หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหนาที่ตํารวจชุมชน
หรือเคยปฏิบตั ิหนาที่ตามโครงการตํารวจชุมชนเพื่อแตงตั้งเลื่อนชั้นเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
๑.๑ มียศ ด.ต.
๑.๒ อายุ ๕๐ ปขึ้นไป นับถึงวันที่ยื่นประเมิน
๑.๓ มีความสมัครใจ
๑.๔ ปฏิบัติหนาที่หรือเคยปฏิบัติหนาที่ตํารวจชุมชนตามโครงการตํารวจชุมชน ตามคําสั่ง ตร.
ที่ ๔๑๓/๒๕๕๔ ลง ๒๓ ส.ค.๒๕๕๔ เป น ระยะเวลารวมแล ว ไม น อ ยกว า ๕ ป ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น า ที่ จ ะ
ตอเนื่องกันหรือไมก็ได (ใหรวมระยะเวลาที่เคยปฏิบัติหนาที่ในโครงการตํารวจชุมชนที่ ตร. อนุมัติจัดตั้งโครงการฯ
เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ ดวย)
๑.๕ ผ า นการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รโครงการตํ า รวจชุ ม ชน ตามคํ า สั่ ง ตร. ที่ ๔๑๓/๒๕๕๔
ลง ๒๓ ส.ค.๒๕๕๔
๑.๖ ไมอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกดําเนินการทางวินัย หรือตองหา หรือถูกฟองคดีอาญา
เวนแตเปนเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒. การดําเนินการคัดเลือก
ใหดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีการ ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการระดับสถานีตํารวจ
๒.๑.๑ สถานีตํารวจ (สน., สภ.) ที่มี ผกก. เปนหัวหนา ให ผกก. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวย
-

ผกก.
เปน ประธาน
รอง ผกก. ทุกนาย (สายสอบสวนเฉพาะ หน.) เปน กรรมการ
กต.ตร. ภาคประชาชน (๑ คน)
เปน กรรมการ
สว. ที่รับผิดชอบงานธุรการ/อํานวยการ
เปน กรรมการ/เลขานุการ
(หากไมมี ใหแตงตั้ง รอง สว. ที่รับผิดชอบงานธุรการ/อํานวยการ คนหนึ่งเปน

เลขานุการ)
๒.๑.๒ สถานีตํารวจ (สน., สภ.) ที่มี สวญ. เปนหัวหนา ให สวญ. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวย
-

สวญ.
เปน ประธาน
สว. ทุกนาย (สายสอบสวนเฉพาะ หน.)
เปน กรรมการ
กต.ตร. ภาคประชาชน (๑ คน)
เปน กรรมการ
สว. ที่รับผิดชอบงานธุรการ/อํานวยการ
เปน กรรมการ/เลขานุการ
(หากไมมี ใหแตงตั้ง รอง สว. ที่รับผิดชอบงานธุรการ/อํานวยการ คนหนึ่งเปน

เลขานุการ)
๒.๑.๓ สถานีตํารวจ ...

-๒๒.๑.๓ สถานีตํ ารวจ (สน., สภ.) ที่มี สว. เปน หั วหนา ให สว. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวย
- สว.
เปน ประธาน
- รอง สว. ทุกนาย
เปน กรรมการ
(สายสอบสวนเฉพาะอาวุโสสูงสุด)
- กต.ตร. ภาคประชาชน (๑ คน)
เปน กรรมการ
- รอง สว. ที่รับผิดชอบงานธุรการ/อํานวยการ เปน กรรมการ/เลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการระดั บ บก. หรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า ให ผบก. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประกอบดวย
- ผบก.
เปน ประธานกรรมการ
- รอง ผบก. (ทุกนาย)
เปน กรรมการ
- กต.ตร. ภาคประชาชน (๑ คน)
เปน กรรมการ
- ผกก. ที่รับผิดชอบงานกําลังพล
เปน เลขานุการ
๒.๓ คณะกรรมการระดั บ บช. หรื อหน ว ยงานเที ย บเท า ให ผบช. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ประกอบดวย
- ผบช.
- รอง ผบช. (ทุกนาย)
- ผกก. ที่รับผิดชอบงานกําลังพล

เปน ประธานกรรมการ
เปน กรรมการ
เปน เลขานุการ

๓. การดําเนินการคัดเลือก
ใหดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีการ ดังนี้
๓.๑ ใหขาราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑ ยื่นเรื่อง พรอมผลการปฏิบัติงานในหนาที่
ตํารวจชุมชนเพื่อขอรับการคัดเลือก โดยกรอกแบบฟอรมขอมูลและประวัติตามแบบที่กําหนด (แบบ ตชช.๑ (ก))
เสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตนตามลําดับชั้น เพื่อใหคณะกรรมการระดับสถานีตํารวจตามขอ ๒.๑ ทําหนาที่ประเมิน
คุ ณสมบั ติ และคุ ณลั กษณะของผู ขอรั บ การประเมิ น โดยประเมิ น จากข อมู ล ประวั ติ ด านหน าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
คุณสมบัติ และคุณลักษณะของตํารวจชุมชน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่บังเกิดเปนรูปธรรม ตามที่ ตร. กําหนด
(แบบ ตชช.๑ (ข)) ทั้งนี้ ผูขอรับการประเมินจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ วาผานการคัดเลือกเกินกึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในระดับ บก. และแจงรายชื่อให บก. เพื่อดําเนินการตอไป
๓.๒ ใหคณะกรรมการระดับ บก. หรือเทียบเทา ทําหนาที่ประเมินดานหนาที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติ และคุณลักษณะของตํารวจชุมชน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่บังเกิดเปนรูปธรรม ตามที่ ตร. กําหนด
(แบบ ตชช.๑ (ค)) ขาราชการตํารวจขอรับการประเมินที่ผานการประเมินจากระดับสถานีตํารวจแลว นําคะแนน
ตามการประเมิน (แบบ ตชช.๑ (ข)) ในระดับสถานีตํารวจ มารวมกับคะแนนที่คณะกรรมการระดับ บก. หรือเทียบเทา
ประเมินได แลวจัดทําบัญชีเรียงลําดับคะแนนใหม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการระดับ บช. เพื่อดําเนินการตอไป
๓.๓ ใหคณะกรรมการ ...

-๓๓.๓ ใหคณะกรรมการระดับ บช. ทําการคัดเลือกโดยการวิธีประเมินและสอบสัมภาษณผูผาน
การคัดเลือกระดับ บก. หรือเทียบเทา โดยพิจารณาดานความรู ความสามารถในการทําหนาที่ตํารวจชุมชนมีผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดผลเปนรูปธรรม และดานความประพฤติ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ ตามที่ ตร. กําหนด (แบบ ตชช.๒)
(ไม นํ าคะแนนระดั บ สถานี ตํ ารวจ และ บก. มารวม) แล ว นํ า คะแนนที่ได มาจั ด ลํ าดั บ โดยผู ที่อยู ในจํ านวนที่ ตร.
จัดสรรตําแหนง ใหสงชื่อเขารับการฝกอบรม
๓.๔ กรณีคะแนนเทากันใหพิจารณาตามลําดับ ดังตอไปนี้
๓.๔.๑ ให ผู ที่ ไ ด ค ะแนนด า นความรู ความสามารถและผลการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่
ตํารวจชุมชน มากกวา เปนผูไดรับการคัดเลือก
๓.๔.๒ ถ าคะแนนยั งเท ากั น อี กให ผู ที่ได คะแนนด านความประพฤติ บุ คลิ กภาพทั่ ว ไป
มากกวา เปนผูไดรับการคัดเลือก
๓.๔.๓ ถาคะแนนยังเทากันอีกใหจับสลาก
๓.๕ ในกรณีที่มีปญหาในการคัดเลือก การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดแตละระดับ ใหคณะกรรมการ
ระดับ บช. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สิ้นสุด
๔. การฝกอบรม
ใหแตละหนวยงานสงขาราชการตํารวจที่ผานการคัดเลือกตามเกณฑและวิธีการที่ ตร. กําหนด
๔.๑ ใหใชหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. หรือ จ.ส.ต. เพื่อแตงตั้ง
เป นข าราชการตํ ารวจชั้ น สัญญาบั ตร กลุ มสายงานป องกั นปราบปราม “กอร.(ปป.)” เปน หลักสูต รเพื่ อฝ กอบรม
ผูผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ตร. กําหนด
๔.๒ ให รร.นรต. มีหนาที่ในการขออนุมัติ ตร. เพื่อดําเนินการฝกอบรม รวมทั้งกํากับดูแล
และกํ าหนดแนวทางการฝ ก อบรม หากไม ส ามารถดํ าเนิ น การฝ กอบรมได ให ป ระสานหน ว ยงานที่ มีความพร อ ม
ดําเนินการฝกอบรมแทน
๔.๓ ใหผูดําเนินการฝกอบรม แจงรายชื่อผูผานการฝกอบรมให บช. ตนสังกัด
๕. การแตงตั้ง
เมื่อผานการฝกอบรมเรียบรอยแลว ให สกพ. (โดย ทพ.) มีหนาที่กําหนดแนวทางการแตงตั้ง
ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหทุก บช. ดําเนินการแตงตั้งขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรม
ดังกลาว ใหดํารงตําแหนง รอง สวป. ที่วางอยูในสถานีตํารวจที่ผูผานการคัดเลือกดํารงตําแหนงในปจจุบัน ยกเวน
หนวยงานที่ผูผานการคัดเลือกดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันไมมีตําแหนง รอง สวป. วาง หรือไมมีตําแหนง รอง สวป.
ให ผบช. มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจดังกลาว ไปดํารงตําแหนง รอง สวป. ในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ หากไมมี
ตําแหน ง รอง สวป. ว าง ในจั งหวั ดเดี ยวกัน ให ผบช. มี คําสั่งแตงตั้ งข าราชการตํ ารวจดั งกล าว ไปดํ ารงตํ าแหน ง
รอง สวป. ใน บช. เดียวกัน

๖. การเลื่อนยศ ...

