
 
ระเบียบ ก.ต.ช. 

วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และ มติ ก.ต.ช.ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙   ก.ต.ช. จึงออก
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ  ก.ต.ช. วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี ้    กรรมการผู ทรงคุณวุฒิต องเปนผู ม ีความเชี ่ยวชาญ   หรือ

ประสบการณ ดานใดดานหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดานกฎหมาย 
 (๒) ดานการงบประมาณ 
 (๓) ดานการพัฒนาองคกร 
 (๔) ดานการวางแผน หรือการบริหารและจัดการ 

ขอ ๔ หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ที่มี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ดานละอยางนอยสองคนตามที่เห็นสมควรตอ ประธาน ก.ต.ช. ตามแบบ ก.ต.ช.๑ พรอมประวัติและ
ผลงานของผูทรงคุณวุฒิ ตามแบบ ก.ต.ช. ๒  

(๒) ประธาน ก.ต.ช. พิจารณาคัดเลือกรายชื่อตาม (๑) ดานละหนึ่งคน  เสนอตอ  
ก.ต.ช. โดยตําแหนง  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ ๕ ประธาน ก.ต.ช. นํารายชื่อผูไดรับการสรรหาในแตละดานขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 
 



- ๒ - 
 
 

ขอ ๖ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานใดวางลงกอนถึงกําหนดวาระและ
จะตองแตงต้ังกรรมการแทน ใหดําเนินการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิดานนั้น ตามหลักเกณฑและ
วิธีการในขอ ๔ 

ขอ ๗ ใหประธาน ก.ต.ช. รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
    พลตํารวจเอก  ชิดชัย   วรรณสถิตย 
              ( ชิดชัย  วรรณสถิตย ) 

               รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
         นายกรัฐมนตรี   

            ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ก.ต.ช. ๑  

 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

ในคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 
 

ชื่อ  -   ชื่อสกุล หมายเหตุ 

 ดานกฎหมาย 
................................................................................ 
................................................................................ 
                                    ฯลฯ 

 ดานการงบประมาณ 
............................................................................... 
............................................................................... 
                                    ฯลฯ 

ดานการพัฒนาองคกร 
................................................................................ 
................................................................................ 
                                                             ฯลฯ 

ดานการวางแผนหรือการบริหารและจัดการ 
................................................................................. 
.................................................................................  
                                                             ฯลฯ 

 

 

 
 ไดประสานผูมีรายชื่อทุกรายแลว  ใหความยินยอมใหเสนอชื่อ 
 
    พลตํารวจเอก 
              (.................................................) 
                              ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 
     
 



แบบ ก.ต.ช.  ๒ 
แผนที่ ๑ ในจํานวน ๔ แผน 

ประวัติและผลงานผูทรงคุณวุฒิ 

           ติดภาพถาย 

                                                                         ขนาด   ๒  นิ้ว                
              (ถามี) 
 
๑. ชื่อ………………..……………………….ชื่อสกุล………………………………………………... 
 ชื่อเดิม(ถามี)…….………………………..ชื่อสกุลเดิม(ถามี) .……….……………………………. 
๒. วัน เดือน ป เกิด ……………………….….……..อายุ ..……….ป ……….…….……………เดือน 
 เชื้อชาติ ……………………………..สัญชาติ …………………..ศาสนา……….…….………….. 
๓. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่                                                                    
 บัตรประจําตัวขาราชการ เลขที่……………………………………..……………………..……….. 
 ออกใหโดย……………………………………   เมื่อวันที่…………….………………………….. 
 หมดอายุเมื่อวันที่ ………………..…………………………. 
๔. ที่อยูปจจุบันบานเลขที่……………..หมูที่……………………ถนน…….….……………………... 
 ตําบล/แขวง  ………………………….……….  อําเภอ/เขต ..……………….……………………. 
 จังหวัด………………………..  รหัสไปรษณีย…………………….. โทรศัพท………..…………. 
๕. ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา………………….…………..ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา..………………………………… 
๖. ชื่อคูสมรส………………..………………….ชื่อสกุลเดิม……………………………………….... 
 อาชีพ…………………………………………ตําแหนง…..…………………………….……..….. 
 สังกัด/สถานทํางาน………………………………………โทรศัพท..……………………………... 
๗. การศึกษา 
วุฒิที่ไดรับ(ระบุสาขาวิชาเอก(ถามี)) สถานศึกษา ปการศึกษา 

   
   
   
   
   
   
   



แบบ ก.ต.ช.  ๒ 
แผนที่  ๒ ในจํานวน ๔ แผน 

 
๘. การฝกอบรม/ดูงาน 
 
หลักสูตรฝกอบรม/ประเภทงานที่ไปดู สถานที่ฝกอบรม/สถานที่ดูงาน ปที่ฝกอบรม/ดูงาน 

   
   
   
   
   
   
   
   
 
๙. ประวัติการทํางาน – ปจจุบัน 
 

ตําแหนงหนาที่ สถานที่ทํางาน/สวนราชการที่สังกัด ระยะเวลา 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



แบบ ก.ต.ช.  ๒ 

แผนที่ ๓ ในจาํนวน ๔ แผน 
 
๑๐.  ผลงานที่สําคัญ 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑๑.  ตําแหนงพิเศษ/ที่ปรึกษา (สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรเอกชน) 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
         
๑๒. รางวัลพิเศษ/ประกาศนียบัตร ที่เคยไดรับจากทางราชการ เอกชน ทั้งในและตางประเทศ 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑๓.  อื่น ๆ   
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
        ..……………………………………………………………………………………………………………… 
         
 
 
 



แบบ ก.ต.ช.  ๒ 

แผนที่ ๔  ในจํานวน ๔  แผน 
 
๑๔. ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง พรอมนี้ไดแนบหลักฐานมาเพื่อ     
           ประกอบการพิจารณาดวยแลว ดังนี้ 
   ๑.  สําเนาทะเบียนบาน 
   ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ 
   ๓.  อื่น ๆ ………………………………………………….. 
 
 
 

(ลงชื่อ)  
       (………………………………………) 
วันที่………….เดือน …………………..พ.ศ. ……… 
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