
ระเบียบ  ก.ต.ช. 
ว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแหง่ชาต ิ
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคท้าย  มาตรา  ๑๕  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และมติ  ก.ต.ช.  ในการประชุมครั้งที่  2/2565  เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2565   
ก.ต.ช.  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ  ก.ต.ช.  ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 
(๑) ผู้มีความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ต่อไปนี้   
 (ก) ด้านยุทธศาสตร์ 
 (ข) ด้านกฎหมาย 
 (ค) ด้านพัฒนาองค์กร 
 (ง) ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
(๒) ผู้แทนภาคประชาชน   
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ในการเสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ   ๓  (๑)   

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ  ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ด้านละอย่างน้อยสองคน  ตามที่
เห็นสมควร  ต่อประธาน  ก.ต.ช.  ตามแบบ  ก.ต.ช.๑  พร้อมประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านนั้น  ตามแบบ  ก.ต.ช.๒ 

(2) ในการเสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้ อ  ๓  (๒)   
ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ซึ่งมีความเหมาะสม  สมควรได้รับ
การพิจารณาคัดเลือก  โดยพิจารณาจากประวัติและผลงาน  หรืออื่น ๆ  จ านวนอย่างน้อยสองคน   
ต่อประธาน  ก.ต.ช.  ตามแบบ  ก.ต.ช.๑  และแบบ  ก.ต.ช.๒ 

(๓) ประธาน  ก.ต.ช.  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อ  ตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เหลือรายชื่อ  
ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๓  (๑)  ด้านละสองคน  และข้อ  ๓  (๒)  
จ านวนสองคน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๖



(๔) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ   น ารายชื่อผู้ที่ได้รับความเห็นชอบตาม  (๓)  เสนอต่อ   
ที่ประชุม  ก.ต.ช.  (กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๕))  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๓  (๑)  ด้านละหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  3  (2)  จ านวนหนึ่งคน   

ข้อ 5 การคัดเลือกตามข้อ  ๔  (๔)  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย  โดยใช้บัตรลงคะแนนที่  ส านักงาน  ก.ต.ช.

จัดท าขึ้น   
(๒) กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดเลือกรายชื่อตามข้อ  ๔  (๓)  โดยให้เลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๓  (๑)  ได้จ านวนด้านละหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๓  (๒)  จ านวนหนึ่งคน  
โดยให้ท าเครื่องหมายกากบาทหน้ารายชื่อที่ประสงค์จะคัดเลือก 

(๓) ให้รายชื่อที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ได้รับ  
คัดเลือก  หากมีกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงชี้ขาดโดยพลัน  แล้วให้ประธานประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ข้อ ๖ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอต่อ
ประธาน  ก.ต.ช.  พิจารณาลงนามแต่งตั้ง   

ข้อ ๗ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๓  พ้นจากต าแหน่ง  ก่อนครบ
ก าหนดวาระ  และจะต้องแต่งตั้งกรรมการแทน  ให้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น  
ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการในข้อ  4   

ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาต้องตีความ  วินิจฉัย  หรือปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้  
ให้เสนอ  ก.ต.ช.  พิจารณา  ค าวินิจฉัยของ  ก.ต.ช.  ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 9 ให้ประธาน  ก.ต.ช.  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
ประธานกรรมการนโยบายต ารวจแหง่ชาติ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๖



แบบ ก.ต.ช.1 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 

 
ชื่อ -ชื่อสกุล หมายเหตุ 

ด้านยุทธศาสตร์
................................................................ 
................................................................ 

 

ด้านกฎหมาย 
............................................................... 
............................................................... 

 

ด้านพัฒนาองค์กร 
.............................................................. 
.............................................................. 

 

ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
.............................................................. 
.............................................................. 

 

ผู้แทนภาคประชาชน 
.............................................................. 
.............................................................. 

 

 
ได้ประสานผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายแล้ว ให้ความยินยอมให้เสนอชื่อและยินยอมให้ตรวจสอบคุณสมบัติได้ 
 

   (ลงชื่อ)     .…………………................…………………ผู้เสนอ 
         (.........................................................)     

          ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
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แบบ ก.ต.ช.2 
แผ่นที่ 1 ในจ านวน 4 แผ่น 

 
 
 
 

                       ประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวฒุิ 
 
 

 
๑.  ชื่อ.....................................................................ชื่อสกุ............................................................................ .......... 
 ชื่อเดิม(ถ้ามี)......................................................ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)................................................................... 

๒.  วัน เดือน ปี เกิด........................................................... ...........อายุ..........................ป.ี.................เดือน 
 เชื้อชาติ...................................................สัญชาติ............................................ศาสนา...................................... 

๓.  บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่  
 บัตรประจ าตัวข้าราชการ เลขที่........................................................................ ................................................ 
 ออกให้โดย..................................................... ............................เมื่อวันที่......................................................... 
 หมดอายุเมื่อวันที่.............................................................................. ............................................................... 

๔.  ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่............................หมู่ที่..........................ถนน................................................................ 
 ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต............................................................................. 
 จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์.................................. 

๕.  ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา............................................................. 
๖.  ชื่อ-ชื่อสกุลคู่สมรส.............................................................ชือ่สกุลเดิม............................................................. 
 อาชีพ................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 
 สังกัด/สถานท างาน........................................................................................โทรศัพท์.................................... 
๗.  การศึกษา 

วุฒิที่ได้รับ (ระบุสาขาวิชาเอก(ถ้ามี)) สถานศึกษา ปีการศึกษา 

   
   
   
   
   

 
 

ติดภาพถ่าย 
ขนาด 2 นิ้ว(ถ้ามี) 
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แบบ ก.ต.ช.2 
แผ่นที่ 2 ในจ านวน 4 แผ่น 

8.การฝึกอบรม/ดูงาน 
หลักสูตรฝึกอบรม/ประเภทงานที่ไปดู สถานที่ฝึกอบรม/สถานที่ดูงาน ปีที่ฝึกอบรม/ดูงาน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
9.ประวัติการท างาน-ปัจจุบัน 

ต าแหน่งหน้าที่ สถานที่ท างาน/ส่วนราชการที่สังกัด ระยะเวลา 
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แบบ ก.ต.ช.2 
แผ่นที่ 3 ในจ านวน 4 แผ่น 

 
10. ผลงานที่ส าคัญ 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ............................................................................................................... ....................................................... 

 11. ต าแหน่งพิเศษ/ที่ปรึกษา (สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรเอกชน) (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ............................................................................... ....................................................................................... 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ....................................................................................... ............................................................................... 

12. รางวัลพิเศษ/ประกาศนียบัตร ที่เคยได้รับจากทางราชการ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
 ...................................................................................... ................................................................................ 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 .............................................................................................. ........................................................................ 
 ............................................................................................................... ....................................................... 

13. อื่น ๆ 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ........................................................................................... ........................................................................... 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ............................................................................................................... ....................................................... 
 ........................................................................................ .............................................................................. 
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แบบ ก.ต.ช.2 
แผ่นที่ 4 ในจ านวน 4 แผ่น 

 
๑๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานมาเพ่ือประกอบ        

การพิจารณาด้วยแล้ว ดังนี้ 
๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
๓. อ่ืน .............................................................................................................................................. 

15. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามที่พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2565 ก าหนดทุกประการ พร้อมยินยอมให้เสนอชื่อ            
เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ และให้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ             
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ได้ รวมทั้งยินยอมให้เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการ  
นโยบายต ารวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิได้ 

 
 

(ลงชื่อ) 
 (.....................................................................................) 

    วันที่ .................เดือน ..........................................พ.ศ................ 
 
 
 

 


