
คุณสมบตัิและวิธีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตรสารวัตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

 ๑. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  ขาราชการตํารวจผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมจะตองสมัครใจ

และมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

 ๑.๑ ขาราชการตํารวจในสังกัดหนวยงานทั่วไป ตองเปนขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร ยศรอยตํารวจเอก 

และดํารงตําแหนง รองสารวัตรหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๖ ป นับต้ังแตวันดํารงตําแหนงถึงวันเปดการ

ฝกอบรมแตละรุน ทั้งน้ีขาราชการตํารวจที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรครั้งแรก 

หากนับระยะเวลาต้ังแตวันที่บรรจุถึงวันที่ ๓๐ กันยายน รวมแลวไมนอยกวา ๘ เดือน ใหนับเปน ๑ ป  

 ๑.๒ ขาราชการตํารวจในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต หรือขาราชการตํารวจ

ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ตองเปนขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร ยศรอยตํารวจเอก และ

ดํารงตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๕ ป นับต้ังแตวันดํารงตําแหนงถึงวันเปดการฝกอบรม

แตละรุน โดยใหพิจารณาตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง รองสารวัตรหรือเทียบเทาของ

ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามรายละเอียดที่แนบทายเอกสารน้ี 

   ๑.๓ มีวันรับราชการนับต้ังแตวันเปดการฝกอบรมถึงวันเกษียณอายุราชการเหลือไมนอยกวา ๒ ป   

   ๑.๔ มีสุขภาพสมบูรณปราศจากโรคอันเปนอุปสรรคตอการฝกอบรม  

 ๒. การคัดเลือก  

  ๒.๑ หนวยที่มีฐานะเปนกองบัญชาการหรือเทียบเทา ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับ

การฝกอบรม ประกอบดวยผูบัญชาการหรือเทียบเทาเปนประธานกรรมการ และรองผูบัญชาการหรือเทียบเทา

ทุกคน เปนกรรมการโดยตําแหนง พิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจ ระดับรองสารวัตรหรือเทียบเทาในสังกัด 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนเทาจํานวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด แลวสงรายช่ือไปยังวิทยาลัยการตํารวจ    

  ๒.๒  หนวยขึ้นตรงตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีฐานะตํ่ากวากองบัญชาการหรือเทียบเทา         

ใหหัวหนาหนวยพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรหรือเทียบเทาในสังกัดซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถวน แลวสงรายช่ือไปยังวิทยาลัยการตํารวจ และใหคณะกรรมการประกอบดวยผูบัญชาการศึกษาเปน

ประธานกรรมการ หัวหนาหนวยขึ้นตรงตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ และผูบังคับการวิทยาลัย

การตํารวจ เปนกรรมการและเลขานุการ รวมกันพิจารณาคัดเลอืกตามจํานวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด   

  ๒.๓ ใหวิทยาลัยการตํารวจ รวบรวมรายช่ือขาราชการตํารวจซึ่งคณะกรรมการ ตามขอ ๒.๑   

และ ๒.๒ ไดพิจารณาคัดเลือกแลว นําเสนอกองบัญชาการศึกษา เพ่ือเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติใหเขารับการฝกอบรมตอไป 

 ๒.๔  การดําเนินการตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ใหทําเปน ๒ ขั้นตอน โดยใหพิจารณาที่ละรุนตามลําดับ

ตอไปน้ี 

   ขั้นตอนที่ ๑ ใหคณะกรรมการ ตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ แลวแตกรณีพิจารณาคัดเลือก

ขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตรหรือเทียบเทา ที่มีคุณสมบัติครบถวนทุกนายในสังกัด เพ่ือหาผูที่มีความ

เหมาะสมโดยพิจารณาถึงภาวะผูนํา บุคลิกภาพ สถานภาพครอบครัว ความขยันหมั่นเพียร และความประพฤติ

โดยทั่วไปที่จะดํารงตําแหนงสารวัตรหรือเทียบเทา 

/ ขั้นตอนที่ ๒... 

 



- ๒ - 

 

 ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อไดรายช่ือขาราชการตํารวจจากขั้นตอนที่ ๑ แลว ใหคณะกรรมการชุดเดิม

พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตามลําดับดังน้ี  

   ๒.๔.๑ การพิจารณาโดยใชหลักอาวุโส ใหพิจารณาตามลําดับอาวุโสตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการขาราชการตํารวจกําหนด (ประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๘๙/๒๕๕๗ ลง ๑๐ ก.ค.๕๗ เรียง (๑)(๒)) รอยละ ๖๐ 

ของจํานวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดสรรให โดยแบงการพิจารณาคัดเลือกออกเปน ๒ สวน ตามลําดับ 

ดังน้ี  

   ๒.๔.๑.๑ คัดเลือกขาราชการตํารวจ ใหไดจํานวนรอยละ ๒๐ ของจํานวนที่สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติจัดสรรให โดยพิจารณาจากขาราชการตํารวจในสังกัดที่มีอาวุโสสูงสุดเรียงตามลําดับลงมาและ

หามมิใหขามลําดับ   

                ๒.๔.๑.๒ สวนที่เหลือใหพิจารณาคัดเลือกจากผูมีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับ หากมี

ความจําเปนตองขามอาวุโส หรือมีผูอาวุโสรวมกันอยูในกองบังคับการหน่ึงกองบังคับการใดทั้งหมด หรือเกือบ

ทั้งหมด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการชุดเดิมที่จะพิจารณาขามลําดับอาวุโส หรือเฉลี่ยใหแตละกองบังคับการ

แลวแตกรณีก็ได ทั้งน้ีใหหมายเหตุลงในบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกประกอบดวย 

  ๒.๔.๒  การพิจารณาโดยใชหลักความรูความสามารถ เมื่อคัดเลือกตามขอ ๒.๔.๑ แลวให

คัดเลือกขาราชการตํารวจใหไดจํานวนรอยละ ๔๐ ของจํานวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดสรรให โดยพิจารณา

จากขาราชการตํารวจที่ไมไดรับการคัดเลือกจากขอ ๒.๔.๑ จนครบจํานวนที่ไดรับจัดสรรและใชหลักเกณฑ

เกี่ยวกับความรู ความสามารถ และความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี  

 ๒.๔.๒.๑  ความรู ๘ คะแนน ใหพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงสุดเพียง

หน่ึงอยาง 

        - สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี        ให  ๕ คะแนน 

     - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    ให  ๖ คะแนน 

     - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    ให  ๗ คะแนน 

     - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    ให  ๘ คะแนน 

 ๒.๔.๒.๒ ความสามารถ ๑๐ คะแนน ใหพิจารณาจากจํานวนครั้งที่ไดรับบําเหน็จ

ความชอบประจําปดังน้ี  

       - ไดรับ ๑.๕ ขั้น  ใหคะแนนครั้งละ   ๐.๕ คะแนน   

                                    - ไดรับ    ๒ ขั้น  ใหคะแนนครั้งละ      ๑ คะแนน  

  รวมกันสูงสุดไมเกิน ๑๐ คะแนน (บําเหน็จความชอบดังกลาวจะตองไดรับในขณะที่เปน      

ช้ันสัญญาบัตรเทาน้ัน)  

 ๒.๔.๒.๓ ความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ ๑๐ คะแนน ใหพิจารณาจากจํานวนครั้ง

ที่ถูกลงโทษ (ในขณะที่เปนช้ันสัญญาบัตร) ดังน้ี 

                             - ภาคทัณฑ     หักคะแนนครั้งละ  ๑ คะแนน  

                                  - ทัณฑสูงกวาภาคทัณฑ หักคะแนนครั้งละ  ๒ คะแนน  

 

/ เหลือเทาใด... 

 



- ๓ - 

 

                   เหลือเทาใดเปนคะแนนสุทธิ โดยใหนําพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป พ.ศ.๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติลางมลทิน 

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ 

มาบังคับใชดวย  

                     ๒.๔.๓   กรณีคะแนนตามขอ ๒.๔.๒ เทากันใหพิจารณาตามลําดับดังตอไปน้ี  

                      ๒.๔.๓.๑ ใหผูที่ไดคะแนนตามขอ ๒.๔.๒.๒ (ความสามารถ) มากกวา เปนผูไดรับ

การคัดเลือก  

  ๒.๔.๓.๒ ถาคะแนนยังเทากันอีกใหผูที่ไดคะแนนตามขอ ๒.๔.๒.๓ (ความประพฤติ

ในการปฏิบัติหนาที่) มากกวา เปนผูไดรับการคัดเลือก  

 ๒.๔.๓.๓ ถาคะแนนยังเทากันอีก ใหผูมีอาวุโสตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจกําหนด (ประกาศ คสช. ฉบบัท่ี ๘๙/๒๕๕๗ ลง ๑๐ ก.ค.๕๗ เรียง (๑)(๒)) เปนผูไดรับการคัดเลือก  

 ๒.๔.๔  การคัดเลือกตามขอ ๒.๔.๑ และ ๒.๔.๒ หากอัตราสวนไมลงตัวเปนเศษใหปดเศษ 

โดยพิจารณาต้ังแต ๐.๕ ขึ้นไป ใหนับเปนจํานวนเต็ม ๑ และตํ่ากวา ๐.๕ ใหปดทิ้ง  

 ๒.๕ ผูมีคุณสมบัติครบถวนรายใด ไมสมัครใจเขารับการฝกอบรมใหแนบบันทึกไมสมัครใจ

ประกอบแตละหนวยดวย 

 ๒.๖ ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติ หรือขอขัดของเก่ียวกับคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม

หรือวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดไว ตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒ ใหคณะกรรมการที่กองบัญชาการศึกษาแตงต้ังเปน 

ผูพิจารณาช้ีขาด และใหถือวาคําช้ีขาดของคณะกรรมการดังกลาวเปนอันเสร็จเด็ดขาด 

 ๒.๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเก่ียวกับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ    

มีอํานาจพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑ เขารับการฝกอบรมเพ่ิมเติมได 

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

ตรวจแลวถูกตอง 

 

          พ.ต.อ.หญิง  พฤทธ์ิลดา  ดอกไม 

              ( พฤทธ์ิลดา  ดอกไม ) 

        ผกก.ฝายบริหารการฝกอบรม วตร. 

                                                     ธ.ค.๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักเกณฑการนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง รอง สว.หรือเทียบเทา 

ของขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 

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

 “จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด

สงขลา เฉพาะพ้ืนที่อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ 

 “ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ขาราชการตํารวจที่ดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานใน

หนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งขาราชการตํารวจของหนวยอ่ืนๆ ที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติ

ราชการในพ้ืนที่ดังกลาวดวย ทั้งน้ีโดยคณะกรรมการซึ่งมีผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน

ภาคใต เปนประธาน และผูแทนผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ ผู บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน              

ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล        

ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐาน ผูบังคับการกองบินตํารวจ และ

ผูแทนศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา เปนกรรมการ พิจารณาใหการรับรองวาเปนตําแหนง

หรือเปนการปฏิบัติงานซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑน้ี    

 ผูปฏิบัติงานที่จะไดรับสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑน้ี ตองเปนผูปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในตําแหนง

ระดับน้ัน ๆ ภายในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยจะปฏิบัติงานในหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงหรือหลายหนวยงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต และระยะเวลาการปฏิบัติงานจะตอเน่ืองกันหรือไมก็ได แตรวมแลวตองไมนอยกวา  

๑ ป 

 

หมายเหตุ  หลักเกณฑน้ี อางอิงตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ ของขาราชการตํารวจ

ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 


