
  

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร�มการออกคําสั่ง กต.ตร.กทม. 
 
แนวทางปฏิบัติในการออกคําสั่ง 
 องค�ประกอบของ กต.ตร.กทม. ตามข�อ 4 ระเบียบ ก.ต.ช.  ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. 2549  รายละเอียดตามแบบฟอร�มการออกคําส่ังท่ีแนบ แบ�งเป+น 

1. สําหรบักรรมการโดยตาํแหน�ง 
1.1 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (1) ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ เป+นประธานกรรมการ 

    1.2 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (2) – (4) ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีอัยการฝ7ายคดีอาญา และ 
ผบช.น. เป+นรองประธานคนท่ี 1 , 2 และ 3 ตามลําดับ รองประธานและกรรมการโดยตําแหน�งตามข�อนี้
อาจมอบหมายผู�อื่นตามท่ีกฎหมายว�าด�วยการมอบอํานาจสําหรับตําแหน�งนั้น ๆ  เข�าร�วมประชุมแทนได�  
   1.3  ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (5) – (7) รอง ผบช.น. จํานวน 3 คน ท่ี ผบช.น.มอบหมาย เป+น
กรรมการ นั้น  ให� ผบช.น. มีคําส่ังมอบหมาย รอง ผบช.น. ท่ีรับผิดชอบงาน กต.ตร. หรือผู�ท่ีเหมาะสม 
จํานวน 3 คน เป+นกรรมการ กรณีนี้ผู�ได�รับมอบหมายจะเป+นกรรมการไปจนกว�าจะมีคําส่ังมอบหมายใหม� หรือ
พ�นจากตําแหน�ง   
   1.4 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (8) ผู�อํานวยการสํานักปBองกันและแก�ไขปCญหาการค�าหญิงและเด็ก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� เป+นกรรมการ  อาจมอบหมายผู�อ่ืนตามท่ีกฎหมายว�าด�วย
การมอบอํานาจสําหรับตําแหน�งนั้น ๆ  เข�าร�วมประชุมแทนได� 

2. ผู�ทรงคุณวุฒิ  ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (9) - (15) ให�ระบุช่ือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�รับการพิจารณา
คัดเลือกในแต�ละด�าน  เป+นกรรมการใน กต.ตร.กทม.  ตามลําดับ 
 3. ประชาชน  ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (16) - (18) ให�ระบุชื่อประชาชน ท่ีมาจากการคัดเลือกของ 
กต.ตร.กทม.  โดยตําแหน�ง  โดยเรียงตามลําดบัตวัอักษร   
 4. ตําแหน�งเลขานุการ และผู�ช�วยเลขานุการ  ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (19) – (21) ผบก.อก.บช.น. 
เป+นเลขานุการ โดยตําแหน�ง สําหรับผู�ช�วยเลขานุการ นั้น ให� ผบช.น. เสนอช่ือ รอง ผบก.อก.บชน. จํานวน 
1 คน และ ผกก.ในสังกัด บช.น. จํานวน 1 คน เพ่ือให�ประธาน กต.ตร.กทม. พิจารณาและแต�งตั้งเป+น
ผู�ช�วยเลขานุการ ตามข�อ 4 วรรคสอง ระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจ พ.ศ. 2549   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย�างแบบฟอร�มการออกคําสั่ง กต.ตร.กทม.) 

 
 

คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร 
ท่ี        /๒๕62 

เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร  
    

 ตามคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร ท่ี 1/2560  
ลงวันท่ี 13 มกราคม 2560  ได�แต�งต้ังกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 13 มกราคม 2560 ซ่ึงได�ครบวาระการดํารงตําแหน�งแล�ว เม่ือวันท่ี 12  
มกราคม 2562    

อาศัยอํานาจตามความในข�อ 4 ข�อ ๒๑ และ ข�อ ๒๒  ของระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด�วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙   จึงแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.)  ดังต�อไปนี้ 
 

  ๑.   ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ                             เป+นประธานกรรมการ 
  ๒.   ปลัดกรุงเทพมหานคร     เป+นรองประธานกรรมการคนท่ี 1 
  ๓.   อธิบดีอัยการฝ7ายคดีอาญา     เป+นรองประธานกรรมการคนท่ี 2 
  ๔.   ผู�บัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล  เป+นรองประธานกรรมการคนท่ี 3  

๕.   ...................................................................  เป+นกรรมการ 
   รองผู�บัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล  
 ๖.   ..................................................................  เป+นกรรมการ 
   รองผู�บัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

๗.   .................................................................. เป+นกรรมการ 
   รองผู�บัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

8.   .................................................................. เป+นกรรมการ 
   ผู�อํานวยการสํานักปBองกันและแก�ไขปCญหาการค�าหญิงและเด็ก 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 
 9.   .................................................................. เป+นกรรมการ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านธรรมาภิบาล 

10. ..................................................................   เป+นกรรมการ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านความม่ันคง 

11. .................................................................. เป+นกรรมการ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการจราจรและอุบัติภัย 

12. ..................................................................   เป+นกรรมการ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการพัฒนา 

13. ..................................................................  เป+นกรรมการ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านเศรษฐกิจ 

14. .................................................................. เป+นกรรมการ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านสังคม 
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  15. ..................................................................            เป+นกรรมการ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชน 
  16. ..................................................................            เป+นกรรมการ 
   ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
  17. ..................................................................            เป+นกรรมการ 
   ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  
  ๑8. ..................................................................            เป+นกรรมการ 
   ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก   
 19. ผู�บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล                         เป+นเลขานุการ 

20. .................................................................                                           เป+นผู�ช�วยเลขานุการ 
 รองผู�บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล                           

 21. ..................................................................   เป+นผู�ช�วยเลขานุการ 
 ผู�กํากับการ ฝ7าย........................  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

                    โดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน�าท่ี    
ตามข�อ 8 ของระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ  พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 

(1) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตํารวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพ่ือให�
เกิดผลตามนโยบาย 

(2) ให�คําปรึกษาและข�อเสนอแนะการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล และ กต.ตร.
สน. ให�เป+นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช. 

(3) ส�งเสริมให�มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจและการบริหารงาน
ตํารวจ 

(4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ให�เป+นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.  
   (๕) รับคําร�องเรียนของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  และดําเนินการให�เป+นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว�าด�วยการรับคําร�องเรียนของ
ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการตํารวจ 
   (๖) ให�ข�อมูลข�าวสารและเสนอปCญหาความเดือดร�อนและความต�องการของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี 
   (๗) ให�คําแนะนําและช�วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ�งานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   (๘) เสริมสร�างความเข�าใจและความสัมพันธ�อันดีระหว�าง กต.ตร.กทม. กับข�าราชการตํารวจผู�ปฏิบัติ
หน�าท่ี และประชาชนในพ้ืนท่ี 
   (๙) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือท่ีปรึกษา เพ่ือดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งตามท่ี 
กต.ตร.กทม. 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 


