
  

องค�ประกอบของ กต.ตร. 
 

 องค�ประกอบของ กต.ตร. และท่ีมาของ กต.ตร. แต�ละคณะ มีดังนี้ 
 

กต.ตร.กทม.  ( 18 คน ) 
โดยตําแหน�ง  ( 8  คน) 

1. ผบ.ตร.            ประธานฯ 
2. ปลัด กทม.        รองประธานฯ (1) 
3. อธิบดีอัยการฝ&ายคดีอาญา  
                         รองประธานฯ (2) 
4. ผบช.น.            รองประธานฯ (3) 
5.- 7. รอง ผบช.น. จํานวน 3 คน     
          ที่ได1รับมอบหมายจาก ผบช.น. 
8. ผอ. สํานักป5องกันและแก1ไขป6ญหา 
    การค1าหญิงและเด็ก 

 ผู�ทรงคุณวุฒิ  ( 7 คน) 
1.  ด1านธรรมาภิบาล 
2.  ด1านความม่ันคง 
3.  ด1านการจราจรและอุบัติภัย 
4.  ด1านการพัฒนา 
5.  ด1านเศรษฐกิจ 
6.  ด1านสังคม 
7.  ด1านการมีส�วนร�วมของประชาชน  
     และชุมชน 

ประชาชน  ( 3 คน) 
โดยพิจารณาแต�งตั้ งจากผู1ที่ เคยเปCน 
กต.ตร.สน. และมีประสบการณ�ด1านธรร
มาภิบาล ความม่ันคง การจราจรและ
อุบัติภัย การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม
หรือการมีส�วนร�วมของประชาชนและ
ชุมชนด1านใดด1านหนึ่ง  

การได�มาของกรรมการ 
เม่ือดํารงตําแหน�งทางราชการที่
ระเบียบฯ กําหนดให1เปCนกรรมการฯ 

กรรมการโดยตําแหน�งคัดเลือก          กรรมการโดยตําแหน�งคัดเลือกจากผู1ที่
เคยเปCน กต.ตร.สน.  และผ�านการ
คัดเลือก จาก กต.ตร.สน. และ บก.น.  
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กต.ตร.จังหวัด  (19 – 25 คน )   
โดยตําแหน�ง  ( 9 - 13 คน) 

1. ผวจ.                   ประธานฯ 
2. ผบก.ภ.จว.         รองประธานฯ 
3. อัยการจังหวัด 
4. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
    มนุษย�จังหวัด  
5. นายก อบจ. 
6. ผบก.อก.ภ. 
7. รอง ผบก.ภ.จว.  
8. หัวหน1าหน�วยงานใน สตม.,  
    ทท., ทล. และ รน.   ซ่ึงปฏิบัต ิ
    ราชการใน จว. นั้น  

ผู�ทรงคุณวุฒิ ( 7 คน) 
1.  ด1านศาสนา 
2.  ด1านการศึกษา 
3.  ด1านการแพทย� 
4.  ด1านการท�องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม  
      หรือ ธุรกิจบริการ 
5.  ด1านพาณชิยกรรม อุตสาหกรรม  
     หัตถกรรม หรือ ธุรกิจการเงิน 
6.  องค�กรเอกชนสาธารณประโยชน� 
7.  ด1านเกษตรกรรม 
 

 ประชาชน  ( 3 คน) 
โดยพิจารณาแต�งตั้ งจากผู1ที่ เคยเปCน 
กต.ตร.สภ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การได�มาของกรรมการ 
เม่ือดํารงตําแหน�งทางราชการที่
ระเบียบฯ กําหนดให1เปCนกรรมการฯ 

กรรมการโดยตําแหน�งคัดเลือก      กรรมการโดยตําแหน�งคัดเลือกจากผู1ที่เคย
เปCน กต.ตร.สภ. และผ�านการคัดเลือกจาก 
กต.ตร.สภ.    
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กต.ตร.สน.  ( 8 – 19 คน ) 
กรรมการโดยตําแหน�ง 

( 3 - 6 คน ) 
 

1. หัวหน1าสถานตีํารวจนครบาล 
2. ผอ.เขต หรือ ผช.ผอ.เขต  
3. ข1าราชการตาํรวจในแต�ละงาน 
        ที่ หน.สน.มอบหมาย   
        (ไม�เกิน 4 คน) 

กรรมการจากการเลือก      
 ( 4 - 7 คน  ) 

กรรมการจากการคัดเลือก 
( 1 - 6 คน ) 

ข1าราชการตาํรวจ 
ชั้นประทวน   

(1 คน) 
 

 

ประชาชน  
(3 - 6 คน) 

ประชาชน 
(ไม�เกิน 3 คน) 

 
 

 

ข1าราชการอ่ืนฯ  
(ไม�เกิน  3 คน) 

การได�มาของกรรมการ 
เม่ือดํารงตําแหน�งทางราชการที่
ระเบียบฯ กําหนดให1เปCนกรรมการฯ  
และ / หรือ เม่ือได1รับมอบหมาย 

ข1าราชการตํารวจ 
ชั้นประทวน 
ในแต�ละ สน. 
เลือกกันเอง 

ข1าราชการตาํรวจ 
ในแต�ละ สน.เลือก 
  

กรรมการโดยตําแหน�งคัดเลือก 
  

 
 
 
 
 
 

กต.ตร.สภ.  ( 10 – 22 คน ) 
กรรมการโดยตําแหน�ง 

 ( 3 - 6 คน ) 
 

1. หัวหน1าสถานตีํารวจภูธร 

2. นอภ. หรือ ปลัดอําเภอ  
3. ข1าราชการตาํรวจในแต�ละงาน

ที่ หน.สภ.มอบหมาย   
        (ไม�เกิน 4 คน) 

กรรมการจากการเลือก      
( 7 –10  คน ) 

กรรมการจากการคัดเลือก 
 ( 1 -6 คน ) 

ข1าราชการ
ตํารวจ 
ชั้นประทวน         
( 1 คน) 
 

 

นายกเทศมนตรี 
นายก อบต. 

กํานัน 
อย�างละ 1 คน
(รวม 3 คน) 

(กรณีมีคนเดียว
ไม�ต1องเลือก) 

ประชาชน  
( 3 - 6  

คน)  

ประชาชน 
( ไม�เกิน  3 คน) 

ข1าราชการอ่ืนฯ  
( ไม�เกิน  3 คน) 

การได�มาของกรรมการ 
เม่ือดํารงตําแหน�งทางราชการที่
ระเบียบฯ กําหนดให1เปCน
กรรมการฯ และ / หรือ เม่ือได1รับ
มอบหมาย 

เลือกกันเอง    
 
 

 

ข1าราชการ
ตํารวจใน 
แต�ละ สภ.
เลือก  

กรรมการโดยตําแหน�งคัดเลือก   

 

 ใน กต.ตร.สน. / สภ. เม่ือได1กรรมการครบแล1วให1มีการประชุมเพ่ือเลือกกรรมการอ่ืนท่ีไม�ได1เปCน
ข1าราชการตํารวจคนหนึ่งเปCนประธานกรรมการ 
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หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหากรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและประชาชนใน กต.ตร.กทม. กต.ตร.                
จังหวัด และกรรมการใน กต.ตร.สน. และ  กต.ตร.สภ. 

กต.ตร.กทม.   
ผู�ทรงคุณวุฒิ∗   ดําเนินการสรรหาตามลําดับดังนี้ 

   1)  ให1กรรมการโดยตําแหน�ง   ดําเนินการดังนี้ 
 -  กําหนดข้ันตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกตามความเหมาะสม 
 -  พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู1ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ด1าน ๆ ละ 1 คน รวม 
7  คน 
     2) เม่ือสรรหาและคัดเลือกได1แล1วให1เลขานุการ กต.ตร.กทม. จัดทําคําสั่งตามแบบ 
ท่ีกําหนด นําเสนอประธาน กต.ตร.กทม. ลงนามแต�งต้ัง 

  ประชาชน   ดําเนินการสรรหาตามลําดับดังนี้ 
   1)  ให1เลขานุการ กต.ตร.กทม.กําหนดวันเวลา ให1 กต.ตร.สน.ดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกประชาชนผู 1ที ่เคยเปCนกรรมการใน กต.ตร.สน.และกําหนดวันเสนอไปถึง บก. ต1นสังกัดและ              
ถึงประธาน กต.ตร.กทม. 
   2)  เลขานุการ กต.ตร.สน.นําเสนอ กต.ตร.สน.(กรรมการโดยตําแหน�ง) ประชุม
พิจารณากําหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกตามความเหมาะสม 
   3)  กต.ตร.สน.ประชุมพิจารณาคัดเลือกประชาชนผู1ที ่เคยเปCนกรรมการใน   
กต.ตร.สน.ให1ได1จํานวนหนึ่งคน แล1วเสนอไปยัง บก.น.ต1นสังกัด 
   4)  ผบก.น.1 – 9 แต�ละ บก.น.โดย ผบก.น. และ รอง ผบก.น. ประชุมพิจารณา
คัดเลือกประชาชนผู1ที่เคยเปCนกรรมการใน กต.ตร.สน. ที่ กต.ตร.สน.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเสนอให1ได1 
บก.น.ละหนึ่งคน แล1วนําเรียนประธาน กต.ตร.กทม. (ส�งไปยังเลขานุการ กต.ตร.กทม.) 
   5)  เลขานุการ กต.ตร.กทม. รวบรวมรายชื่อประชาชนผู1ที่เคยเปCนกรรมการใน 
กต.ตร.สน.ตามท่ี บก.น.1 – 9 เสนอ นําเสนอต�อท่ีประชุม กต.ตร.กทม.(โดยตําแหน�ง) พิจารณาให1ได1จํานวน
สามคน 
                              6)  เลขานุการ กต.ตร.กทม.จัดทําคําสั่งตามแบบท่ีกําหนดเสนอประธาน กต.ตร.
กทม. ลงนามแต�งต้ัง   
  

ระยะเวลาการดําเนินการ 
   -  ให1แล1วเสร็จภายในสี่สิบห1าวันนับแต�วันท่ีกรรมการพ1นจากตําแหน�ง 
   -  เฉพาะครั้งแรกให1แล1วเสร็จภายในหกสิบ (60) วัน นับแต�วันท่ีระเบียบนี้ใช1บังคับ 
(วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
 

                                                           

∗       ก.ต.ช.ในการประชุมคร้ังท่ี 5 / 2550 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2550  มีมติแก1ไขให1ผู1ทรงคุณวุฒิใน กต.ตร.กทม. ประกอบด1วย
ผู1ทรงคุณวุฒิ  ด1านต�าง ๆ จํานวน  7  ด1าน ๆ ละ 1  คน  ได1แก�   ด1านธรรมาภิบาล  ด1านความม่ันคง  ด1านการจราจรและอุบัติภัย  ด1านการพัฒนา  
ด1านเศรษฐกิจ  ด1านสังคม  และด1านการมีส�วนร�วมของประชาชนและชุมชน   
          พร1อมท้ังได1ออกระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด1วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550                          
ลงวันท่ี 17 สิงหาคม  พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 124  ตอนพิเศษ 107 ง  เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 เรียบร1อยแล1ว 
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 กต.ตร.จงัหวัด  

ผู�ทรงคุณวุฒิ   ดําเนินการสรรหาตามลําดับดังนี้ 
   1)  ให1กรรมการโดยตําแหน�ง   ดําเนินการดังนี้ 
    -  กําหนดข้ันตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกตามความเหมาะสม 
    -  พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู1ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ด1าน ๆ ละ 1 คน  
รวม  7  คน 
     2)  เม่ือสรรหาและคัดเลือกได1แล1วให1เลขานุการ กต.ตร.จังหวัด จัดทําคําสั่งตาม
แบบท่ีกําหนด นําเสนอประธาน กต.ตร.จังหวัด ลงนามแต�งต้ัง 

  ประชาชน   ดําเนินการสรรหาตามลําดับดังนี้ 
   1)  ให1เลขานุการ กต.ตร.จังหวัด กําหนดวันเวลา ให1 กต.ตร.สภ.ดําเนินการ
พิจารณาคัดเลือกประชาชนผู1ท่ีเคยเปCนกรรมการใน กต.ตร.สภ. และกําหนดวันเสนอไปถึงประธาน กต.ตร.
จังหวัด 
   2)  เลขานุการ กต.ตร.สภ. นําเสนอ กต.ตร.สภ.(กรรมการโดยตําแหน�ง) ประชุม
พิจารณากําหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกตามความเหมาะสม 
   3)  กต.ตร.สภ. ประชุมพิจารณาคัดเลือกประชาชนผู1ที่เคยเปCนกรรมการใน 
กต.ตร.สภ.ให1ได1จํานวนหนึ่งคน แล1วนําเรียนประธาน กต.ตร.จังหวัด (ส�งไปยังเลขานุการ กต.ตร.จังหวัด) 
   4)  เลขานุการ กต.ตร.จังหวัด รวบรวมรายชื่อประชาชนผู1ท่ีเคยเปCนกรรมการใน 
กต.ตร.สภ.ตามที่ กต.ตร.สภ. เสนอ  นําเสนอต�อที่ประชุม กต.ตร.จังหวัด (โดยตําแหน�ง) พิจารณาให1ได1
จํานวนสามคน 
   6)  เลขานุการ กต.ตร.จังหวัด  จัดทําคําสั่งตามแบบที่กําหนด เสนอประธาน 
กต.ตร.จังหวัด  ลงนามแต�งต้ัง 

  ระยะเวลาการดําเนินการ 
   -  ให1แล1วเสร็จภายในสี่สิบห1าวันนับแต�วันท่ีกรรมการพ1นจากตําแหน�ง 
   -  เฉพาะครั้งแรกให1แล1วเสร็จภายในหกสิบ (60) วัน นับแต�วันท่ีระเบียบนี้ใช1บังคับ 
(วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

  

กต.ตร.สถานีตํารวจนครบาล  (กต.ตร.สน.) 
  ข�าราชการประจําอ่ืนนอกจากข�าราชการตํารวจ หรือพนักงาน หรือลูกจ�างของ
หน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีประจําในเขตพ้ืนท่ี สน.น้ัน จํานวนไม�เกินสามคน   
ดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

 

   1)  ให1เลขานุการ กต.ตร.สน. เสนอหัวหน1า สน. (ซ่ึงตามระเบียบกําหนดให1เปCน
ประธาน กต.ตร.สน.ชั่วคราว)  กําหนดนัดประชุม กต.ตร.โดยตําแหน�ง เพ่ือกําหนดข้ันตอนและวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกตามความเหมาะสม 
   2)  กต.ตร.สน.โดยตําแหน�งประชุมพิจารณาคัดเลือกให1ได1จํานวนไม�เกินสามคน 
   3)  เลขานุการ กต.ตร.สน. จัดทําคําสั่งตามรูปแบบที่กําหนดเสนอหัวหน1า สน. 
เพ่ือนําเสนอประธาน กต.ตร.กทม. ลงนามในคําสั่งแต�งต้ัง 
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  ข�าราชการตํารวจช้ันประทวนซ่ึงดํารงตําแหน�งและปฏิบัติหน�าท่ีใน สน. น้ัน จํานวน
หน่ึงคน   ดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
   1)  เลขานุการ กต.ตร.สน. จัดทําบัญชีรายชื่อข1าราชการตํารวจชั้นประทวนผู1มีสิทธิ
ตามแบบท่ีกําหนด แล1วปQดประกาศให1ทราบท่ัวกัน 
   2) หัวหน1า สน. กําหนดวันประชุม แล1วเลขานุการ กต.ตร.สน. แจ1งให1ข1าราชการ
ตํารวจชั้นประทวนผู1มีสิทธิตามรายชื่อท่ีปQดประกาศทราบ โดยอาจใช1วิธีการปQดประกาศหรือแจ1งเวียนเปCน
หนังสือตามความเหมาะสม ก�อนวันประชุมไม�น1อยกว�าสามวัน 
  3)  จัดการประชุม โดยจะต1องมีข1าราชการตํารวจชั้นประทวนผู1มีสิทธิเข1าประชุม  
ไม�น1อยกว�าก่ึงหนึ่งจึงจะครบองค�ประชุม  เพ่ือให1มีการเลือกให1ได1จํานวนหนึ่งคน 
   4)  ดําเนินการเลือก โดย 
 - ให1ข1าราชการตํารวจชั้นประทวนผู1มีสิทธิที่เข1าประชุมเสนอชื่อข1าราชการ 
ตํารวจชั้นประทวนผู1ท่ีมีความเหมาะสมเปCน กต.ตร.สน. 
 -  กรณีมีผู1ได1รับการเสนอชื่อมากกว�าหนึ่งคน ให1ดําเนินการดังนี้ 
    (1)  เลขานุการ กต.ตร.สน. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนตามแบบท่ีกําหนด
และกล�องรับบัตรลงคะแนน (รูปแบบตามท่ีเห็นสมควร) 
    (2)  จัดการให1ข1าราชการตํารวจชั้นประทวนผู1มีสิทธิท่ีเข1าประชุมเขียนชื่อ 
ผู1ท่ีตนเลือกจํานวนหนึ่งคน แล1วนํามาใส�ในกล�องรับบัตรลงคะแนน 
   5)  ตรวจนับคะแนน  ให1ดําเนินการดังนี้ 
    -  ให1เลขานุการ กต.ตร.สน. ตรวจนับคะแนนโดยเปQดเผยหลังจากผู1เข1า
ประชุมลงคะแนนเสร็จสิ้น 
    -  ผู1ได1รับคะแนนมากท่ีสุด เปCนผู1ได1รับเลือกเปCนกรรมการใน กต.ตร.สน. 

-  กรณีมีผู1ได1รับคะแนนมากท่ีสุดเท�ากัน ให1ลงคะแนนเลือกเฉพาะผู1ท่ีมี
คะแนนเท�ากันอีกครั้ง  ผู1ได1รับคะแนนมากท่ีสุดเปCนผู1ได1รับเลือกเปCนกรรมการใน กต.ตร.สน. 
    -  หากยังมีคะแนนเท�ากันอีกให1ใช1วิธีจับฉลาก  โดยให1หัวหน1า สน.เปCนผู1จับ
ฉลากจํานวนหนึ่งรายชื่อ และถือว�าผู1นั้นได1รับเลือกเปCนกรรมการใน กต.ตร.สน. 
   6)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดทําคําสั่งตามรูปแบบท่ีกําหนดเสนอหัวหน1า สน.
นําเสนอประธาน กต.ตร.กทม.ลงนามในคําสั่งแต�งต้ัง (ส�งให1เลขานุการ กต.ตร.กทม.เปCนผู1รวบรวมนําเสนอ) 
 

ประชาชนจํานวนไม�น�อยกว�าหกคนแต�ไม�เกินเก�าคน   
   คัดเลือกจากประชาชนผู�มีความรู�ความสามารถจํานวนไม�เกินสามคน   
ดําเนินการดังนี้ 
 1)  ให1เลขานุการ กต.ตร.สน.เสนอหัวหน1า สน.(ประธาน กต.ตร.สน.ชั่วคราว) 
กําหนดนัดประชุม กต.ตร.สน.โดยตําแหน�ง เพ่ือกําหนดข้ันตอน และวิธีการสรรหาและคัดเลือกตามความ
เหมาะสม 
 2)   กต.ตร.สน.โดยตําแหน�งประชุมพิจารณาคัดเลือกจากประชาชนผู1ที่มี
ความรู1ความสามารถให1ได1จํานวนไม�เกินสามคน 
 3)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดทําคําสั่งตามรูปแบบท่ีกําหนดเสนอหัวหน1า สน. 
เพ่ือนําเสนอประธาน กต.ตร.กทม. ลงนามในคําสั่งแต�งต้ัง (ส�งให1เลขานุการ กต.ตร.กทม.เปCนผู1รวบรวม
นําเสนอ) 
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   เลือกโดยเปDดรับสมัครจากประชาชนท่ัวไปจํานวนไม�น�อยกว�าสามคน แต�ไม�เกิน
หกคน   ดําเนินการดังนี้ 
 การเตรียมการ 
    1)  ให1เลขานุการ กต.ตร.สน.เสนอหัวหน1า สน.(ประธาน กต.ตร.ชั่วคราว) 
ประชุม กต.ตร.สน. โดยตําแหน�ง เพ่ือกําหนดวันรับสมัคร วันเลือก สถานท่ีรับสมัคร สถานท่ีท่ีจะทําการเลือก 
และออกคําสั่งมอบหมายเจ1าหน1าที่ผู1รับผิดชอบการจัดการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การเลือก         
การตรวจนับคะแนน และการประชาสัมพันธ� 
    2)  กําหนดวันรับสมัครไม�น1อยกว�า  7  วัน 
    3)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดเตรียมใบสมัคร แบบต�าง ๆ ตามที่กําหนด
และกล�องรับบัตรลงคะแนน (ตามความเหมาะสม) 
    4)  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดทําบัญชีรายชื่อข1าราชการตํารวจผู1มีสิทธิ
เลือกตามแบบท่ีกําหนด แล1วปQดประกาศท่ีสถานีตํารวจให1ทราบท่ัวไป 
    5)  หัวหน1า สน.ประชุมชี้แจงข1าราชการตํารวจผู1มีสิทธิเพื่อซักซ1อมความ
เข1าใจวิธีการลงคะแนนเลือก 
  
 การประกาศรับสมัคร 
    1)  ให1หัวหน1า สน. ประกาศกําหนดวันรับสมัคร วันเลือก สถานท่ี           
รับสมัครสถานที่ที่จะทําการเลือก และสถานที่ปQดประกาศรายชื่อผู1สมัคร รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะ
ต1องห1ามของประชาชนผู1มีสิทธิสมัคร ให1ประชาชนท่ัวไปทราบก�อนวันเปQดรับสมัครไม�น1อยกว�าสิบสี่วัน 
    2)   ดําเนินการประชาสัมพันธ�ให1ข1าราชการตํารวจและประชาชนได1ทราบ
โดยท่ัวไป 
 

 การรับสมัคร 
    1)  เปQดรับสมัครทุกวันติดต�อกันไม�น1อยกว�าเจ็ดวัน ต้ังแต�เวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. 
    2)  เลขานุการ กต.ตร.สน.เปCนผู1รับใบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ แล1ว
จัดทําบัญชีรายชื่อผู1สมัครท่ีมีสิทธิได1รับเลือกและบัตรลงคะแนนเรียงลําดับตัวอักษร ตามแบบท่ีกําหนด 
    3)  เลขานุการ กต.ตร.สน.ปQดประกาศบัญชีรายชื่อผู 1สมัครที่มีสิทธิ
ได1รับเลือกท่ี สน. 
 
 การลงคะแนน   ในวันเลือกดําเนินการดังนี้ 
    1)  กําหนดเวลาเลือกต้ังแต�เวลา  08.30 น.ถึง 13.00  น. (ไม�พักเท่ียง) 
    2)  ข1าราชการตํารวจผู1มีสิทธิปฏิบัติดังนี้ 
     -  แสดงบัตรประจําตัวข1าราชการตํารวจต�อเจ1าหน1า ท่ีแล1ว               
ลงลายมือชื่อรับบัตรลงคะแนน 
     -  เลือกโดยทําเครื่องหมายกากบาท (  X  )  หน1าชื่อผู1สมัครท่ีตน
เลือกจํานวนไม�เกินหกคน 
     -  นําบัตรท่ีทําเครื่องหมายเลือกแล1วใส�กล�องรับบัตร 
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            การตรวจนับคะแนน   เ ม่ือถึงเวลา 13.00 น. ให1ประกาศปQดการ
ลงคะแนน แล1วดําเนินการดังนี้ 
    1)  ก�อนเปQดกล�องรับบัตรเพ่ือตรวจนับคะแนน  ให1เลขานุการ กต.ตร.สน.
ตรวจนับรายชื่อข1าราชการตํารวจผู1มีสิทธิว�ามาลงคะแนนเลือกเกินกว�าก่ึงหนึ่งหรือไม�  แล1วปฏิบัติดังนี้ 
     -  ถ1ามีจํานวนน1อยกว�าก่ึงหนึ่ง ให1จัดให1มีการเลือกใหม� 
     -  ถ1ามีจํานวนต้ังแต�ก่ึงหนึ่งข้ึนไป ให1ดําเนินการนับคะแนนต�อไป 
    2)  ตรวจนับคะแนนโดยเปQดเผยให1เสร็จสิ้นภายในวันเลือก ต้ังแต�เวลา 
13.00 น.เปCนต1นไปจนกว�าจะเสร็จสิ้น 
    3)  จัดเรียงลําดับผู1ได1คะแนนจากมากไปหาน1อย  กรณีมีผู1ได1คะแนนเท�ากัน 
ให1หัวหน1า สน.จับฉลากชื่อผู1ท่ีได1คะแนนเท�ากันเพ่ือเรียงลําดับท่ี 

4)  จัดทําบัญชีรายชื่อผู1สมัครท่ีได1รับเลือกตามลําดับคะแนนตามแบบท่ี
กําหนด 
    5)  ผู1ท่ีได1รับคะแนนลําดับท่ีหนึ่งถึงหกเปCนผู1ได1รับเลือก 
 

           การประกาศผลการเลือกและการออกคําส่ังแต�งตั้ง  ดําเนินการดังนี้ 
    1)  ก�อนประกาศผลการเลือกให1 กต.ตร.สน.โดยตําแหน�ง พิจารณาก�อนว�า
ผู1ท่ีได1รับเลือกมีจํานวนถึงหกคนหรือไม�  หากไม�ถึงหกคนให1พิจารณาดําเนินการดังนี้ 
     -  จัดให1มีการรับสมัครและเลือกตามจํานวนท่ียังไม�ครบหกคนอีก
ครั้ง  เช�น  มีผู1สมัคร 8  คน เลือกได1 4  คน ยังเหลืออีก 2  คนจึงจะครบ 6  คน  ก็ให1มีการรับสมัครและ
เลือกใหม�เพ่ือให1ได1อีก 2 คนท่ียังไม�ครบนั้น  เปCนต1น หรือ 
     -  หากพิจารณาเห็นว�าจํานวนผู1ได1รับเลือกเม่ือรวมกับประชาชนท่ี
ได1รับการคัดเลือกจาก กต.ตร.สน.โดยตําแหน�งแล1วมีจํานวนหกคนขึ้นไปก็เปCนการสมควรแล1ว จะไม�
ดําเนินการเปQดรับสมัครและเลือกใหม�ก็ได1 
    2)  เม่ือได1ผู1ท่ีได1รับเลือกแล1ว  ดําเนินการดังนี้ 
     -  เลขานุการ กต.ตร.สน.ส�งรายชื่อผู1ที่ได1รับเลือกตามแบบท่ี
กําหนดให1หัวหน1า สน.ปQดประกาศให1ทราบโดยท่ัวไปตามท่ีกําหนดไว1 
     -  เลขานุการ กต.ตร.สน.ตรวจสอบอีกครั้งว�ามีกรณีที่ไม�อาจ
เสนอชื่อผู1ได1รับเลือกเพ่ือแต�งต้ังเปCน กต.ตร.สน.หรือไม� เช�น  ตาย ขอถอนตัว ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต1องห1าม เปCนต1น  หากมีให1เสนอรายชื่อผู1ท่ีได1รับคะแนนลําดับถัดไปแทน 
     -  เลขานุการ กต.ตร.สน.จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเสนอหัวหน1า สน.เพ่ือ
นําเสนอไปยังประธาน กต.ตร.กทม. ลงนามต�อไป (ส�งให1เลขานุการ กต.ตร.กทม.เปCนผู1รวบรวมเสนอ) 

 กต.ตร.สถานีตํารวจภูธร (กต.ตร.สภ.) 
  ข�าราชการประจําอ่ืนนอกจากข�าราชการตํารวจ หรือพนักงาน หรือลูกจ�างของหน�วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีประจําในเขตพ้ืนท่ี สภ.นั้น จํานวนไม�เกินสามคน 
    ดําเนินการทํานองเดียวกันกับ กต.ตร.สน.   

ข�าราชการตํารวจช้ันประทวน จํานวนหนึ่งคน 
    ดําเนินการทํานองเดียวกันกับ กต.ตร.สน.  
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นายกเทศมนตรีท่ีมีเขตพ้ืนท่ีส�วนใดส�วนหนึ่งอยู�ในเขตพ้ืนท่ี สภ. จํานวนหนึ่งคน  
                                ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีมีนายกเทศมนตรีมากกว�าหนึ่งคน  ดําเนินการดังนี้ 

   1)  เลขานุการ กต.ตร.สภ.เสนอหัวหน1า สภ. กําหนด วัน เวลา และสถานท่ี
ประชุมเพ่ือเลือก 
   2)  เลขานุการ กต.ตร.สภ.เตรียมบัตรลงคะแนนตามแบบและกล�องรับบัตร
ลงคะแนน (ตามความเหมาะสม)  เพ่ือใช1ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีมติให1เลือกด1วยวิธีลับ 

3)   เชิญนายกเทศมนตรีประชุม โดยให1มีผู1เข1าประชุมไม�น1อยกว�าก่ึงหนึ่ง เพ่ือ
ดําเนินการลงมติเลือก  ดังนี้ 
    -  ให1นายกเทศมนตรีท่ีเข1าประชุมเสนอชื่อนายกเทศมนตรีคนหนึ่งเปCน 
กต.ตร.สภ. 
    -   กรณีมีการเสนอชื่อมากกว�าหนึ่งคน ให1ดําเนินการดังนี้ 
    (1)  ให1มีมติเลือกให1เหลือหนึ่งคน 
    (2)  หากท่ีประชุมมีมติให1เลือกด1วยวิธีลับ  ก็ให1เลขานุการ กต.ตร.สภ.    
นําบัตรลงคะแนนท่ีเตรียมไว1ให1นายกเทศมนตรีท่ีเข1าประชุมเขียนชื่อผู1ท่ีตนเลือกหนึ่งคน แล1วนําใส�ไว1ในกล�อง
รับบัตรลงคะแนน 
    (3)   ให1เลขานุการ กต.ตร.สภ. ตรวจนับคะแนนโดยเปQดเผยทันทีหลังจากผู1
เข1าประชุมลงคะแนนเสร็จ  ผู1ได1รับคะแนนมากท่ีสุดเปCนผู1ได1รับเลือก 
    (4)   กรณีมีผู1ได1รับคะแนนมากท่ีสุดเท�ากัน ให1ลงคะแนนเลือกเฉพาะผู1ท่ีมี
คะแนนเท�ากันอีกครั้ง  ผู1ได1รับคะแนนมากท่ีสุดเปCนผู1ได1รับเลือก 
    (5)  หากคะแนนยังเท�ากันอีก ให1ใช1วิธีจับฉลาก โดยให1หัวหน1า สภ.เปCนผู1
จับฉลากจํานวนหนึ่งรายชื่อ และถือว�าผู1นั้นเปCนผู1ได1รับเลือก 
   4)  เลขานุการ กต.ตร.สภ. ส�งรายชื่อให1 หัวหน1า สภ. ปQดประกาศให1ทราบท่ัวไป 
   5)  เลขานุการ กต.ตร.สภ.จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเสนอหัวหน1า สภ. เพ่ือนําเสนอ
ประธาน กต.ตร.จังหวัดลงนามต�อไป (ส�งให1เลขานุการ กต.ตร.จังหวัด  เปCนผู1รวบรวมเสนอ) 
   6)  ดําเนินการให1แล1วเสร็จภายในสี่สิบห1าวันนับแต�วันท่ีกรรมการพ1นจากตําแหน�ง 
ยกเว1นการดําเนินการครั้งแรก ให1ดําเนินการให1เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีระเบียบนี้ใช1บังคับ (ใช1
บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปCนต1นไป)  

     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลจํานวนหนึ่งคนและกํานันจํานวนหนึ่งคน 
   ดําเนินการทํานองเดียวกันกับการเลือกนายกเทศมนตรี 
 
การเลือกประธาน กต.ตร.สน. และ กต.ตร.สภ. 
 เนื่องจากระเบียบฯ  กําหนดให1มีการเลือกกรรมการ กต.ตร.สน./สภ.ท่ีไม�ได1เปCนข1าราชการตํารวจ   
คนใดคนหนึ่งเปCนประธาน กต.ตร.สน./สภ.  จึงให1ดําเนินการดังนี้ 
  1)  เม่ือมีคําสั่งแต�งต้ัง กต.ตร.สน./สภ.ครบถ1วนแล1ว ให1หัวหน1า สน./สภ. (ประธาน กต.ตร.
สน./สภ.ชั่วคราว)  กําหนดการประชุม กต.ตร.สน./สภ. ครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการแต�งต้ัง
กรรมการ กต.ตร.สน./สภ.ครบถ1วน (วันท่ีคําสั่งแต�งต้ัง กต.ตร.สน./สภ. มีผลใช1บังคับ)  
  2)  จัดวาระการประชุมให1มีวาระการเลือกประธาน กต.ตร.สน./สภ.เปCนวาระท่ี 2 ถัดจาก
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ (เปCนหน1าท่ีของหัวหน1า สน./สภ. ซ่ึงเปCนประธาน กต.ตร.สน./
สภ.ชั่วคราว เปCนผู1แจ1งเรื่องต�าง ๆ ให1ท่ีประชุมทราบ) 
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  3)  ในวาระการประชุมเลือกประธาน กต.ตร.สน./สภ.  ให1 กต.ตร.สน./สภ.ท่ีมาประชุม    
ทําความตกลงกัน เพ่ือเสนอชื่อกรรมการท่ีไม�เปCนข1าราชการตํารวจให1ท่ีประชุมลงมติเลือกเปCนประธาน กต.ตร.
สน./สภ.   ส�วนวิธีการลงมติอาจใช1วิธีลงมติโดยเปQดเผยหรือลงมติลับแล1วแต�ความเหมาะสม 

4)  ให1เลขานุการ กต.ตร.สน./สภ. จัดทําเปCนประกาศรายชื่อผู1ได1รับเลือกเปCนประธาน 
กต.ตร.สน./สภ. (แบบประกาศใช1ตามระเบียบฯ ว�าด1วยงานสารบรรณฯ )  เสนอหัวหน1า สน./สภ.ลงนามแล1ว
ปQดประกาศให1ทราบท่ัวไปท่ี สน./สภ. แล1วรายงานผลการเลือกประธาน กต.ตร.สน./สภ. ให1 กต.ตร.กทม. หรือ 
กต.ตร.จังหวัดแล1วแต�กรณีทราบภายในสิบห1าวันนับแต�วันท่ีท่ีประชุมมีมติ (ส�งไปยังเลขานุการ กต.ตร.กทม.
หรือ กต.ตร.จังหวัด แล1วแต�กรณี) 
 
วาระการดํารงตําแหน�ง 
 กต.ตร.กทม./กต.ตร.จังหวัด 
 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและประชาชนใน กต.ตร.กทม. และ กต.ตร.จังหวัด มีวาระการดํารง
ตําแหน�ง ตามข1อ 6 และข1อ 10 ระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด1วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจ พ.ศ.2549 ดังนี ้
  -  มีวาระการดํารงตําแหน�งสองปS  และอาจได1รับการแต�งต้ังใหม�ได1 แต�จะดํารงตําแหน�งเกิน
สองวาระติดต�อกันไม�ได1 
  -  เมื่อพ1นวาระแล1ว จะต1องปฏิบัติหน1าที่ต�อไปก�อนจนกว�ากรรมการผู1ทรงคุณวุฒิและ
ประชาชนซ่ึงได1รับการแต�งต้ังใหม�เข1ารับหน1าท่ี 
  -  การพ1นจากตําแหน�ง 
   1)  พ1นตามวาระ 
   2)  ตาย 
   3)  ลาออก 
   4)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต1องห1าม 
   5)  ขาดการประชุมเกินหกครั้งในรอบปSนับแต�วันท่ีได1รับการแต�งต้ัง 
   6)  กต.ตร.กทม./กต.ตร.จังหวัด  มีมติด1วยคะแนนเสียงไม�น1อยกว�าสองในสามของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดให1พ1นจากตําแหน�ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีการกระทําท่ีไม�เหมาะสมต�อ
การปฏิบัติหน1าท่ีกรรมการ 

  กรณีลาออก  ให1มีผลนับแต�วันที่เลขานุการ กต.ตร.กทม./ กต.ตร.จังหวัด ลงทะเบียนรับ
หนังสือลาออกนั้น และให1เลขานุการ กต.ตร.กทม./ กต.ตร.จังหวัด รายงานประธาน กต.ตร.กทม./ กต.ตร.
จังหวัด และ กต.ตร.กทม./ กต.ตร.จังหวัด ต�อไป 

 กรณีพ�นจากตําแหน�งก�อนวาระ  ให1ดําเนินการสรรหาและแต�งต้ังบุคคลเปCนกรรมการแทน  เว1นแต�
วาระการดํารงตําแหน�งเหลือไม�ถึงเก1าสิบวันจะไม�สรรหาและแต�งต้ังแทนก็ได1  และกรรมการผู1ทรงคุณวุฒิหรือ
ประชาชนซ่ึงได1รับการแต�งต้ังให1ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเพียงเท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของผู1ท่ีตนแทน 
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กต.ตร.สน./กต.ตร.สภ. 

 ข�าราชการประจําอ่ืนนอกจากข�าราชการตํารวจ หรือพนักงาน หรือลูกจ�างของหน�วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ และประชาชน  มีวาระการดํารงตําแหน�ง ตามข1อ 17  ระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด1วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ.2549 ดังนี้ 
  -  มีวาระการดํารงตําแหน�งสองปS และอาจได1รับการแต�งต้ังใหม�ได1 แต�จะดํารงตําแหน�งเกิน
สองวาระติดต�อกันไม�ได1 
  -  เม่ือพ1นจากตําแหน�งตามวาระแล1วให1ปฏิบัติหน1าท่ีต�อไปจนกว�ากรรมการท่ีได1รับการแต�งต้ัง
ใหม�เข1ารับหน1าท่ี 
  -  การพ1นจากตําแหน�ง 
   1)  พ1นตามวาระ 
   2)  ตาย  
   3)  ลาออก 
   4)  เฉพาะข1าราชการประจําอ่ืน พนักงาน หรือลูกจ1างหน�วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเม่ือไม�สามารถปฏิบัติหน1าท่ีประจําในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนั้นได1 
   5)  เฉพาะประชาชน ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต1องห1าม 
   6)  ขาดการประชุมเกินหกครั้งในรอบปSนับแต�วันท่ีได1รับการแต�งต้ัง 
   7)  กต.ตร.สน./สภ.  มีมติด1วยคะแนนเสียงไม�น1อยกว�าสองในสามของจํานวน
กรรมการท้ังหมดให1พ1นจากตําแหน�ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีการกระทําท่ีไม�เหมาะสมต�อการ
ปฏิบัติหน1าท่ีกรรมการ 
 
 ข�าราชการตํารวจช้ันประทวน นายกเทศมนตรี นายกองค�การบริหารส�วนตําบล และกํานัน  
มีวาระการดํารงตําแหน�ง ตามข1อ 17  ระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด1วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจ พ.ศ.2549 ดังนี้  
  -  มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสองปS และอาจได1รับการแต�งต้ังใหม�ได1 
  -  เม่ือพ1นจากตําแหน�งตามวาระแล1วให1ปฏิบัติหน1าท่ีต�อไปจนกว�ากรรมการซ่ึงได1รับการ
แต�งต้ังใหม�เข1ารับหน1าท่ี 
  -  การพ1นจากตําแหน�ง 
   1)  พ1นตามวาระ 
   2)  ตาย 
   3)  ลาออก 
   4)  พ1นจากการเปCนข1าราชการตํารวจชั้นประทวนซ่ึงดํารงตําแหน�งและปฏิบัติหน1าท่ี 
ใน สน./สภ. นั้น  พ1นจากตําแหน�งนายกเทศมนตรี นายกองค�การบริหารส�วนตําบล หรือกํานัน 
      

 กรณีลาออก ให1มีผลนับแต�วันท่ีเลขานุการ กต.ตร.สน./กต.ตร.สภ.ลงทะเบียนรับหนังสือลาออก
นั้น  และให1เลขานุการ กต.ตร.สน./กต.ตร.สภ. รายงานประธาน กต.ตร.สน/กต.ตร.สภ. และ กต.ตร.สน./
กต.ตร.สภ. ต�อไป 

 กรณีพ�นจากตําแหน�งก�อนวาระ  ให1ดําเนินการสรรหาและแต�งต้ังบุคคลเปCนกรรมการแทน เว1น
แต�วาระการดํารงตําแหน�งเหลือไม�ถึงเก1าสิบวันจะไม�สรรหาและแต�งต้ังแทนก็ได1 และกรรมการผู1ทรงคุณวุฒิ
หรือประชาชนซ่ึงได1รับการแต�งต้ังให1ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเพียงเท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของผู1ท่ีตนแทน 
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การประชุมและลงมติ 
 องค�ประชุม 
  การประชุมของ กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สน./สภ.  ต1องมีกรรมการมาประชุม   
ไม�น1อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด (รวมท้ังประธานกรรมการด1วย) จึงครบองค�ประชุม 
  กรณีกรรมการโดยตําแหน�งไม�สามารถเข1าประชุมได1 สามารถมอบหมายเปCนลายลักษณ�อักษร
ให1ผู1ดํารงตําแหน�งระดับรองเข1าประชุมแทนได1 แต�กรรมการผู1ทรงคุณวุฒิและประชาชนไม�สามารถมอบหมาย
ผู1อ่ืนเข1าประชุมแทนได1เนื่องจากเปCนกรรมการเฉพาะตัว   

 ประธานท่ีประชุม 
  -  กรณีประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน1าท่ีได1ให1รองประธานกรรมการเปCน
ประธานในท่ีประชุม  สําหรับ กต.ตร.กทม.และ กต.ตร.จังหวัด มีรองประธานหลายคนซ่ึงได1จัดลําดับไว1แล1ว ก็
ให1รองประธานคนที่หนึ่งเปCนประธานที่ประชุม ถ1าไม�มาหรือไม�อาจปฏิบัติหน1าที่ได1ก็ให1รองประธานลําดับ
ถัดไปเปCนประธานท่ีประชุม 
  -  ถ1าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน1าท่ีได1 ให1
กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปCนประธานท่ีประชุม 

 ระเบียบวิธีการประชุมและการลงมติ 
  ให1นําข1อบังคับ ก.ต.ช.ว�าด1วยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช.และของ อ.ก.ต.ช. มาใช1
บังคับโดยอนุโลม 

 กําหนดระยะเวลาการประชุม 
  -  กต.ตร.กทม.และ กต.ตร.จังหวัด 
   ให1มีการประชุมอย�างน1อยสามเดือนต�อหนึ่งครั้ง 
  -  กต.ตร.สน.และ กต.ตร.สภ. 
   ให1มีการประชุมอย�างน1อยสองเดือนต�อหนึ่งครั้ง 
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