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1.  ที่มา 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา  76*   กําหนดวา  
 “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ” 
 บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวไดถูกนํามาปฏิบัติท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมเม่ือครั้งมี พ.ร.ฎ.โอน  
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2541 โดยไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจขึ้นเปนครั้งแรก เพ่ือใหเปนองคกรท่ีประชาชน       
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการตรวจสอบการใชอํานาจของขาราชการตํารวจระดับตางๆ 
 การจัดตั้งองคกรคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจครั้งแรกไดออกเปน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. 2542 ตาม
ระเบียบนี้กําหนดใหมี  กต.ตร.  2  ระดับ  คือ 
  (1)  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจแหงชาติ เรียกโดยยอวา 
“ กต.ตร.” 
  (2)  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอ
วา  กต.ตร.กทม. และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด เรียกโดยยอวา    
กต.ตร.จังหวัด  

                                                        
*  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (ป พ.ศ.2550) มาตรา 87 ไดกําหนดแนวนโยบายการมีสวนรวมของประชาชนไวในทํานองเดียวกัน โดยกําหนดวา  

“ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี ้
(1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับ

ทองถิ่น 
(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม 

รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 
(3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพ

หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 
(4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือ

ชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุก
รูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพ้ืนที ่

(5) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน ” 
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ตอมาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบรหิารงานตํารวจแหงชาติ ( กต.ตร. )ไดออก
ระเบียบ กต.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับสถานีตํารวจ พ.ศ. 2543  กําหนดใหมี
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานระดับสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
และตํารวจภูธรภาค 1  ถึง 9  เรียกโดยยอวา “กต.ตร.สถานีตํารวจ” และตามขอ 10 ของระเบียบดังกลาวไดให
อํานาจสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการหนวยงานอ่ืนในระดับ
เดียวกับสถานีตํารวจซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน          
ของประชาชนและการใหบริการแกประชาชน ซ่ึงไดแก  ตํารวจทางหลวง  ตํารวจทองเท่ียวและตํารวจรถไฟ 
  ในป พ.ศ. 2547 ไดมีการตรา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ขึ้นเพ่ือเปนกฎหมาย   
บริหารราชการตํารวจ  ตามกฎหมายนี้มีบทบัญญัติท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานตํารวจ       
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดไวในมาตรา 7 วา   
  “ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสงเสริมใหทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจเพ่ือ
ปองกันและปราบปราม การกระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอย และรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และความตองการของแตละพ้ืนท่ี ท้ังนี้การดําเนินการมีสวนรวมใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ต.ช. กําหนด ” 
  พรอมกันนี้ไดมีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารงานตํารวจโดยกําหนดใหมีองคกรนโยบาย
ขึ้นใหมแทนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจแหงชาติ( กต.ตร. ) เรียกวา 
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ เรียกโดยยอวา ก.ต.ช.  มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย              
การบริหารราชการตํารวจ และกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติใหปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ                
แบบแผน มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย  นอกจากนีย้ังใหมีอํานาจหนาท่ีในการ 
  1)  ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการตํารวจและวิธี   
ปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามแบบแผนและนโยบายท่ี ก.ต.ช. กําหนด 
  2)  เสนอแนะใหมีการตรา พ.ร.ฏ.โอนอํานาจหนาท่ีใหเปนของหนวยงานหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีอ่ืนใด ตามมาตรา 6 วรรคสอง 
  3)  พิจารณาดําเนินการคัดเลือกขาราชการตํารวจเพ่ือดําเนินการแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ 
  4)  กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอํานาจระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กับตํารวจภูธรจังหวัด และราชการสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ี ก.ต.ช. เห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม 
  5)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ี ก.ต.ช.มอบหมาย 
  6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการตํารวจใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้และกฎหมายอ่ืน 
  7)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามท่ีมีกฎหมายกําหนด  
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และยังคงใหมีกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร จังหวัด 
และสถานีตํารวจอยู โดยกําหนดใหเปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานตามนโยบายการบริหารงานตํารวจของขาราชการตํารวจในเขตพ้ืนท่ีแลวรายงาน ก.ต.ช. เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตามควรแกกรณ ีซ่ึงแตกตางไปจากอํานาจหนาท่ีเดิม 
  สวนแนวคิดในการกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ กต.ตร.กทม. จังหวดั และสถานี
ตํารวจ ยังคงใหเปนองคกรท่ีใหประชาชนมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหกับประชาชนในชุมชนและหมูบาน 
กวางมากขึ้น  ท้ังตองการใหเปนองคกรท่ีมีบทบาทตามนัยมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติดวย รวมตลอดท้ัง
ใหมีความเช่ือมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือใหสอดรับกับระบบการบริหารราชการของ
ประเทศ (ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
กําหนดใหกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบล            
มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง         
ในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินอยูดวย) ดังนั้นในการกําหนดองคประกอบของ กต.ตร. ในปจจุบันจึงกําหนดใหมีสัดสวนของ
ประชาชนในชุมชน/หมูบานมากขึ้น ตลอดจนกลุมอาชีพตาง ๆ ท่ีเปนผูใชบริการของตํารวจ พรอมท้ังให
ผูบริหารสวนทองถ่ินเขารวมเปนกรรมการดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสถานีตํารวจยังเปดโอกาสให
ประชาชนหรือผูบริหารสวนทองถ่ินสามารถเปนประธาน กต.ตร.สถานีตํารวจได (แผนภูมิ 1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

    

แผนภูมิ 1 ความสมัพันธระหวาง กความสมัพันธระหวาง ก..ตต..ชช. . กตกต..ตรตร. . ตรตร..  
ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนน และประชาชน  

ประชาชน : ผูทรงคุณวุฒิ 

ประชาชน : ผูทรงคุณวุฒิ  ผูนําชุมชน 

ฝายปกครอง :  ผวจ. 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น : นายก อบจ. 
ประชาชน  : ผูทรงคุณวุฒิ  ผูนําชุมชน 

ฝายปกครอง :  ผอ.เขต 
ประชาชน  : ผูนําชุมชน และประชาชน 

ฝายปกครอง :  นายอําเภอ กํานัน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น : นายกเทศมนตรี 
นายก อบต. 
ประชาชน  : ผูนําชุมชน/หมูบาน และประชาชน 

ก.ต.ช. 

อ.ก.ต.ช. 

กต.ตร.กทม. 

กต.ตร. 
จังหวัด 

กต.ตร.สน. 

กต.ตร.สภ. 

ตร. 

บช.น. 

บก.น. 1-9 

สน. 

ภ. 1-9 

ภ.จว. 

สภ. 

การเขารวมเปนคณะกรรมการ 
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2.  องคประกอบ          

 2.1  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.)    
จําแนกตามกลุมและการไดมาของกรรมการ ดังนี ้
 

กต.ตร.กทม.   
จํานวน 18 คน    ประกอบดวย                                          

กรรมการโดยตําแหนง  
( 8  คน) 

1. ผบ.ตร.            ประธานฯ 
2. ปลัด กทม.      รองประธานฯ (1) 
3. อธิบดีอัยการฝายคดีอาญา  
                           รองประธานฯ (2) 
4. ผบช.น.           รองประธานฯ (3) 
5.- 7. รอง ผบช.น. จํานวน 3 คน 
          ท่ี ผบช.น. มอบหมาย 
8. ผอ. สํานักปองกันและแกไขปญหา 
    การคาหญงิและเด็ก กระทรวง 
    พัฒนาสังคมและความม่ันคง 
    ของมนุษย 
 
 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ    
( 7 คน) 

9. ดานธรรมาภิบาล 
10. ดานความม่ันคง 
11. ดานการจราจรและอุบัติภัย 
12. ดานการพัฒนา 
13. ดานเศรษฐกิจ 
14. ดานสังคม 
15. ดานการมีสวนรวมของ

ประชาชนและชุมชน 

ประชาชน   
( 3 คน) 

โดยพิจารณาแตงต้ังจากผูท่ีเคยเปน 
กต.ตร.สน. และมีประสบการณดาน
ใดดานหนึ่ง ตามขอ 4 (7) 

การไดมาของกรรมการ 
เม่ือดํารงตําแหนงทางราชการท่ี
ระเบียบฯ กําหนดใหเปนกรรมการฯ 

กรรมการโดยตําแหนงคัดเลอืก          กรรมการโดยตําแหนงคัดเลอืกจาก
กลุมบุคคลท่ีเคยเปน กต.ตร.สน.ซึ่ง
ผานการคัดเลือกตามลําดับชัน้จาก 
กต.ตร.สน.และ บก.น.1-9 แลว   
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    2.2   คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด ( กต.ตร.จังหวัด )           
จําแนกตามกลุมและการไดมาของกรรมการ ดังนี ้
 

กต.ตร.จังหวัด   
จํานวนระหวาง 19 - 23  คน    ประกอบดวย                                          

กรรมการโดยตําแหนง  
( 9 - 13 คน) 

1. ผวจ.              ประธานฯ 
2. ผบก.ภ.จว.      รองประธานฯ (1) 
3. อัยการจังหวัด   รองประธานฯ (2) 
4. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
    มนุษยจังหวดั  
5. นายก อบจ. 
6. ผบก.อก.ภ. 
7. รอง ผบก.ภ.จว.  
8. หัวหนาหนวยงานใน สตม.,  
   ทท., ทล. และ รน. ซ่ึงปฏิบัต ิ
   ราชการประจําอยูใน จว.น้ัน  

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ    
( 7 คน) 

9. ดานการศาสนาหรือวฒันธรรม 
10. ดานการศึกษา 
11. ดานการแพทย 
12. ดานการทองเทีย่ว ธุรกิจโรงแรม 

หรือ ธรุกิจบริการ 
13. ดานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

หัตถกรรม หรอื ธรุกิจการเงิน 
14. องคกรเอกชนสาธารณประโยชน 
15. ดานเกษตรกรรม 
 

ตัวแทนประชาชน   
( 3 คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การไดมาของกรรมการ 
เม่ือดํารงตําแหนงทางราชการที่
ระเบียบฯ กําหนดใหเปนกรรมการฯ 

กรรมการโดยตําแหนงคัดเลือก      กรรมการโดยตําแหนงคัดเลือกจาก
กลุมบุคคลที่เคยเปน กต.ตร.สภ.ซ่ึง
ผานการคัดเลือกจาก กต.ตร.สภ.แลว   
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    2.3   คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาล ( กต.ตร.สน.)  
จําแนกตามกลุมและการไดมาของกรรมการ ดังนี ้
 

กต.ตร.สน.   
จํานวนระหวาง  8 – 19 คน    ประกอบดวย 

กรรมการโดยตําแหนง 
 (3 - 6 คน) 

 
1. หน.สน. 
2. ผอ.เขต หรอื ผช.ผอ.เขต  
3. ขาราชการตาํรวจในแตละ

งานที่ หน.สน.มอบหมาย  
(ไมเกิน 4 คน) 

กรรมการจากการเลือก      
(4 - 7 คน) 

กรรมการจากการคัดเลือก 
 (1 - 6 คน) 

ขาราชการตํารวจ 
ช้ันประทวน   

(1 คน) 
 

 

ประชาชน  
(3 - 6 คน) 

ประชาชน 
(ไมเกิน 3 คน) 

 
 
 
 

ขาราชการอื่นฯ  
(ไมเกิน  3 คน) 

การไดมาของกรรมการ 
เม่ือดํารงตําแหนงทางราชการ    
ที่ระเบียบฯ กําหนดใหเปน
กรรมการฯ  และ/หรือ เม่ือไดรับ
มอบหมาย 

ขาราชการตาํรวจ 
ช้ันประทวน 
ในแตละ สน. 
เลือกกันเอง 

  

ขาราชการตาํรวจ 
ในแตละ สน. 
เลือก 
  

กรรมการโดยตําแหนงคัดเลือก 
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   2.4  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจภูธร( กต.ตร.สภ.)     
จําแนกตามกลุมและการไดมาของกรรมการ ดังนี ้
 

กต.ตร.สภ.   
จํานวนระหวาง 10 - 22  คน    ประกอบดวย 

กรรมการโดยตําแหนง 
 (3 - 6 คน) 

 
1. หน.สภ. 

2. นอภ. หรือ ปลัดอําเภอ  
3. ขาราชการตาํรวจในแตละ

งานที่ หน.สภ.มอบหมาย  
(ไมเกิน 4 คน) 

กรรมการจากการเลือก      
 (6 –10  คน) 

กรรมการจากการคัดเลือก 
(1 -6 คน) 

ขาราชการ
ตํารวจ 
ช้ันประทวน         
( 1 คน) 
 

 

นายกเทศมนตรี 
นายก อบต. 

กํานัน 
อยางละ 1 คน
(รวม 3 คน) 

(กรณีมีคนเดียว
ไมตองเลือก) 

ประชาชน  
( 3 -6  คน)  

ประชาชน 
( ไมเกิน  3 คน) 

ขาราชการอื่นฯ  
( ไมเกิน  3 คน) 

การไดมาของกรรมการ 
เม่ือดํารงตําแหนงทางราชการ     
ที่ระเบียบฯ กําหนดใหเปน
กรรมการฯ และ / หรือ เม่ือไดรับ
มอบหมาย 

เลือกกันเอง    
 
 

 

ขาราชการ
ตํารวจใน 
แตละ สภ.
เลือก 

  

กรรมการโดยตําแหนงคัดเลือก   

 
3.  บทบาทภารกิจ 
  บทบาทภารกิจของ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตํารวจ ถูกกําหนดไวตาม 
พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 18(6)  ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจ พ.ศ.2549 ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมใหทองถ่ินและชุมชนมีสวน
รวมในกิจการตํารวจ พ.ศ. 2549 และระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยการรับคํารองเรียนหรือขอเสนอแนะของประชาชน 
พ.ศ. 2549  ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม  ดังนี้ 
 3.1  ภารกิจหลกั 
  ตามมาตรา 18 (6) แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 กําหนดให กต.ตร.กทม. กต.ตร.
จังหวัดและ กต.ตร.สถานีตํารวจ  มีบทบาทภารกิจในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของ 
บช.น. / ภ.จว. ใหเปนไปตามนโยบายของ  ก.ต.ช. และการบริหารราชการตํารวจใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ตํารวจ
แหงชาติ และกฎหมายอ่ืน ซ่ึง ก.ต.ช. ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ กต.ตร.กทม./จังหวัด และสถานีตํารวจใน
เรื่องดังกลาว ไวในระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. 2549 
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  นอกจากนี้ท้ัง กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตํารวจยังมีภารกิจในการ
ตรวจสอบติดตามผลตามคํารองเรียนหรือขอเสนอแนะตามนัยระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยการรับคํารองเรียนหรือ
ขอเสนอแนะของประชาชน พ.ศ.2549  อีกสวนหนึ่งดวย  
 3.2  ภารกิจสนับสนุน    
  เปนภารกิจตามท่ีระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจ พ.ศ. 2549  กําหนดเปนภารกิจในการ 
  1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ตํารวจภูธรจังหวัด สถานีตํารวจนครบาลและสถานีตํารวจภูธร แลวแตกรณ ี
  2) สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและการบริหารงาน
ตํารวจ 
  3) ใหขอมูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี 
  4) แนะนํา และชวยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธงานของ บช.น./ จังหวัด หรือสถานี
ตํารวจ  แลวแตกรณ ี
  5)  ตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือท่ีปรึกษา 
 3.3  ภารกิจการมีสวนรวม  
  เนื่องจากองคกร กต.ตร.ในปจจุบันเปนองคกรท่ีมีประชาชนในทองถ่ิน / ชุมชนเปนกรรมการ
ในสัดสวนท่ีเทา ๆ กันกับขาราชการ  ดังนั้นตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมให
ทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจ  พ.ศ. 2549  จึงกําหนดให กต.ตร. เปนองคกรสําคัญมีบทบาท
เปนแกนนําในการใหทองถ่ิน/ชุมชน เขามามีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยกําหนดบทบาท ภารกิจของ กต.ตร.สน./สภ. กต.ตร.
กทม. และ กต.ตร.จังหวัด ไวดังนี ้
  3.3.1  กต.ตร.สน./สภ. 
   กําหนดให กต.ตร.สน./สภ. มีบทบาทในการกําหนดลักษณะ รูปแบบและวิธีการให
ทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจของ สน./สภ. ดานตาง ๆ รวม 6 ดาน 
   1)  ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
   2)  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน 
   3)  ดานการปองกันปราบปรามยาเสพติด 
   4)  ดานการจราจร 
   5)  ดานการดูแลสาธารณสมบัติ และ  
   6)  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
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โดยคํานึงถึงปจจัยทางดานอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย สภาพทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ
สังคม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีวิตของแตละทองถ่ินและชุมชนเปนสําคัญ ท้ังยังกําหนดลักษณะ
ของการมีสวนรวมในกิจการตํารวจ  5  ลักษณะดวยกัน คือ 
    1)  มีสวนรวมในการคิด ศึกษาและคนควาหาสภาพและสาเหตุของปญหา 
ตลอดจนความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
    2)  มีสวนรวมในการริเริ่มและตัดสินใจกําหนดกิจกรรมเพ่ือลดและแกไข
ปญหาของทองถ่ินและชุมชน 
    3)  มีสวนรวมในการปฏิบัติ และ/หรือการใหความรวมมือในการปฏิบัติ 
และ/หรือ การสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ  เพ่ือใชในการปฏิบัติตามกิจกรรมเพ่ือลดและแกไขปญหาของทองถ่ิน
และชุมชน 
    4)  มีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามการดําเนินกิจกรรม 
    5)  มีสวนรวมในการเสนอแนะและปรับปรุง 
  3.3.2  กต.ตร.กทม./จังหวัด   
   กําหนดให กต.ตร.กทม./จังหวัด มีบทบาทในการตรวจสอบ ติดตามและให
คําแนะนําการปฏิบัติตามลักษณะ รูปแบบและวิธีการใหทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจของ
สถานีตํารวจนครบาลและสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนท่ี 
   สําหรับลักษณะ รูปแบบและวิธีการใหทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจ         
อาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน  การจัดใหมีอาสาสมัครตํารวจบาน อาสาสมัครจราจร หรือกาวไปถึงการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนหรือหมูบานในการปองกันตนเอง ใหมีความปลอดภัยจากภัยอาชญากรรมตาง  ๆ
   นอกจากนี้ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดวางระเบียบวาดวยการสงเสริมใหประชาชน 
ชุมชน ทองถ่ินและองคกรมีสวนรวมในกิจการตํารวจ พ.ศ.2551 กําหนดรูปแบบการมีสวนรวมรูปแบบ         
ตาง ๆ  เพ่ือเปนแนวทางให กต.ตร.สน./สภ. พิจารณาดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
   บทบาทภารกิจของ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตํารวจปจจุบัน
ปรากฏตามแผนภูมิท่ี 2 และ 3 สวนกระบวนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลในภาพรวมปรากฏตาม
แผนภูมิ 4 
 
                          
 
 
 
 
 
 



กต.ตร.กทม. / จังหวัด 

ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ บช.น. /ภ.จว. ตาม
นโยบายของ ก.ต.ช. 

ภารกิจการมีสวนรวม 
(มาตรา 7 และระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลกัเกณฑ

และวิธีการสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมี 
สวนรวมในกิจการตํารวจ พ.ศ.2549)  

  

ภารกิจหลัก 
(มาตรา 18(6)) 

ภารกิจสนับสนนุ 
(ตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตดิตามการบริหารงานตาํรวจ  
พ.ศ.2549) 

- ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการปฏิบัตงิาน
ของ บช.น./จังหวัด/สน./สภ. 
- สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจและการบริหารงานตํารวจ 
- รับคํารองเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ 
- ใหขอมูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือด 
รอนและความตองการของประชาชนในเขตพืน้ที ่
- แนะนํา ชวยเหลือสนับสนนุการประชาสัมพันธ
ของ บช.น./จังหวัด 
- ตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษา 
 

- ตรวจสอบ ติดตามและใหคําแนะนําการปฏิบัติ
ตามลักษณะ รูปแบบ และวิธีการใหทองถ่ินและ
ชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจของ สน./สภ.  
ในพ้ืนท่ี  

แนวทางการตรวจสอบ 
– ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จ
ของงาน 
- ตรวจสอบตาม 
คํารองเรียน 

แผนภูมิ 2                   บทบาทภารกิจ กตบทบาทภารกิจ กต..ตรตร..กทมกทม. / . / จังหวัดจังหวัด                                            
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กต.ตร.สน. / สภ. 

ภารกิจหลัก 
(มาตรา 18(6)) 

ภารกิจสนับสนนุ 
(ตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตดิตามการบริหารงานตาํรวจ  
พ.ศ.2549) 

 
- ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของ สน./สภ. 
- สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจและการบริหารงานตํารวจ 
- รับคํารองเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ 
- ใหขอมูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือดรอน
และความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
- แนะนํา ชวยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ
ของ สน. / สภ.  
- ตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือท่ีปรึกษา 

กําหนดลักษณะ รูปแบบ 
และวิธีการใหทองถ่ินและ
ชุมชนมีสวนรวมในกิจการ
ตํารวจของ สน. / สภ.   
โดยคํานึงถึงปจจัยดานอ่ืนๆ
และวิถีการดํารงชีวิตของแต
ละทองถ่ินและชุมชนเปน
สําคัญ 

1. ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
2. รักษาความสงบเรียบรอยและรกัษา
ความปลอดภัยของประชาชน 
3. ปองกันปราบปรามยาเสพติด 
4. การจราจร 
5. ดูแลสาธารณสมบัต ิ
6. พัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชนใน
ทองถ่ิน  

กิจกรรมในการมีสวนรวม (ดาน) 

ภารกิจการมีสวนรวม 
(มาตรา 7 และระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยหลกัเกณฑ 

และวิธีการสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม
ในกิจการตํารวจ พ.ศ.2549)  

 

ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ สน. / สภ.   
ตามนโยบายของ ก.ต.ช. 
 

แนวทางการตรวจสอบ  
– ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จ
ของงาน 
- ตรวจสอบตาม 
คํารองเรียน 

บทบาทภารกิจ กตบทบาทภารกิจ กต..ตรตร..สนสน. / . / สภสภ..                                            แผนภูมิ 3 
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กําหนด 
- กระบวนทัศน (Paradigm) 
- วิสัยทัศน (Vision) 
- นโยบาย ( Policies)  
- ยุทธศาสตร ( Strategies) 

ก.ต.ช. 

กต.ตร.จังหวัด 

กต.ตร.กทม. 

กต.ตร.สน./สภ. 
 

บช.น. บช./บก. 

ภ.จว. 

สน./สภ. 

ตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบ ติดตามแและประเมินผลละประเมินผล  
ความสําเร็จของงานความสําเร็จของงาน  

  
                          ตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลและประเมินผล  ความสําเร็จของงานความสําเร็จของงาน    

กําหนดลักษณะ รูปกําหนดลักษณะ รูปแบบแบบและวิธีการใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมและวิธีการใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม  
  

  

ตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลและประเมินผล  
ความสําเร็จของงานความสําเร็จของงาน  

กําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของงานและทําคํา
รับรองตามตัวชีวั้ดกบั ก.พ.ร. 

แลวรายงาน ก.ต.ช. 

ภ.1-9 

บก.น.1-9 

  

ตร. 

แผนงาน / โครงการของ ตร 
ทําคํารับรองการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดกบั

หนวยตาง ๆ 

  

ตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบ ติดตามและวัดผและวัดผลล  
การดําเนินการการดําเนินการตามตามนโยบาย กนโยบาย ก..ตต..ชช..  

วิเคราะหผลเสนอ 

อ.ก.ต.ช.
ติดตามและ

วัดผล 

สํานักงาน ก.ต.ช. 

      กกระบวนการระบวนการกําหนดนโยบาย การตรวจสอบ ติดตามและวัดกําหนดนโยบาย การตรวจสอบ ติดตามและวัดผลตามนโยบาย กผลตามนโยบาย ก..ตต..ชช..  
    

ของ กตของ กต..ตรตร..กทมกทม. . จจและ สนและ สน. / . / สภสภ..  

แผนภูมิ 4 
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4.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนใน กต.ตร.กทม. กต.ตร.                
จังหวัด และกรรมการใน กต.ตร.สน. และ  กต.ตร.สภ. 

4.1  กต.ตร.กทม.   
4.1.1  ผูทรงคุณวฒุิ   ดําเนินการสรรหาตามลําดับดังนี ้

   1)  ใหกรรมการโดยตําแหนง   ดําเนินการดังนี้ 
 -  กําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกตามความเหมาะสม 
 -  พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ดาน ๆ  ละ 1 คน  รวม  7  คน 
     2) เม่ือสรรหาและคัดเลือกไดแลวใหเลขานกุาร กต.ตร.กทม. จัดทําคําส่ังตามแบบ 
ท่ีกําหนด นําเสนอประธาน กต.ตร.กทม. ลงนามแตงตั้ง 
  4.1.2  ประชาชน  ดําเนนิการสรรหาตามลําดับดังนี ้
   1)  ใหเลขานุการ กต.ตร.กทม.กําหนดวันเวลา ให กต.ตร.สน.ดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกประชาชนผูที่เคยเปนกรรมการใน กต.ตร.สน.และกําหนดวันเสนอไปถึง บก. ตนสังกัดและ              
ถึงประธาน กต.ตร.กทม. 
   2)  เลขานุการ กต.ตร.สน.นําเสนอ กต.ตร.สน.(กรรมการโดยตําแหนง) ประชุม
พิจารณากําหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกตามความเหมาะสม 
   3)  กต.ตร.สน.ประชุมพิจารณาคัดเลือกประชาชนผูที่เคยเปนกรรมการใน   
กต.ตร.สน.ใหไดจํานวนหนึ่งคน แลวเสนอไปยัง บก.น.ตนสังกัด 
   4)  ผบก.น.1 – 9 แตละ บก.น.โดย ผบก.น. และรอง ผบก.น. ประชุมพิจารณา
คัดเลือกประชาชนผูท่ีเคยเปนกรรมการใน กต.ตร.สน. ท่ี กต.ตร.สน.ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเสนอใหได 
บก.น.ละหนึ่งคนแลวนําเรียนประธาน กต.ตร.กทม.(สงไปยังเลขานุการ กต.ตร.กทม.) 
   5)  เลขานุการ กต.ตร.กทม. รวบรวมรายช่ือประชาชนผูที่เคยเปนกรรมการใน 
กต.ตร.สน.ตามท่ี บก.น.1 – 9 เสนอ นําเสนอตอท่ีประชุม กต.ตร.กทม.(โดยตําแหนง) พิจารณาใหไดจํานวน
สามคน 
                                        6)  เลขานุการ กต.ตร.กทม.จัดทําคําส่ังตามแบบท่ีกําหนดเสนอประธาน กต.ตร.
กทม. ลงนามแตงตั้ง   

                                                        
       ก.ต.ช.ในการประชุมคร้ังที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550  มีมตแิกไขใหผูทรงคุณวุฒิใน กต.ตร.กทม. ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  
ดานตาง ๆ จํานวน  7  ดาน ๆ ละ 1  คน  ไดแก   ดานธรรมาภิบาล  ดานความมั่นคง  ดานการจราจรและอุบัติภัย  ดานการพัฒนา  ดานเศรษฐกิจ  
ดานสังคม  และดานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน   
          พรอมทั้งไดออกระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ(ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2550                            
ลงวันที่ 17 สิงหาคม  พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124  ตอนพิเศษ 107 ง  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เรียบรอยแลว 
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  4.1.3  ระยะเวลาการดําเนินการ 
   -  ใหแลวเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวนัท่ีกรรมการพนจากตําแหนง 
   -  เฉพาะครัง้แรกใหแลวเสร็จภายในหกสิบ (60) วัน นับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ 
(วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
 4.2  กต.ตร.จังหวัด  

4.2.1  ผูทรงคุณวุฒิ   ดําเนินการสรรหาตามลําดับดังนี ้
   1)  ใหกรรมการโดยตําแหนง   ดําเนินการดังนี้ 
    -  กําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกตามความเหมาะสม 
    -  พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ดาน ๆ ละ 1 คน  
รวม  7  คน 
     2)  เม่ือสรรหาและคัดเลือกไดแลวใหเลขานกุาร กต.ตร.จังหวัด จัดทําคําส่ังตาม
แบบท่ีกําหนด นําเสนอประธาน กต.ตร.จังหวดั ลงนามแตงตั้ง 
  4.2.2  ประชาชน  ดําเนนิการสรรหาตามลําดับดังนี ้
   1)  ใหเลขานุการ กต.ตร.จังหวัดกําหนดวันเวลา ให กต.ตร.สภ.ดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกประชาชนผูท่ีเคยเปนกรรมการใน กต.ตร.สภ.และกําหนดวันเสนอไปถึงประธาน กต.ตร.จังหวัด 
   2)  เลขานุการ กต.ตร.สภ.นําเสนอ กต.ตร.สภ.(กรรมการโดยตําแหนง) ประชุม
พิจารณากําหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกตามความเหมาะสม 
   3)  กต.ตร.สภ. ประชุมพิจารณาคัดเลือกประชาชนผูที่เคยเปนกรรมการใน 
กต.ตร.สภ.ใหไดจํานวนหนึ่งคน แลวนําเรียนประธาน กต.ตร.จังหวัด (สงไปยังเลขานุการ กต.ตร.จังหวัด) 
   4)  เลขานุการ กต.ตร.จังหวัด รวบรวมรายช่ือประชาชนผูท่ีเคยเปนกรรมการใน 
กต.ตร.สภ.ตามท่ี กต.ตร.สภ. เสนอ  นําเสนอตอท่ีประชุม กต.ตร.จังหวัด (โดยตําแหนง) พิจารณาใหได
จํานวนสามคน 
   6)  เลขานุการ กต.ตร.จังหวัด  จัดทําคําสั่งตามแบบที่กําหนด เสนอประธาน 
กต.ตร.จังหวัด  ลงนามแตงตั้ง 
  4.2.3  ระยะเวลาการดําเนินการ 
   -  ใหแลวเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีกรรมการพนจากตําแหนง 
   -  เฉพาะครัง้แรกใหแลวเสร็จภายในหกสิบ (60) วัน นับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ 
(วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
 4.3  กต.ตร.สถานตีํารวจนครบาล (กต.ตร.สน.) 
  4.3.1  ขาราชการประจําอ่ืนนอกจากขาราชการตํารวจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําในเขตพ้ืนท่ี สน.นั้น จํานวนไมเกินสามคน   
ดําเนินการตามลําดับดังนี ้
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   1)  ใหเลขานุการ กต.ตร.สน. เสนอหัวหนา สน. (ซ่ึงตามระเบียบกําหนดใหเปน
ประธาน กต.ตร.สน.ช่ัวคราว)  กําหนดนัดประชุม กต.ตร.โดยตําแหนง เพ่ือกําหนดขั้นตอนและวิธีการสรร
หาและคัดเลือกตามความเหมาะสม 
   2)  กต.ตร.สน.โดยตําแหนงประชุมพิจารณาคดัเลือกใหไดจํานวนไมเกินสามคน 
   3)  เลขานุการ กต.ตร.สน. จัดทําคําส่ังตามรูปแบบที่กําหนดเสนอหัวหนา สน. 
เพ่ือนําเสนอประธาน กต.ตร.กทม.ลงนามในคําส่ังแตงตั้ง 
  4.3.2  ขาราชการตํารวจช้ันประทวนซ่ึงดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีใน สน. นั้น 
จํานวนหนึ่งคน   ดําเนินการตามลําดับดังนี ้
   1)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดทําบัญชีรายช่ือขาราชการตํารวจช้ันประทวนผูมีสิทธิ
ตามแบบท่ีกําหนด แลวปดประกาศใหทราบท่ัวกัน 
   2) หัวหนา สน. กําหนดวันประชุม แลวเลขานุการ กต.ตร.สน. แจงใหขาราชการ
ตํารวจช้ันประทวนผูมีสิทธิตามรายช่ือท่ีปดประกาศทราบ โดยอาจใชวิธีการปดประกาศหรือแจงเวียนเปน
หนังสือตามความเหมาะสม กอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 
  3)  จัดการประชุม โดยจะตองมีขาราชการตํารวจช้ันประทวนผูมีสิทธิเขาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะครบองคประชุม  เพ่ือใหมีการเลือกใหไดจํานวนหนึ่งคน 
   4)  ดําเนินการเลือก โดย 
 - ใหขาราชการตํารวจช้ันประทวนผูมีสิทธิท่ีเขาประชุมเสนอช่ือขาราชการ 
ตํารวจช้ันประทวนผูท่ีมีความเหมาะสมเปน กต.ตร.สน. 
 -  กรณีมีผูไดรับการเสนอช่ือมากกวาหนึ่งคน ใหดําเนินการดังนี้ 
    (1)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดเตรียมบัตรลงคะแนนตามแบบท่ีกําหนด
และกลองรับบัตรลงคะแนน (รูปแบบตามท่ีเห็นสมควร) 
    (2)  จัดการใหขาราชการตํารวจช้ันประทวนผูมีสิทธิท่ีเขาประชุมเขียนช่ือ
ผูท่ีตนเลือกจํานวนหนึ่งคน แลวนํามาใสในกลองรับบัตรลงคะแนน 
   5)  ตรวจนับคะแนน  ใหดําเนินการดังนี้ 
    -  ใหเลขานุการ กต.ตร.สน. ตรวจนับคะแนนโดยเปดเผยหลังจากผูเขา
ประชุมลงคะแนนเสร็จส้ิน 
    -  ผูไดรับคะแนนมากท่ีสุด เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการใน กต.ตร.สน. 
    -  กรณีมีผูไดรับคะแนนมากท่ีสุดเทากัน ใหลงคะแนนเลือกเฉพาะผูท่ีมี
คะแนนเทากันอีกครั้ง  ผูไดรับคะแนนมากท่ีสุดเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการใน กต.ตร.สน. 
    -  หากยังมีคะแนนเทากันอีกใหใชวิธีจับฉลาก  โดยใหหัวหนา สน.เปน   
ผูจับฉลากจํานวนหนึ่งรายช่ือ และถือวาผูนั้นไดรับเลือกเปนกรรมการใน กต.ตร.สน. 
   6)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดทําคําส่ังตามรูปแบบท่ีกําหนดเสนอหัวหนา สน.
นําเสนอประธาน กต.ตร.กทม.ลงนามในคําส่ังแตงตั้ง (สงใหเลขานุการ กต.ตร.กทม.เปนผูรวบรวมนําเสนอ) 
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4.3.3  ประชาชนจํานวนไมนอยกวาหกคนแตไมเกินเกาคน   
   4.3.3.1  คัดเลือกจากประชาชนผูมีความรูความสามารถจํานวนไมเกินสามคน  
ดําเนินการดังนี้ 
 1)  ใหเลขานุการ กต.ตร.สน.เสนอหัวหนา สน.(ประธาน กต.ตร.สน.ช่ัวคราว) 
กําหนดนัดประชุม กต.ตร.สน.โดยตําแหนง เพ่ือกําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกตามความ
เหมาะสม 
 2)  กต.ตร.สน.โดยตําแหนงประชุมพิจารณาคัดเลือกจากประชาชนผูที่มี
ความรูความสามารถใหไดจํานวนไมเกินสามคน 
 3)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดทําคําส่ังตามรูปแบบท่ีกําหนดเสนอหัวหนา สน. 
เพ่ือนําเสนอประธาน กต.ตร.กทม. ลงนามในคําส่ังแตงตั้ง (สงใหเลขานุการ กต.ตร.กทม.เปนผูรวบรวม
นําเสนอ) 
   4.3.3.2  เลือกโดยเปดรับสมัครจากประชาชนท่ัวไปจํานวนไมนอยกวาสามคน แต
ไมเกินหกคน   ดําเนินการดังนี้ 
 (1)  การเตรียมการ 
    1)  ใหเลขานุการ กต.ตร.สน.เสนอหัวหนา สน.(ประธาน กต.ตร.ช่ัวคราว) 
ประชุม กต.ตร.สน.โดยตําแหนงเพ่ือกําหนดวันรับสมัคร วันเลือก สถานท่ีรับสมัคร สถานท่ีท่ีจะทําการเลือก 
และออกคําส่ังมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การเลือก         
การตรวจนับคะแนน และการประชาสัมพันธ 
    2)  กําหนดวันรับสมัครไมนอยกวา  7  วัน 
    3)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดเตรียมใบสมัคร แบบตาง ๆ ตามท่ีกําหนด
และกลองรับบัตรลงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
    4)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดทําบัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจผูมีสิทธิ
เลือกตามแบบท่ีกําหนด แลวปดประกาศท่ีสถานีตํารวจใหทราบท่ัวไป 
    5)  หัวหนา สน.ประชุมชี้แจงขาราชการตํารวจผูมีสิทธิเพื่อซักซอม
ความเขาใจวิธีการลงคะแนนเลือก 
 (2)  การประกาศรับสมัคร 
    1)  ใหหัวหนา สน. ประกาศกําหนดวันรับสมัคร วันเลือก สถานท่ี           
รับสมัครสถานท่ีท่ีจะทําการเลือก และสถานท่ีปดประกาศรายช่ือผูสมัคร รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของประชาชนผูมีสิทธิสมัคร ใหประชาชนท่ัวไปทราบกอนวันเปดรับสมัครไมนอยกวาสิบส่ีวัน 
    2)   ดําเนินการประชาสัมพันธใหขาราชการตํารวจและประชาชนได
ทราบโดยท่ัวไป 
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 (3)  การรับสมัคร 
    1)  เปดรับสมัครทุกวันติดตอกันไมนอยกวาเจด็วนั ตั้งแตเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. 
    2)  เลขานุการ กต.ตร.สน.เปนผูรับใบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ แลว
จัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครท่ีมีสิทธิไดรับเลือกและบัตรลงคะแนนเรียงลําดับตัวอักษร ตามแบบท่ีกําหนด 
    3)  เลขานุการ กต.ตร.สน.ปดประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครที่มีสิทธิ
ไดรับเลือกท่ี สน. 
 (4)  การลงคะแนน   ในวันเลือกดําเนินการดังนี้ 
    1)  กําหนดเวลาเลือกตั้งแตเวลา  08.30 น.ถึง 13.00  น. (ไมพักเท่ียง) 
    2)  ขาราชการตํารวจผูมีสิทธิปฏิบัติดังนี ้
     -  แสดงบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจตอเจาหนาท่ีแลว               
ลงลายมือช่ือรับบัตรลงคะแนน 
     -  เลือกโดยทําเครื่องหมายกากบาท (  X  )  หนาช่ือผูสมัครท่ีตน
เลือกจํานวนไมเกินหกคน 
     -  นําบัตรท่ีทําเครื่องหมายเลือกแลวใสกลองรับบัตร 
            (5)  การตรวจนับคะแนน    เม่ือถึงเวลา 13.00 น. ใหประกาศปดการ
ลงคะแนน แลวดําเนินการดังนี ้
    1)  กอนเปดกลองรับบัตรเพ่ือตรวจนับคะแนน  ใหเลขานุการ กต.ตร.สน.
ตรวจนับรายช่ือขาราชการตํารวจผูมีสิทธิวามาลงคะแนนเลือกเกินกวากึ่งหนึ่งหรือไม  แลวปฏิบัติดังนี ้
     -  ถามีจํานวนนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหจัดใหมีการเลือกใหม 
     -  ถามีจํานวนตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไป ใหดําเนินการนับคะแนนตอไป 
    2)  ตรวจนับคะแนนโดยเปดเผยใหเสร็จส้ินภายในวันเลือก ตั้งแตเวลา 
13.00 น.เปนตนไปจนกวาจะเสร็จส้ิน 
    3)  จัดเรียงลําดับผูไดคะแนนจากมากไปหานอย  กรณีมีผูไดคะแนน
เทากัน ใหหัวหนา สน.จับฉลากช่ือผูท่ีไดคะแนนเทากันเพ่ือเรียงลําดับท่ี 
    4)  จัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครท่ีไดรับเลือกตามลําดับคะแนนตามแบบท่ี
กําหนด 
    5)  ผูท่ีไดรับคะแนนลําดับท่ีหนึ่งถึงหกเปนผูไดรับเลือก 
           (6)  การประกาศผลการเลือกและการออกคําส่ังแตงตั้ง  ดําเนินการดังนี ้
    1)  กอนประกาศผลการเลือกให กต.ตร.สน.โดยตําแหนง พิจารณากอนวา
ผูท่ีไดรับเลือกมีจํานวนถึงหกคนหรือไม  หากไมถึงหกคนใหพิจารณาดําเนินการดังนี ้
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     -  จัดใหมีการรับสมัครและเลือกตามจํานวนท่ียังไมครบหกคน
อีกครั้ง  เชน  มีผูสมัคร 8  คน เลือกได 4  คน ยังเหลืออีก 2  คนจึงจะครบ 6  คน  ก็ใหมีการรับสมัครและ
เลือกใหมเพ่ือใหไดอีก 2 คนท่ียังไมครบนั้น  เปนตน หรือ 
     -  หากพิจารณาเห็นวาจํานวนผูไดรับเลือกเม่ือรวมกับประชาชน
ท่ีไดรับการคัดเลือกจาก กต.ตร.สน.โดยตําแหนงแลวมีจํานวนหกคนขึ้นไปก็เปนการสมควรแลว จะไม
ดําเนินการเปดรับสมัครและเลือกใหมก็ได 
    2)  เม่ือไดผูท่ีไดรับเลือกแลว  ดําเนินการดังนี ้
     -  เลขานุการ กต.ตร.สน.สงรายชื่อผูที่ไดรับเลือกตามแบบท่ี
กําหนดใหหัวหนา สน.ปดประกาศใหทราบโดยท่ัวไปตามท่ีกําหนดไว 
     -  เลขานุการ กต.ตร.สน.ตรวจสอบอีกครั้งวามีกรณีที่ไมอาจ
เสนอช่ือผูไดรับเลือกเพ่ือแตงตั้งเปน กต.ตร.สน.หรือไม เชน  ตาย ขอถอนตัว ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหาม เปนตน  หากมีใหเสนอรายช่ือผูท่ีไดรับคะแนนลําดับถัดไปแทน 
     -  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดทําคําส่ังแตงตั้งเสนอหัวหนา สน.เพ่ือ
นําเสนอไปยังประธาน กต.ตร.กทม. ลงนามตอไป (สงใหเลขานุการ กต.ตร.กทม.เปนผูรวบรวมเสนอ) 
 4.4  กต.ตร.สถานีตํารวจภูธร (กต.ตร.สภ.) 
  4.4.1  ขาราชการประจําอ่ืนนอกจากขาราชการตํารวจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําในเขตพ้ืนท่ี สภ.นั้น จํานวนไมเกินสามคน 
    ดําเนินการทํานองเดียวกันกับ กต.ตร.สน.   

4.4.2  ขาราชการตํารวจช้ันประทวน จํานวนหนึ่งคน 
    ดําเนินการทํานองเดียวกันกับ กต.ตร.สน. 

4.4.3  นายกเทศมนตรีท่ีมีเขตพ้ืนท่ีสวนใดสวนหนึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ี สภ. จํานวนหนึ่งคน  
                                ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีมีนายกเทศมนตรีมากกวาหนึ่งคน  ดําเนินการดังนี้ 

   1)  เลขานุการ กต.ตร.สภ.เสนอหัวหนา สภ. กําหนด วัน เวลา และสถานท่ี
ประชุมเพ่ือเลือก 
   2)  เลขานุการ กต.ตร.สภ.เตรียมบัตรลงคะแนนตามแบบและกลองรับบัตร
ลงคะแนน(ตามความเหมาะสม)  เพ่ือใชในกรณีท่ีท่ีประชุมมีมติใหเลือกดวยวิธีลับ 
   3)  เชิญนายกเทศมนตรีประชุม โดยใหมีผูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เพ่ือ
ดําเนินการลงมติเลือก  ดังนี ้
    -  ใหนายกเทศมนตรีท่ีเขาประชุมเสนอช่ือนายกเทศมนตรีคนหนึ่งเปน 
กต.ตร.สภ. 
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    -   กรณีมีการเสนอช่ือมากกวาหนึ่งคน ใหดําเนินการดังนี ้
    (1)  ใหมีมติเลือกใหเหลือหนึ่งคน 
    (2) หากท่ีประชุมมีมติใหเลือกดวยวิธีลับ  ก็ใหเลขานุการ กต.ตร.สภ.    
นําบัตรลงคะแนนท่ีเตรียมไวใหนายกเทศมนตรีท่ีเขาประชุมเขียนช่ือผูท่ีตนเลือกหนึ่งคน แลวนําใสไวใน
กลองรับบัตรลงคะแนน 
    (3)   ใหเลขานกุาร กต.ตร.สภ. ตรวจนับคะแนนโดยเปดเผยทันทีหลังจาก
ผูเขาประชุมลงคะแนนเสร็จ  ผูไดรับคะแนนมากท่ีสุดเปนผูไดรับเลือก 
    (4)  กรณีมีผูไดรับคะแนนมากท่ีสุดเทากัน ใหลงคะแนนเลือกเฉพาะผูท่ีมี
คะแนนเทากันอีกครั้ง  ผูไดรับคะแนนมากท่ีสุดเปนผูไดรบัเลือก 
    (5)  หากคะแนนยังเทากันอีก ใหใชวิธีจับฉลาก โดยใหหัวหนา สภ.เปนผู
จับฉลากจํานวนหนึ่งรายช่ือ และถือวาผูนั้นเปนผูไดรับเลือก 
   4)  เลขานุการ กต.ตร.สภ. สงรายช่ือให หัวหนา สภ. ปดประกาศใหทราบท่ัวไป 
   5)  เลขานุการ กต.ตร.สภ.จัดทําคําส่ังแตงตั้งเสนอหัวหนา สภ. เพ่ือนําเสนอ
ประธาน กต.ตร.จังหวัดลงนามตอไป (สงใหเลขานุการ กต.ตร.จังหวัด เปนผูรวบรวมเสนอ) 
   6)  ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีกรรมการพนจากตําแหนง 
ยกเวนการดําเนินการครั้งแรกใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ (ใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป)  
     4.4.4  นายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหนึ่งคนและกํานันจํานวนหนึ่งคน 
   ดําเนินการทํานองเดียวกันกับการเลือกนายกเทศมนตร ี
 
5.  การเลือกประธาน กต.ตร.สน.และ กต.ตร.สภ. 
 เนื่องจากระเบียบฯ  กําหนดใหมีการเลือกหัวหนา สน./สภ. หรือกรรมการ กต.ตร.สน./สภ.คนอ่ืน
คนใดคนหนึ่งเปนประธาน กต.ตร.สน./สภ.  จึงใหดําเนินการดังนี้ 
 1)  เม่ือมีคําส่ังแตงตั้ง กต.ตร.สน./สภ.ครบถวนแลว ใหหัวหนา สน./สภ. (ประธาน กต.ตร.สน./สภ.
ช่ัวคราว)  กําหนดการประชุม กต.ตร.สน./สภ. ครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการแตงตั้งกรรมการ 
กต.ตร.สน./สภ.ครบถวน (วันท่ีคําส่ังแตงตั้ง กต.ตร.สน./สภ. มีผลใชบังคับ)  
 2)  จัดวาระการประชุมใหมีวาระการเลือกประธาน กต.ตร.สน./สภ.เปนวาระท่ี 2 ถัดจากวาระท่ี 1  
เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ (เปนหนาท่ีของหัวหนา สน./สภ. ซ่ึงเปนประธาน กต.ตร.สน./สภ.
ช่ัวคราว เปนผูแจงเรื่องตาง ๆ ใหท่ีประชุมทราบ) 
 3)  ในวาระการประชุมเลือกประธาน กต.ตร.สน./สภ.  ให กต.ตร.สน./สภ.ท่ีมาประชุมเสนอช่ือ
กรรมการอ่ืนนอกจากหัวหนา สน./สภ. หนึ่งคน เพ่ือใหท่ีประชุมเลือกเปนประธาน กต.ตร.สน./สภ. แลวให 
กต.ตร.สน./สภ.ท่ีมาประชุมลงมติเลือก  สวนวิธีการลงมติอาจใชวิธีลงมติโดยเปดเผยหรือลงมติลับแลวแต
ความเหมาะสม 
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4)  เม่ือเลือกไดผูเปนประธาน กต.ตร.สน./สภ.แลว ใหอีกคนหนึ่งเปนรองประธาน กต.ตร.สน./สภ. 
 5) ใหเลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. จัดทําเปนประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนประธาน กต.ตร.
สน./สภ. (แบบประกาศใชตามระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณฯ )  เสนอหัวหนา สน./สภ.ลงนามแลวปด
ประกาศใหทราบท่ัวไปท่ี สน./สภ. แลวรายงานผลการเลือกประธาน กต.ตร.สน./สภ. ให กต.ตร.กทม. หรือ 
กต.ตร.จังหวัดแลวแตกรณีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมมีมติ (สงไปยังเลขานุการ กต.ตร.กทม.
หรือ กต.ตร.จังหวัด แลวแตกรณ)ี 
 
6.  วาระการดํารงตําแหนง 
 6.1  กต.ตร.กทม./กต.ตร.จังหวัด 
  6.1.1  กรรมการผูทรงคณุวฒุิและประชาชนใน กต.ตร.กทม.และ กต.ตร.จังหวัด 
   -  มีวาระการดํารงตําแหนงสองป  แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
   -  เ มื ่อ พ น วา ระ แลว  จ ะต อง ปฏ ิบ ัต ิห น า ที ่ต อไ ปก อนจ นก ว า กร รม กา ร
ผูทรงคุณวุฒิและประชาชนซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
   -  การพนจากตําแหนง 
    1)  พนตามวาระ 
    2)  ตาย 
    3)  ลาออก 
    4)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 
    5)  ขาดการประชุมเกินหกครั้งในรอบปนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
    6)  กต.ตร.กทม./กต.ตร.จังหวัด  มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนกรรมการท้ังหมดใหพนจากตําแหนง เนือ่งจากมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือมีการกระทําท่ีไม
เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ 
  6.1.2  กรณีลาออก ใหมีผลนับแตวันที ่เลขานุการ กต.ตร.กทม./ กต.ตร.จ ังหวัด
ลงทะเบียนรับหนังสือลาออกนั้น และใหเลขานุการ กต.ตร.กทม./ กต.ตร.จังหวัด รายงานประธาน 
กต.ตร.กทม./ กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.กทม./ กต.ตร.จังหวัด ตอไป 

 6.1.3  กรณีพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการ
แทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมสรรหาและแตงตั้งแทนก็ได  และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิหรือประชาชนซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยู
ของผูท่ีตนแทน 
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6.2  กต.ตร.สน./กต.ตร.สภ. 
  6.2.1  ขาราชการประจําอ่ืนนอกจากขาราชการตํารวจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจและประชาชน 
   -  มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 
   -  เม่ือพนจากตําแหนงตามวาระแลวใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการท่ี
ไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
   -  การพนจากตําแหนง 
   1)  พนตามวาระ 
   2)  ตาย  
   3)  ลาออก 
   4)  เฉพาะขาราชการประจํา พนกังาน หรือลูกจางหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเม่ือโยกยายไปดํารงตําแหนงนอกพ้ืนท่ี หรือพนจากความเปนขาราชการ พนกังาน หรือลูกจาง
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
   5)  เฉพาะประชาชน ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 
   6)  ขาดการประชุมเกนิหกครั้งในรอบปนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
   7)  กต.ตร.สน./สภ.  มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการท้ังหมดใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือมีการกระทําท่ีไมเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ 
  6.2.2  ขาราชการตํารวจช้ันประทวน นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบลและ
กํานัน 
   -  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 
   -  เม่ือพนจากตําแหนงตามวาระแลวใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการซ่ึง
ไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
   -  การพนจากตําแหนง 
    1)  พนตามวาระ 
    2)  ตาย 
    3)  ลาออก 
    4)  พนจากการเปนขาราชการตํารวจช้ันประทวนซ่ึงดํารงตําแหนงและ
ปฏิบัติหนาท่ี ใน สน./สภ. นั้น  พนจากตําแหนงนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือกํานัน 
      6.2.3  กรณีลาออก ใหมีผลนับแตวันท่ีเลขานุการ กต.ตร.สน./กต.ตร.สภ.ลงทะเบียนรับ
หนังสือลาออกนั้น  และใหเลขานุการ กต.ตร.สน./กต.ตร.สภ. รายงานประธาน กต.ตร.สน/กต.ตร.สภ.และ 
กต.ตร.สน./กต.ตร.สภ.ตอไป 
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  6.2.4  กรณีพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งบุคคลเปน
กรรมการแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมสรรหาและแตงตั้งแทนก็ได และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือประชาชนซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูท่ีตนแทน 
 
7.  การประชุมและลงมติ 
 7.1  องคประชุม 
  7.1.1  การประชุมของ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สน./สภ.  ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด (รวมท้ังประธานกรรมการดวย) จึงครบองคประชุม 
  7.1.2  กรณีกรรมการโดยตําแหนงไมสามารถเขาประชุมได สามารถมอบหมายเปนลาย
ลักษณอักษรใหผูดํารงตําแหนงระดับรองเขาประชุมแทนได แตกรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนไม
สามารถมอบหมายผูอ่ืนเขาประชุมแทนไดเนื่องจากเปนกรรมการเฉพาะตัว   
 7.2  ประธานที่ประชุม 
  7.2.1  กรณีประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  สําหรับ กต.ตร.กทม.และ กต.ตร.จังหวัด มีรองประธานหลายคนซ่ึงได
จัดลําดับไวแลว ก็ใหรองประธานคนท่ีหนึ่งเปนประธานท่ีประชุม ถาไมมาหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็
ใหรองประธานลําดับถัดไปเปนประธานท่ีประชุม 
  7.2.2  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานท่ีประชุม 
 7.3  ระเบียบวิธีการประชุมและการลงมต ิ
  ใหนําขอบังคับ ก.ต.ช.วาดวยการประชุมและการลงมตขิอง ก.ต.ช.และของ อ.ก.ต.ช. มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 7.4  กําหนดระยะเวลาการประชุม 
  7.4.1  กต.ตร.กทม.และ กต.ตร.จังหวัด 
   ใหมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง 
  7.4.2  กต.ตร.สน.และ กต.ตร.สภ. 
   ใหมีการประชุมอยางนอยสองเดือนตอหนึ่งครั้ง 
 
8.  บัตรแสดงตน กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด  กต.ตร.สน.และ กต.ตร.สภ. 
 8.1  วัตถุประสงค 
 บัตรแสดงตนตามระเบียบนี้ จัดใหมีขึ้นเพ่ือใหประธานกรรมการและกรรมการ กต.ตร.กทม. 
กต.ตร.จังหวัด  กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ. ใชแสดงตนในขณะเม่ือดํารงตําแหนงอยู  ท้ังนี้เพ่ือความสะดวก
ในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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8.2  วิธีการออกบัตร 
  กระบวนการขั้นตอนวิธีการออกบัตรไดกําหนดไวในประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เรื่อง กําหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการออกบัตรแสดงตน กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สน.และ 
กต.ตร.สภ. ดังนี้ 

 8.2.1  การดําเนนิการออกบัตรประจําตัว กต.ตร. กทม. และ กต.ตร.จังหวัด 
 
 
 
 
 

                                         
                                                                
             
  
                                                                                     
 
        
      
     
      
          
 
                                                                 
      

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูมีสิทธ ิ

เลขานุการ กต.ตร.กทม./ 
จังหวัด 

 

ประธาน กต.ตร.กทม./จังหวัด 

ตรวจสอบความถูกตองแลว 
นําเสนอประธานฯ เพื่ออนุมัติ 
คําขอมีบัตรและลงนามในบัตร

ยื่นคําขอมีบัตร  
พรอมรูปถาย 

ลงทะเบียนควบคุมเลขท่ีบัตร 
ประทับตรา  ลงเลขท่ีบัตร  วันออกบัตร
และวันหมดอายุ มอบบัตรท่ีดําเนินการ
เสร็จแลวใหกับเจาของบัตร 

อนุมัติคําขอมีบัตร 
และลงนามในบัตร 
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  8.2.2  การดําเนนิการออกบัตรประจําตัว กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ. 
 
 
 
   
 

 
                                                      

 
 

                                                                                                                    
            

                       
                       

  
                                                                                                                 

 
   
 
       
 
                              
 
                                                        

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                      
 
                                                                                          
 
 
       
                                                                                                                 
 
 
 
          

      
                                                                                                                                
                                                                                    
                                                                                      
  
 

 

เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. 

หัวหนาสถานีตํารวจ 

เลขานุการ กต.ตร.กทม./
จังหวัด 

 
ประธาน กต.ตร.กทม./จังหวัด 

ผูมีสิทธ ิ

ลงทะเบียนควบคุมเลขท่ีบัตร
ประทับตรา     ลงเลขท่ีบัตร 
วันออกบัตรและวันหมดอายุ 

รวบรวมนําสงเพื่อ 
ดําเนินการออกบัตร 

ยื่นคําขอมีบัตร  
พรอมรูปถาย 

 ลงทะเบียนควบคุมการจายบัตร
มอบบัตรที่ดําเนนิการเสรจ็แลว 
ใหกบัเจาของบัตร 

 

ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

ตรวจสอบความถูกตองแลว 
นําเสนอประธานฯ เพื่ออนุมัติ 
คําขอมีบัตรและลงนามในบัตร 

อนุมัติคําขอมีบัตร 
และลงนามในบัตร 
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คําขอมีบตัรแสดงตนของ กต.ตร. หรือ ขอบัตรแสดงตนของ กต.ตร. ใหม 
ตามประกาศสํานกังานตํารวจแหงชาติ เร่ือง กําหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธกีาร 

ออกบัตรแสดงตนของ กต.ตร.กทม.  กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ. 
 

       

       เขียนท่ี .............................................. 

วันท่ี…… เดือน………………...….พ.ศ........ 

ขาพเจา ช่ือ ................................................... ช่ือสกุล........................................................ 
เกิดวันท่ี........เดือน................................. พ.ศ.......... อาย.ุ......... ป  สัญชาต.ิ............  หมูโลหิต....... 
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี................ ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................... 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย............................  โทรศัพท..................................... โทรสาร .................................. 
เลขหมายประจําตัวประชาชน         -                            -     -                              -            -  -                
เปนกรรมการ กต.ตร.ระดับ ............................................................................................................. 
ยื่นความประสงคขอมีบัตรแสดงตนของกรรมการ ตอ .................................................................... 
 กรณ ี 1.    1.  ขอมีบัตรครั้งแรก 
 2.  ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก      บัตรหมดอายุ             บัตรหายหรือถูกทําลาย 
      หมายเลขของบัตรเดิม………………………………...……….. (ถาทราบ) 
 3.  ขอเปล่ียนบัตร เนื่องจาก       เล่ือนยศ              เปล่ียนช่ือตัว  
  เปล่ียนช่ือสกุล เปล่ียนช่ือตวัและช่ือสกุล 
  ชํารุด อ่ืน ๆ 

 พรอมนี้ไดแนบรปูถายจํานวน…..ใบ และหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี)........................................ 
……….......................................................................................................มาพรอมกับคําขอนีแ้ลว 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

    (ลงช่ือ)..................................................ผูทําคําขอ 
               (..................................................) 
 อนุมัติคาํขอมีบตัร 

(ลงช่ือ)............................................ 
ประธาน กต.ตร. ............................ 
 

หมายเหตุ   ใหขีดเครื่องหมาย  /  ในชอง              และหรือ               หนาขอความท่ีตองการ 
   ใหลงคํานาํหนานามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เชน นาย/นาง/นางสาว/ยศ

 

รูปถายขนาด 
๒.๕ X ๓ ซม. 
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แบบบัตรแสดงตนของ กต.ตร.กทม. 
 

                                                                       (ดานหนา) 
 
 
 
 
 
   ๕.๕ ซ.ม. 
 
 
 
                     

        ๘.๕ ซ.ม. 
 
                                                                       (ดานหลัง) 
 
 
 
 

               ๕.๕  ซ.ม. 
 
 
 
 
   

     ๘.๕ ซ.ม. 
                                                                            
 

หมายเหต ุ ประทับตราช่ือสวนราชการใหครอมรูปถายผูขอมีบัตรและลายมือช่ือผูออกบัตร 
  
 
 
 

 

บัตรแสดงตนของ  กต.ตร.  
กรุงเทพมหานคร 

                           เลขที ่………/……… 
   วันออกบัตร ..…/……./…วันหมดอายุ .…./…./…… 
 

                เลขประจําตัวประชาชน 
     ………………………………………………………. 
     ชื่อ  ……………………………………….………… 
     ท่ีอยู ………………………………………………... 
     ……………………………………………….……… 

                   (ลงช่ือ)………………………………………….…  

     ตําแหนง   ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
……………………..    ติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร    
ลายมือช่ือเจาของบัตร             ผูออกบัตร 
    

 

รูปถาย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓ ซม. 
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แบบบัตรแสดงตนของ กต.ตร.จังหวัด 
 

                                                                      (ดานหนา) 
 
 
 
 
 
   ๕.๕ ซ.ม. 
 
 
 
                     
        ๘.๕ ซ.ม. 
 
                                                                     (ดานหลัง) 
 
 

 

               ๕.๕  ซ.ม. 
 
 
 
 
   

     ๘.๕ ซม. 
                                                                               
 

หมายเหต ุ ประทับตราช่ือสวนราชการใหครอมรูปถายผูขอมีบัตรและลายมือช่ือผูออกบัตร 
 
 
 
 

 

บัตรแสดงตนของ กต.ตร.  
จังหวัด…………………….. 

                         เลขที ่………/……… 
  วันออกบัตร ..…/……./…วันหมดอายุ .…./…./…… 
 

                 เลขประจําตัวประชาชน 
     ……………………………………….………………. 
     ชื่อ  …………………….…………………………… 
     ท่ีอยู …………………….…………………………... 
        …………………………………………………….… 
      (ลงชื่อ)…………………………………..…………. 

     ตําแหนง     ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
…………………..                          ติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด 

ลายมือช่ือเจาของบัตร               ผูออกบัตร 

  

 

รูปถาย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓ ซม. 
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แบบบัตรแสดงตนของ กต.ตร.สถานีตํารวจนครบาล 
 

                                                                     (ดานหนา) 
 
 
 
 
 
   ๕.๕ ซ.ม. 
 
 
 
                   

                                                                      ๘.๕ ซ.ม. 
 
 
                                                                    (ดานหลัง) 
 
 
 
 

                  ๕.๕  ซ.ม 

 
 
 
 
   

      

   ๘.๕ ซ.ม. 
                                                                               
 

หมายเหต ุ ประทับตราช่ือสวนราชการใหครอมรูปถายผูขอมีบัตรและลายมือช่ือผูออกบัตร 
  
 

บัตรแสดงตนของ  กต.ตร.  
สถานีตํารวจนครบาล ...................... 

กรุงเทพมหานคร 

                         เลขที ่………/……… 
 

  วันออกบัตร ..…/……./…วันหมดอายุ .…./…./…… 

                               

                    เลขประจําตัวประชาชน 
     ………………………………………….……………. 
     ชื่อ  …………………………………………………. 
     ท่ีอยู ………………….……………………………... 
       ……………..………………………………………… 
     (ลงชื่อ) …………………………………………….. 
     ตําแหนง     ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
……………….……..     ติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร    
ลายมือช่ือเจาของบัตร             ผูออกบัตร 
     

 

รูปถาย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓ ซม. 
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แบบบัตรแสดงตนของ กต.ตร.สถานีตํารวจภูธร 
 

                                                                     (ดานหนา) 
 
 
 
 
 
   ๕.๕ ซ.ม. 
 
 
 
                     
 

                                                                      ๘.๕ ซ.ม. 
 

 
                                                                     (ดานหลัง) 
 
 
 
 

               ๕.๕  ซ.ม. 
 
 
 
 
   

    

  ๘.๕ ซ.ม. 
                                                                               
 

หมายเหต ุ ประทับตราช่ือสวนราชการใหครอมรูปถายผูขอมีบัตรและลายมือช่ือผูออกบัตร 
 
 

บัตรแสดงตนของ  กต.ตร.  
สถานีตํารวจภูธร…………….. 

จังหวัด …………..………………….. 

                         เลขที ่………/……… 
 

  วันออกบัตร ..…/……./…วันหมดอายุ .…./…./…… 
 

                 เลขประจําตัวประชาชน 
     ………………………………………………………. 
     ชื่อ  …………………….…………………………… 
     ท่ีอยู ………………………………………………... 
       …………… ………………………………………… 
      (ลงชื่อ) …..…………..……………………………. 

     ตําแหนง    ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
……………………...                      ติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด 
 ลายมือช่ือเจาของบัตร                 ผูออกบัตร 
     

 

รูปถาย 
ขนาด 

๒.๕ X ๓ ซม. 
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ตราช่ือสวนราชการ 
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 หมวด 4 ขอ 72   

“ตราช่ือสวนราชการใหใชตามแบบท่ี 27 ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวงซอนกัน 
เสนผาศูนยกลางวงนอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ลอมครุฑขนาด ตัวสูง 3 เซนติเมตร ระหวาง 
วงนอกและวงในมีอักษรไทยช่ือกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกรม 
หรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา  
 สวนราชการใดท่ีมีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีช่ือภาษาตางประเทศเพ่ิมขึ้นดวยก็ได โดยให
อักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา” 
 

 

 
 

ประทับตราดวยหมึกสีแดง 
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ผนวก 1 
                

              หนา 
 ตารางควบคุมเวลาการดําเนนิการสรรหา กต.ตร.สน.     33 

 (ขาราชการตํารวจช้ันประทวนและประชาชน)      
 ตารางควบคุมเวลาการดําเนนิการสรรหา กต.ตร.สภ.     34 

 (ขาราชการตํารวจช้ันประทวน นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล       
  กํานัน และประชาชน) 
 แผนภูมิวิธีการเลอืก กต.ตร.สน./สภ.       39 
 แนวทางปฏบิัติ และแบบฟอรมการออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการ   45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดือน
ลําดับ การดําเนินการ วันที่

จํานวนวัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 ประชุม ก.ต.ตร.สน.โดยตําแหนง เพื่อกําหนด

ขั้นตอนวิธีการสรรหา วัน เวลา และสถานที่
ในการคัดเลือกหรือเลือกกรรมการสวนอืน่ ๆ

2 เตรียมการเลือกขาราชการตํารวจช้ันประทวน  

3 เตรียมการเลือกประชาชน

4 ประชุมซักซอมความเขาใจการเลือกขาราชการ
ตํารวจช้ันประทวนและประชาชน

5 ประชุมเพือ่เลือกขาราชการตํารวจช้ันประทวน

6 ประชุม กต.ตร.สน.โดยตําแหนงเพ่ือคัดเลือก
     1) ขาราชการประจําอื่น พนักงาน หรอืลูกจาง
     2) ประชาชน

7 ประกาศรบัสมัครประชาชน

8 รับสมัครประชาชน

9 จัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัครท่ีมีสทิธิและปดประกาศ

10 จัดทําบัตรเลือก

11 เลือกและตรวจนับคะแนน

12 ประกาศผลการเลือก

13 จัดทําคําสัง่แตงตั้ง

14 นําเสนอประธาน กต.ตร.กทม. ลงนามในคําสั่งแตงต้ัง

หวงเวลาดําเนินการ (วัน)
ตารางควบคุมเวลาการดําเนินการสรรหา กต.ตร.สน.(ขาราชการตํารวจช้ันประทวน และประชาชน)
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เดือน
ลําดับ การดําเนินการ วันที่

จํานวนวัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 ประชุม ก.ต.ตร.สภ.โดยตําแหนง เพือ่กําหนด

ขั้นตอนวิธีการสรรหา วัน เวลา และสถานที่
ในการคัดเลือกหรอืเลือกกรรมการสวนอืน่ ๆ

2 เตรียมการเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวน  
นายกเทศมนตรี  นายก อบต. และกํานัน

3 เตรียมการเลือกประชาชน

4 ประชุมซักซอมความเขาใจการเลือกขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน นายกเทศมนตรี นายก อบต. 
กํานัน และประชาชน

5 ประชุมเพือ่เลือกตํารวจชั้นประทวน นายกเทศมนตรี
นายก อบต.  และกํานัน

6 ประชุม กต.ตร.สภ.โดยตําแหนงเพือ่คัดเลือก
     1) ขาราชการประจําอืน่ พนักงาน หรอืลูกจาง
     2) ประชาชน

7 ประกาศรบัสมัครประชาชน

8 รบัสมคัรประชาชน

9 จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครที่มสีิทธิและปดประกาศ

10 จัดทําบัตรเลือก

11 เลือกและตรวจนับคะแนน

12 ประกาศผลการเลือก

13 จัดทําคําสัง่แตงตั้ง

14 นําเสนอประธาน กต.ตร.จังหวัด  ลงนามในคําส่ังแตงตั้ง

ตารางควบคุมเวลาการดําเนินการสรรหา กต.ตร.สภ.(ขาราชการตํารวจช้ันประทวน นายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน และประชาชน)
หวงเวลาดําเนินการ (วัน)
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การเลือกขาราชการตํารวจช้ันประทวนเปนกรรมการใน กต.ตร.สน./สภ. 
 
 
 

       - ตองมีตํารวจช้ันประทวนผูมีสทิธิเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                          -  เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ.ทําบัตรลงคะแนน 
                             - ใหตํารวจช้ันประทวนผูมีสทิธิเขียนช่ือผูที่ตนเลือก 
                 จํานวน 1 คน ใสกลองรับบัตร 
 
 
 

                 - เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. ตรวจนับคะแนน  
 
 
 
 

  
 
       ผูนั้นเปนกรรมการ 
         กต.ตร.สน. / สภ. 
 
 

  
 

       

                                                                            ….ใหถือวา 
    
 

 

หัวหนาสถานีตํารวจ
กําหนดวันประชุม 

มีผูไดรับการ 
เสนอช่ือคนเดียว 

เลือกโดยวิธีลับ 
(ลงคะแนน) 

      เสนอช่ือหลายคน 

มากกวา

ตํารวจช้ันประทวน 
เสนอช่ือผูเหมาะสม 

ตรวจนับคะแนนทันทีท่ี
ลงคะแนนเสร็จ 

กรณีมีผูไดคะแนนมาก 
ท่ีสุดเทากัน 

ผูไดคะแนนมากท่ีสุด ลงคะแนนเลือกอีกคร้ัง 
(เลเทากัน) 

         กรณีมีผูไดคะแนนมาก 
ท่ีสุดเทากันอีก 

หน.สน./สภ. ประกาศรายช่ือผู เปนกรรมการ 
กต.ตร.สน./สภ. ใหทราบท่ัวไป และเสนอ 

ประธาน  กต.ตร.กทม. /จังหวัด เพื่อแตงตั้ง 

หัวหนาสถานีตํารวจ 
จับสลากหนึ่งรายช่ือ 
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บัตรลงคะแนนเลือกขาราชการตํารวจช้ันประทวน 
เปนกรรมการ กต.ตร.สน./สภ…………. 

 
  
 

(เขียนระบ ุ ยศ ช่ือ   ช่ือสกุล  ผูที่ตองการเลอืก) 
 

                 (ลงช่ือ) 
       (………………………….…….) 

เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. ………………………. 
                             ……../………/………  

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ - ใหเลขานกุาร กต.ตร.สน./สภ. ลงลายมือช่ือดานลางของบัตรลงคะแนนเลือกทุกบัตร 

    กอนสงใหกับขาราชการตํารวจช้ันประทวนในสังกัด ลงคะแนน 
-  ขาราชการตํารวจช้ันประทวนเขียนช่ือผูท่ีตนเลือก  จํานวน 1  คน 
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วิธีการเลือกนายกเทศมนตรี / นายก อบต./ กํานัน  เปนกรรมการใน กต.ตร.สภ. 
       
        
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดวันประชุม 
- เชิญนายกเทศมนตรทุีกคน ประชุมเลอืก (ตอง     
   มีนายกเทศมนตรีมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่ง) 
 

นายกเทศมนตรเีขียนช่ือผูท่ี
ตนเลือกหนึ่งคน 

ตรวจนับคะแนนทันทีท่ี
ลงคะแนนเสร็จส้ิน 

กรณีมีผูไดคะแนน 
มากท่ีสุดเทากัน 

ผูไดคะแนนมากที่สุด 
 

หากไดคะแนนเทากันอีก 

หัวหนาสถานีตํารวจ 
จับสลากหนึ่งรายช่ือ 

ลงคะแนนเลือกอีกครั้ง (เลือก 
เฉพาะผูท่ีไดคะแนนเทากัน) 

…..ใหถือวา หัวหนา สภ. ประกาศรายชื่อผูเปน
กรรมการ กต.ตร.สภ. และเสนอ
ประธาน กต.ตร.จังหวัด เพ่ือแตงตั้ง 
 

  

  

- เลขานกุารฯ จัดทําบัตร 
  ลงทะเบียน 

ผูนั้นเปน
กรรมการ 
กต.ตร.สภ. 

ท่ีประชุมมีมติ 
เลือกหนึ่งคน 

ท่ีประชุมมีมติ 
ใหเลือกดวยวิธีลับ 

หัวหนาสถานีตํารวจ 

หากในเขตพ้ืนท่ีมี 
นายกเทศมนตรีคนเดียว หากในเขตพ้ืนท่ีมีนายกเทศมนตรี

มากกวาหนึ่งคน 

หมายเหตุ : วิธีการเลือกนายก อบต. และ กํานันใหใชวิธีการเลือกตามผังเชนเดียวกัน 
โดยคําวา นายกเทศมนตรีใหหมายความถึง นายก อบต. หรือ กํานัน แลวแตกรณี
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บัตรลงคะแนนเลือก  นายกเทศมนตรี   นายก อบต. 
และกํานัน  เปนกรรมการ กต.ตร.สภ…………………. 

 
 
  
 

(เขียนระบ ุ ยศ ช่ือ   ช่ือสกุล  ผูที่ตองการเลอืก) 
 

                 (ลงช่ือ) 
      (………………………….…….) 

เลขานุการ กต.ตร.สภ. ………………………. 
                             ……../………/………  

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ - ใหเลขานกุาร กต.ตร.สภ. ลงลายมือช่ือดานลางของบัตรลงคะแนนเลือกทุกบัตร 

    กอนใหนายกเทศมนตรี  นายก อบต. หรือกํานัน  ลงคะแนน    
-  นายกเทศมนตรี  นายก อบต. หรือ กํานัน  เขียนช่ือผูท่ีตนเลือก  จํานวน 1 คน 
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ข้ันตอนและวิธกีารเลือกประชาชนเปนกรรมการใน กต.ตร.สน.และ กต.ตร.สภ. 

 

       -  กําหนดวันรบัสมัคร วันเลือก  
            (วันรับสมัครตองมีกําหนดไมนอยกวา 7 วัน) 
         -  ควบคุมการดําเนนิการเลือก 

 
-  ประกาศ กําหนดวันรับสมัคร วันเลือกและสถานท่ี 
    (ประกาศกอนวันเปดรับสมัครไมนอยกวา 14 วัน) 

 
-  ย่ืนใบสมัคร (ตามแบบผนวก ก)  
    (ต้ังแต 08.30 น.-16.30 น.ของวันรับสมัคร) 

 
-  ตรวจสอบคุณสมบัติฯ 
-  จัดทําบัญชีรายช่ือผูสมัคร (ตามแบบผนวก ข) 
-  ติดประกาศบัญชีรายช่ือผูสมัครและขาราชการ          
   ตํารวจผูมีสิทธิท่ี สน./สภ.     

          
-  ลงลายมือช่ือรับบัตรและลงคะแนนเลือกในบัตร    
   (ตาม แบบผนวก ค)  ไมเกิน 6  คน  
-  นําใสกลองรับบัตรต้ังแต 08.30 น.-13.00 น.  

(ตองมีขาราชการตํารวจผูมีสิทธิลงคะแนนไมนอย       
กวาก่ึงหนึ่ง) 

 
 -   นับคะแนนโดยเปดเผยในวันเลือก 

             (ต้ังแต 13.00 น. จนเสร็จส้ิน) 
 -   จัดเรียงคะแนนตามลําดับจากมากไปนอย 

         (ตามแบบผนวก ง) 
      กรณีคะแนนเทากัน   หัวหนาสถานีตํารวจ 
            จับสลากเพ่ือเรียงลําดับคะแนน 
  -  ติดประกาศผูไดรับเลือกท่ี สน./สภ. (ตามแบบผนวก จ) 

    
 

  
   

               

  
  

กต.ตร.สน./สภ.โดยตําแหนง 

หัวหนาสถานีตํารวจ 

ขาราชการตํารวจผูมีสิทธ ิ

ประชาชนผูมีคุณสมบัติฯ 

เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. 

เลขานุการ กต.ตร.สน./ สภ. 
 

หัวหนาสถานีตํารวจ 

กรณีกอนมีคําส่ัง  ผูไดรับเลือก  ตาย  ถอนตัว  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
    

     -  เสนอประธาน กต.ตร.กทม./จังหวัด มีคําส่ังแตงต้ัง 
.     

- ใหเสนอรายช่ือผูไดคะแนน    
   ลําดับถัดไปแทน 
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ใบสมัครรับเลือกประชาชนเปนกรรมการใน  กต.ตร.สน./สภ. 

…………………………….. 
 

                     วันท่ี….. เดือน……………….. พ.ศ…… 
  

(๑)  ช่ือ…………………………ช่ือสกุล……………………….…… 
 (๒) เลขประจําตัวประชาชน ………………..………………………. 
 (๓) เกิดวันท่ี………….เดือน……………....……… พ.ศ………….... 
 (๔) อายุ ………………ป   สัญชาต ิ………………………………… 
 (๕) อาชีพ …………………………….……ตําแหนง………………………….……………........... 

(๖) ภูมิลําเนา หรือท่ีอยูประจํา หรือสถานท่ีประกอบการ  บานเลขท่ี ……………หมูท่ี ...………….   
       ตรอก …………..…..……ซอย………………...………  ถนน………………….…..…………  
       ตําบล/แขวง……….……….……..อําเภอ/เขต…………..………… จังหวัด..…………………. 
       รหัสไปรษณีย…………….…… โทรศัพท ……………………….. โทรสาร…………………. 

 (๗)  สถานท่ีติดตอ………………………...………………………………………………………… 
        โทรศัพท…………………….โทรสาร……………………… 
 

ขาพเจาขอสมัครรับเลือกเปนกรรมการใน กต.ตร.สน./สภ. ….…………….…………...   
และขอรับรองวาขาพเจาเปนผู ท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของการเปนกรรมการดังกลาว               
ทุกประการ 

 (ลงช่ือ) ……………………………….ผูสมัคร             
            (……………………………….) 
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      -83-     แบบผนวก   ข. 

           

 
 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนกรรมการที่มาจากประชาชนตามระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๑๖ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย  
 (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจํา หรือประกอบอาชีพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนั้น ๆ 
 (๓)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 (๔)  ไมเปนขาราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา  ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น   
 (๕)  ไมเปนขาราชการประจํา  หรือพนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ   
 (๖)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๗)  ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
 (๘)  ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

รูปถาย 

ขนาด ๒ น้ิว 
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บัญชีรายชื่อผูสมัคร 
เปนกรรมการ ใน กต.ตร.สน./ สภ. ………………  

---------------------------- 
 

ลําดบั ชื่อ - ชื่อสกุล  ลําดบั ชื่อ - ชื่อสกุล 
๑.   ๒๑.  
๒.   ๒๒.  
๓.   ๒๓.  
๔.   ๒๔.  
๕.   ๒๕.  
๖.   ๒๖.  
๗.   ๒๗.  
๘.   ๒๘.  
๙.   ๒๙.  
๑๐.   ๓๐.  
๑๑.   ๓๑.  
๑๒.   ๓๒.  
๑๓.   ๓๓.  
๑๔.   ๓๔.  
๑๕.   ๓๕.  
๑๖.   ๓๖.  
๑๗.   ๓๗.  
๑๘.   ๓๘.  
๑๙.   ๓๙.  
๒๐.   ๔๐.  

                                                                            ตรวจแลวถูกตอง 
(ลงช่ือ) ………………………….. 
           (………….……………….) 

                                                       เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. ………………… 
               ........../........../...........  
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บัตรลงคะแนน 
เปนกรรมการใน กต.ตร.สน./ สภ. ………………  

---------------------------- 
ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท (x) หนารายชือ่ผูที่ทานเลือก  จํานวนไมเกินหกคน 

 

เคร่ืองหมาย ชื่อ – ชื่อสกุล  เคร่ืองหมาย ชื่อ – ชื่อสกุล 
 ๑.   ๒๑. 
 ๒.   ๒๒. 
 ๓.   ๒๓. 
 ๔.   ๒๔. 
 ๕.   ๒๕. 
 ๖.   ๒๖. 
 ๗.   ๒๗. 
 ๘.   ๒๘. 
 ๙.   ๒๙. 
 ๑๐.   ๓๐. 
 ๑๑.   ๓๑. 
 ๑๒.   ๓๒. 
 ๑๓.   ๓๓. 
 ๑๔.   ๓๔. 
 ๑๕.   ๓๕. 
 ๑๖.   ๓๖. 
 ๑๗.   ๓๗. 
 ๑๘.   ๓๘. 
 ๑๙.   ๓๙. 
 ๒๐.   ๔๐. 

          ตรวจแลวถูกตอง 

(ลงช่ือ) ………………………….. 
           (………….……………….) 

         เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. ………… 
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บัญชีรายชื่อผูสมัครซ่ึงไดรับเลือกเรียงตามลําดับคะแนน 
 

 

ลําดบั 
 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

 

คะแนน 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             ตรวจแลวถูกตอง   

                   (ลงช่ือ) …………………………….  
                  (…………………………….) 

           เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. …………… 
                        ........../........../............. 
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บัญชีรายชื่อผูสมัครซ่ึงไดรับเลือกเปนกรรมการ 
ใน  กต.ตร.สน./สภ. เรียงตามลําดับตัวอักษร 

 
 

 

ลําดบั 
 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
 

หมายเหต ุ
 

 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔   
 

๕ 
 

๖ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               ตรวจแลวถูกตอง 

                   (ลงช่ือ)  ……………………………. 
                  (…………………………….) 

             เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. …………………. 
             ........../........../............. 
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แนวทางปฏิบัติและแบบฟอรมการออกคําสั่ง กต.ตร.กทม. 
 
แนวทางปฏิบัติในการออกคําสั่ง 
 1. ในคําส่ังใหระบุเฉพาะรายชื่อกรรมการใน กต.ตร.กทม. ที่เปนผูทรงคุณวุฒิและประชาชน 
เทานั้น  รายละเอียดตามแบบฟอรมการออกคําส่ังที่แนบ ดังนี้ 
  1.1 ตามแบบฟอรมลําดับขอ (1) - (7) ใหระบุชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือก 
ในแตละดาน  เปนกรรมการใน กต.ตร.กทม.  ตามลําดับ 
  1.2  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (8), (9, (10) ใหระบุชื่อประชาชน ที่มาจากการคัดเลือกของ 
กต.ตร.กทม.  โดยตําแหนง  โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
 2. สําหรับกรรมการใน กต.ตร.กทม. โดยตําแหนง  
  2.1 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนประธานกรรมการ   
  2.2 ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีอัยการฝายคดีอาญา และ ผบช.น. เปนรองประธานคนที่ 
1 , 2 และ 3 ตามลําดับ และผูอํานวยการสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็กฯ เปน
กรรมการ  รองประธานและกรรมการโดยตําแหนงตามขอนี้อาจมอบหมายผูอื่นตามที่กฎหมายวาดวย
การมอบอํานาจสําหรับตําแหนงนั้น ๆ  เขารวมประชุมแทนได 
  2.3 รอง ผบช.น. จํานวน 3 คน ที่ ผบช.น.มอบหมาย เปนกรรมการนั้น ให ผบช.น.มี  
คําส่ังมอบหมาย รอง ผบช.น.ที่รับผิดชอบงาน กต.ตร.หรือผูที่เหมาะสม จํานวน 3 คน เปนกรรมการ      
กรณีนี ้ผูไดรับมอบหมายจะเปนกรรมการไปจนกวาจะมีคําส่ังมอบหมายใหม หรือพนจากตําแหนง   
  2.4 ผบก.อก.บช.น. เปนเลขานุการ โดยตําแหนง สําหรับผูชวยเลขานุการนั้น ให ผบช.น. 
เสนอชื่อ รอง ผบก.อก.บชน. จํานวน 1 คน และ ผกก.ในสังกัด บช.น. จํานวน 1 คน เพื่อใหประธาน 
กต.ตร.กทม. พิจารณาและมคํีาส่ังแตงต้ังเปนผูชวยเลขานุการ  
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แบบฟอรมการออกคําสั่ง 

 
 

คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร 
ที่        /....(เลข พ.ศ.) 

เรื่อง  แตงตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ  
กรุงเทพมหานคร 

  
  อาศัยอํ านาจตามความในขอ ๒๑ และ ขอ ๒๒  ของระเบียบ ก.ต.ช.ว าดวย 
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙     จึงแตงต้ังกรรมการใน 
กต.ตร.กทม.   ดังตอไปนี ้
  ๑. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานธรรมาภิบาล 
  ๒. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคง 
  ๓. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานการจราจรและอุบัติภัย 
  ๔. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนา 
  ๕. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ 
  ๖. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม 
  ๗. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
  ๘. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก  
  ๙. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก  
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  ๑๐. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก  
   
 ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง   ณ  วันที่  ....................................................... 
 
 
                          (..............................................) 
     .....(กรณีประธานมีตําแหนงทางราชการอื่น ๆ ใหระบ)ุ... 
                           ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตาม 

 การบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-48- 

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอรมการออกคําสั่ง กต.ตร.จังหวัด 
 
แนวทางปฏิบัตใินการออกคําส่ัง 
 1. ในคําส่ังใหระบุเฉพาะรายช่ือกรรมการใน กต.ตร.จังหวัด ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิและประชาชนเทานั้น  
รายละเอียดตามแบบฟอรมการออกคําส่ังท่ีแนบ  ดังนี้ 
  1.1 ตามแบบฟอรมลําดับขอ (1) - (7) ใหระบุช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกใน                  
แตละดาน  เปนกรรมการใน กต.ตร.จังหวัด  ตามลําดับ 
  1.2  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (8), (9, (10) ใหระบุช่ือประชาชน ท่ีมาจากการคัดเลือกของ 
กต.ตร.จังหวัด โดยตําแหนง  โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
 2. สําหรับกรรมการใน กต.ตร.จังหวัด  โดยตําแหนง  
  2.1 ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ   
  2.2 ผบก.ภ.จว. และ อัยการจังหวัด  เปนรองประธานคนท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ และพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัด นายก อบจ. เปนกรรมการ   โดยรองประธานและกรรมการโดยตําแหนงตาม
ขอนี้ อาจมอบหมายผูหนึ่งผูใดตามท่ีกฎหมายวาดวยการมอบอํานาจสําหรับตําแหนงนั้น ๆ  กําหนดเขารวม
ประชุมแทนได 
  2.3 ผบก.อก.ภ. หรือผูแทน เปนกรรมการนั้น ผบก.อก.ภ.อาจมอบหมายผูหนึ่งผูใด เขารวม
ประชุมแทนได 
  2.4 รอง ผบก.ภ.จว. ทุกทาน เปนกรรมการ  
  2.5 ขาราชการตํารวจซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานสังกัด  สตม.  บก.ทท.  บก.ทล.  และ บก.รน. ซ่ึง
ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัด นั้น  เปนกรรมการ   
   แนวทางปฏิบัติ กรณีจังหวัดใดมีขาราชการตํารวจสังกัด สตม. บก.ทท. บก.ทล. และ บก.
รน. ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ให ผกก.อก.ภ.จว. /เลขานุการ  เปนผูแจงใหหัวหนาหนวยงาน นั้น  
ทราบ   และหากมีหนวยงานหลายระดับหรือหลายหนวยในสังกัดเดียวกัน ให ผกก.อก.ภ.จว./เลขานุการ 
เปนผูแจง ผบก. หรือ รอง ผบก.ท่ีทําหนาท่ีหัวหนาหนวยงานเหลานั้น พิจารณามอบหมายใหหัวหนา
หนวยงานหนึ่งหนวยงานใดเปนกรรมการ โดยใหมีการมอบหมายเปนลายลักษณอักษร 
  2.6 ผกก.อก.ภ.จว. เปนเลขานุการ โดยตําแหนง  สําหรบัผูชวยเลขานุการนั้น ให ผบก.ภ.จว. เสนอ
ช่ือ รอง ผกก.อก.ภ.จว. จํานวน 1 คน และ สว. ขึ้นไปในสังกัด ภ.จว. นั้น จํานวน 1 คน เพ่ือใหประธาน กต.ตร.
จังหวัด  พิจารณาและมีคําส่ังแตงตั้งเปนผูชวยเลขานุการ  
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แบบฟอรมการออกคําสั่ง 

 
 

คําส่ังคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด............................. 
ที่        /....(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
จังหวัด ............................. 

  
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ และ ขอ ๒๕  ของระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙     จึงแตงตั้งกรรมการใน กต.ตร.จังหวัด 
.....................................    ดังตอไปนี ้
 
  ๑. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานการศาสนา หรือวัฒนธรรม 
  ๒. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา 
  ๓. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย หรือการสาธารณสุข 
  ๔. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานการทองเท่ียว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจบริการ 
  ๕. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือธุรกิจการเงิน 
  ๖. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานองคกรเอกชนสาธารณประโยชน 
  ๗. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิดานเกษตรกรรม  
  ๘. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
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  ๙. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
  ๑๐. ...........................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
 
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
            ส่ัง   ณ  วันท่ี  ....................................................... 
 
 
                                     (..............................................) 
                           ผูวาราชการจังหวัด ................................... 
                ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตาม 
                                                                               การบริหารงานตํารวจจังหวดั ................. 
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แนวทางปฏิบัติและแบบฟอรมการออกคําสั่ง กต.ตร.สน. 
 

แนวทางปฏิบัติในการออกคําส่ัง 
 1. ในคําส่ังใหระบุเฉพาะรายช่ือกรรมการใน กต.ตร.สน. ท่ีเปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน  
ขาราชการอ่ืน  และประชาชน   ท่ีมาจากการคัดเลือกและการเลือกเทานั้น รายละเอียดตามแบบฟอรมการ
ออกคําส่ังท่ีแนบ   ดังนี ้  
  1.1  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (1) ใหระบุช่ือขาราชการตํารวจช้ันประทวน ท่ีผานการเลือกกันเอง 
เปน กต.ตร.สน.  
  1.2  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (2), (3), (4) ใหระบุช่ือขาราชการประจําอ่ืนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเขต
พ้ืนท่ีนั้น ท่ีมาจากการเลือกของกรรมการโดยตําแหนง จํานวนไมเกิน 3 คน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
  1.3  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (5), (6, (7) ใหระบุช่ือประชาชน ท่ีมาจากการคัดเลือกของ 
กรรมการ โดยตําแหนง  จํานวนไมเกิน 3 คน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
  1.4  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (7) - (13) ใหระบุช่ือประชาชน ท่ีมาจากการเลือกของขาราชการ
ตํารวจ  จํานวน 3 - 6 คน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
  กรณีกรรมการใน กต.ตร.สน. ขางตน ไมครบตามจํานวนใหเล่ือนลําดับถัดไปแทน   
 2. สําหรับกรรมการใน กต.ตร.สน. โดยตําแหนง  
  2.1 หัวหนาสถานีตํารวจนครบาล  เปนกรรมการ โดยตําแหนง  
  2.2 ผูอํานวยการเขต เปนกรรมการ โดยตําแหนง  แตอาจมอบหมายผูชวยผูอํานวยการเขต                
เปนกรรมการแทนได โดยอาจมอบหมายเปนการครั้งคราวท่ีมีการประชุม หรือมอบหมายเปนการถาวรได          
แตตองทําเปนลายลักษณอักษร เชน ทําเปนคําส่ัง ฯลฯ กรณีนี้ผูอํานวยการเขตท่ีไดรับมอบหมายจะเปน 
กต.ตรสน. ไปจนกวาจะมีมอบหมายหมายใหม หรือพนจากตําแหนง 
  2.3 ขาราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในแตละงานของสถานีตํารวจ ตามท่ีหัวหนาสถานีตํารวจ
มอบหมาย จํานวนไมเกิน 4 คน เปนกรรมการ นั้น ใหหัวหนาสถานีตํารวจ มีคําส่ังมอบหมายขาราชการ
ตํารวจในแตละงานของสถานีตํารวจนั้น ๆ จํานวน 4 คน เปนกรรมการ  กรณีนี้ผูไดรับมอบหมายจะเปน
กรรมการไปจนกวาจะมีคําส่ังมอบหมายใหม หรือพนจากตําแหนงในสังกัดสถานีตํารวจนั้น    
  2.4 ตําแหนงเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ  ใหขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรท่ีทําหนาท่ี
หัวหนางานธุรการของสถานีตํารวจนั้น เปนเลขานุการ  และใหหัวหนาสถานีตํารวจมีคําส่ังมอบหมาย
ขาราชการตํารวจในสังกัดท่ีเหมาะสม เปนผูชวยเลขานุการ   กรณีนี้ผูไดรับมอบหมายจะเปนผูชวยเลขานุการ 
ไปจนกวาจะมีคําส่ังมอบหมายใหม หรือพนจากตําแหนงในสังกัดสถานีตํารวจนั้น   
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แบบฟอรมการออกคําสั่ง 

 
 

คําส่ังคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร 
ที่        /....(ตัวเลข พ.ศ.) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ           
สถานีตํารวจนครบาล......................... 

  
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ วรรคสอง ขอ ๒๗ และ ขอ ๒๙  ของระเบียบ ก.ต.ช.วาดวย
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙   จึงแตงตั้งกรรมการใน กต.ตร.สน. 
..........................................   ดังตอไปนี ้
 
  ๑. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ขาราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัด สถานีตํารวจนครบาล ..................................... 
  ๒. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ขาราชการสังกัด .....................................  
  ๓. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ขาราชการสังกัด ....................................  
  ๔. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ขาราชการสังกัด .....................................  
  ๕. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
  ๖. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
  ๗. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
  ๘. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
  ๙. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
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 ๑๐. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
  ๑๑. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
  ๑๒. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
  ๑๓. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
   
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
              ส่ัง   ณ  วันท่ี  ............................................................. 
 
 
       (..............................................) 
           .....(กรณีประธานมีตําแหนงทางราชการอ่ืน ๆ ใหระบุ)... 
            ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตาม 

       การบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร 
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แนวทางปฏิบัติและแบบฟอรมการออกคําสั่ง กต.ตร.สภ. 
 

แนวทางปฏิบัติในการออกคําส่ัง 
 1. ในคําส่ังใหระบุเฉพาะรายช่ือกรรมการใน กต.ตร.สภ. ท่ีเปน นายกเทศมนตรี นายก อบต. กํานัน  
ขาราชการตํารวจช้ันประทวน  ขาราชการอ่ืน  และประชาชน  ท่ีมาจากการคัดเลือกและการเลือกเทานั้น 
รายละเอียดตามแบบฟอรมการออกคําส่ังท่ีแนบ   ดังนี้ 
  1.1  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (1), (2), (3), (4)   ใหระบุช่ือ นายกเทศมนตรี  นายก อบต. กํานัน 
และขาราชการตํารวจช้ันประทวน ท่ีผานการเลือกกันเอง เปน กต.ตร.สภ. ตามลําดับ 
  1.2  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (5), (6), (7) ใหระบุช่ือขาราชการประจําอ่ืนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเขต
พ้ืนท่ีนั้น ท่ีมาจากการเลือกของ กรรมการโดยตําแหนง จํานวนไมเกิน 3 คน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
  1.3  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (8), (9, (10) ใหระบุช่ือประชาชน ท่ีมาจากการคัดเลือกของ 
กรรมการ โดยตําแหนง  จํานวนไมเกิน 3 คน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
  1.4  ตามแบบฟอรมลําดับขอ (11) - (16) ใหระบุช่ือประชาชน ท่ีมาจากการเลือกของขาราชการ
ตํารวจ  จํานวน 3 - 6 คน โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
  กรณีกรรมการใน กต.ตร.สภ. ขางตน ไมมีผูดํารงตําแหนง หรือไมครบตามจํานวนใหเล่ือน
ลําดับถัดไปแทน   
 2. สําหรับกรรมการใน กต.ตร.สภ. โดยตําแหนง  
  2.1 หัวหนาสถานีตํารวจภูธร เปนกรรมการ โดยตําแหนง  
  2.2 นายอําเภอ เปนกรรมการ โดยตําแหนง  แตอาจมอบหมายปลัดอําเภอ  จํานวน 1 คน             
เปนกรรมการแทนได โดยอาจมอบหมายเปนการครั้งคราวท่ีมีการประชุม หรือมอบหมายเปนการถาวรได
แตตองทําเปนลายลักษณอักษร เชน ทําเปนคําส่ัง ฯลฯ กรณีนี้ปลัดอําเภอท่ีไดรับมอบหมายจะเปน 
กต.ตร.สภ.ไปจนกวาจะมีมอบหมายใหม หรือพนจากตําแหนง 
  2.3 ขาราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในแตละงานของสถานีตํารวจ ตามท่ีหัวหนาสถานีตํารวจ
มอบหมาย จํานวนไมเกิน 4 คน เปนกรรมการ นั้น ใหหัวหนาสถานีตํารวจ มีคําส่ังมอบหมายขาราชการ
ตํารวจในแตละงานของสถานีตํารวจนั้น ๆ จํานวน 4 คน เปนกรรมการ  กรณีนี้ผูไดรับมอบหมายจะเปน
กรรมการไปจนกวาจะมีคําส่ังมอบหมายใหม หรือพนจากตําแหนงในสังกัดสถานีตํารวจนั้น    
  2.4 ตําแหนงเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ  ใหขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรท่ีทําหนาท่ี
หัวหนางานธุรการของสถานีตํารวจนั้น เปนเลขานุการ และใหหัวหนาสถานีตํารวจ มีคําส่ังมอบหมาย
ขาราชการตํารวจในสังกัดท่ีเหมาะสม เปนผูชวยเลขานุการ   กรณีนี้ผูไดรับมอบหมายจะเปนผูชวยเลขานุการ 
ไปจนกวาจะมีคําส่ังมอบหมายใหม หรือพนจากตําแหนงในสังกัดสถานีตํารวจนั้น   
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แบบฟอรมการออกคําสั่ง 

 
 

คําส่ังคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด............................. 
ที่        /....(ตัวเลข พ.ศ.) 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
สถานีตํารวจภูธร .................................. 

  
 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ วรรคสอง ขอ ๒๗ ขอ ๒๙  และ ขอ ๓๐ ของระเบียบ ก.ต.ช.
วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙   จึงแตงตั้งกรรมการใน 
กต.ตร.สภ. ...................................   ดังตอไปนี ้
 
  ๑. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 นายกเทศมนตรี .....................................  
  ๒. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล .....................................  
  ๓. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 กํานันตําบล .....................................  
  ๔. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ขาราชการตํารวจช้ันประทวนสังกัด สถานีตํารวจภูธร .....................................  
  ๕. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ขาราชการสังกัด .....................................  
  ๖. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ขาราชการสังกัด ....................................  
  ๗. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ขาราชการสังกัด .....................................  
  ๘. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
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๙. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
  ๑๐. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
  ๑๑. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
  ๑๒. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
  ๑๓. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
  ๑๔. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
  ๑๕. ..................................................................  เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
  ๑๖. ..................................................................   เปนกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการเลือก  
   
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                ส่ัง   ณ  วันท่ี  ............................................................ 
 
 
       (..............................................) 
             ผูวาราชการจังหวัด.............................. 
              ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตาม 

การบริหารงานตํารวจจังหวดั .......................... 
 
 

 
 
 
 
 

 



 


