
คู่มอืสถานีต ารวจชุมชน
สถานีต ารวจชุมชน หมายถึง หน่วยบริการประชาชน ซึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนรับผิดชอบตามหลักการท่ีว่า 
ประชาชน คือ ต ารวจคนแรก โดยน าแนวคิดการต ารวจชุมชน (Community Policing) และระบบ
หน่วยต ารวจขนาดเล็ก (Police Box System) ซึ่งได้ริเร่ิมในประเทศญ่ีปุ่น โดยรู้จักกันในชื่อว่า โคบัง 
(Koban) เป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยยึดหลัก  (1) การเป็นหุ้นส่วนระหว่างต ารวจกับประชาชน 
ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันในฐานะเจ้าของพ้ืนท่ี (2) การสร้างกลุ่มสนับสนุน ได้แก่ ประชาชน
ในพ้ืนท่ี ชุมชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การปฏิบัติงานแบบ
เกาะติดพ้ืนท่ีควบคู่กับการกระจายการบริการของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ โดยจัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าประจ า
พ้ืนท่ีเพ่ือรับผิดผิดชอบในพ้ืนท่ี และ  (4) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องถือเป็นนโยบายส าคัญท่ีต้องปฏิบัติ 
โดยเฉพาะหัวหน้าสถานีต ารวจ เพ่ือขยายการบริการของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ กระจายลงไปในพ้ืนท่ีหรือ
ชุมชนให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีห่างไกล หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรอยู่ในระดับสูง หรือ
พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาอาชญากรรมสูง โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 



๑. สถานทีต่ั้งหรือพืน้ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถานีต ารวจ
ชุมชน  มหีลกัเกณฑ์ในการพจิารณา  ดงันี้

1.1 เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ล่อแหลมต่อการเกิดปัญหา
อาชญากรรม อยู่ใจกลาง ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า  ตลาดสด  สถานีขนส่ง 
ธนาคาร ร้านค้า ฯลฯ

1.2 เป็นพื้นที่ที่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว และมีประชาชนมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก

1.3  เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง

1.๔  เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น



สถานทีต่ั้งสถานีต ารวจชุมชน

ควรมเีขตพืน้ที่รับผดิชอบ ไม่เกนิ  2  ตร.กม. และสามารถเดนิตรวจได้อย่างทั่วถึง

บริษัท ร้านทอง ตลาด ย่านทีพ่กัอาศัย

โรงพยาบาล
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ร้านค้า
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สถานีต ารวจชุมชน



2. การจัดระเบียบอาคารท่ีท าการสถานีต ารวจชุมชน  ส าหรับระเบียบภายในอาคาร ท่ีท าการควรมีลักษณะ
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ดังน้ันจึง ควรจัดให้มีสิ่งอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อาวุธ  ดังน้ี 

2.1   อาคารท่ีท าการ หลังคาทาสีแดงเลือดหมู ตัวอาคารทาสีควันบุหร่ี และทาสีแดงเลือดหมู
บริเวณท่ีติดกับพ้ืนดินเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดโดยให้ส่วนท่ีทาสีควันบุหร่ีเป็นพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ของตัวอาคารให้ชัดเจน

- มีป้ายบอกทิศทางไปสถานีต ารวจชุมชน ท่ีชัดเจน 

- ป้ายชื่อท่ีท าการแสดงให้เห็นว่าเป็นท่ีต้ังสถานีต ารวจชุมชน โดยมีข้อความว่า 
(สถานีต ารวจชุมชน......) อักษรสีขาว พ้ืนสีแดงเลือดหมู ขนาด  40 ซม. หรือขนาดตามความเหมาะสม 
ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความโดดเด่น พร้อมมีสัญลักษณ์ ตราแผ่นดิน สื่อความหมาย และมี
ข้อความภาษาอังกฤษด้านล่าง

- มีประตูเข้า-ออกอยู่ด้านหน้า

- มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

- มีห้องท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

- มีห้องประชุมขนาดไม่เกิน 10 คน

- มีห้องพักผ่อนส าหรับเจ้าหน้าท่ี    

- มีห้องเก็บของและห้องน้ า



สถานีต ารวจชุมชนตลาดนัดจตุจกัร
CHATUCHAK COMMUNITY POLICE STATION

ช่ือ สถานีต ารวจ
ชุมชน

ใชอ้กัษรสีขาว

สถานีต ารวจชุมชนตลาดนัดจตุจกัร
CHATUCHAK COMMUNITY POLICEING STATION

พ้ืนสีแดงเลือดหมูช่ือ ภาษาองักฤษ  สีขาวสญัลกัษณ์ ตราแผน่ดิน

ช่ือ ภาษาองักฤษ
POLICE สีขาว พ้ืนสีด า

หลงัคา

ทาสีแดงเลือดหมู

ทาสีแดงเลือดหมู

จนถึงพ้ืน

ทาสีควนับุหร่ี

แบบสีอาคารสถานีต ารวจชุมชน

แบบป้ายอาคารสถานีต ารวจชุมชน



2.2 ภายในอาคารท่ีท าการ  จะต้องจัดท า

- นาฬิกาอาชญากรรม  2 เรือน เปรียบเทียบสถิติคดีอาชญากรรม

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตู้ยามระหว่างเดือนปัจจุบัน กับเดือนท่ีผ่านมา

- แผนผังสถิติการเกิดและจับกุมกลุ่มคดี  ตามท่ี ตร.ก าหนด และเปรียบเทียบเป็นราย
เดือนระหว่างปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา ( เฉพาะคดีท่ีเกิดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจ
ชุมชน )

- แผนท่ีสังเขป แสดงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบและแสดงสถานท่ีต้ังส าคัญ เช่น สถานท่ี
ราชการ ห้างสรรพสินค้า วัด โรงเรียน ธนาคาร ร้านทอง เป็นต้น

- แผนผังชุมชน แสดงให้เห็นถึงสภาพพ้ืนท่ีของชุมชน เส้นทาง เข้า-ออก สถานท่ีส าคัญ   
จุดท่ีล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

- แผนผังเครือญาติ  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน ซึ่งอาจมี
รายละเอียดของอาชีพ หรือประวัติของบุคคลท่ีน่าสนใจ



2.3 วัสดุ   ครุภัณฑ์

- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองพิมพ์ 

- วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร

- กล้องถ่ายภาพ/กล้องบันทึกภาพ

- แผงก้ัน กรวยยางสีส้ม ไฟฉาย กระบองไฟสัญญาณ 

- เคร่ืองมือดับเพลิง เคร่ืองมือปฐมพยาบาล 

- ตู้เก็บเอกสาร โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน 

- รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานสองล้อ 

- อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ

- อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น โล่ กระบองสั้น กระบองยาว       
และไม้ค้ ายันยาว 1.50 เมตรส่วนปลายมีเหล็กรูปตัวยูหรือตัววี เป็นต้น 



3. ก าลังพล
3.1  การจัดก าลังพลในการปฏิบัติหนา้ที่ประจ าสถานตี ารวจชุมชน ให้จัดเป็น 3

ผลัด แต่ละผลัดมีก าลังพล อย่างน้อย 3 นาย ปฏิบัติหน้าที่ผลัดละ 8
ชั่วโมง หมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่

3.2 การปฏิบัติหน้าที่ ของสถานีต ารวจชุมชน ให้ อยู่ประจ าสถานี  1  นาย       
อีก 2 นายให้ออกตรวจ  ผู้ที่อยู่ประจ าสถานีใหมี้หนา้ที่รับแจ้งเหตุ  และ
บริการประชาชนโดยต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย

3.3   จัดให้มีการปล่อยแถวทกุครั้งก่อนทีจ่ะปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าที่ท าการ ซึ่ง
ต้องมีการทบทวน  ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  และถูกต้องตามหลกัยุทธวิธีต ารวจ



3.4   ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจทุกวันและจัดท าข้อมูลท้องถิ่นที่
เก่ียวข้องกับบุคคล  สถานที่  ครัวเรือน  ตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษ ให้ชัดเจนข้อมูลต้องทันสมัย
และน่าเชื่อถือ  และควรตรวจให้ครบทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3.5   ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมชุมชนและบันทึกผล
การตรวจไว้ในสมุดตรวจที่ทางสถานีต ารวจจัดไว้ที่บ้าน คณะกรรมการ
สถานีต ารวจชุมชน  ถ้าต้องการให้งานมีประสิทธิภาพก็ให้เพิ่มความถี่ของ
การตรวจตามความเหมาะสม



4. การจัดและมอบภารกิจของสถานีต ารวจชุมชน

4.1 ให้ใช้สถานีต ารวจชุมชนเป็นสถานที่ท าการ
4.2 อบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ทราบถึงแนวคิด ปรัชญา        

แนวทางการปฏิบัติงานของต ารวจชุมชนเพื่อน าไปปฏิบัติ



5. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจขณะปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่ท างาน

5.1 ตรวจดูแลสถานท่ีท าการและทรัพย์สินให้อยู่ในความเรียบร้อย
5.2 ยืนอยู่หน้าอาคารท่ีท าการเป็นคร้ังคราว โดยเฉพาะเมื่อมีประชาชนสัญจรผ่านไปมาเป็น

จ านวนมาก
5.3 จัดท่ีท าการสถานีต ารวจชุมชนให้เป็นท่ีรับแจ้งเหตุ  รับร้องทุกข์หรือให้บริการ

ประชาชน
5.4 จัดให้มีสถานท่ีเก็บเอกสาร ค าสั่ง และแฟ้มข้อมูลไว้โดยเฉพาะ  ภายในส่วนน้ีจะต้อง

ประกอบไปด้วยค าสั่งต่าง ๆ ของ สน./สภ. ท่ีสั่งการ ข้อมูลบุคคลทุกหลังคาเรือน  
ข้อมูลท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยแผนท่ี เส้นทาง ท่ีต้ัง  บ้านเรือน อาณาเขต  สถานภาพ
อาชญากรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  น้ัน ๆ  อย่างละเอียดตรวจสอบได้

5.5 น าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์โดยเฉพาะสถานภาพอาชญากรรม  ซึ่งหากชุมชนดังกล่าว
อาชญากรรมพ้ืนฐาน ( คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเกิดขึ้นมาก  ก็
จ าเป็นต้องจัดท านาฬิกาอาชญากรรมโดยแบ่งช่วงในการวิเคราะห์และสรุปสถานภาพ
อาชญากรรมเป็นห้วง ๆ ไปเช่นรอบ 1 เดือน รอบ 3 เดือน เป็นต้น

5.6 วางแผนการตรวจเยี่ยมชุมชน  โดยน าข้อมูลจากข้อ 5.3 และ 5.4  มาวางแผนการ
ตรวจ  เพ่ือพบปะประชาชน การปรากฏกายในสถานท่ีเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐาน  และหากเป็นอาชญากรรมพิเศษก็สามารถวางแผนการ
ตรวจได้อย่างเหมาะสมในด้านการป้องกันและปราบปราม



5.7 ในกรณีที่ได้รบัแจง้เหตุ  ให้รีบเดินทางไประงับเหตุเบื้องต้นทันที  โดยให้จัดก าลังตามความ
เหมาะสมกับเหตุการณ์แต่ให้มีเจ้าหน้าที่ หรือราษฎรอาสาอยู่รักษาการณ์ประจ าที่ท าการ
อย่างน้อย 1 นาย

5.8 การระงับเหตุให้ใช้ยุทธวิธตี ารวจ  โดยให้มีผู้ปฏิบัติและผู้คุม้กันทุกครัง้ไป ( Cover and 
Contact )  และต้องแจ้งให้ทาง สน./สภ. ทราบเพื่อติดต่อฝ่ายอ่ืนร่วมปฏิบัตกิารหากไม่

สามารถจัดการได้ตามล าพัง
5.9 การจับกุม ตรวจค้น หรือต่อสู้กับคนร้ายให้ใชยุ้ทธวิธตี ารวจพืน้ฐานที่ได้รบัการฝึกฝนมา

ทุกครั้ง  โดยยึดถือกฎหมายเป็นหลัก  และให้ค านึงถึงล าดับความส าคญัจ าเป็นของ
สถานการณ์ควบคู่กนัไป

5.10 ประสานหรือสนธิก าลังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ทั้งในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่อยู่ใน
ชุมชนนั้น ๆ  และคณะกรรมการประจ าสถานตี ารวจชมุชน เพื่อร่วมปฏิบัติงานในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน



6. หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจขณะออกตรวจพื้นที่

6.1 จัดท าแผนการออกตรวจพ้ืนท่ีรับผิดชอบทุก 10 หรือ 15 วัน ตามความเหมาะสม

6.2 จัดท าข้อมูลท้องถิ่น ซึ่งต้องมีแบบฟอร์มการจัดเก็บท่ีชัดเจน และครอบคลุมเน้ือหา 
และต้องท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ค าปรึกษา แนะน า บริการ และแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น  ให้กับ
ประชาชน  และเป็นแกนน าชุมชนน้ัน ๆ

6.4 ตรวจตรารักษาความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อยตลอดจน  แสวงหาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ รวมท้ังความผิดปกติต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี

6.5 แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
โดยการเข้าถึง สร้างความเข้าใจ สร้างศรัทธาและสร้างการมีส่วนร่วม



6.6 ขณะออกตรวจเยี่ยมให้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจสื่อสารท่ีประจ าท่ีท าการและ สน./สภ.
ไว้โดยตลอด  ให้มีการแจ้งวิทยุ ออก ว.4 , ว.10 ทุกคร้ัง

6.7 ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีออกตรวจบันทึกผลการตรวจไว้ในสมุดตรวจท่ีทางสถานีต ารวจจัดไว้ท่ี
คณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน  หรือจุดอื่น ๆ  และจะต้องน ามาให้ หัวหน้างาน
ป้องกันปราบปราม  ตรวจทุก 15 วัน  โดยขณะท่ีน ามาตรวจให้ใช้สมุดตรวจอีกชุดสลับ
ผลัดเปลี่ยนไปเช่นน้ีทุก ๆ 15 วัน

6.8 เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีออกตรวจท้องท่ีให้เอาใจใส่สอบถามประชาชนใน เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
กับชีวิตความเป็นอยู่ด้วยและรับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ต่าง ๆ รวมท้ังให้ค าปรึกษาและร่วม
แก้ไขปัญหาด้วยหากไม่เกินความสามารถ  หากเกินความสามารถให้น าเร่ืองเข้าสู่     
คณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน และรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ

6.9 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ท่ีรับผิดชอบชุมชน  ต้องสร้างศรัทธาและความเชื่อเถือรวมท้ังต้องเป็นท่ีพ่ึง
แก่ประชาชน  ตลอดจนเป็นแกนน าราษฎรในชุมชนน้ันให้ได้  และต้องมีส่วนร่วมกับ      
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนท่ีรับผิดชอบน้ันด้วย



7. ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าสถานีต ารวจชุมชน

7.1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น
7.2 ท าตนให้เป็นที่รู้จกัของประชาชนในเขตพืน้ที่รบัผิดชอบของตน  และ

สามารถติดต่อไดท้ันท่วงที  เมื่อมีเหตุจ าเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือ
7.3  ต้องใช้กิริยา วาจา สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

7.4 ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย เป็นต้นว่า ช่วยให้ได้รับการพยาบาลเบื้องต้น

พอให้พ้นเขตอันตรายในระยะแรก  หรือช่วยจัดส่งผู้เจ็บป่วยให้ถึงหมอ

7.5 ช่วยจัดการระงับหรือป้องกันเหตกุารณ์ที่เห็นว่า  ถ้าปล่อยละเลยอาจเป็นชนวนให้เกดิ   

เป็นความผิดทางอาญาขึ้นไดโ้ดยง่าย

7.6 ช่วยให้ค าแนะน า  หรือช่วยเหลือประการอื่นใดในสิ่งที่สามารถจะช่วยได ้ เมื่อการช่วย

นั้นไม่เป็นการขดัตอ่ระเบียบแบบแผน   หรือราชการในหนา้ที่ของต ารวจ



7.7  การช่วยเหลือตามนัยที่กล่าวมานี้   ข้าราชการต ารวจทุกคนต้องถือว่า
เป็นสาระส าคัญส่วนหนึ่งทีค่วรกระท าและกระท าด้วยความเต็มใจแต่กรณใีดทีก่ระท า
แล้วอาจเป็นเหตุให้ถูกมองไปในทางเสื่อมเสียก็ควรใช้ความระมัดระวัง  เป็นต้นว่า  
ในเรื่องที่ช่วยเหลือแลว้จะมีทางให้ฝ่ายหนึง่ได้เปรียบ  แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเช่นนี้   
ก็ต้องกระท าด้วยความเที่ยงธรรมและระมัดระวังให้สมกับที่เขามอบความไว้วางใจให้
ช่วยเหลือยิ่งขึ้น

7.8  การที่ต ารวจจะเป็นที่นิยมเชื่อถือของประชาชนได้มากเพยีงใดหรือไม่นั้น  
ข้อส าคัญในเบ้ืองแรกได้แก่การวางตน  กล่าวคือ ต้องวางตนอยู่ในศีลธรรม  อย่าง
น้อยก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สจุริต  ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเข้มแข็ง
เด็ดขาดเที่ยงธรรมตรงไปตรงมา  ปราศจากความล าเอียง  และเม่ือมีงานที่ต้องปฏิบัติ
ตามหน้าที่เกิดขึ้น  ก็รีบจัดท าด้วยความเร่งรีบไม่ชักช้า  ทั้งกระท าไปในลกัษณะทีไ่ม่
ขาดความเมตตากรุณาต่อประชาชน



7.9  ต ารวจทุกคนพึงระลกึไว้เสมอว่า  ตนเป็นผู้ป้องกันและระงบัทุกข์
บ ารุงสุขเพื่อประชาชนทั้งประเทศหรือพดูอีกนัยหนึ่งก็คอื  เป็นผู้รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ  ซึ่งตรงกับสมญานามว่า “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดังนั้น
ต้องวางตนและปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้หมาะสมกับที่ได้รับหนา้ที่อันมีเกียรตินี้  ถ้าต ารวจ
ไปกระท าในสิ่งที่ไม่ตรงกับหน้าทีข่องต ารวจแล้ว  ความหวังที่จะใหมี้ความสงบ
เรียบร้อยเกิดขึ้นแก่ประชาชนก็กลายเป็นความหวังที่ปราศจากผล ความ
ระส่ าระสายในบ้านเมืองแทบ  ทุกด้านก็จะเข้ามาแทนทีไ่ด้โดยง่าย

7.10 ต้องท าความรู้จักผูกมิตรกับประชาชน ( รวมทั้งเยาวชนใน
สถานศึกษา ) ในพื้นที่   อย่างน้อยต้องรู้จักสมาชิกคนส าคัญของแต่ละครัวเรือน
รวมทั้งเข้าไปพบปะพูดคุยอย่างสม่ าเสมอ ( Stop-walk-talk & Teach 
Children )  หรือท างานในลักษณะชุมชนสัมพันธ์เอง



7.11   ตรวจตรารักษาความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อยตลอดจน  
แสวงหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งความผิดปกติต่าง ๆ ในพื้นที่

7.12   บังคับใช้กฎหมาย  เผชิญเหตุ  ระงับเหตุและดูแลสถานทีเ่กิดเหตุ      
( ดูรายละเอียดในระบบการเผชิญเหตุ  ระบบรักษาสถานที่เกิดเหตุของสายตรวจ )

7.13   แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  หรือจัดตั้งองคก์รประชาชน
เป็นราษฎรอาสาสมัครร่วมปฏิบัติหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม

7.14   ส่งเสริมให้ชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและเป็นชุมชนเข้มแข็ง

7.15   งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรมอบหมาย



8. การต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าสถานีต ารวจชุมชน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าสถานีต ารวจชุมชน ประกอบด้วยประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ ไม่น้อย

กว่า 10 คน โดยมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนในชุมชนและสร้างเครือข่ายประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน โดยประชาชนท่ีเป็นคณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน ควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี

8.1 เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8.2 มีภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ในชุมชนน้ัน ๆ

8.3 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าพัวพัน
เก่ียวข้องกับการท าผิดกฎหมาย หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สังคมส่วนรวม

8.4 สมัครใจและมีจิตอาสาท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือชุมชน

คณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชนควรมีการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจประจ าหน่วย อย่าง
น้อย เดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ค าปรึกษาและก าหนดแนวทางด าเนินการของสถานีต ารวจชุมชน



9. การควบคุมการปฏิบัติ

การควบคุมการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจชุมชน ให้หัวหน้า
สถานีต ารวจควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าสถานี
ต ารวจชุมชน อย่างใกล้ชิด โดยให้รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม 
และสารวัตรป้องกันปราบปราม ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าสถานีต ารวจชุมชน 



10. การประเมินผล
ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บังคบับัญชา เจ้าหน้าที่ต ารวจ

ประจ าสถานีต ารวจชุมชน อาสาสมัครต ารวจ  และคณะกรรมการประจ าสถานี
ต ารวจชุมชน  อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง  เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบัติ และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เน้นการลดจ านวนของอาชญากรรมลง      
ลดความหวาดกลัวของประชาชนต่อภัยอาชญากรรม การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ตลอดจนการ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  ภายในขอบเขตพื้นที่ของชุมชน


