
  
     
 

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร�มการออกคําสั่ง กต.ตร.สน. 
 
 องค�ประกอบของ กต.ตร.สน. ตามข�อ 12 ระเบียบ ก.ต.ช.  ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. 2549  รายละเอียดตามแบบฟอร�มบัญชีรายช่ือแนบท�ายคําส่ัง  
แบ�งเป.น 

1. กรรมการโดยตําแหน�ง 
  1.1 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (1) หัวหน�าสถานีตาํรวจนครบาล  เป.นกรรมการโดยตําแหน�ง  

  1.2 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (2) ผู�อํานวยการเขต เป.นกรรมการโดยตําแหน�ง หรืออาจ
มอบหมายผู�ช�วยผู�อํานวยการเขต เป.นกรรมการแทนได� โดยอาจมอบหมายเป.นการครั้งคราวท่ีมีการ
ประชุม หรือมอบหมายเป.นการถาวรได�แต�ต�องทําเป.นลายลักษณ�อักษร เช�น ทําเป.นคําส่ัง ฯลฯ กรณีนี้
ผู�อํานวยการเขต หรือผู�ช�วยผู�อํานวยการเขตท่ีได�รับมอบหมายจะเป.น กต.ตร.สน. ไปจนกว�าจะพ�นจาก
ตําแหน�ง หรือมีมอบหมายหมายใหม�  
  1.3 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (3) – (6) ข�าราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีในแต�ละงานของ
สถานีตํารวจ ตามท่ีหัวหน�าสถานีตํารวจมอบหมาย จํานวนไม�เกิน 4 คน เป.นกรรมการ นั้น ให�หัวหน�า
สถานีตํารวจ มีคําส่ังมอบหมายข�าราชการตํารวจในแต�ละงานของสถานีตํารวจนั้น ๆ จํานวน 4 คน เป.น
กรรมการ  กรณีนี้ผู�ได�รับมอบหมายจะเป.นกรรมการไปจนกว�าจะมีคําส่ังมอบหมายใหม� หรือพ�นจาก
ตําแหน�งในสังกัดสถานีตํารวจนั้น   
 2. ข�าราชการตํารวจช้ันประทวน ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (7) ให�ระบุช่ือข�าราชการตํารวจท่ีผ�าน
การเลือกกันเองของข�าราชการตํารวจในสถานีนั้น เป.น กต.ตร.สน.  
 3. ข�าราชการอ่ืน (ไม�เกิน 3 คน) ตามแบบฟอร�มลําดบัข�อ (8) - (10) ให�ระบุชื่อข�าราชการประจํา
อ่ืนท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในเขตพ้ืนท่ีนั้น ท่ีมาจากการคัดเลือกของกรรมการโดยตําแหน�ง จํานวนไม�เกิน 3 คน 
โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
 4. ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก (ไม�เกิน 3 คน) ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (11) - (13) ให�ระบุ
ช่ือประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือกของกรรมการโดยตําแหน�ง  โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
 5. ประชาชนท่ีมาจากการเลือก (3-6 คน) ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (14) - (19) ให�ระบุช่ือ
ประชาชนท่ีมาจากการเลือกของข�าราชการตํารวจในสถานีตํารวจนั้น  โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร   
  กรณีกรรมการใน กต.ตร.สน. ข�างต�น ไม�มีผู�ดํารงตําแหน�ง หรือไม�ครบตามจํานวนให�เล่ือน
ลําดับถัดไปแทน    
 6. ตําแหน�งเลขานุการ และผู�ช�วยเลขานุการ  ให�ข�าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรท่ีทําหน�าท่ี
หัวหน�างานธุรการ เป.นเลขานุการโดยตําแหน�ง  สําหรับผู�ช�วยเลขานุการ นั้น ให� หน.สถานีตํารวจ มีคําส่ัง
มอบหมายข�าราชการตํารวจในสถานีนั้น จํานวน 2 คน  เป.นผู�ช�วยเลขานุการ   กรณีนี้ผู�ท่ีเป.นเลขานุการ
และผู�ช�วยเลขานุการ จะเป.นจนกว�าจะพ�นจากตําแหน�งในสังกัดสถานีตํารวจนั้น  หรือมีคําส่ังมอบหมาย
ใหม�   

 
 
 
 



 
(ตัวอย�างแบบฟอร�มการออกคําส่ัง กต.ตร.สน.) 

 

 
 

คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร 
ท่ี        /๒562 

เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาล  
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาล ................. 

 
  ตามคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร          
ท่ี......../2560  ลงวันท่ี ....... มกราคม 2560  ได�แต�งต้ังกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาล ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาล.........
จํานวน.........คณะ ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี ...........มกราคม 2560 ซ่ึงได�ครบวาระการดํารงตําแหน�งแล�วเม่ือวันท่ี ....... 
มกราคม 2562    

อาศัยอํานาจตามความในข�อ 12 ข�อ 1๔ วรรคสอง ข�อ ๒๗ และ ข�อ ๒๙  ของระเบียบ ก.ต.ช.
ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาล ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจ  
นครบาล............ จํานวน............คณะ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท�ายคําสั่ง ดังต�อไปนี้ 

1. กต.ตร.สน. ................................ จํานวน ........  คน  (แผ�นท่ี 1) 
2. กต.ตร.สน. ................................ จํานวน ........  คน  (แผ�นท่ี 2) 
3. กต.ตร.สน. ................................ จํานวน ........  คน  (แผ�นท่ี 3) 
4. กต.ตร.สน. ................................ จํานวน ........  คน  (แผ�นท่ี 4)   
5. กต.ตร.สน. ................................ จํานวน ........  คน  (แผ�นท่ี 5) 
6. กต.ตร.สน. ................................ จํานวน ........  คน  (แผ�นท่ี 6) 
7. กต.ตร.สน. ................................ จํานวน ........  คน  (แผ�นท่ี 7) 
8. กต.ตร.สน. ................................ จํานวน ........  คน  (แผ�นท่ี 8) 
9. กต.ตร.สน. ................................ จํานวน ........  คน  (แผ�นท่ี 9) 

                   โดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาล มีอํานาจหน�าท่ี
ตามข�อ 20 ของระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ดังนี้ 
   (๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตํารวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพ่ือให�
เกิดผลตามนโยบาย  
   (๒) ให�คําปรึกษาและข�อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ ให�เป.นไปตามนโยบาย   ก.ต.ช. 
   (๓) ส�งเสริมให�มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจและการ
บริหารงานตํารวจ 
   (๔) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจในสถานีตํารวจให�
เป.นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช. 
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    (๕) รับคําร�องเรียนของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจในสถานีตํารวจ  
และดําเนินการให�เป.นไปตามระเบียบ  ก.ต.ช.ว�าด�วยการรับคําร�องเรียนของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี
ของข�าราชการตํารวจ  
 (๖)   ให�ข�อมูลข�าวสารและเสนอปRญหาความเดือดร�อนและความต�องการของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี  
 (๗)   ให�คําแนะนําและช�วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ�งานของสถานีตํารวจ 
 (๘)   เสริมสร�างความเข�าใจและความสัมพันธ�อันดีระหว�าง กต.ตร.สน. กับข�าราชการตํารวจ      
ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 (๙)   แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือท่ีปรึกษา  เพ่ือดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง
ตามท่ี กต.ตร.สน. มอบหมาย 
 (๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานให� ก.ต.ช. ทราบ ตามท่ี ก.ต.ช. กําหนด 
 (๑๑) อํานาจหน�าท่ีอ่ืนตามท่ี ก.ต.ช. มอบหมาย  

 ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้เป.นต�นไป 
 
       สั่ง   ณ  วันท่ี  ....................................................... 
 
               พลตํารวจเอก 

                      (..............................................) 
                        ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
                    ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


