
 
ระเบียบ ก.ต.ช. 

วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๖) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดย มติ ก.ต.ช. ในการประชุมคร้ังที ่๔/๒๕๔๘  เมื่อวันที ่๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๘  และมติ ก.ต.ช.               
ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘   ก.ต.ช. จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๙” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รักษาการตามระเบียบนี ้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 

 
สวนที่ ๑ 

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร 
       

 * ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร   เรียก
โดยยอวา  “กต.ตร.กทม.”  ประกอบดวย 

 (๑) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ                                  เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร    เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
(๓) อธิบดีอัยการฝายคดีอาญา   เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๒ 

 (๔)   ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๓ 
 
_______________________________________________________________________________ 

*ขอ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒  (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง  วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐) 
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 (๕) รองผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล  จํานวนสามคน ที่ผูบัญชาการ 
กองบัญชาการ ตํารวจนครบาลมอบหมาย    เปนกรรมการ 
 (๖) ผูอํานวยการสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย   เปนกรรมการ 
 (๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ประธาน กต.ตร.กทม. แตงต้ังจากผูแทนดานตาง  ๆ  ดังนี ้

         (ก) ดานธรรมาภิบาล   จํานวนหนึ่งคน 
         (ข) ดานความมั่นคง   จํานวนหนึ่งคน 
         (ค) ดานการจราจรและอุบัติภัย   จํานวนหนึ่งคน 
         (ง) ดานการพัฒนา   จํานวนหนึ่งคน 
         (จ) ดานเศรษฐกิจ   จํานวนหนึ่งคน 
         (ฉ) ดานสังคม   จํานวนหนึ่งคน 
         (ช) ดานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน   จํานวนหนึ่งคน 

 (๘) ประชาชนโดยพิจารณาแตงต้ังจากผูที่เคยเปน  กต.ตร.สถานีตํารวจ  และมีประสบการณ
ดานใดดานหนึ่ง ตามขอ ๔ (๗) โดยอนุโลม   จํานวนสามคน    เปนกรรมการ 
 ใหผูบังคับการกองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  เปนเลขานุการ      
รองผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจนครบาล   จํานวนหนึ่งคน   และ
ขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการข้ึนไปในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล  จํานวนหนึ่งคน     
ที่ประธาน กต.ตร.กทม.  แตงตั้ง  เปนผูชวยเลขานุการ” 
 ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้  

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ไมเปนขาราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา  หรือผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง 
 (๓) ไมเปนขาราชการประจํา  พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

ยกเวนกรรมการตามขอ ๔ (๗) (ก) ถึง (ค)  
 (๔) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี   
 (๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๖) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมอืนไรความสามารถ 
 (๗) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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ขอ ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  และอาจ
ไดรับแตงต้ังใหมได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ ปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

 ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว   กรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชน    
พนจากตําแหนงเมื่อ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕ 
 (๔) ขาดการประชุมเกินหกคร้ังในรอบป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง 
 (๕) กต.ตร.กทม. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด ใหพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือมีการกระทําที่ไมเหมาะสมตอ
การปฏิบัติหนาที่กรรมการ 
 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒหิรือประชาชนพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหดําเนินการสรร
หาและแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการแทน  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒหิรือ
ประชาชนจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน  ในกรณีนี้จะไมดําเนินการใหมีการสรรหาและแตงต้ังก็ได   
 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒหิรือประชาชนซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง 
อยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 * ขอ ๘  กต.ตร.กทม.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

 (๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตํารวจจาก  ก.ต.ช. ไป
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลตามนโยบาย 

 (๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
และ กต.ตร.สน.  ใหเปนไปตามนโยบายของ ก.ต.ช. 

 (๓) สงเสริมใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและการ
บริหารงานตํารวจ 

 (๔) ตรวจสอบ   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ใหเปนไปตามนโยบายของ ก.ต.ช. 
 
_______________________________________________________________________________ 

*ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒  (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) 
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 (๕) รับคํารองเรียนของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  และดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยการรับคํารองเรียน
ของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
 (๖) ใหขอมูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของ ประชาชนในเขต
พื้นที่ 
 (๗) ใหคําแนะนําและชวยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธงานของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล 
 (๘) เสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวาง  กต.ตร.กทม.  กับขาราชการตํารวจ
ผูปฏิบัติหนาที่และประชาชนในพื้นที่ 
 (๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
ตามที่ กต.ตร.กทม. มอบหมาย 
 (๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานให ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กําหนด 
 (๑๑) อํานาจหนาที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย 
 

สวนที่ ๒ 
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด 

 
 ขอ ๙ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด ... โดยออกนาม
ตามชื่อจังหวัดนั้น  เรียกโดยยอวา  “ กต.ตร.จังหวัด ...”  ประกอบดวย 
 (๑) ผูวาราชการจังหวัด                        เปนประธานกรรมการ 
 (๒) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด   เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๑ 
 (๓) อัยการจังหวัด                                เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๒ 
 (๔) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด   เปนกรรมการ    
 (๕) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   เปนกรรมการ 
 (๖) ผูบังคับการกองบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค หรือผูแทน  เปนกรรมการ 
 (๗) รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด     เปนกรรมการ 
 (๘) ขาราชการตํารวจซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง       
กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว  กองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบังคับการตํารวจน้ําซ่ึงปฏิบัติ
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น  เปนกรรมการ 
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  กรณีมีหัวหนาหนวยงานหลายระดับในสังกัดเดียวกัน ใหผูบังคับการหรือ รองผูบังคับการ
ที่ทําหนาที่หัวหนาหนวยงาน มอบหมายหัวหนาหนวยงานดังกลาว จํานวนหนึ่งคน    เปนกรรมการ  
 (๙) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ประธาน กต.ตร.จังหวัด  แตงต้ังจากผูแทนดานตาง ๆ  ดังนี้ 
  (ก) การศาสนา  หรือวัฒนธรรมซ่ึงดําเนินกิจกรรมอยูในจังหวัดนั้น     จํานวนหนึ่งคน 
  (ข) การศึกษาซ่ึงปฏิบัติหนาที่หรือประกอบการในจังหวัดนั้น    จํานวนหนึ่งคน  
  (ค) การแพทย หรือการสาธารณสุขซ่ึงปฏิบัติหนาที่หรือประกอบการในจังหวัดนั้น   
จํานวนหนึ่งคน 
  (ง) การทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจบริการซ่ึงประกอบการในจังหวัดนั้น      
จํานวนหนึ่งคน 
  (จ) พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือธุรกิจการเงินซ่ึงประกอบการในจังหวัดนั้น   
จํานวนหนึ่งคน 
  (ฉ) องคกรเอกชนสาธารณประโยชน ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยไมแสวงหากําไร และมี
วัตถุประสงคสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดในการดําเนินกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชนในจังหวัดนั้น   
จํานวนหนึ่งคน 
  (ช) เกษตรกรรมซ่ึงประกอบการในจังหวัดนั้น  จํานวนหนึ่งคน 
 (๑๐)ประชาชน  จํานวนสามคน   เปนกรรมการ 
 ใหผู กํา กับการซ่ึงทําหนาที่ดานอํานวยการของตํารวจภูธรจังหวัด  เปน เลขานุการ                  
รองผูกํากับการ ซ่ึงทําหนาที่ดานอํานวยการของตํารวจภูธรจังหวัด  จํานวนหนึ่งคน  และขาราชการ
ตํารวจระดับสารวัตรข้ึนไปในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด จํานวนหนึ่งคน  ที่ประธาน กต.ตร.จังหวัด แตงต้ัง 
เปนผูชวยเลขานุการ 
 ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ ๕  ขอ ๖  และขอ ๗  มาใชกับ กต.ตร.จังหวัด โดยอนุโลม กรณีที่   
บทบัญญัติตามขอ ๕ (๓) กลาวถึงยกเวนกรรมการตามขอ ๔ (๗) (ก) ถึง (ค) ใหหมายถึงยกเวน
กรรมการตามขอ ๙ (๙) (ก) ถึง (ค)     และกรณีที่บทบัญญัติตามขอ ๗ (๕)  กลาวถึง  กต.ตร.กทม. 
ใหหมายถึง  กต.ตร.จังหวัด 
 * ขอ ๑๑ กต.ตร.จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
 (๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตํารวจจาก  ก.ต.ช. ไปปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลตามนโยบาย 
 
_______________________________________________________________________________ 

*ขอ ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๓  (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๑) 
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 (๒) ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในเขตพื้นทีจั่งหวัดนั้น 
และ กต.ตร.สภ. ใหเปนไปตามนโยบายของ ก.ต.ช. 
 (๓) สงเสริมใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและการ
บริหารงานตํารวจ 
 (๔) ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในเขตพื้นที่จังหวัดนัน้  
ใหเปนไปตามนโยบายของ ก.ต.ช. 
 (๕) รับคํารองเรียนของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัด  และดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ  ก.ต.ช. วาดวยการรับคํารองเรียนของ
ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
 (๖) ใหขอมูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในเขต
พื้นที่ 
 (๗) ใหคําแนะนําและชวยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธงานของตํารวจภูธรจังหวัด 
 (๘) เสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวาง  กต.ตร.จังหวัด กับขาราชการ
ตํารวจ ผูปฏิบัติหนาที่และประชาชนในพื้นที่ 
 (๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  
ตามที่ กต.ตร.จังหวัด มอบหมาย 
 (๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานให ก.ต.ช.ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กําหนด 
 (๑๑) อํานาจหนาที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย 
 

สวนที่ ๓ 
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานตีํารวจ 

 
 ขอ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาล ...    
โดยออกนามตามชื่อสถานีตํารวจนั้น   เรียกโดยยอวา   “ กต.ตร.สน. ...”   ประกอบดวย  
 (๑) หัวหนาสถานีตํารวจนครบาล    เปนกรรมการ 
 (๒) ผูอํานวยการเขต หรือผูชวยผูอํานวยการเขตที่ผูอํานวยการเขตมอบหมายซ่ึงมีพื้นที่
รับผิดชอบสวนใดสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจนั้น จํานวนเขตละหนึ่งคน   เปนกรรมการ 
 (๓) ขาราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในแตละงานของสถานีตํารวจ ตามที่หัวหนาสถานี
ตํารวจมอบหมาย จํานวนไมเกินส่ีคน     เปนกรรมการ 
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 (๔) ขาราชการตํารวจชั้นประทวนซ่ึงดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจนั้น        
ที่ไดรับการเลือกจากขาราชการตํารวจชั้นประทวนดวยกันเอง จํานวนหนึ่งคน     เปนกรรมการ 
 (๕) ขาราชการประจําอื่นนอกจากขาราชการตํารวจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนั้น  จํานวนไมเกินสามคน   
เปนกรรมการ 
 (๖) ประชาชน  จํานวนไมนอยกวาหกคนแตไมเกินเกาคน  เปนกรรมการ 
         * ใหขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่ทําหนาที่หัวหนางานธุรการของสถานีตํารวจนั้น เปน
เลขานุการ    และขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจนั้นที่หัวหนาสถานีตํารวจมอบหมาย     จํานวน
สองคน   เปนผูชวยเลขานุการ    
 ขอ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจภูธร ...      
โดยออกนามตามชื่อสถานีตํารวจนั้น   เรียกโดยยอวา   “ กต.ตร.สภ. ... ”   ประกอบดวย  
 (๑) หัวหนาสถานีตํารวจภูธร   เปนกรรมการ 
 (๒) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอมอบหมาย  จํานวนหนึ่งคน    เปนกรรมการ      
ยกเวนสถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ใหปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ปลัดเมืองพัทยา
มอบหมาย จํานวนหนึ่งคน   เปนกรรมการ  
 (๓) ขาราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในแตละงานของสถานีตํารวจ ตามที่หัวหนาสถานี
ตํารวจมอบหมาย จํานวนไมเกินส่ีคน   เปนกรรมการ 
 (๔) นายกเทศมนตรี  ที่มีเขตพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนั้น เปน
กรรมการ  หากในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนั้นมีนายกเทศมนตรีหลายคนใหนายกเทศมนตรีเลือกกันเอง
ใหได จํานวนหนึ่งคน   เปนกรรมการ 
 (๕) นายกองคการบริหารสวนตําบล ที่มีเขตพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่สถานีตํารวจ
นั้น เปนกรรมการ  หากในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนั้นมีนายกองคการบริหารสวนตําบลหลายคนให
นายกองคการบริหารสวนตําบลเลอืกกันเองใหได จํานวนหนึ่งคน   เปนกรรมการ 
 (๖) กํานัน ที่มีเขตพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนั้น   เปนกรรมการ หาก
ในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนั้นมีกํานันหลายคน  ใหกํานันเลือกกันเองใหได จํานวนหนึ่งคน   เปน
กรรมการ 
 (๗) ขาราชการตํารวจชั้นประทวนซ่ึงดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจนั้น        
ที่ไดรับการเลือกจากขาราชการตํารวจชั้นประทวนดวยกันเอง จํานวนหนึ่งคน   เปนกรรมการ 
_______________________________________________________________________________ 

*ขอ ๑๒ วรรคสอง  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๔  (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) 
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 (๘) ขาราชการประจําอื่นนอกจากขาราชการตํารวจ  หรือพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในเขตพื้นที่สถานีตํารวจนั้น จํานวนไมเกินสามคน   
เปนกรรมการ 
 (๙) ประชาชน จํานวนไมนอยกวาหกแตไมเกินเกาคน   เปนกรรมการ 
 * ใหขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่ทําหนาที่หัวหนางานธุรการของสถานีตํารวจนั้น        
เปนเลขานุการ   และขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจนั้นที่หัวหนาสถานีตํารวจมอบหมาย  จํานวน  
สองคน  เปนผูชวยเลขานุการ    ในกรณีสถานีตํารวจภูธรใดไมมีขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร     
ทําหนาที่หัวหนางานธุรการ   ใหหัวหนาสถานีตํารวจมอบหมายขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรของ
สถานีตํารวจนั้นคนหนึ่งเปนเลขานุการ”    
 ขอ ๑๔ วิธีการเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวน ตามขอ ๑๒ (๔) และขอ ๑๓ (๗) และการ
เลือกนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบลและกํานัน ตามขอ ๑๓ (๔) ถึง (๖)  เปนกรรมการ 
กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. แลวแตกรณ ีใหเปนไปตามวิธีการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
 ใหหัวหนาสถานีตํารวจประกาศผลการเลือกใหทราบโดยทั่วไป และเสนอประธาน กต.ตร.กทม. 
หรือ กต.ตร.จังหวัด มีคําสั่งแตงตั้งพรอมกับการแตงตั้งกรรมการ ตามขอ ๑๒ (๕) ถึง (๖) หรือ     
ขอ ๑๓ (๘) ถึง (๙) แลวแตกรณ ี
          * ขอ ๑๕ใหมีการประชุมเพื่อลงมติเลือกประธานกรรมการ โดยใหเลือกจากกรรมการอื่นซึ่ง
ไมเปนขาราชการตํารวจ 
 ใหดําเนินการประชุมเพื่อลงมติเลือกประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต
วันที่มีการแตงต้ังกรรมการครบถวนแลว   สําหรับวิธีการประชุมและลงมติใหเปนไปตามวิธีการ
ประชุมและลงมติ ตามขอ ๓๒ 
 เมื่อเลือกผูใดเปนประธานกรรมการแลว ใหหัวหนาสถานีตํารวจประกาศใหทราบทั่วไป และ
รายงานให กต.ตร.กทม.  หรือ กต.ตร.จังหวัด  แลวแตกรณีทราบ  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ที่
ประชุมมีมติ 
 ใหประธานกรรมการสิ้นสุดวาระลงพรอมกับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ         
ตามขอ ๑๒ (๕) ถึง (๖) หรือ ขอ ๑๓ (๘) ถึง (๙)”   
 
_______________________________________________________________________________ 

*ขอ ๑๓ วรรคสอง และขอ ๑๕  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๕ และขอ ๖ (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๑)  
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 ขอ ๑๖ กรรมการตามขอ ๑๒ (๖) และขอ ๑๓ (๙)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม   
ดังตอไปนี้  
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจํา  หรือประกอบอาชีพในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ตํารวจนั้น ๆ  
 (๓) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 (๔) ไมเปนขาราชการการเมือง  สมาชิกรัฐสภา ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง  สมาชิกสภา
ทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น  
 (๕) ไมเปนขาราชการประจํา  หรือพนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
 (๗) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
 (๘) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ขอ ๑๗ กรรมการ ตามขอ ๑๒ (๕) ถึง (๖) และ ขอ ๑๓ (๘) ถึง (๙) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสองป  และอาจไดรับแตงต้ังใหมได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
   กรรมการ ตามขอ ๑๒ (๔) และ ขอ ๑๓ (๔) ถึง (๗) ที่มาจากการเลือก ใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการแตงต้ังใหมได  
 ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหมเขารับหนาที ่
         *  ขอ ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการ ตามขอ ๑๒ (๕) ถึง (๖)  และ 
ขอ ๑๓ (๘) ถึง (๙) พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) สําหรับกรรมการตามขอ ๑๒ (๕) และขอ ๑๓ (๘) เมื่อไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประจําใน
เขตพื้นที่สถานีตํารวจนัน้ได 
 (๔) สําหรับกรรมการตามขอ ๑๒ (๖) และขอ ๑๓ (๙) ซ่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ ๑๖ 
 (๕) ขาดการประชุมเกินหกคร้ังในรอบป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง 
 
_______________________________________________________________________________ 

*ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๔  (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง วันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๓) 
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 (๖) กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. แลวแตกรณี  มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหพนจากตําแหนง  เนื่องจากมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ มีการกระทํา
ที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ” 
  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการสรรหาและแตงต้ัง
บุคคลอื่นเปนกรรมการแทน   เวนแตวาระการดํารงตําแหนงจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน   ในกรณีนี้จะไม
ดําเนินการใหมีการสรรหาและแตงต้ังก็ได   
 ใหกรรมการซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสองอยูในตําแหนงเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 ขอ ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ ตามขอ ๑๒ (๔) และ ขอ ๑๓ (๔) 
ถึง (๗) ที่มาจากการเลือก  พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) พนจากการเปนขาราชการตํารวจช้ันประทวนซ่ึงดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในสถานีตํารวจ
นั้น หรือพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือกํานัน  แลวแตกรณี   
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเลือกและแตงตั้ง
ผูดํารงตําแหนงคนอื่นเปนกรรมการแทน  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน  
ในกรณีนี้จะไมดําเนินการใหมีการเลือกและแตงต้ังก็ได   
 ใหกรรมการซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสองอยูในตําแหนงเพียงเทา
วาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 * ขอ ๒๐ ให กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตํารวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลตามนโยบาย  
 (๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ ใหเปนไปตามนโยบาย ก.ต.ช. 
 (๓) สงเสริมใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและการ
บริหารงานตํารวจ 
 (๔) ตรวจสอบ   ติดตาม   และประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจ 
ใหเปนไปตามนโยบายของ ก.ต.ช. 
 
_______________________________________________________________________________ 

*ขอ ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๗  (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๑) 
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 (๕) รับคํารองเรียนของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจ  
และดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ  ก.ต.ช.วาดวยการรับคํารองเรียนของประชาชนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
 (๖) ใหขอมูลขาวสารและเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในเขต
พื้นที่  
 (๗) ใหคําแนะนําและชวยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธงานของสถานีตํารวจ 
 (๘) เสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวาง กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. กับ
ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาที่และประชาชนในพื้นที่ 
 (๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือที่ปรึกษา  เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่ กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ.  มอบหมาย 
 (๑๐)รายงานผลการปฏิบัติงานให ก.ต.ช. ทราบ ตามที่  ก.ต.ช. กําหนด 
 (๑๑) อํานาจหนาที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย 

 
หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒแิละประชาชน 
 

สวนที่  ๑ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒแิละประชาชนใน กต.ตร.กทม. 

 
 ขอ ๒๑  ใหกรรมการตามขอ ๔ (๑) ถึง (๖) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๔ (๗) (ก) ถึง (ช) ดานละหนึ่งคน เสนอประธาน กต.ตร.กทม.  มีคําส่ังแตงต้ัง  โดยใหกําหนด
ข้ันตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกไดตามความเหมาะสม 
 ขอ ๒๒  การคัดเลือกกรรมการจากประชาชนตามขอ ๔ (๘)  ใหดําเนินการ  ดังนี้  
 (๑) กต.ตร.สน. พิจารณาคัดเลือกประชาชนผูที่เคยเปนกรรมการใน กต.ตร.สน.  จํานวนหนึ่งคน  
แลวนําเสนอตอผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ตนสังกัด 
 (๒) ใหกองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ ถึง ๙  แตละกองบังคับการ โดยผูบังคับการ และ    
รองผูบังคับการ  พิจารณาคัดเลือกผูแทนประชาชนที่  กต.ตร.สน. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเสนอใหได
กองบังคับการละหนึ่งคน แลวนําเสนอตอ กต.ตร.กทม. 
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 (๓) กรรมการตามขอ ๔ (๑) ถึง (๖) พิจารณาคัดเลือกประชาชนที่กองบังคับการเสนอตาม (๒) 
ใหไดจํานวนสามคนแลวเสนอประธาน กต.ตร. กทม.  มีคําส่ังแตงต้ัง 
 ขอ ๒๓  ใหดําเนินการสรรหา และแตงต้ังกรรมการตามขอ ๒๑ และขอ ๒๒ ใหแลวเสร็จ
ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง 
 

สวนที่  ๒ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิและประชาชนใน กต.ตร.จังหวัด 

 
 ขอ ๒๔ ใหกรรมการตามขอ ๙ (๑) ถึง (๘) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๙ (๙) (ก) ถึง (ช) ดานละหนึ่งคน เสนอประธาน กต.ตร.จังหวัด มีคําส่ังแตงต้ัง โดยใหกําหนด
ข้ันตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลอืกไดตามความเหมาะสม 
 ขอ ๒๕ การคัดเลือกกรรมการจากประชาชนตามขอ ๙ (๑๐)  ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ให กต.ตร.สภ.  พิจารณาคัดเลือกประชาชนผูที่เคยเปนกรรมการใน กต.ตร.สภ. จํานวน
หนึ่งคน  แลวนําเสนอ กต.ตร.จังหวัด 
 (๒) กรรมการตามขอ ๙ (๑) ถึง (๘) พิจารณาคัดเลือกประชาชนที่  กต.ตร.สภ. เสนอใหได 
จํานวนสามคน แลวเสนอประธาน กต.ตร.จังหวัด มีคําส่ังแตงต้ัง 
 ขอ ๒๖ ใหดําเนินการสรรหา และแตงต้ังกรรมการตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ใหแลวเสร็จ
ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง 
 

สวนที่  ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการใน กต.ตร.สน. ตามขอ ๑๒ (๕) และ (๖)  

และ กรรมการใน กต.ตร.สภ.ตามขอ ๑๓ (๘) และ (๙) 
 

 ขอ ๒๗ ใหกรรมการตามขอ ๑๒ (๑) ถึง (๓) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการตาม  
ขอ ๑๒ (๕) จํานวนไมเกินสามคน เสนอประธาน กต.ตร.กทม. มีคําส่ังแตงต้ัง  โดยใหกําหนดข้ันตอน
และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไดตามความเหมาะสม 
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 ขอ ๒๘ ใหกรรมการตามขอ ๑๒ (๑) ถึง (๓) พิจารณาสรรหากรรมการตามขอ ๑๒ (๖)  ดังนี้ 
 (๑) คัดเลือกจากประชาชนผูที่มีความรูความสามารถจํานวนไมเกินสามคน 
 (๒) เลือกโดยเปดรับสมัครจากประชาชนทั่วไป  แลวใหขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
ประจําสถานีตํารวจนั้น ลงคะแนนเสียงเลือกใหไดจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  สําหรับ
วิธีการเลือกใหเปนไปตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
 ขอ ๒๙  ใหหัวหนาสถานีตํารวจนํารายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือก และเลือกตามขอ ๒๗ และขอ ๒๘ 
เสนอ ประธาน กต.ตร.กทม. มีคําส่ังแตงต้ัง  
 ขอ ๓๐ ใหกรรมการตามขอ ๑๓ (๑)  ถึง (๓) นําความในขอ ๒๗  ขอ ๒๘  และขอ ๒๙  มาใช
กับการสรรหากรรมการตามขอ ๑๓ (๘) และ (๙) โดยอนุโลม   กรณีที ่บทบัญญัติใดกลาวถึง 
กต.ตร.กทม.  ใหหมายถึง  กต.ตร.จังหวัด    และกรรมการตามขอ ๑๒ (๑) ถึง (๓)  ใหหมายถึง
กรรมการตาม ขอ ๑๓ (๑) ถึง (๓) 
 ขอ ๓๑ ใหดําเนินการสรรหา และแตงต้ังกรรมการตามขอ ๒๗ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ และ ขอ ๓๐ 
ใหแลวเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง 
 

หมวด  ๓ 
การประชุมและลงมต ิ

 
 ขอ ๓๒  การประชุมของ  กต.ตร.กทม.  กต.ตร.จังหวัด   กต.ตร.สน.  หรือ กต.ตร.สภ.    ตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 สําหรับระเบียบวิธีการประชุมและการลงมติ ใหนําขอบังคับ ก.ต.ช. วาดวยการประชุมและการ
ลงมติของ ก.ต.ช.และของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช. มาใชบังคับแกการประชุมของ กต.ตร.กทม.  
กต.ตร.จังหวัด  กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ. โดยใหอํานาจหนาที่ของประธาน ก.ต.ช.ประธานในที่
ประชุม ก.ต.ช.  เลขานุการ ก.ต.ช.  และผูชวยเลขานุการ ก.ต.ช.  เปนอํานาจหนาที่ของประธาน
กรรมการ  ประธานในที่ประชุม  เลขานุการ  และผูชวยเลขานุการของ  กต.ตร.กทม.  กต.ตร.จังหวัด   
กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.  โดยอนุโลม   
 ขอ ๓๓ กต.ตร.กทม. และ กต.ตร.จังหวัด ใหมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งคร้ัง  
 กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.  ใหมีการประชุมอยางนอยสองเดือนตอหนึ่งคร้ัง  
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* หมวด  ๔ 
บัตรแสดงตน  เกียรติบัตร และตราสญัลักษณของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และติดตามการบริหารงานตํารวจ 
 

ขอ ๓๔ ใหมีบัตรแสดงตนของ กต.ตร.กทม.  กต.ตร.จังหวัด  กต.ตร.สน.  และ กต.ตร.สภ.  
             ใหประธาน กต.ตร.กทม. เปนผูออกบัตรแสดงตน กต.ตร.กทม. และ กต.ตร.สน. และ            
ใหประธาน กต.ตร.จังหวัด เปนผูออกบัตรแสดงตน กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สภ.  
 รูปแบบบัตรแสดงตน ข้ันตอน และวิธีการในการออกบัตรแสดงตนใหเปนไปตามที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกําหนด 
 ขอ ๓๔/๑ ใหมีเกียรติบัตรสําหรับ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด  กต.ตร.สน. กต.ตร.สภ. 
อนุกรรมการ คณะทํางานหรือที่ปรึกษา และเกียรติบัตรสําหรับบุคคล หนวยงาน องคกรที่มีสวนรวม 
หรือใหการสนับสนุนในกิจการตํารวจดานตางๆ ที่ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด  กต.ตร.สน. และ 
กต.ตร.สภ. กําหนด 
 ใหประธาน กต.ตร.กทม. และ ประธาน กต.ตร.จังหวัด เปนผูลงนามในเกียรติบัตรแลวแตกรณ ี
 รูปแบบใบเกียรติบัตร เง่ือนไข  และวิธีการในการออกเกียรติบัตรใหเปนไปตามที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกําหนด 
 ขอ ๓๔/๒ ใหมีตราสัญลักษณของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
เพื่อเปนเคร่ืองหมายสําหรับใชในกิจการของ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด  กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.  
 รูปแบบ และเ ง่ือนไขการใชตราสัญลักษณของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม            
การบริหารงานตํารวจใหเปนไปตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด” 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๓๕ ในวาระเร่ิมแรก ใหดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) ใหกรรมการตามขอ ๔ (๑) ถึง (๖)  ทําหนาที่  กต.ตร.กทม. กรรมการตาม ขอ ๙ (๑) ถึง (๘) 
ทําหนาที่ กต.ตร.จังหวัด  กรรมการตามขอ ๑๒ (๑) ถึง (๓) ทําหนาที่ กต.ตร.สน.  และกรรมการ     
ตามขอ ๑๓ (๑) ถึง (๓) ทําหนาที่ กต.ตร.สภ. ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการอื่นครบถวน  
 
_______________________________________________________________________________ 

*หมวด ๔  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๕  (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง วันท่ี ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๓)  

 



- ๑๕ - 
 
 (๒) ใหดําเนินการสรรหา และแตงต้ังกรรมการอื่นตามระเบียบนี้ใหเสร็จส้ินภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
 (๓) ในระหวางที่ไมมีประธานกรรมการใน กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ.  ใหหัวหนาสถานี
ตํารวจ ทําหนาที่ประธานกรรมการไปพลางกอนจนกวาจะมีการประชุมและลงมติเลือกประธาน
กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
 
              ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม   พ.ศ.๒๕๔๙ 
   
            พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
                    (ทักษิณ  ชินวัตร) 
                     นายกรัฐมนตรี  
                                   ประธานกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

ระเบียบ ก.ต.ช.วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๓๑ ง วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๔๙ 
 
 


