
 
 

หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการต ารวจที่ประพฤติปฏบิัตดิีเยี่ยม 
ตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ. ๒๕58 

…………………………………………………………………… 
๑.หลักการ 
      ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ใช้ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต ารวจให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณท่ีดี และเป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต ารวจ ประกอบด้วย 
      ส่วนท่ี ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของต ารวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการต ารวจอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางช้ีน าให้ข้าราชการต ารวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 
      ส่วนท่ี ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
              (๑) มาตรฐานทางจริยธรรมต ารวจคือ คุณความดีท่ีเป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ต ารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เช่ือมั่น และยอมรับ 
              (๒) จรรยาบรรณของต ารวจคือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าท่ีของวิชาชีพต ารวจท่ี
ข้าราชการต ารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธ ารงไว้ซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการต ารวจและวิชาชีพต ารวจ 
ท้ังนี้เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นต ารวจมืออาชีพท่ียึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล และเป็นต ารวจท่ีประชาชนเช่ือมั่น ศรัทธา และเป็นท่ีพึ่งได้อย่างแท้จริง เนื่องจากต ารวจเป็นท่ีพึ่ง
ส าคัญของประชาชนในด้านการอ านวยความปลอดภัยและความยุติธรรมเท่ียงตรง 
๒.วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑ เพื่อประเมินและประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานระดับ บก. และ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า   ท่ีมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พร้อมท้ังมีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน 
      ๒.๒ เพื่อประเมินและประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจต าแหน่งระดับ ผบ.หมู่ – ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ 
พนักงานสอบสวน – พนักงานสอบสวนผู้เช่ียวชาญพิเศษ หรือต าแหน่งเทียบเท่า ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมเป็นท่ี
ประจักษ์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ต้ังใจปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อท าให้ข้าราชการต ารวจเป็นคนดีและเป็นต ารวจสี
ขาวอย่างแท้จริง 
๓. ระดับและคุณสมบัติของหน่วยงานและข้าราชการต ารวจที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
     ๓.๑ ระดับและคุณสมบัติของหน่วยงาน 
          ๓.๑.๑ หน่วยงานระดับ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า หรือ 
          ๓.๑.๒ หน่วยงาระดับ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
     ๓.๒ ระดับต าแหน่งและคุณสมบัติของข้าราชการต ารวจ 
          ๓.๒.๑ ด ารงต าแหน่ง ผบ.หมู่ – ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือต าแหน่งเทียบเท่า และ พนักงานสอบสวน – พนักงาน
สอบสวนผู้เช่ียวชาญพิเศษ หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
          ๓.๒.๒ ไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญา หรือถูกเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
ปีงบประมาณท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
          ๓.๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยหรืออาญา ในปีงบประมาณท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก  
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๔. วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
    ๔.๑ วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน 
         หัวหน้าหน่วยงานท่ีต้องการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเสนอหน่วยงาน
ตนเอง 
    ๔.๒ วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ 
          ๔.๒.๑ ข้าราชการต ารวจเสนอตนเอง 
          ๔.๒.๒ ผู้บงัคับบัญชาเสนอข้าราชการต ารวจในสังกัด 
          ๔.๒.๓ เพื่อนร่วมงานเสนอข้าราชการต ารวจในสังกัดเดียวกัน 
          ๔.๒.๔ ประชาชนหรือหน่วยงานภาคประชาชนเสนอเช่น กต.ตร., ผู้น าท้องถิ่น,สมาคมหรือชมรมต่าง ๆหรือ
การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในระดับครัวเรือนเพื่อให้ความส าคัญต่อภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง 
๕. องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน 
    ๕.๑ องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
           ๕.๑.๑ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ และวินัย ของข้าราชการต ารวจใน
สังกัด โดยให้พิจารณาว่ามีข้าราชการต ารวจในสังกัดหน่วยงานท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกกระท าความผิดกรณี
ดังกล่าวหรือไม่ จ านวนมากน้อยเพียงใด และความร้ายแรงของการกระท าความผิดเป็นอย่างไรในปีเดียวกับท่ี
หน่วยงานเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยตรวจสอบหลักฐานตามนัยหนังสือ จต. ท่ี ๐๐๑๓.๑๖/๑๐๕๗ ลง ๒๕ 
ต.ค.๕๕ เรื่อง การรายงานกรณีมีการร้องเรียนข้าราชการต ารวจกระท าการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ 
          ๕.๑.๒ การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ซึ่ง
หน่วยงานท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นท่ีประจักษ์ต่อ 
สาธารณชน สามารถตรวจสอบเอกสารและหลักฐานได้ในปีเดียวกับท่ีหน่วยงานเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเช่น มี
การรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ อบรม
ให้ความรู้และจัดให้มีโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมข้าราชการต ารวจในสังกัดเป็นประจ า
และต่อเนื่อง รวมท้ังมีการด าเนินการสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม   
          ๕.๑.๓ จ านวนข้าราชการต ารวจในสังกัดท่ีได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติ
ปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจในปีท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
    ๕.๒ องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินข้าราชการต ารวจ 
          ๕.๒.๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของต ารวจ 
          ๕.๒.๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
          ท้ังนี้ ข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกท่ีจะได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการ
ต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ต้องได้รับคะแนนประเมินตาม
แบบการประเมินในรูปของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๑ ขึ้นไป 
    ๕.๓ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติ
ปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจในระดับต่างๆ สามารถพิจารณาใช้ข้อมูลอื่นๆ เพื่อ
เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒  ได้ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และลักษณะของหน่วยงาน 

/๖. จ านวน… 
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๖. จ านวนหน่วยงานและข้าราชการต ารวจที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติในแต่ละปีงบประมาณ 
    ๖.๑ การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน 
          ๖.๑.๑ หน่วยงานระดับ บก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด บช. ประกาศได้ ๑ หน่วยงานในแต่ละ บช. 
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานระดับ บก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ประกาศได้ ๑ 
หน่วยงาน 
          ๖.๑.๒ หน่วยงานระดับ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกาศได้ ๓ หน่วยงาน โดยแบ่งตามกลุ่มลักษณะ
งานในส่วนต่างๆ ของ ตร. ดังนี้ 
              (๑) บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จ านวน ๑ หน่วยงาน    
              (๒) บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและส่วน
ปฏิบัติการเฉพาะทาง จ านวน ๑ หน่วยงาน 
              (๓) บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในส่วนบริการ, ส่วนการศึกษา และส่วนบังคับบัญชาในสังกัด สง.
ผบ.ตร. จ านวน ๑ หน่วยงาน 
    ๖.๒ การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจ 
       ให้มีการประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจได้ไม่จ ากัดจ านวน 
๗. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
     ๗.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ มีดังนี้ 
           ๗.๑.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ระดับ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย 
               (๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ ผบช. หรือต าแหน่งเทียบท่า       เป็นประธาน 
               (๒) รอง ผบช. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ คน       เป็นกรรมการ  
                  เว้นแต่ รอง ผบช. หรือต าแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการได้ครบตาม
จ านวนท่ีก าหนด ก็ให้พิจารณาแต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจระดับ ผบก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ในสังกัดเป็น
กรรมการแทนให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด  และหากด าเนินการดังกล่าวแล้วยังมีจ านวนกรรมการไม่ครบตามท่ี
ก าหนดอีก ก็ให้มีคณะกรรมการเท่ากับจ านวนของข้าราชการต ารวจ ระดับ ผบก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า เท่าท่ีมีอยู่
ในสังกัด 
                (๓) เลขานุการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัด 
  ๗.๑.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ระดับ ตร.ประกอบด้วย 
                (๑) ผบ.ตร. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย                               เป็นประธาน 
                (๒) จตช.                                                               เป็นกรรมการ 
                (๓) รอง ผบ.ตร. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ คน     เป็นกรรมการ 
                (๔) เลขานุการ ให้แต่ต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัด บช.ศ. 
   ๗.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติ     ดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ มีดังนี้ 
          ๗.๒.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดี
เย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ระดับ กก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

/๗.๒.๑.๑ หน่วยงาน… 



 
 

-๔- 
 
                ๗.๒.๑.๑ หน่วยงานท่ีมี ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า ให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
                 (๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า          เป็นประธาน 
                  (๒) รอง ผกก. – สว. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คน   เป็นกรรมการ  
                      เว้นแต่ รอง ผกก. – สว. หรือต าแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอท่ีจะแต่งต้ังเป็น
กรรมการได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ก็ให้พิจารณาแต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ั นสัญญาบัตรในสังกัด เป็น
กรรมการแทนให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด และหากด าเนินการดังกล่าวแล้วยังมีจ านวนกรรมการไม่ครบตาม ท่ี
ก าหนดอีก ก็ให้มีคณะกรรมการเท่ากับจ านวนของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรเท่าท่ีมีอยู่ในสังกัด 
                  (๓) กต.ตร.สน./สภ. ภาคประชาชน หรือประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน  
เป็นกรรมการ 
                  (๔) เลขานุการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัด 
              ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานท่ีมี รอง ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า ให้คณะกรรมการฯ 
ประกอบด้วย    
                   (๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ รอง ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า     เป็นประธาน 
                  (๒) รอง ผกก. – สว. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คน    เป็นกรรมการ 
                      เว้นแต่ รอง ผกก. – สว. หรือต าแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอท่ีจะแต่งต้ังเป็น
กรรมการได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ก็ให้พิจารณาแต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัดเป็น
กรรมการแทนให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด  และหากด าเนินการดังกล่าวแล้วยังมีจ านวนกรรมการไม่ครบตามท่ี
ก าหนดอีก ก็ให้มีคณะกรรมการเท่ากับจ านวนของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร เท่าท่ีมีอยู่ในสังกัด 
                  (๓) กต.ตร.สน./สภ. ภาคประชาชน หรือประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน  
เป็นกรรมการ 
                   (๔) เลขานุการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัด 
              ๗.๒.๑.๓ หน่วยงานท่ีมี สว. หรือต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า ให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
                  (๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ สว. หรือต าแหน่งเทียบเท่า   เป็นประธาน 
                  (๒) สว. – รอง สว. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คน   เป็นกรรมการ 
                       เว้นแต่ สว. – รอง สว. หรือต าแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอท่ีจะแต่งต้ังเป็น 
กรรมการได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ก็ให้พิจารณาแต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัดเป็น
กรรมการแทนให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด   และหากด าเนินการดังกล่าวแล้วยังมีจ านวนกรรมการไม่ครบตามท่ี
ก าหนดอีก ก็ให้มีคณะกรรมการเท่ากับจ านวนของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร เท่าท่ีมีอยู่ในสังกัด 
                  (๓) กต.ตร.สน./สภ. ภาคประชาชน หรือประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน   
เป็นกรรมการ 
                  (๔) เลขานุการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัด 
                ๗.๒.๑.๔ คณะกรรมการตามข้อ ๗.๒.๑.๑ (๓), ๗.๒.๑.๒ (๓) และ ๗.๒.๑.๓ (๓) ให้มีการแต่งต้ังเฉพาะ
ในหน่วยงานปฏิบัติการท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนได้แก่   สถานีต ารวจในสังกัด บช.น., ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. 
และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล., บก.ทท., บก.รฟ. และ บก.รน. ในสังกัด บช.ก. รวมถึงหน่วยงานท่ีเป็นด่านตรวจคน
เข้าเมืองในสังกัด สตม. โดยหน่วยงานดังกล่าวที่ไม่มี กต.ตร.สน./สภ. ภาคประชาชน ให้ประสานขอรายช่ือจาก สน./
สภ. ท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันหรือพื้นท่ีใกล้เคียง หรือประสานขอจากภาคประชาชนในพื้นท่ีเพื่อ แต่งต้ังเป็น
กรรมการ 
 

/๗.๒.๒ คณะกรรมการ… 



 
 

-๕- 
 

       ๗.๒.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดี
เย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ระดับ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
                 ๗.๒.๒.๑ หน่วยงานทีมี ผบก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า ให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
                  (๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ ผบก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า          เป็นประธาน 
                  (๒) รอง ผบก. – ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ 
                                      เว้นแต่ รอง ผบก. – ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอท่ีจะแต่งต้ัง เป็น
กรรมการได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ก็ให้พิจารณาแต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจ ระดับ รอง ผบก. – ผกก. หรือต าแหน่ง
เทียบเท่า เท่าท่ีมีอยู่ในสังกัด เป็นกรรมการ 
                  (๓) เลขานุการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัด 
                ๗.๒.๒.๒ หน่วยงานท่ีมี รอง ผบก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า ให้คณะกรรมการฯ 
ประกอบด้วย 
                  (๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ รอง ผบก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า    เป็นประธาน 
                   (๒) ผกก. – รอง ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ 
                      เว้นแต่ ผกก. – รอง ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอท่ีจะแต่งต้ัง เป็น
กรรมการได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนด ก็ให้พิจารณาแต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจ ระดับ ผกก. – รอง ผกก. หรือต าแหน่ง
เทียบเท่า เท่าท่ีมีอยู่ในสังกัด เป็นกรรมการ 
                  (๓) เลขานุการ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรในสังกัด 
           ๗.๒.๓ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบั ติดี
เย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ระดับ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ให้ใช้คณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงานระดับ บช. ตามข้อ ๗.๑.๑ ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ  สรรหาและคัดเลือก 
           ๗.๒.๔ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดี
เยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ระดับ ตร. ให้ใช้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ 
หน่วยงาน ระดับ ตร. ตามข้อ ๗.๑.๒ ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
     ๗.๓ กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ทุกระดับ ให้ยกเว้นการประเมินตนเองในกรณีท่ีเข้ารับ
การสรรหาและคัดเลือกไม่ว่าด้วยวิธีใด 
๘. ขั้นตอนการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก 
     ๘.๑ หน่วยงานระดับต่างๆ แจ้งให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชู
เกียรติหน่วยงานและข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
     ๘.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงานและหรือข้าราชการต ารวจให้ครบถ้วน 
     ๘.๓ การสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน ให้ด าเนินการดังนี้ 
           ๘.๓.๑ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด บช.หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
                 หัวหน้าหน่วยงานท่ีจะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของ
ตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บช. ท่ีหน่วยงานอยู่ในสังกัด พร้อมกับแนบเอกสาร
และหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑ 
           ๘.๓.๒ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 
                 หัวหน้าหน่วยงานท่ีจะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของ
ตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ ตร. พร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานตาม
องค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑ 

/ ๘.๓.๓ บช...… 



 
 

-๖- 
 
           ๘.๓.๓ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
                     หัวหน้าหน่วยงานท่ีจะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของ
ตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ ตร. พร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐาน ตาม
องค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑   
           ๘.๓.๔ เมื่อครบก าหนดวันยื่นหน่วยงานเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
               ๘.๓.๔.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงาน ระดับ บช. จัดประชุมเพื่อด าเนินการ 
                  (๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหน่วยงานระดับ บก. ท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
                                 (๒) ประเมินหน่วยงานระดับ บก. ท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยใช้วิธีการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมินในข้อ ๕.๑ และในกรณีท่ีมีการร้องคัดค้านหน่วยงานท่ีเข้ารับการ  สรรหาและ
คัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้น าการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย 
                  (๓) รับรองผลการประเมิน โดยให้ถือว่าการรับรองของคณะกรรมการเป็นท่ีสุด 
                  (๔) รวบรวมพร้อมกับส่งผลการด าเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมายเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและมอบประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติต่อไป 
               ๘.๓.๔.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงาน ระดับ ตร. จัดประชุมเพื่อด าเนินการ 
                  (๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหน่วยงาน บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.  ท่ีเข้ารับ
การสรรหาและคัดเลือก 
                  (๒) ประเมินหน่วยงาน บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ท่ีเข้ารับการสรรหาและ
คัดเลือก โดยใช้วิธีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินในข้อ ๕.๑ และในกรณีท่ีมีการร้องคัดค้านหน่วยงานท่ีเข้ารับ
การสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้น าการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย 
                  (๓) รับรองผลการประเมิน โดยให้ถือว่าการรับรองของคณะกรรมการเป็นท่ีสุด  
                  (๔) รวบรวมพร้อมกับส่งผลการด าเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมายเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและมอบประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติต่อไป 
     ๘.๔ การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ ให้ด าเนินการดังนี้ 
           ๘.๔.๑ ข้าราชการต ารวจเสนอตนเองเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามข้อ ๔.๒.๑ ให้ข้าราชการต ารวจ
ดังกล่าวรายงานข้อมูลตามแบบ ผนวก ก พร้อมเอกสารและหลักฐานตาม ผนวก ก/๑ แล้วน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย    
           ๘.๔.๒ ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หรือประชาชน หรือหน่วยงานภาคประชาชนเสนอข้าราชการ
ต ารวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามข้อ ๔.๒.๒ – ๔.๒.๔ ให้ผู้ท่ีเสนอข้าราชการต ารวจเขียนแบบเสนอช่ือ
ข้าราชการต ารวจตาม ผนวก ข และให้ข้าราชการต ารวจท่ีได้รับการเสนอช่ือเขียนแบบรายงานข้อมูลตาม ผนวก ค 
ท้ังนี้ ข้าราชการต ารวจดังกล่าวอาจแนบเอกสารหลักฐานตาม ผนวก ค/๑ หรือให้ผู้ท่ีเสนอช่ือรับรองข้อมูลในแบบ
รายงานข้อมูลตาม ผนวก ค แล้วน าเสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
           ๘.๔.๓   ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป. – ผบช., รอง ผบช. – ผบก.ประจ า สง.ผบ.ตร. และ 
ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้มีการรายงานข้อมูล หรือเขียนแบบเสนอช่ือพร้อมกับเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ ๘.๔.๑ หรือ ๘.๔.๒ โดยพิจารณาจากวิธีการท่ีข้าราชการต ารวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้ว
น าเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการระดับ ตร. 
 
 

 
/นายเวร......… 



 
 

-๗- 
 

           นายเวรและผู้ช่วยนายเวร ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร., ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐) ,หน.นรป.,  ผู้ช่วย 
ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป., ผบช.ประจ า สง.ผบ.ตร., ผบก.ประจ า สง.ผบ.ตร. และข้าราชการต ารวจท่ีขึ้นตรง
ต่อ ตร.ให้มีการรายงานข้อมูล หรือเขียนแบบเสนอช่ือพร้อมกับเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
๘.๔.๑ หรือ ๘.๔.๒ โดยพิจารณาจากวิธีการท่ีข้าราชการต ารวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก แล้วน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาผ่านกองบัญชาการศึกษา 
            ๘ . ๔ . ๔  ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า  ห รื อ ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  ห รื อ เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร                                  
ตามข้อ ๘.๔.๑ – ๘.๔.๓ รวบรวมและเสนอแบบรายงานและเอกสารหลักฐานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
                (๑) ผบ.หมู่ – รอง ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวน – พนักงานสอบสวน
ผู้ช านาญการพิเศษ หรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ กก.       ท่ีข้าราชการต ารวจ
อยู่ในสังกัด ยกเว้น สว. – รอง ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
                 (๒) ผกก. – รอง ผบก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ – พนักงาน
สอบสวนผู้เช่ียวชาญ หรือต าแหน่งเทียบเท่า รวมถึง สว. – รอง ผกก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า     ท่ีด ารงต าแหน่ง
เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ท่ีข้าราชการต ารวจอยู่ในสังกัด 
                  (๓) ผบก. – รอง ผบช. หรือต าแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวนผู้เช่ียวชาญพิเศษ หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า รวมถึง รอง ผบก. หรือต าแหน่งเทียบเท่า ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน  ให้รวบรวม
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ท่ีข้าราชการต ารวจอยู่ในสังกัด 
                  (๔)   ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป. – ผบช., รอง ผบช. – ผบก.ประจ า  สง.ผบ.ตร. 
และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ ตร. 
                  (๕) ข้าราชการต ารวจท่ีขึ้นตรงต่อ บก. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก.  ท่ี
ข้าราชการต ารวจอยู่ในสังกัด 
                  (๖) ข้าราชการต ารวจท่ีขึ้นตรงต่อ บช. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช.  ท่ี
ข้าราชการต ารวจอยู่ในสังกัด 
                  (๗) ข้าราชการต ารวจท่ีขึ้นตรงต่อ ตร. รวมท้ังนายเวรและผู้ช่วยนายเวร ผบ.ตร., จตช., รอง 
ผบ.ตร., ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐),หน.นรป., ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป., ผบช.ประจ า       สง.ผบ.ตร. และ 
ผบก.ประจ า สง.ผบ.ตร. ให้รวบรวมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. 
    ๘.๕ เมื่อครบก าหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ ระดับ กก. ประชุมเพื่อ
ด าเนินการดังนี้ 
          ๘.๕.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการต ารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๑) ในสังกัดท่ีเข้ารับ
การสรรหาและคัดเลือก 
          ๘.๕.๒ ประเมินข้าราชการต ารวจในสังกัดท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
                 (๑) ข้าราชการต ารวจท่ีด ารงต าแหน่งในหน่วยงานส่วนปฏิบัติการท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนได้แก่ 
สถานีต ารวจในสังกัด บช.น., ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล., บก.ทท., บก.รฟ. และ บก.รน. ใน
สังกัด บช.ก. รวมถึงหน่วยงานท่ีเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม.  ให้ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๑ 
                 (๒) ข้าราชการต ารวจท่ีด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานตามข้อ ๘.๕.๒ (๑) ให้
ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๒ 
                 (๓) กรณีมีการร้องคัดค้านข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้
น าการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย 
 

/๘.๕.๓ รายงาน… 



 
 

-๘- 
 

          ๘.๕.๓ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก. 
     ๘.๖ เมื่อได้รับรายงานผลการด าเนินการจากคณะกรรมการฯ ระดับ กก. ตามข้อ ๘.๕.๓ แล้วให้คณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บก. ประชุมเพื่อด าเนินการดังนี้ 
           ๘.๖.๑ รับรองผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ระดับ กก. ตามข้อ ๘.๕.๒ และให้ถือผลการรับรองของ
คณะกรรมการฯ ระดับ บก. เป็นท่ีสุด 
           ๘.๖.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการต ารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๒) และ (๕) ใน
สังกัดท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
           ๘.๖.๓ ประเมินข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
               (๑) ข้าราชการต ารวจท่ีด ารงต าแหน่งในหน่วยงานส่วนปฏิบัติการท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน
ได้แก่ สถานีต ารวจในสังกัด บช.น., ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล.,    บก.ทท., บก.รฟ. และ 
บก.รน. ในสังกัด บช.ก. รวมถึงหน่วยงานท่ีเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม.   ให้ประเมินตามแบบประเมิน 
ผนวก ง/๑ 
               (๒) ข้าราชการต ารวจท่ีด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานตามข้อ ๘.๖.๓ (๑) ให้
ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๒ 
               (๓ )  ก ร ณีมี ก าร ร้ อ ง คัด ค้านข้ าร าชการต ารวจ ท่ี เข้ ารั บก ารสรรหาและ คัด เ ลือก ต่อ                    
คณะกรรมการฯ ให้น าการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย 
           ๘.๖.๔ รายงานผลการประเมินตามข้อ ๘.๖.๓ ต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ยกเว้น หน่วยงานระดับ บก. 
ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้คณะกรรมการฯ ระดับ บก. รับรองผลการประเมินโดยไม่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ 
ระดับ บช. และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บก.ในสังกัด          สง.ผบ.ตร. เป็นท่ีสุด 
     ๘.๗ เมื่อได้รับรายงานผลการด าเนินการจากคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ตามข้อ ๘.๖.๔ แล้วให้คณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บช. ประชุมเพื่อด าเนินการดังนี้    
           ๘.๗.๑ รับรองผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ตามข้อ ๘.๖.๓ และให้ถือผลการรับรองของ
คณะกรรมการฯ ระดับ บช. เป็นท่ีสุด 
           ๘.๗.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการต ารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๓) และ (๖) ใน
สังกัดท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
          ๘.๗.๓ ประเมินข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกโดยประเมินตามแบบ ผนวก ง/๒ และหากมี
การร้องคัดค้านข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้น าการร้องคัดค้านมา
ประกอบการพิจารณาประเมินด้วย 
            ๘.๗.๔ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๗.๓ และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บช. เป็น
ท่ีสุด  
     ๘.๘ เมื่อครบก าหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ ระดับ ตร. ประชุมเพื่อ
ด าเนินการดังนี้ 
           ๘.๘.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการต ารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๔) ท่ีเข้ารับการสรร
หาและคัดเลือก 
          ๘.๘.๒ ประเมินข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกโดยประเมินตามแบบ ผนวก   ง/๒ 
ยกเว้นข้าราชการต ารวจต าแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป. – ผบช. ให้ประเมินตามแบบ 
ผนวก ง/๓ และหากมีการร้องคัดค้านข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อ  คณะกรรมการฯ ให้น า
การร้องคัดค้านมาประกอบการประเมินด้วย 
     

/๘.๘.๓ รับรองผล… 



 
 

-๙- 
 

           ๘.๘.๓ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๘.๒ และให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับ ตร.
เป็นท่ีสุด 
            ๘.๘.๔ รวบรวมพร้อมกับส่งผลการด าเนินการและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
     ๘.๙ เมื่อครบก าหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้ผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบในการปกครอง
บังคับบัญชาระดับ ตร. ด าเนินการดังนี้ 
           ๘.๙.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการต ารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๗) ท่ีเข้ารับการสรร
หาและคัดเลือก 
           ๘.๙.๒ ประเมินข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยประเมินตามแบบ ผนวก  ง/๒ และ
หากมีการร้องคัดค้านข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบในการปกครอง
บังคับบัญชาระดับ ตร. ให้น าการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย 
           ๘.๙.๓ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๙.๒ และให้ถือผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบใน
การปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. เป็นท่ีสุด 
           ๘.๙.๔ รวบรวมพร้อมกับส่งผลการด าเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายเพื่อ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
      ๘.๑๐ ส าหรับกรณีข้าราชการต ารวจท่ีไปปฏิบัติราชการ หรือท่ีไปช่วยราชการให้ด าเนินการดังนี้ 
            ๘.๑๐.๑ ข้าราชการต ารวจท่ีไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานระดับ บช. ลงมา ให้หน่วยงานท่ีข้าราชการ
ต ารวจท่ีไปปฏิบัติราชการเป็นผู้พิจารณาด าเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ หรือให้หน่วยงานท่ีข้าราชการ
ต ารวจท่ีไปปฏิบัติราชการท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกฯ 
            ๘.๑๐.๒ ข้าราชการต ารวจท่ีไปปฏิบัติราชการระดับ ตร. ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาด าเนินการ
ในการสรรหาและคัดเลือกฯ โดยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีข้าราชการต ารวจท่ีไปปฏิบัติราชการเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
            ๘.๑๐.๓ ข้าราชการต ารวจท่ี ไป ช่วยราชการนอก สังกั ด  ตร .  ให้หน่วยงาน ต้น สังกัด เป็น                         
ผู้พิจารณาด าเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ โดยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีข้าราชการต ารวจท่ีไปช่วย
ราชการเพื่อประกอบการพิจารณา 
๙. ก าหนดการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการต ารวจ 
     ๙.๑ ให้มีการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการ
ต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
     ๙.๒ ให้มีการเริ่มขั้นตอนการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกได้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ต.ค. และเสร็จส้ินภายในวันท่ี ๓๐ 
ก.ย. ของแต่ละปีงบประมาณ 
๑๐. การจัดท าและมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
         การจัดท าประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานตามแบบ ผนวก จ/๑ และประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจ
ตามแบบ ผนวก จ/๒ พร้อมท้ังเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการต ารวจ รวมถึงการมอบประกาศ
เกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ตร.ก าหนด 
 
                                            ………………………………………………………. 
 



 
 

แบบเสนอช่ือข้าราชการต ารวจ 
เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ  

………………………………….. 
ส่วนที่ ๑ : ผู้เสนอชื่อข้าราชการต ารวจ (ขีดเครื่องหมาย √ หน้าหัวข้อตามที่ระบุ) 

........... ผู้บังคับบัญชา    ............ เพื่อนร่วมงาน    ........... ประชาชนหรือหน่วยงานภาคประชาชน 

ส่วนที่ ๒ : รายละเอียดของผู้เสนอ 
ยศ ช่ือ ช่ือสกุล / หน่วยงาน ท่ีผู้เสนอช่ือ :                   
ต าแหน่ง :                                         
สังกัด :                           

ส่วนที่ ๓ : รายละเอียดของข้าราชการต ารวจที่เสนอ (เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน) ดังนี้ 
 ๑) ยศ ช่ือ ช่ือสกุล                                    ต าแหน่ง               

เหตุผลท่ีควรได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ                                                                
                                                                                  

 ๒) ยศ ช่ือ ช่ือสกุล                                    ต าแหน่ง               
เหตุผลท่ีควรได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ                                                                  
                                                                                    

 ๓) ยศ ช่ือ ช่ือสกุล                                       ต าแหน่ง               
เหตุผลท่ีควรได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ                                                                  
                                                                                   

 ๔) ยศ ช่ือ ช่ือสกุล                                     ต าแหน่ง               
เหตุผลท่ีควรได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ                                                                  
                                                                                 

 ๕) ยศ ช่ือ ช่ือสกุล                                    ต าแหน่ง               
เหตุผลท่ีควรได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ                                                                       
                                                                                   

 ๖) ยศ ช่ือ ช่ือสกุล                                    ต าแหน่ง               
เหตุผลท่ีควรได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ                                                                       
                                                                                   

 ๗) ยศ ช่ือ ช่ือสกุล                                    ต าแหน่ง               
เหตุผลท่ีควรได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ                                                                       
                                                                                   

 ขอรับรองว่า ข้าราชการต ารวจท่ีได้รับการเสนอช่ือ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบการประเมินฯ และ
ข้อมูลการรายงานผลฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน เป็นความจริงทุกประการ 
    (ลงช่ือ)     ผู้เสนอช่ือ 
     (                       ) 
   ต าแหน่ง /หน่วยงาน     
       /          /  

 
 

ผนวก ข 



 
 

แบบรายงานข้อมูลข้าราชการต ารวจ 
ที่ไดร้บัการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาและคดัเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรต ิ

ข้าราชการต ารวจทีป่ระพฤตปิฏบิัตดิีเยีย่มตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
...............................  

ส่วนที่ ๑: ประวตัิส่วนตัว  
 ๑.๑ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ............................................................................................................................... 

สังกัด .............................................................................................................................................. 
 ๑.๒ เกิดวันท่ี ..................... เดือน ................................ พ.ศ........................ อายุ ..............................ปี 
 ๑.๓ วุฒิการศึกษาช้ันสูงสุด .................................................................................................................... 

สถาบันการศึกษา............................................................................................................................ 
๑.๔ สถานภาพทางครอบครัว                โสด  สมรส          ม่าย/หย่าร้าง 

มีบุตร ......................... คน ชาย .....................คน หญิง ..................... คน  

ส่วนที่ ๒: ประวตัิการท างาน  
 ๒.๑ เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี .............. เดือน ............................................พ.ศ....................................... 

ต าแหน่ง .....................................................สังกัด........................................................................... 
 ๒.๒ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ...........................................................สังกัด ................................................ 

รวมระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................................ 
 ๒.๓ เงินเดือน ระดับ ............... ข้ัน .................. จ านวนเงิน ...........................................................บาท 

๒.๔ การด าเนินการทางวินัยหรืออาญา  
               ไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญา 
       เคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญา  

   เรื่อง............................................................................................................................. 
  ผลการพิจารณา...........................................................................................................  
                 อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยหรืออาญา 

   เรื่อง ........................................................................................................................... 
 
๒.๕ สถิติการลา (ย้อนหลัง ๓ ปี จากปีท่ีสมัครใจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก) 

ปีงบประมาณ 
จ านวน 

หมายเหตุ ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน 
ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

พ.ศ...............        

พ.ศ...............        
พ.ศ...............        
        

 
 
 
 
 

ผนวก ค 

     

 

 

 



 
 

๒.๖ การพิจารณาขั้นเงินเดือน (ย้อนหลัง ๓ ปี จากปีท่ีสมัครใจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก)  

  ปีงบประมาณ 
จ านวน 

หมายเหตุ 
๒ ขั้น ๑.๕ ขั้น ๑ ขั้น ๐.๕ ขั้น ๐ ขั้น 

พ.ศ...............       

พ.ศ...............       
พ.ศ...............       

๒.๗ ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับ หรือสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(๑) การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรืออบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง       

พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใจ หรื อผู้บัง คับบัญชาหรือ ผู้เสนอช่ือบันทึกให้ความเห็นหรือ                 
การรับรอง 

                               
              
              
              

(๒) ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใจ   
หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือบันทึกให้ความเห็นหรือการรับรอง 

            
              
              
              

(๓) มีจิตอาสาในการร่วมกิจกรรม เพื่อสังคม สาธารณะและประเทศชาติ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครใจ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือบันทึกให้ความเห็นหรือการรับรอง 

            
              
              
              

(๔) ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใจ หรือผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้เสนอช่ือบันทึกให้ความเห็นหรือการรับรอง 

            
              
              
              

 (๕) อุตสาหะในการปฏิบัติงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใจ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้
เสนอช่ือบันทึกให้ความเห็นหรือการรับรอง 
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(๖) การสร้างมนุษยสัมพันธ์ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใจ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้
เสนอช่ือบันทึกให้ความเห็นหรือการรับรอง 

            
              
              
              

 (๗) การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนฯ  รับผิดชอบงานในหน้าท่ีและมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใจ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือบันทึกให้ความเห็นหรือการ
รับรอง 

            
              
              
              

 (๘) การรักษาระเบียบวินัย พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครใจ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้
เสนอช่ือบันทึกให้ความเห็นหรือการรับรอง 

            
              
              
              

 (๙) การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครใจ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือบันทึกให้ความเห็นหรือการรับรอง 

            
              
              
              

ส่วนที่ ๓: อุดมคติในการท างาน หรืออ่ืน ๆ 
            

              
              
              
 

 ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยอมรับว่าหากมีการตรวจพบว่าการรายงานหรือ
หลักฐานอันเป็นเท็จจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

      (ลงช่ือ)..........................................ผู้รายงานข้อมูล 

                                                          (...............................................) 

           ต าแหน่ง.................................................. 

                      ............/............../............ 

 

- ๓ - 



 
 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

แบบรายงานข้อมูลข้าราชการต ารวจที่ได้รบัการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
…………………. 

๑. การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรืออบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบ หรือ ผู้บัง คับบัญชาหรือ ผู้เสนอช่ือท าบันทึกความเห็นหรือให้การรับรองแทนการ                  
ส่งเอกสาร เช่น 

 - ใบประกาศนียบัตร/ใบอนุโมทนาบัตร/ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคเงินช่วยเหลือต่างๆ 
 - หนังสือ/ซีดี/วีดีโอ ฯลฯ ธรรมะ ท่ีจัดท าเพื่อออกแจกจ่าย 
 - ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบ หรือผู้บังคับบัญชาหรือ          

ผู้เสนอช่ือท าบันทึกความเห็นหรือให้การรับรองแทนการส่งเอกสาร เช่น 
 - การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในครอบครัว  
 - การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหน่วยงานหรือภาคประชาชนจัดขึ้น 
๓. มีจิตอาสาในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และประเทศชาติ ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ

ประเมิน หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือท าบันทึกความเห็นหรือให้การรับรองแทนการ              ส่งเอกสาร 
เช่น 

 - ประกาศนียบัตร/ประการเกียรติคุณ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
 - หนังสือขอบคุณการบริจาคเงินหรือส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 
 - ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
๔. มีความความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือท าบันทึก

ความเห็นหรือให้การรับรองแทนการส่งเอกสาร เช่น 
    ๔.๑ ซื่อสัตย์ สุจริต 

- ส าเนาเอกสารหลักฐานรายงานการประชุม, บันทึกความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาท่ีแสดง ให้เห็นว่าผู้รับ
การประเมินได้ยืนหยัดหลักการด้านความซื่อสัตย์ ด้านการรักษาความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ หรือผลการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว หรือบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

   ๔.๒ เสียสละ  
- ส าเนา หนังสือขอบคุณ, หนังสือชมเชย, อนุโมทนาบัตร หรือหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความเสียสละต่าง 

ๆ และ/หรือ บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
   ๔.๓ อดทนและอดออม เป็นแบบอย่างท่ีดี 

- ส าเนาเอกสาร หรือ ภาพถ่าย หรือ หลักฐานท่ีแสดงว่าผู้รับการประเมินได้ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หรือไ ด้ด ารงชีวิตอย่ าง เหมาะสม ไม่ฟุ่ม เฟือย หรูหรา สามารถ                    
เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

๕. มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือท าบันทึก
ความเห็นหรือให้การรับรองแทนการส่งเอกสาร เช่น 
    ๕.๑ มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงานด้วยความเหนื่อยยาก เสียสละหรือเส่ียงอันตราย  

- ส าเนาค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี หรือบันทึกประจ าวัน หรือเอกสารหลักฐานการได้รับการ
พิจารณาบ าเหน็จความชอบ และ/หรือ ส าเนาค าส่ังเล่ือนขั้นและอัตราเงินเดือน 

 
 

ผนวก ค/๑ 



 
 

-๒- 
 
    ๕.๒ เสียสละ อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 - ส าเนา สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือส าเนาบันทึกประจ าวัน หรือหนังสือมอบหมายการปฏิบัติงาน 

หรือผลของการปฏิบัติงานท่ีได้อุทิศเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ และ/หรือบันทึกความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา 

๖. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือท าบันทึกความเห็นหรือ
ให้การรับรองแทนการส่งเอกสาร เช่น 

   ๖.๑ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ภายในองค์กร 
- บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 

   ๖.๒ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ภายนอกองค์กรกับประชาชนหรือชุมชน 
- ส าเนา ค าส่ัง หรือ หลักฐานการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ หรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังในและนอกสังกัด ตร. หรือการปฏิบัติงาน 
   ด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และ/หรือ บันทึกความเห็น ของผู้บังคับบัญชา 
    ๖.๓ ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม เอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่ 

- ส าเนา เอกสาร โครงการ หรือ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท่ีผู้รับการประเมินเป็นผู้ริเริ่มด าเนินการ  
- เอกสาร หรือภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือผลการปฏิบัติงานในด้าน

ดังกล่าว และ/หรือ บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
๗. การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนฯ รับผิดชอบงานในหน้าท่ีและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                  

ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือท าบันทึกความเห็นหรือให้การรับรองแทนการ
ส่งเอกสาร เช่น 

    ๗.๑ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี  
 - ส าเนา ประวัติการศึกษา, ประวัติการฝึกอบรม, ประวัติการท างาน 
 - บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

    ๗.๒ เผยแพร่ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อราชการ 
 - เอกสารวิชาการ หรือหลักฐานการถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือ   

บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน 
๘. การรักษาระเบียบวินัย ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบ หรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือท าบันทึกความเห็นหรือ

ให้การรับรองแทนการส่งเอกสาร เช่น 
    ๘.๑ การปฏิบัติตนตามระเบียบฯ และมีวินัย  
 - ส าเนาสมุดประวัติหรือ ก.พ.๗ 
 - ส าเนาบันทึกว่ากล่าวตักเตือน (ถ้ามี) 
 - ส าเนาหนังสือร้องเรียน และผลการสืบสวนข้อเท็จจริง (ถ้ามี) 
 - กรณีไม่เคยถูกว่ากล่าวตักเตือน หรือเคยถูกร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชารับรอง ไว้ที่ส าเนาสมุดประวัติ   
หรือ ก.พ.๗ ว่าไม่มีกรณีดังกล่าว 

๘.๒ การปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา  
 - ส าเนาค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีการงาน และ/หรือ บันทึกความเห็นผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

๘.๓ การปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
 - ส าเนาค า ส่ังมอบหมายการปกครองดูแลผู้ใต้บัง คับบัญชา (ตามค า ส่ัง ตร. ท่ี ๑๒๑๒/๒๕๓๗                      

ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗) 
 - ผลการปฏิบั ติงานในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามค า ส่ังมอบหมายก ารปกครองดูแล

ผู้ใต้บังคับบัญชา (ตามค าส่ัง ตร. ท่ี ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗) เช่น รายงานการประชุมช้ีแจง
ผู้ใต้บังคับบัญชา, การกวดขันสอดส่องความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบันทึกความเห็น
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

๘.๔ การรักษาข้อมูลข่าวสารและความลับของทางราชการ 
 - ส าเนาค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือการ      
   ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ/หรือ บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

๘.๕ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 - ส าเนาสมุดประวัติ หรือ ก.พ.๗ 
 - บันทึกความเห็นผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน 
๙. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบ หรือ

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เสนอช่ือท าบันทึกความเห็นหรือให้การรับรองแทนการส่งเอกสาร เช่น 
    ๙.๑ มีความสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ให้ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  
 - ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหลักฐานการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
    ๙.๒ น าความรู้ไปประยุกต์และพัฒนางานตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

- ผลการปฏิบั ติงาน หรือ  หรือการคิดค้นพัฒนางานปรับปรุ งงานในหน้า ท่ี ท่ี เป็นประโยชน์ ต่อ                  
ส่วนราชการ และ/หรือความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

................................................... 
 
*** หมายเหตุ : ข้าราชการต ารวจท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ มีวิธีการส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเอกสารหลักฐานอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละหัวข้อ หรือ 
 ๒. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้เสนอช่ือ ท าบันทึกการให้ความเห็นหรือการรับรองแทนการส่งเอกสาร ใน                 
แต่ละหัวข้อก็ได้ โดยให้แต่ละหน่วยก าหนดรูปแบบการให้ความเห็นหรือการรับรองได้ตามความเหมาะสม               
หรือคณะกรรมการฯ อาจใช้วิธีเชิญผู้บังคับบัญชา หรือผู้เสนอช่ือ ไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ แล้วบันทึกเป็น
หลักฐานไว้ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบประเมินเพือ่ประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจ  
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  

........................................................................... 
ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ผู้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ..................................................................................................... 
ต าแหนง่.......................................................................สังกดัหนว่ยงาน ................................................................... 
บก. ............................................................................................... บช. ..................................................................... 
ค าช้ีแจง : ๑. แบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  ใช้ในการประเมินข้าราชการ
ต ารวจในระดับปฏิบัติงานท่ีด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ านวยการและสนับสนุน  ท่ีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 

๒. องค์ประกอบการประเมิน  ๒ องค์ประกอบ รายการประเมนิ ๒๐ รายการ คะแนน ๑๐๐ คะแนน   
๓. การประเมินในแต่ละรายการให้คณะกรรมการฯ เขียนเครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน            

ซึ่งตรงบุคลิกภาพและอุปนิสัยของผู้รับการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้ ๕ = ดีเย่ียม , ๔ ดีเด่น , ๓ = ดีมาก , ๒ = ดี    
และ ๑ = พอใช้ 

องคป์ระกอบ รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มาตรฐานคุณธรรม 
และอุดมคติ 

 

๑.๑ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ หรือรู้จักข่มใจตนเองให้ประพฤติ 
      ปฏิบัติแตส่ิ่งท่ีเป็นประโยชนถ์ูกต้องและเป็นธรรม 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

๑.๒ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจติส านึกท่ีด ีซื่อตรง สุจรติ 
      รับผดิชอบ และมุ่งผลส าเรจ็ของงาน 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

๑.๓ รูจ้ักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน ์
      ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญข่องบ้านเมือง 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

๑.๔ ให้บริการด้วยอัธยาศัยและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  โดยไม่หวัง 
      สิ่งตอบแทน 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

๑.๕ หม่ันศึกษาหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองให้มีความช านาญ 
      ในงานท่ีรับผดิชอบ รวมท้ังระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือ 
      ธรรมเนียมปฏิบัต ิ

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 
๑.๖ ไม่ทอดท้ิงการงานท่ีได้รับมอบหมายและไม่ล าเอียงเข้าข้าง 
      คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

๑.๗ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
      โดยความตั้งใจจนงานส าเร็จด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
      เกดิผลดีอย่างย่ิง 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 
๑.๘ มจีติใจหนักแนน่มั่นคง ไม่อ่อนไหวต่อการย่ัวยุและไม่ย่อท้อ 
      ต่อความยากล าบาก 

 
....... 

 
....... 

 
...... 

 
....... 

 
....... 

๑.๙ ใชส้ติปัญญาก ากับการปฏิบัติหนา้ท่ีและความประพฤต ิ ...... ...... ...... ...... ..... 

๑.๑๐ ด ารงชพีอย่างพอเพียง พอใจในสิ่งท่ีได้มาโดยสุจริต 
      ตามสิทธิอันควรมคีวรได้ โดยชอบธรรม 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
...... 

 
...... 

 
 
 
 
 
 

ผนวก ง/๒ 



 
 

-๒- 
 

องคป์ระกอบ รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒ : มาตรฐานจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

๒.๑ ร่วมมือ ร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่หลีกเลี่ยงงาน หรือ             
เกี่ยงงาน โดยยึดความส าเร็จของงานและชื่อเสียงของ
หน่วยงานเป็นท่ีตั้ง 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 
๒.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของกฎหมาย 
      ไม่เลี่ยงกฎหมาย หรือสั่งการ ใหค้ าแนะน าผูใ้ต้บังคับบัญชา 
      ในสิ่งท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายหรือขดัต่อคณุธรรมและ 
      ศีลธรรม 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 
๒.๓ ไมใ่ช้หรือไม่ยอมให้ผู้อืน่ใช้ต าแหน่ง/หนา้ท่ีของตนแสวงหา 
      ประโยชน์หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ/ ใช้ดลุพนิจิให้เสีย 
      ความเที่ยงธรรมและยุติธรรม 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 
๒.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบ รวดเร็ว กระตือรือรน้  
      ขยันหม่ันเพียร เสียสละ และโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

๒.๕ รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ  ....... ....... ....... ....... ....... 
๒.๖ รักษาความลับของทางราชการและความลับท่ีได้มาจาก 
      การปฏิบัติหน้าท่ี เว้นแตเ่ป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อ 
      ประโยชนใ์นกระบวนการยุติธรรมหรือตามระเบียบก าหนด 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 
๒.๗ ด ารงตนไมใ่ห้เกดิมลทินมัวหมองต่อต าแหน่งหน้าท่ี อาทิ 
      หมกมุ่นในอบายมุข, ใช้เวลาราชการ หรือทรพัย์สนิของ 
      ทางราชการเพื่อธุรกิจประโยชน์ส่วนตน หรือมผีลประโยชน์ 
      ทับซ้อน 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 

 
 
 

....... 
๒.๘ ประพฤติปฏิบัตติ่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ 
      เพื่อนร่วมงาน ด้วยหลักคุณธรรม มีเหตุผล สุภาพ และ 
      มนี้ าใจ 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 

 
 

....... 
๒.๙ รักษาและใช้ทรพัย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
      คุ้มค่า และไม่สิน้เปลืองโดยเปล่าประโยชน ์

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

๒.๑๐ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบ 
      หรือนอกเครื่องแบบ 

 
....... 

 
....... 

 
....... 

 
...... 

 
...... 

 
ระดับคะแนนประเมนิเฉลี่ย : ............... คะแนน   ท าการประเมนิ เมื่อวันที่.........เดือน .................พ.ศ............. 
คณะกรรมการประเมิน.....(แสดงความคิดเห็นและลงลายมอืช่ือของกรรมการ)................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ; แบบประเมินตามผนวก ง/๒ ใช้ส าหรับประเมินข้าราชการต ารวจระดับ ผบ.หมู่ – รอง ผบช.             
ในหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน (สถานีต ารวจในสังกัด บช.น.,           
ภ.๑–๙ และ ศชต. และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล.,  บก.ทท., บก.รฟ. และ บก.รน. ในสังกัด บช.ก. รวมถึ ง
หน่วยงานที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม.)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                        ( ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ ) 
 

 

 

 

หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา 

                                                            งานธุรการก าลังพล วินัย และสวัสดิการ 

                                                             กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 

               ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี 
                                                                               อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

                                                                  มกราคม  2561 

 ข้าพเจ้า  ......................................................         ต าแหน่ง   .........................................................   
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33  ขอรับรองว่า  .................................................   ต าแหน่ง.............   
.................................................................  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ต้ังใจปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ  
ซื่อสัตย์  ซื่อตรง  อดทน  เสียสละ  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     และไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย 
แต่อย่างใด 

 ให้ไว้  ณ   วันท่ี            มกราคม    2561 

 

     ( ลงลายมือช่ือรับรอง )……………………………………………………….. 

                                                                     (............................................) 
                                                           ต าแหน่ง..........สารวัตร/ผบ.ร้อย................ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

(ตัวอย่าง) 

 

                                                                                

ค าส่ัง  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
ท่ี               / 2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเย่ียม 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  ระดับกองก ากับการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
-------------------------------------- 

  ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.2551 ข้อ 6                     
วรรคสอง ให้หน่วยงานระดับกองบัญชาการประกาศเชิดชู เกียร ติหน่วยงานและข้าราชการต ารวจ                        
ท่ีประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจประจ าทุกปี นั้น 

  ดังนั้ น  เพื่ อ ให้การสรรหาและ คัด เ ลือก เพื่ อประกาศเ ชิดชู เกี ยร ติข้ าราชการต ารวจ                                
ท่ีประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจท่ี
ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  ระดับกองก ากับการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนี้   

  ๑.  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33              เป็น  ประธานกรรมการ 
  ๒.  รองผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33  (ทุกนาย)             เป็น  กรรมการ 
  ๓.  สารวัตร  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 (ทุกงาน)      เป็น  กรรมการ 
  ๔.  ผู้บั ง คับกองร้อย  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี 33   ( ทุกกองร้อย )                    
เป็น  กรรมการ 
  ๕.  สารวัตร งานธุรการก าลังพลวินัยและสวัสดิการ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน            
ท่ี 33 เป็น  เลขานุการ 
  ๖.  รองสารวัตร รับผิดชอบหมวดงานคดี -วินัย งานธุรการก าลังพลวินัยและสวัสดิการ           
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                                

 มีอ านาจและหน้าท่ี  ดังนี้   
  1)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการต ารวจในสังกัดระดับต าแหน่ง          
ผู้บังคับหมู่ – รองผู้ก ากับการ  ซึ่งเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
                 ๒) ประเมินข้าราชการต ารวจตามข้อ ๑) โดยให้ใช้วิธีการประเมินตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ
ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.2558 
  ๓) รายงานผลส่งผลการประเมินตามข้อ 2) ต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศ  
เชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของต ารวจระดับกอง
บังคับการ  เพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการประเมินหรือด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
        / 4) สนับสนุน... 



 
 

-2- 

 
  4)  สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ            
ของต ารวจ 
  5)  ด าเนินการงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง    ณ    วันท่ี               ธันวาคม    พ.ศ.2560 
 
                                               พันต ารวจเอก 
                                                                (  ปรีชา  วังปรีชา  ) 
                                                     ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
 

 

 


