หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๘
……………………………………………………………………
๑.หลักการ
ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้ใช้ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตารวจให้มี
คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี และเป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตารวจ
ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตารวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตารวจอยู่ในกรอบ
ของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นาให้ข้าราชการตารวจบรรลุถึงปณิธานของการ
เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตารวจคือ คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ
(๒) จรรยาบรรณของต ารวจคื อ ประมวลความประพฤติ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องวิ ช าชี พ ต ารวจที่
ข้าราชการตารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตารวจและวิชาชีพ
ตารวจ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นตารวจมือ
อาชีพที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นตารวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง
เนื่องจากตารวจเป็นที่พึ่งสาคัญของประชาชนในด้านการอานวยความปลอดภัยและความยุติธรรมเที่ยงตรง
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อประเมินและประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานระดับ บก. และ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พร้อมทั้งมี
ผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
๒.๒ เพื่อประเมินและประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจตาแหน่งระดับ ผบ.หมู่ – ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ
พนักงานสอบสวน – พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตาแหน่งเทียบเท่า ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี
เยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
อดทน เสียสละ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อทาให้ข้าราชการ
ตารวจเป็นคนดีและเป็นตารวจสีขาวอย่างแท้จริง
๓. ระดับและคุณสมบัติของหน่วยงานและข้าราชการตารวจที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
/๓.๑ ระดับ…

-๒๓.๑ ระดับและคุณสมบัติของหน่วยงาน
๓.๑.๑ หน่วยงานระดับ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า หรือ
๓.๑.๒ หน่วยงาระดับ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า
๓.๒ ระดับตาแหน่งและคุณสมบัติของข้าราชการตารวจ
๓.๒.๑ ดารงตาแหน่ง ผบ.หมู่ – ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตาแหน่งเทียบเท่า และ พนักงานสอบสวน –
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตาแหน่งเทียบเท่า
๓.๒.๒ ไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญา หรือถูกเพิกถอน หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
ปีงบประมาณที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
๓.๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยหรืออาญา ในปีงบประมาณที่เข้ารับการสรรหาและ
คัดเลือก
๔. วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
๔.๑ วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเสนอ
หน่วยงานตนเอง
๔.๒ วิธีการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตารวจ
๔.๒.๑ ข้าราชการตารวจเสนอตนเอง
๔.๒.๒ ผู้บังคับบัญชาเสนอข้าราชการตารวจในสังกัด
๔.๒.๓ เพื่อนร่วมงานเสนอข้าราชการตารวจในสังกัดเดียวกัน
๔.๒.๔ ประชาชนหรือหน่วยงานภาคประชาชนเสนอเช่น กต.ตร., ผู้นาท้องถิ่น,สมาคมหรือชมรม
ต่าง ๆหรือการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในระดับครัวเรือนเพื่อให้ความสาคัญต่อภาคประชาชนในการเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
๕. องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน
๕.๑ องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน
๕.๑.๑ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ และวินัย ของข้าราชการ
ตารวจในสังกัด โดยให้พิจารณาว่ามีข้าราชการตารวจในสังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
กระทาความผิดกรณีดังกล่าวหรือไม่ จานวนมากน้อยเพียงใด และความร้ายแรงของการกระทาความผิด
เป็นอย่างไรในปีเดียวกับที่หน่วยงานเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยตรวจสอบหลักฐานตามนัยหนังสือ
จต. ที่ ๐๐๑๓.๑๖/๑๐๕๗ ลง ๒๕ ต.ค.๕๕ เรื่อง การรายงานกรณีมีการร้องเรียนข้าราชการตารวจกระทา
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
/๕.๑.๒ การสนับ…

-๓๕.๑.๒ การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจ ซึ่งหน่วยงานที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน สามารถตรวจสอบเอกสารและหลักฐานได้ในปีเดียวกับที่หน่วยงานเข้ารับการสรรหาและ
คัดเลื อกเช่น มีการรณรงค์ ส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้ว ยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ อบรมให้ความรู้และจัดให้มีโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรมข้าราชการตารวจในสังกัดเป็ นประจาและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการดาเนินการสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจในสังกัดเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
๕.๑.๓ จานวนข้าราชการตารวจในสังกัดที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการตารวจ
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจในปีที่เข้ารับการสรรหาและ
คัดเลือก
๕.๒ องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินข้าราชการตารวจ
๕.๒.๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตารวจ
๕.๒.๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
ทั้งนี้ ข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกที่จะได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็น
ข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ต้องได้รับ
คะแนนประเมินตามแบบการประเมินในรูปของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๑ ขึ้นไป
๕.๓ คณะกรรมการสรรหาและคั ดเลื อกเพื่อ ประกาศเชิ ดชูเกียรติ ห น่ว ยงานและข้าราชการตารวจที่
ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจในระดับต่างๆ สามารถพิจารณา
ใช้ข้อมูลอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ได้
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของหน่วยงาน
๖. จานวนหน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติในแต่ละปีงบประมาณ
๖.๑ การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
๖.๑.๑ หน่วยงานระดับ บก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด บช. ประกาศได้ ๑ หน่วยงานในแต่
ละ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานระดับ บก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
ประกาศได้ ๑ หน่วยงาน
๖.๑.๒ หน่วยงานระดับ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกาศได้ ๓ หน่วยงาน โดยแบ่งตามกลุ่ม
ลักษณะงานในส่วนต่างๆ ของ ตร. ดังนี้
(๑) บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จานวน ๑
หน่วยงาน
/(๒) บช…

-๔(๒) บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง จานวน ๑ หน่วยงาน
(๓) บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในส่วนบริการ, ส่วนการศึกษา และส่วนบังคับบัญชาใน
สังกัด สง.ผบ.ตร. จานวน ๑ หน่วยงาน
๖.๒ การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจ
ให้มีการประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจได้ไม่จากัดจานวน
๗. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
๗.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ มีดังนี้
๗.๑.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ระดับ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ ผบช. หรือตาแหน่งเทียบท่า เป็นประธาน
(๒) รอง ผบช. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ
เว้นแต่ รอง ผบช. หรือตาแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการได้
ครบตามจานวนที่กาหนด ก็ให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการตารวจระดับ ผบก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า
ในสังกัดเป็นกรรมการแทนให้ครบตามจานวนที่กาหนด
และหากดาเนินการดังกล่าวแล้วยังมีจานวนกรรมการไม่ครบตามที่กาหนดอีก ก็ให้มี
คณะกรรมการเท่ากับจานวนของข้าราชการตารวจ ระดับ ผบก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า เท่าที่มีอยู่ในสังกัด
(๓) เลขานุการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด
๗.๑.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดี
เยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ระดับ ตร.ประกอบด้วย
(๑) ผบ.ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) จตช. เป็นกรรมการ
(๓) รอง ผบ.ตร. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ
(๔) เลขานุการ ให้แต่ตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด บช.ศ.
๗.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดี
เยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ มีดังนี้
๗.๒.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่ อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ระดับ กก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า
/๗.๒.๑.๑ หน่วยงาน…

-๕๗.๒.๑.๑ หน่ ว ยงานที่ มี ผกก. หรื อ ต าแหน่ ง เที ย บเท่ า เป็ น หั ว หน้ า ให้ ค ณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า เป็นประธาน
(๒) รอง ผกก. –สว. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ
เว้นแต่ รอง ผกก. –สว. หรือตาแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอที่จะแต่งตั้ง
เป็นกรรมการได้ครบตามจานวนที่กาหนด ก็ให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้ าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรใน
สังกัด เป็นกรรมการแทนให้ครบตามจานวนที่กาหนด
และหากดาเนินการดังกล่าวแล้วยังมีจานวนกรรมการไม่ครบตาม ที่กาหนด
อีก ก็ให้มีคณะกรรมการเท่ากับจานวนของข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรเท่าที่มีอยู่ในสังกัด
(๓) กต.ตร.สน./สภ. ภาคประชาชน หรือประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน เป็น
กรรมการ
(๔) เลขานุการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด
๗.๒.๑.๒ หน่ ว ยงานที่มี รอง ผกก. หรือ ตาแหน่ งเที ยบเท่า เป็นหั ว หน้า ให้ คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ รอง ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า เป็นประธาน
(๒) รอง ผกก. –สว. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ
เว้นแต่ รอง ผกก. –สว. หรือตาแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอที่จะแต่งตั้ง
เป็นกรรมการได้ครบตามจานวนที่กาหนด ก็ให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัต รใน
สังกัดเป็นกรรมการแทนให้ครบตามจานวนที่กาหนด
และหากดาเนินการดังกล่าวแล้วยังมีจานวนกรรมการไม่ครบตามที่กาหนด
อีก ก็ให้มีคณะกรรมการเท่ากับจานวนของข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร เท่าที่มีอยู่ในสังกัด
(๓) กต.ตร.สน./สภ. ภาคประชาชน หรือประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน เป็น
กรรมการ
(๔) เลขานุการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด
๗.๒.๑.๓ หน่วยงานที่มี สว. หรือตาแหน่งเทียบเท่า เป็นหัวหน้า ให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ สว. หรือตาแหน่งเทียบเท่า เป็นประธาน
(๒) สว. – รอง สว. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ
เว้นแต่ สว. – รอง สว. หรือตาแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอที่จะแต่งตั้งเป็น
/กรรมการ…

-๖กรรมการได้ครบตามจานวนที่กาหนด ก็ให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด
เป็นกรรมการแทนให้ครบตามจานวนที่กาหนด
และหากดาเนินการดังกล่าวแล้วยังมีจานวนกรรมการไม่ครบตามที่กาหนดอีก
ก็ให้มีคณะกรรมการเท่ากับจานวนของข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร เท่าที่มีอยู่ในสังกัด
(๓) กต.ตร.สน./สภ. ภาคประชาชน หรือประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน เป็น
กรรมการ
(๔) เลขานุการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด
๗.๒.๑.๔ คณะกรรมการตามข้อ ๗.๒.๑.๑ (๓), ๗.๒.๑.๒ (๓) และ ๗.๒.๑.๓ (๓) ให้มีการแต่งตั้ง
เฉพาะในหน่วยงานปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนได้แก่ สถานีตารวจในสังกัด บช.น.,
ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล., บก.ทท., บก.รฟ. และ บก.รน. ในสังกัด บช.ก.
รวมถึงหน่วยงานที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม. โดยหน่วยงานดังกล่าวที่ไม่มี กต.ตร.สน./สภ.
ภาคประชาชน ให้ประสานขอรายชื่อจาก สน./สภ. ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือ
ประสานขอจากภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
๗.๒.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ระดับ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า
๗.๒.๒.๑ หน่ ว ยงานที มี ผบก. หรื อ ต าแหน่ ง เที ย บเท่ า เป็ น หั ว หน้ า ให้ ค ณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ ผบก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า เป็นประธาน
(๒) รอง ผบก. – ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คนเป็นกรรมการ
เว้นแต่ รอง ผบก. – ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการได้ครบ
ตามจ านวนที่กาหนด ก็ให้ พิจารณาแต่ งตั้งจากข้าราชการตารวจ ระดับ รอง ผบก. – ผกก. หรือตาแหน่ง
เทียบเท่า เท่าที่มีอยู่ในสังกัด เป็นกรรมการ
(๓) เลขานุการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด
๗.๒.๒.๒ หน่ ว ยงานที่มี รอง ผบก. หรือ ตาแหน่ง เทีย บเท่า เป็ นหั ว หน้า ให้ ค ณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าหน่วยงานระดับ รอง ผบก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า เป็นประธาน
(๒) ผกก. – รอง ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ
เว้นแต่ ผกก. – รอง ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า มีไม่เพียงพอที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ครบตาม
จานวนที่กาหนด ก็ให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการตารวจ ระดับ ผกก. – รอง ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า
เท่าที่มีอยู่ในสังกัด เป็นกรรมการ
/(๓) เลขานุการ…

-๗(๓) เลขานุการ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด
๗.๒.๓ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ระดับ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ให้ใช้
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงานระดับ บช. ตามข้อ ๗.๑.๑ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรร
หาและคัดเลือก
๗.๒.๔ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ระดับ ตร. ให้ใช้คณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกฯ หน่วยงาน ระดับ ตร. ตามข้อ ๗.๑.๒ ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
๗.๓ กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ทุกระดับ ให้ยกเว้นการประเมินตนเองในกรณีที่
เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกไม่ว่าด้วยวิธีใด
๘. ขั้นตอนการดาเนินการสรรหาและคัดเลือก
๘.๑ หน่วยงานระดับต่างๆ แจ้งให้ข้าราชการตารวจในสังกัดทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การประกาศ
เชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจ
๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงานและหรือข้าราชการตารวจให้ครบถ้วน
๘.๓ การสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน ให้ดาเนินการดังนี้
๘.๓.๑ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด บช.หรือหน่วยงานเทียบเท่า
หัวหน้าหน่วยงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของ
ตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บช. ที่หน่วยงานอยู่ในสังกัด พร้อมกับ
แนบเอกสารและหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑
๘.๓.๒ บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
หัวหน้าหน่วยงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงานของ
ตนเองเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ ตร. พร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐาน
ตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑
๘.๓.๓ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่า
หัวหน้าหน่วยงานที่จะเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกฯ แจ้งความประสงค์เสนอหน่วยงาน
ของตนเองเป็ น หนั งสือต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลื อกฯ ระดับ ตร. พร้อมกับแนบเอกสารและ
หลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินหน่วยงานตามข้อ ๕.๑
๘.๓.๔ เมื่อครบกาหนดวันยื่นหน่วยงานเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
/๘.๓.๔.๑ คณะกรรมการ…

-๘๘.๓.๔.๑ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงาน ระดับ บช. จัดประชุมเพื่อดาเนินการ
(๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหน่วยงานระดับ บก. ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
(๒) ประเมินหน่วยงานระดับ บก. ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยใช้วิธีการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินในข้อ ๕.๑ และในกรณีที่มีการร้องคัดค้านหน่วยงานที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อ
คณะกรรมการฯ ให้นาการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย
(๓) รับรองผลการประเมิน โดยให้ถือว่าการรับรองของคณะกรรมการเป็นที่สุด
(๔) รวบรวมพร้ อ มกั บ ส่ ง ผลการด าเนิ น การและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติต่อไป
๘.๓.๔.๒ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หน่วยงาน ระดับ ตร. จัดประชุมเพื่อดาเนินการ
(๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหน่วยงาน บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่เข้ารับการสรรหา
และคัดเลือก
(๒) ประเมินหน่วยงาน บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยใช้
วิธีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินในข้อ ๕.๑ และในกรณีที่มีการร้องคัดค้านหน่วยงานที่เข้ารับการสรร
หาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นาการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย
(๓) รับรองผลการประเมิน โดยให้ถือว่าการรับรองของคณะกรรมการเป็นที่สุด
(๔) รวบรวมพร้ อ มกั บ ส่ ง ผลการด าเนิ น การและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติต่อไป
๘.๔ การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตารวจ ให้ดาเนินการดังนี้
๘.๔.๑ ข้าราชการตารวจเสนอตนเองเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามข้อ ๔.๒.๑ ให้ข้าราชการ
ตารวจดังกล่าวรายงานข้อมูลตามแบบ ผนวก ก พร้อมเอกสารและหลักฐานตาม ผนวก ก/๑ แล้วนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๘.๔.๒ ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หรือประชาชน หรือหน่วยงานภาคประชาชนเสนอ
ข้าราชการตารวจเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกตามข้อ ๔.๒.๒ – ๔.๒.๔ ให้ผู้ที่เสนอข้าราชการตารวจ
เขียนแบบเสนอชื่อข้าราชการตารวจตาม ผนวก ข และให้ข้าราชการตารวจที่ได้รับการเสนอชื่อเขียนแบบ
/รายงาน…

-๙รายงานข้อมูลตาม ผนวก ค ทั้งนี้ ข้าราชการตารวจดังกล่าวอาจแนบเอกสารหลักฐานตาม ผนวก ค/๑
หรือให้ผู้ที่เสนอชื่อรับรองข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลตาม ผนวก ค แล้วนาเสนอผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
๘.๔.๓ ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป.–ผบช., รอง ผบช. – ผบก.ประจา สง.ผบ.ตร.
และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้มีการรายงานข้อมูล หรือเขียนแบบเสนอชื่อพร้อมกับเอกสารหลักฐาน
เช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ในข้อ ๘.๔.๑ หรือ ๘.๔.๒ โดยพิจารณาจากวิธีการที่ข้าราชการตารวจเข้ารับการ
สรรหาและคัดเลือกแล้วนาเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการระดับ ตร.
นายเวรและผู้ช่วยนายเวร ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร., ที่ปรึ กษา (สบ ๑๐) ,หน.นรป.,
ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป.,ผบช.ประจา สง.ผบ.ตร., ผบก.ประจา สง.ผบ.ตร. และข้าราชการ
ต ารวจที่ ขึ้ น ตรงต่ อ ตร.ให้ มี ก ารรายงานข้ อ มู ล หรื อ เขี ย นแบบเสนอชื่ อ พร้ อ มกั บ เอกสารหลั ก ฐาน
เช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ในข้อ ๘.๔.๑ หรือ ๘.๔.๒ โดยพิจารณาจากวิธีการที่ข้าราชการตารวจเข้ารับการ
สรรหาและคัดเลือก แล้วนาเสนอผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาผ่านกองบัญชาการ
ศึกษา
๘.๔.๔ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือเลขานุการคณะกรรมการตามข้อ ๘.๔.๑ –
๘.๔.๓ รวบรวมและเสนอแบบรายงานและเอกสารหลักฐานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ผบ.หมู่ – รอง ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวน – พนักงานสอบสวน
ผู้ชานาญการพิเศษ หรือตาแหน่งเทียบเท่า ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ กก. ที่ข้าราชการ
ตารวจอยู่ในสังกัด ยกเว้น สว. – รอง ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ที่ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
(๒) ผกก. – รอง ผบก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ – พนักงาน
สอบสวนผู้เชี่ย วชาญ หรือตาแหน่งเทียบเท่า รวมถึง สว. – รอง ผกก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ที่ดารง
ตาแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ที่ข้าราชการตารวจอยู่ใน
สังกัด
(๓) ผบก. – รอง ผบช. หรือตาแหน่งเทียบเท่า และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
ตาแหน่งเทียบเท่า รวมถึง รอง ผบก. หรือตาแหน่งเทียบเท่า ที่ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ให้
รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ที่ข้าราชการตารวจอยู่ในสังกัด
(๔) ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป.–ผบช., รอง ผบช. – ผบก.ประจา สง.
ผบ.ตร. และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับ ตร.
(๕) ข้ า ราชการต ารวจที่ ขึ้ น ตรงต่ อ บก. ให้ รวบรวมเสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ระดั บ บก. ที่
ข้าราชการตารวจอยู่ในสังกัด
/(๖) ข้าราชการ…

-๑๐(๖) ข้ า ราชการต ารวจที่ ขึ้ น ตรงต่ อ บช. ให้ รวบรวมเสนอต่ อ คณะกรรมการฯ ระดั บ บช. ที่
ข้าราชการตารวจอยู่ในสังกัด
(๗)ข้าราชการตารวจที่ขึ้นตรงต่อ ตร. รวมทั้งนายเวรและผู้ช่วยนายเวร ผบ.ตร., จตช.,
รอง ผบ.ตร., ที่ปรึกษา (สบ ๑๐),หน.นรป., ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป.,ผบช.ประจา สง.
ผบ.ตร. และ ผบก.ประจา สง.ผบ.ตร. ให้รวบรวมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับ
บัญชาระดับ ตร.
๘.๕ เมื่อครบกาหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ ระดับ กก.
ประชุมเพื่อดาเนินการดังนี้
๘.๕.๑ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๑) ใน
สังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
๘.๕.๒ ประเมินข้าราชการตารวจในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
(๑) ข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานส่วนปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับ ประชาชน
ได้แก่ สถานีตารวจในสังกัด บช.น., ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. และหน่วยงานในสังกัด บก.ทล., บก.ทท.,บก.รฟ. และ
บก.รน. ในสังกัด บช.ก. รวมถึงหน่วยงานที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม. ให้ประเมินตามแบบ
ประเมิน ผนวก ง/๑
(๒) ข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานตามข้อ ๘.๕.๒ (๑) ให้
ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๒
(๓) กรณีมีการร้องคัดค้านข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ
ให้นาการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย
๘.๕.๓ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บก.
๘.๖ เมื่อได้รั บรายงานผลการดาเนินการจากคณะกรรมการฯ ระดับ กก. ตามข้อ ๘.๕.๓ แล้ว ให้
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บก. ประชุมเพื่อดาเนินการดังนี้
๘.๖.๑ รับรองผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ระดับ กก. ตามข้ อ ๘.๕.๒ และให้ถือผลการ
รับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บก. เป็นที่สุด
๘.๖.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๒) และ
(๕) ในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
๘.๖.๓ ประเมินข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
(๑) ข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานส่วนปฏิบัติการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
ได้แก่ สถานีตารวจในสังกัด บช.น., ภ. ๑ – ๙ และ ศชต. และหน่ว ยงานในสังกัด บก.ทล., บก.ทท.,
บก.รฟ. และ บก.รน. ในสังกัด บช.ก. รวมถึงหน่วยงานที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด สตม. ให้
ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๑
/(๒) ข้าราชการ…

-๑๑(๒) ข้าราชการตารวจที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานตามข้ อ ๘.๖.๓ (๑) ให้
ประเมินตามแบบประเมิน ผนวก ง/๒
(๓) กรณีมีการร้องคัดค้านข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ
ให้นาการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย
๘.๖.๔ รายงานผลการประเมินตามข้อ ๘.๖.๓ ต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. ยกเว้น หน่วยงาน
ระดับ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้คณะกรรมการฯ ระดับ บก. รับรองผลการประเมินโดยไม่ต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ ระดับ บช. และให้ ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ บก.ในสังกัด สง.
ผบ.ตร. เป็นที่สุด
๘.๗ เมื่อได้รั บรายงานผลการดาเนินการจากคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ตามข้อ ๘.๖.๔ แล้ว ให้
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ระดับ บช. ประชุมเพื่อดาเนินการดังนี้
๘.๗.๑ รับรองผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ระดับ บก. ตามข้อ ๘.๖.๓ และให้ถือผลการรับรอง
ของคณะกรรมการฯ ระดับ บช. เป็นที่สุด
๘.๗.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๓) และ
(๖) ในสังกัดที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
๘.๗.๓ ประเมินข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกโดยประเมินตามแบบผนวก ง/๒ และหากมี
การร้องคัดค้านข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ให้นาการร้องคัดค้าน
มาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย
๘.๗.๔ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๗.๓ และให้ถือผลการรับรองของคณะกรรมการฯ ระดับ
บช. เป็นที่สุด
๘.๘ เมื่อครบกาหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ ระดับ ตร.
ประชุมเพื่อดาเนินการดังนี้
๘.๘.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๔) ที่เข้า
รับการสรรหาและคัดเลือก
๘.๘.๒ ประเมินข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกโดยประเมินตามแบบผนวก ง/๒
ยกเว้นข้าราชการตารวจตาแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., รอง หน.นรป.–ผบช. ให้ประเมินตาม
แบบ ผนวก ง/๓ และหากมีการร้องคัดค้านข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อคณะ
กรรมการฯ ให้นาการร้องคัดค้านมาประกอบการประเมินด้วย
๘.๘.๓ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๘.๒ และให้ ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ระดับ ตร.เป็นที่สุด
/๘.๘.๔ รวบรวม…

-๑๒๘.๘.๔ รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดาเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๘.๙ เมื่อครบกาหนดวันยื่นเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกแล้วให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการปกครอง
บังคับบัญชาระดับ ตร. ดาเนินการดังนี้
๘.๙.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของข้าราชการตารวจตามข้อ ๘.๔.๔ (๗) ที่เข้ารับการ
สรรหาและคัดเลือก
๘.๙.๒ ประเมินข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยประเมินตามแบบ ผนวก ง/๒ และ
หากมีการร้องคัดค้านข้าราชการตารวจที่เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบใน
การปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. ให้นาการร้องคัดค้านมาประกอบการพิจารณาประเมินด้วย
๘.๙.๓ รับรองผลการประเมินตามข้อ ๘.๙.๒ และให้ถือผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบใน
การปกครองบังคับบัญชาระดับ ตร. เป็นที่สุด
๘.๙.๔ รวบรวมพร้อมกับส่งผลการดาเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๘.๑๐ สาหรับกรณีข้าราชการตารวจที่ไปปฏิบัติราชการ หรือที่ไปช่วยราชการให้ดาเนินการดังนี้
๘.๑๐.๑ ข้าราชการตารวจที่ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานระดับ บช. ลงมา ให้หน่วยงานที่
ข้า ราชการตารวจที่ ไปปฏิ บั ติ ร าชการเป็น ผู้ พิ จารณาด าเนิน การในการสรรหาและคั ดเลื อ กฯ หรือ ให้
หน่วยงานที่ข้าราชการตารวจที่ไปปฏิบัติราชการทาความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดว่าหน่วยงานใดจะ
เป็นผู้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกฯ
๘.๑๐.๒ ข้าราชการตารวจที่ไปปฏิบัติราชการระดับ ตร. ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณา
ดาเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ โดยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ข้าราชการตารวจที่ไปปฏิบัติ
ราชการเพื่อประกอบการพิจารณา
๘.๑๐.๓ ข้าราชการตารวจที่ไปช่วยราชการนอกสังกัด ตร. ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณา
ดาเนินการในการสรรหาและคัดเลือกฯ โดยประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ข้าราชการตารวจที่ไปช่วย
ราชการเพื่อประกอบการพิจารณา
๙. กาหนดการดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตารวจ
๙.๑ ให้มีการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
ข้ า ราชการต ารวจที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ดี เ ยี่ ย มตามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ
ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง
/๙.๒ ให้มีการ…

-๑๓๙.๒ ให้มีการเริ่มขั้นตอนการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. และเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ ๓๐ ก.ย. ของแต่ละปีงบประมาณ
๑๐. การจัดทาและมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
การจัดทาประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานตามแบบ ผนวก จ/๑ และประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ตารวจตามแบบ ผนวก จ/๒ พร้อมทั้งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตารวจ รวมถึงการ
มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้ แก่หน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ตร.กาหนด
……………………………………………………….

