
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตรสารวัตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

************************** 

 ๑. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  ขาราชการตํารวจผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมจะตองสมัครใจ

และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ขาราชการตํารวจในสังกัดหนวยงานท่ัวไป ตองเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ยศรอยตํารวจเอก 

และดํารงตําแหนง รองสารวัตรหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๖ ป นับตั้งแตวันดํารงตําแหนงถึงวันเปดการ

ฝกอบรมแตละรุน ท้ังนี้ขาราชการตํารวจท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรครั้งแรก 

หากนับระยะเวลาตั้งแตวันท่ีบรรจุถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน รวมแลวไมนอยกวา ๘ เดือน ใหนับเปน ๑ ป  

 ๑.๒ ขาราชการตํารวจในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต หรือขาราชการตํารวจ

ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ตองเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ยศรอยตํารวจเอก และ

ดํารงตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแตวันดํารงตําแหนงถึงวันเปดการฝกอบรม

แตละรุน โดยใหพิจารณาตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง รองสารวัตรหรือเทียบเทาของ

ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามรายละเอียดท่ีแนบทายเอกสารนี้ 

   ๑.๓ มีวันรับราชการนับตั้งแตวันเปดการฝกอบรมถึงวันเกษียณอายุราชการเหลือไมนอยกวา ๒ ป   

   ๑.๔ มีสุขภาพสมบูรณปราศจากโรคอันเปนอุปสรรคตอการฝกอบรม  

 ๒. การคัดเลือก  

  ๒.๑ หนวยท่ีมีฐานะเปนกองบัญชาการหรือเทียบเทา ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูเขา  รับ

การฝกอบรม ประกอบดวยผูบัญชาการหรือเทียบเทาเปนประธานกรรมการ และรองผูบัญชาการหรือเทียบเทา

ทุกคน เปนกรรมการโดยตําแหนง พิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจ ระดับรองสารวัตรหรือเทียบเทาในสังกัด 

ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนเทาจํานวนท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวสงรายชื่อไปยังวิทยาลัยการตํารวจ    

  ๒.๒  หนวยข้ึนตรงตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีฐานะต่ํากวากองบัญชาการหรือเทียบเทา         

ใหหัวหนาหนวยพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรหรือเทียบเทาในสังกัดซ่ึงมีคุณสมบัติ

ครบถวน แลวสงรายชื่อไปยังวิทยาลัยการตํารวจ และใหคณะกรรมการประกอบดวยผูบัญชาการศึกษาเปน

ประธานกรรมการ หัวหนาหนวยข้ึนตรงตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ และผูบังคับการวิทยาลัย

การตํารวจ เปนกรรมการและเลขานุการ รวมกันพิจารณาคัดเลือกตามจํานวนท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด   

  ๒.๓ ใหวิทยาลัยการตํารวจ รวบรวมรายชื่อขาราชการตํารวจซ่ึงคณะกรรมการ ตามขอ ๒.๑   

และ ๒.๒ ไดพิจารณาคัดเลือกแลว นําเสนอกองบัญชาการศึกษา เพ่ือเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติใหเขารับการฝกอบรมตอไป 

 ๒.๔  การดําเนินการตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ใหทําเปน ๒ ข้ันตอน โดยใหพิจารณาท่ีละรุนตามลําดับ

ตอไปนี้ 

   ข้ันตอนท่ี ๑ ใหคณะกรรมการ ตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ แลวแตกรณีพิจารณาคัดเลือก

ขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรหรือเทียบเทา ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนทุกนายในสังกัด เพ่ือหาผูท่ีมีความ

เหมาะสมโดยพิจารณาถึงภาวะผูนํา บุคลิกภาพ สถานภาพครอบครัว ความขยันหม่ันเพียร และความประพฤติ

โดยท่ัวไปท่ีจะดํารงตําแหนงสารวัตรหรือเทียบเทา 

/ ข้ันตอนท่ี ๒... 

 



- ๒ - 

 

 ข้ันตอนท่ี ๒ เม่ือไดรายชื่อขาราชการตํารวจจากข้ันตอนท่ี ๑ แลว ใหคณะกรรมการชุดเดิม

พิจารณาคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ตามลําดับดังนี้  

   ๒.๔.๑ การพิจารณาโดยใชหลักอาวุโส ใหพิจารณาตามลําดับอาวุโสตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการขาราชการตํารวจกําหนดรอยละ ๖๐ ของจํานวนท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดสรรให โดยแบง

การพิจารณาคัดเลือกออกเปน ๒ สวน ตามลําดับ ดังนี้  

   ๒.๔.๑.๑ คัดเลือกขาราชการตํารวจ ใหไดจํานวนรอยละ ๒๐ ของจํานวนท่ีสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติจัดสรรให โดยพิจารณาจากขาราชการตํารวจในสังกัดท่ีมีอาวุโสสูงสุดเรียงตามลําดับลงมาและ

หามมิใหขามลําดับ   

                ๒.๔.๑.๒ สวนท่ีเหลือใหพิจารณาคัดเลือกจากผูมีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับ หากมี

ความจําเปนตองขามอาวุโส หรือมีผูอาวุโสรวมกันอยูในกองบังคับการหนึ่งกองบังคับการใดท้ังหมด หรือเกือบ

ท้ังหมด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการชุดเดิมท่ีจะพิจารณาขามลําดับอาวุโส หรือเฉลี่ยใหแตละกองบังคับการ

แลวแตกรณีก็ได ท้ังนี้ใหหมายเหตุลงในบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกประกอบดวย 

  ๒.๔.๒  การพิจารณาโดยใชหลักความรูความสามารถ เม่ือคัดเลือกตามขอ ๒.๔.๑ แลวให

คัดเลือกขาราชการตํารวจใหไดจํานวนรอยละ ๔๐ ของจํานวนท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดสรรให โดยพิจารณา

จากขาราชการตํารวจท่ีไมไดรับการคัดเลือกจากขอ ๒.๔.๑ จนครบจํานวนท่ีไดรับจัดสรรและใชหลักเกณฑ

เก่ียวกับความรู ความสามารถ และความประพฤติในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้  

 ๒.๔.๒.๑  ความรู ๘ คะแนน ใหพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงสุดเพียง

หนึ่งอยาง 

        - สําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี        ให  ๕ คะแนน 

     - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    ให  ๖ คะแนน 

     - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    ให  ๗ คะแนน 

     - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    ให  ๘ คะแนน 

 ๒.๔.๒.๒ ความสามารถ ๑๐ คะแนน ใหพิจารณาจากจํานวนครั้งท่ีไดรับบําเหน็จ

ความชอบประจําปดังนี้  

       - ไดรับ ๑.๕ ข้ัน  ใหคะแนนครั้งละ   ๐.๕ คะแนน   

                                    - ไดรับ    ๒ ข้ัน  ใหคะแนนครั้งละ      ๑ คะแนน  

  รวมกันสูงสุดไมเกิน ๑๐ คะแนน (บําเหน็จความชอบดังกลาวจะตองไดรับในขณะท่ีเปน      

ชั้นสัญญาบัตรเทานั้น)  

 ๒.๔.๒.๓ ความประพฤติในการปฏิบัติหนาท่ี ๑๐ คะแนน ใหพิจารณาจากจํานวนครั้ง

ท่ีถูกลงโทษ (ในขณะท่ีเปนชั้นสัญญาบัตร) ดังนี้ 

                             - ภาคทัณฑ     หักคะแนนครั้งละ  ๑ คะแนน  

                                  - ทัณฑสูงกวาภาคทัณฑ หักคะแนนครั้งละ  ๒ คะแนน  

 

 

/ เหลือเทาใด... 

 



- ๓ - 

 

                   เหลือเทาใดเปนคะแนนสุทธิ โดยใหนําพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป พ.ศ.๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติลางมลทิน 

ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาบังคับใชดวย  

                     ๒.๔.๓   กรณีคะแนนตามขอ ๒.๔.๒ เทากันใหพิจารณาตามลําดับดังตอไปนี้  

                      ๒.๔.๓.๑ ใหผูท่ีไดคะแนนตามขอ ๒.๔.๒.๒ (ความสามารถ) มากกวา เปนผูไดรับ

การคัดเลือก  

  ๒.๔.๓.๒ ถาคะแนนยังเทากันอีกใหผูท่ีไดคะแนนตามขอ ๒.๔.๒.๓ (ความประพฤติ

ในการปฏิบัติหนาท่ี) มากกวา เปนผูไดรับการคัดเลือก  

 ๒.๔.๓.๓ ถาคะแนนยังเทากันอีก ใหผูมีอาวุโสตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจกําหนด เปนผูไดรับการคัดเลือก  

 ๒.๔.๔  การคัดเลือกตามขอ ๒.๔.๑ และ ๒.๔.๒ หากอัตราสวนไมลงตัวเปนเศษใหปดเศษ 

โดยพิจารณาตั้งแต ๐.๕ ข้ึนไป ใหนับเปนจํานวนเต็ม ๑ และต่ํากวา ๐.๕ ใหปดท้ิง  

 ๒.๕ ผูมีคุณสมบัติครบถวนรายใด ไมสมัครใจเขารับการฝกอบรมใหแนบบันทึกไมสมัครใจ

ประกอบแตละหนวยดวย 

 ๒.๖ ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติ หรือขอขัดของเก่ียวกับคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม

หรือวิธีการคัดเลือกตามท่ีกําหนดไว ตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒ ใหคณะกรรมการท่ีกองบัญชาการศึกษาแตงตั้งเปน 

ผูพิจารณาชี้ขาด และใหถือวาคําชี้ขาดของคณะกรรมการดังกลาวเปนอันเสร็จเด็ดขาด 

 ๒.๗  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเก่ียวกับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ    

มีอํานาจพิจารณาคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑ เขารับการฝกอบรมเพ่ิมเติมได 

**************************** 

ตรวจแลวถูกตอง 

 

          พ.ต.อ.หญิง  พฤทธิ์ลดา  ดอกไม 

              ( พฤทธิ์ลดา  ดอกไม ) 

        ผกก.ฝายบริหารการฝกอบรม วตร. 

                                                     มี.ค.๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก 

 

หลักเกณฑการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง รอง สว.หรือเทียบเทา 

ของขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 

.............................................................................................................................................................................. 

 “จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด

สงขลา เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ 

 “ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานใน

หนาท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมท้ังขาราชการตํารวจของหนวยอ่ืนๆ ท่ีไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติ

ราชการในพ้ืนท่ีดังกลาวดวย ท้ังนี้โดยคณะกรรมการซ่ึงมีผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน

ภาคใต เปนประธาน และผูแทนผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน              

ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล        

ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐาน ผูบังคับการกองบินตํารวจ และ

ผูแทนศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา เปนกรรมการ พิจารณาใหการรับรองวาเปนตําแหนง

หรือเปนการปฏิบัติงานซ่ึงจะไดรับสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑนี้    

 ผูปฏิบัติงานท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑนี้ ตองเปนผูปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําในตําแหนง

ระดับนั้น ๆ ภายในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยจะปฏิบัติงานในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือหลายหนวยงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต และระยะเวลาการปฏิบัติงานจะตอเนื่องกันหรือไมก็ได แตรวมแลวตองไมนอยกวา  

๑ ป 

 

หมายเหตุ  หลักเกณฑนี้ อางอิงตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ ของขาราชการตํารวจ

ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามมติ ก.ตร.ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 


