
  

 
 

แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร�มการออกคําสั่ง กต.ตร.จังหวดั 
 
แนวทางปฏิบัติในการออกคําสั่ง 
 องค�ประกอบของ กต.ตร.จังหวัด ตามข�อ 9 ระเบียบ ก.ต.ช.  ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. 2549  รายละเอียดตามแบบฟอร�มการออกคําส่ังท่ีแนบ แบ�งเป+น 

1. กรรมการโดยตําแหน�ง 
1.1 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (1) ผู�ว�าราชการจังหวัด  เป+นประธานกรรมการ  

   1.2 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (2) – (3)  ผบก.ภ.จว. และ อัยการจังหวัด เป+นรองประธานคนท่ี 1 
และ 2 ตามลําดับ  โดยรองประธานและกรรมการโดยตําแหน�งตามข�อนี้ อาจมอบหมายผู�หนึ่งผู�ใดตามท่ี
กฎหมายว�าด�วยการมอบอํานาจสําหรับตําแหน�งนั้น ๆ  กําหนดเข�าร�วมประชุมแทนได� 

1.3 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (4) – (5)  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�จังหวัด  นายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) เป+นกรรมการ   ซึ่งกรรมการโดยตําแหน�งตามข�อนี้ อาจมอบหมายผู�หนึ่งผู�ใด
ตามท่ีกฎหมายว�าด�วยการมอบอํานาจสําหรับตําแหน�งนั้น ๆ  กําหนดเข�าร�วมประชุมแทนได� 
  1.4 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (6) ผบก.อก.ภ. หรือผู�แทน เป+นกรรมการ นั้น ผบก.อก.ภ.            
อาจมอบหมายผู�หนึ่งผู�ใด เข�าร�วมประชุมแทนได� 

1.5 ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (7) รอง ผบก.ภ.จว. ทุกท�าน เป+นกรรมการ  
1.6  ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (8) – (11)  ข�าราชการตํารวจซึ่งเป+นหัวหน�าหน�วยงานสังกดั  สตม.  

บก.ทท.  บก.ทล.  และ บก.รน. ซึ่งปฏิบัตริาชการประจําอยู�ในจังหวัด นัน้  เป+นกรรมการ   
   แนวทางปฏิบัติ กรณีจังหวัดใดมีข�าราชการตํารวจสังกัด สตม. บก.ทท. บก.ทล. และ บก.รน. 

ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ให� ผกก.อก.ภ.จว. /เลขานุการ  เป+นผู�แจ�งให�หัวหน�าหน�วยงานนั้น  
ทราบ   และหากมีหน�วยงานหลายระดับหรือหลายหน�วยในสังกัดเดียวกัน ให� ผกก.อก.ภ.จว./เลขานุการ 
เป+นผู�แจ�ง ผบก. หรือ รอง ผบก.ท่ีทําหน�าท่ีหัวหน�าหน�วยงานเหล�านั้น พิจารณามอบหมายให�หัวหน�า
หน�วยงานหนึ่งหน�วยงานใดเป+นกรรมการ โดยให�มีการมอบหมายเป+นลายลักษณ�อักษร 

2. ผู�ทรงคุณวุฒิ  (7 คน) ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (12) - (18) ให�ระบุช่ือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�รับการ
พิจารณาคัดเลือกในแต�ละด�าน  เป+นกรรมการใน กต.ตร.จังหวัด ตามลําดับ 
 3. ประชาชน  (3 คน) ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (19) - (21) ให�ระบุช่ือประชาชน ท่ีมาจากการ
คัดเลือกของ กต.ตร.จังหวัด โดยตําแหน�ง  โดยเรียงตามลําดับตัวอักษร     
 4. ตําแหน�งเลขานุการ และผู�ช�วยเลขานุการ ตามแบบฟอร�มลําดับข�อ (22) - (24) ผกก.อก.ภ.จว. 
เป+นเลขานุการ โดยตําแหน�ง  สําหรับผู�ช�วยเลขานุการนั้น ให� ผบก.ภ.จว. เสนอช่ือ รอง ผกก.อก.ภ.จว. จํานวน      
1 คน และ สว. ขึ้นไปในสังกัด ภ.จว. นั้น จํานวน 1 คน เพ่ือให�ประธาน กต.ตร.จังหวัด พิจารณาและแต�งตั้ง
เป+นผู�ช�วยเลขานุการ ตามข�อ 9 วรรคสอง ระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจ พ.ศ. 2549   
 
 
 
 



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

 
 

คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด............................. 
ท่ี        /๒559 

เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด ............................. 
  

 

ตามคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด ท่ี......../2559  ลงวันท่ี ....... 
เดือน........... 2559 ได�แต�งต้ังกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด.........
ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี .......เดือน........... 2559 ซ่ึงได�ครบวาระการดํารงตําแหน�งแล�ว เม่ือวันท่ี ..... เดือน .......... 2561   

 อาศัยอํานาจตามความในข�อ 9 ข�อ ๒๔ และ ข�อ ๒๕  ของระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจจังหวัด ............................ (กต.ตร.จังหวัด.....................)    ดังต�อไปนี้ 
  

๑.   ผู�ว�าราชการจังหวัด.........................................                 เป+นประธานกรรมการ 
 ๒.   ผู�บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ................................. เป+นรองประธานกรรมการคนท่ี 1 
 ๓.   อัยการจังหวัด เป+นรองประธานกรรมการคนท่ี 2 

๔.   พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัด  เป+นกรรมการ  
๕.   นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด   เป+นกรรมการ    
๖.   ผู�บังคับการกองบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค....... หรือผู�แทน    เป+นกรรมการ  
7.   รองผู�บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด............ ทุกท�าน  เป+นกรรมการ  

 8.   ...........(หัวหน�าหน�วยงานในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข�าเมือง) .................  เป+นกรรมการ 
 9.   ........(หัวหน�าหน�วยงานในสังกัดกองบังคับการตํารวจท�องเท่ียว)..............  เป+นกรรมการ  
 10. ........(หัวหน�าหน�วยงานในสังกัดกองบังคับการตํารวจทางหลวง)..............  เป+นกรรมการ 
 11. ...............(หัวหน�าหน�วยงานในสังกัดกองบังคับการตํารวจน้ํา)...................  เป+นกรรมการ 
 12. ..................................................................  เป+นกรรมการ 
 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศาสนา หรือวัฒนธรรม  
 13. .................................................................. เป+นกรรมการ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการศึกษา 
 14. .................................................................. เป+นกรรมการ 
 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการแพทย� หรือการสาธารณสุข 

15. .................................................................. เป+นกรรมการ 
 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการท�องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจบริการ 
 16. .................................................................. เป+นกรรมการ 
 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือธุรกิจการเงิน 

17. .................................................................. เป+นกรรมการ 
 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านองค�กรเอกชนสาธารณประโยชน� 

18. .................................................................. เป+นกรรมการ 
 ผู�ทรงคุณวุฒิด�านเกษตรกรรม  
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19. ..................................................................     เป+นกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  

20. .................................................................. เป+นกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  

2๑. .................................................................. เป+นกรรมการ 
 ประชาชนท่ีมาจากการคัดเลือก  

22. ผู�กํากับฝQายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัด .......................     เป+นเลขานุการ 
23. .................................................................                                                      เป+นผู�ช�วยเลขานุการ 

 รองผู�กํากับฝQายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัด ............................  
24. ..................................................................   เป+นผู�ช�วยเลขานุการ 

 สารวัตร ฝQาย........................  ตํารวจภูธรจังหวัด ……………………….. 

         โดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัด............................... มีอํานาจหน�าท่ีตาม
ข�อ 11 ของระเบียบ ก.ต.ช.ว�าด�วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ  พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้  
 (๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตํารวจจาก  ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผล
ตามนโยบาย 
 (๒) ให�คําปรึกษาและให�ข�อเสนอแนะการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนั้น และ 
กต.ตร.สภ. ให�เป+นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช. 
 (๓) ส�งเสริมให�มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจและการบริหารงานตํารวจ 
 (๔) ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนั้น  ให�เป+นไป
ตามนโยบายของ ก.ต.ช. 
 (๕) รับคําร�องเรียนของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด  
และดําเนินการให�เป+นไปตามระเบียบ  ก.ต.ช. ว�าด�วยการรับคําร�องเรียนของประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี
ของข�าราชการตํารวจ 
 (๖) ให�ข�อมูลข�าวสารและเสนอปSญหาความเดือดร�อนและความต�องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
 (๗) ให�คําแนะนําและช�วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ�งานของตํารวจภูธรจังหวัด 
 (๘) เสริมสร�างความเข�าใจและความสัมพันธ�อันดีระหว�าง กต.ตร.จังหวัด กับข�าราชการตํารวจ ผู�ปฏิบัติ
หน�าท่ีและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 (๙) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือท่ีปรึกษา เพ่ือดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง  ตามท่ี 
กต.ตร.จังหวัด 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  ....................................................... 
 
 
       (..............................................) 
          ผู�ว�าราชการจังหวัด .................................. 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 

                    จังหวัด ..................................  


