจ$ง
ให$หน�วยงานผู$เบิกจัดทําแบบกรอกรายละเอียดข$อมูลส�วนราชการท่ีขอเปSดบัญชีฝากคลังใน
ส�วนกลางในระบบ GFMIS หรือแบบกรอกรายละเอียดข$อมูลส�วนราชการท่ีขอเปSดบัญชีเงินฝากคลัง
ในส� วนภู มิ ภาคในระบบ GFMIS แจ$ งตามหนั งสือกรมบัญชีกลาง ท่ี  กค 0414/ว 89                 
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ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ9 2548 เร่ือง การเปSดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ให$กองบัญชาการ
ต$นสังกัดทราบเพ่ือทําเร่ืองขอเปSดบัญชีเงินฝากคลัง โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ ก.ต.ช. ว�าด$วย
หลักเกณฑ9การปฏิบัติราชการของผู$บัญชาการในฐานะเป>นอธิบดีหรือแทนผู$บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติ พ.ศ. 2551 และ ท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม ไปยังกรมบัญชีกลาง โดยกองบัญชาการสามารถดาวน9
โหลดตัวอย�างการร�างหนังสือขอเปSดบัญชีเงินฝากคลังได$จากคลังข$อมูลทางเว็บไซต9สํานักงาน
งบประมาณและการเงิน ในกรณีท่ีหมดความจําเป>นต$องใช$บัญชีเงินฝากคลังดังกล�าวแล$ว ก็ให$ทํา
เร่ืองแจ$งขอปSดบัญชีได$ตามตัวอย�างในคลังข$อมูลเช�นเดียวกัน  

 8. ให$ส�วนราชการท่ีได$รับการสนับสนุนจากองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่นหรือองค9กร
ภาคเอกชน รายงานผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการให$องค9กรปกครองส�วนท$องถิ่นหรือ
องค9กรภาคเอกชนท่ีให$การสนับสนุนน้ัน ทราบภายใน 30 วัน นับแต�แผนหรือโครงการแล$วเสร็จ 
และให$รายงานผลการดําเนินการให$ส�วนราชการต$นสังกัดของตนทราบด$วย 
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ภาคผนวก ก 

- แผนผัง ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติประกอบระเบียบ ก.ต.ช. ว�าด$วยหลักเกณฑ9
และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด$านการป0องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 
ทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร$อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให$เหมาะสม
กับความต$องการของแต�ละท$องถิ่นและชุมชน พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข 

- ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 111/2557 เร่ือง การแก$ไข    
เพ่ิมกฎหมายว�าด$วยตํารวจแห�งชาติ ลงวันท่ี 21 ก.ค.57 

- บันทึกกรอบแนวทางความร�วมมือเพ่ือดําเนินการให$เป>นไปตามพระราชบัญญัติ 
ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 2547 ระหว�าง สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กับกรมส�งเสริมการปกครอง
ท$องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให$แก�องค9กรปกครองส�วนท$องถิ่น  
เร่ือง กําหนดอํานาจและหน$าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค9การบริหารส�วนจังหวัด       
ลงวันท่ี 13 ส.ค.46 (ในข$อ 3 วรรค 1 และวรรค 2 ได$ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให$องค9กรปกครองส�วนท$องถิ่น เร่ืองกําหนดอํานาจและหน$าท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค9กรบริหารส�วนจังหวัด ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 23 พ.ย.52) 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให$แก�องค9กรปกครองส�วนท$องถิ่น   
เร่ือง กําหนดอํานาจและหน$าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค9การบริหารส�วนจังหวัด 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 พ.ย.52 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด$วยการรับเงินหรือทรัพย9สินท่ีมีผู$บริจาคให$       
ทางราชการ พ.ศ. 2526 ลงวันท่ี 19 พ.ค.26 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค9กรปกครอง  
ส�วนท$องถิ่น พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 29 ก.ย.48 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค9กรปกครอง  
ส�วนท$องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 21 ก.ย.59 
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 - ห นั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ด� วน ท่ี สุ ด  ท่ี  มท 0808.2/ว 3616                        
ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด$วยเงินอุดหนุนขององค9กร    
ปกครองส�วนท$องถิ่น พ.ศ. 2559 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี  กค 0406.3/ว 59 ลงวันท่ี 22 ก.ค.52          
เร่ือง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีส�วนราชการท่ีได$รับอุดหนุนจากองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่น 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0414/ว 89 ลงวันท่ี 22 ก.พ.48                
เร่ือง การเปSดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS 

- หนัง สือ ตร. (สงป.กง . )  ท่ี  0010.27/1093 ลงวันท่ี  30 มี .ค.58          
เร่ือง กําชับการปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีได$รับอุดหนุนจากองค9กรปกครองส�วนท$องถิ่นและองค9กร
ภาคเอกชน 

ภาคผนวก ค 
- ตัวอย�างบันทึกข$อตกลงว�าด$วยความร�วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ     

ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 2547 ระหว�าง กองบัญชาการตํารวจนครบาล กับ กรุงเทพมหานคร 
- ตัวอย�างบันทึกข$อตกลงว�าด$วยความร�วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 2547 ระหว�าง ตํารวจภูธรจังหวัด .................... กับ องค9กรบริหารส�วน
จังหวัด .................... 

- ตัวอย�างบันทึกข$อตกลงว�าด$วยความร�วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 2547 ระหว�าง สถานีตํารวจภูธร .................... กับ องค9การบริหารส�วน
ตําบล/เทศบาล ..................... 

- ตัวอย�างบันทึกข$อตกลงว�าด$วยความร�วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. 2547 ระหว�าง สถานีตํารวจภูธร .................... กับ เมืองพัทยา  

 

 

 

 


