




หมวด ๑ 
ผู้อ านวยการการคัดเลือก และคณะกรรมการการคัดเลือก 

 
๑. ผู้อ านวยการการคัดเลือก  :  ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการการการคัดเลือก  
  ๑.๒ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และ/หรือก าหนดแนวทางข้อเสนอ ของคณะกรรมการการคัดเลือกดังนี ้
  ๑.๒.๑ การก าหนด วัน และ เวลา ในการคัดเลือก 
  ๑.๒.๒ การก าหนดพื้นที่คัดเลือก  
  ๑.๒.๓ การตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก  และด าเนินการเพิ่มช่ือหรือถอนช่ือผู้มีสิทธิ
คัดเลือก 
  ๑.๒.๔ การด าเนินการ เกี่ยวกับการลงคะแนนคัดเลือก การนับคะแนนคัดเลือกและการประกาศ  
ผลการนับคะแนนคัดเลือก 
  ๑.๒.๕ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกต าแหน่ง และรวบรวมเสนอผู้อ านวยการการ คัดเลือก  
เพื่อเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือก 
  ๑.๒.๖ การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก 
 
๒. คณะกรรมการการคัดเลือก   
  ๒.๑ ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑ ประธานกรรมการ :  รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝ่ายบริหาร) 
  ๒.๑.๒ กรรมการ  : ข้าราชการต ารวจ สังกัดฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
     : เจ้าหน้าที่ สังกัดฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
  ๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่  : หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจทุกช้ันปี 
     : รองหัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจทุกช้ันปี 
     : หัวหน้านักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
     : รองหัวหน้านักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
  ๒.๑.๔ เลขานุการ  : สารวัตรฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
  ๒.๑.๕ ผู้ช่วยเลขานุการ   : รองสารวัตร  และ/หรือ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
  ทั้งนี้  จ านวนและต าแหน่งผู้ท าหน้าที่คณะกรรมการการคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม      
ดุลยพินิจผู้อ านวยการการคัดเลือกพิจารณาตามความเหมาะสม 
  ๒.๒ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ รวบรวมข้อมูลและเสนอผู้อ านวยการการคัดเลือก พิจารณา ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ ก าหนด วัน และ เวลา ในการจัดเลือกตั้ง 
  ๒.๒.๒ ก าหนดพื้นที่คัดเลือก 
  ๒.๒.๓ ตรวจสอบ และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก พร้อมทั้งด าเนินการเพิ่มช่ือหรือถอนช่ือ  
ผู้มีสิทธิคัดเลือก 
  ๒.๒.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนคัดเลอืก การนับคะแนนคัดเลือก และการประกาศผลการ
นับคะแนนคัดเลือก 
  ๒.๒.๕ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้คัดเลือกทุกต าแหน่ง และรวบรวมเสนอผู้อ านวยการการคัดเลือก   
เพื่อเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือก 
  ๒.๒.๖ จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก 
 

........................................................................................... 
/หมวด ๒.... 
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หมวด ๒ 
วิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง 

    
 ให้คณะกรรมการการคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งทุกประเภทตามหลักเกณฑ์              
ที่ก าหนดไว้  เสนอผู้อ านวยการการคัดเลือก เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ดังนี ้
 
๓. ประธานสภานักศึกษา (จ านวน ๑ คน) 
     ๓.๑ เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
 ๓.๒ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาก่อนวันเลือกตั้ง ไม่ต่ ากว่าระดับ ๒.๕๐ 
 ๓.๓.ไม่เป็นผู้เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ    
 ๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อยและอัธยาศัยดี 
 ๓.๕ สามารถปฏิบัติหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
 ทั้งนี้ ให้หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจ ช้ันปีที่ ๔ ร่วมกับคณะกรรมการรุ่น ของปีนั้น ๆ ร่วมคัดเลือก 
และจัดส่งรายช่ือนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ช้ันปีที่ ๔ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เสนอ
ผู้อ านวยการการคัดเลือก (ผ่านประธานกรรมการการคัดเลือก) ก่อนวันคัดเลือก 
 
๔. นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา     
    ๔.๑ ประกอบด้วย : นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ช้ันปีที่ ๔ และ นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ช้ันปีที่ ๓      
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๔.๒ พิจารณาโดยการคัดเลือกตามจ านวนที่ฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ซึ่งรับผิดชอบ
การปกครองบังคับบัญชา ก าหนด    
 ๔.๓ โดยให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๔.๓.๑ เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔ หรือ เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๓  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ       
  ๔.๓.๒ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาก่อนวันเลือกตั้ง ไม่ต่ ากว่าระดับ ๒.๕๐  
  ๔.๓.๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ    
  ๔.๓.๔ มีความประพฤติเรียบร้อยและอัธยาศัยดี 
  ๔.๓.๕ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปกครองบงัคับบญัชาและช่วยเหลืองานในหน้าที่ราชการของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  โรงพยาบาลต ารวจไดอ้ย่างดีเยี่ยม 
  ๔.๓.๖ มีบุคลิกลักษณะของผู้น าที่ดี 
  ๔.๓.๗ มีกิริยา วาจา มารยาท สุภาพเรียบร้อย 
  ๔.๓.๘ มีลักษณะที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 
  ๔.๓.๙ มีความซื่อสัตย์สุจริตและเคร่งครัดต่อหน้าที่ 
  ๔.๓.๑๐ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาพยาบาลต ารวจทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
  ๔.๓.๑๑ มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
  ๔.๓.๑๒ สามารถอยู่รวมเป็นหมู่คณะกับผู้อื่นได้ดี 
  ๔.๓.๑๓ มีวินัย รู้และเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเป็นอย่างดี และ
ควบคุมการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  ๔.๓.๑๔ มีความเสียสละและขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ 
   

/ทั้งนี้.... 
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 ทั้งนี้ ให้หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจ ช้ันปีที่ ๔ หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจ ช้ันปีที่ ๓    
ร่วมกับคณะกรรมการรุ่นของช้ันปีตนเอง  คัดเลือก และจัดส่งรายช่ือนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ช้ันปีตนเองผู้มี
คุณสมบัติดังกล่าวจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของต าแหน่งที่พึงมีได้ เสนอผู้อ านวยการการคัดเลือก ผ่านประธาน
กรรมการการคัดเลือก) ก่อนวันเลือกตั้ง 
 
๕. นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้มีความประพฤติดีเด่น 
    ๕.๑ ประกอบด้วย : นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔ (ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ) จ านวน  ๑  คน 
    : นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๓ (ประจ าปีการศึกษาน้ัน ๆ) จ านวน  ๑  คน 
    : นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๒ (ประจ าปีการศึกษาน้ัน ๆ) จ านวน  ๑  คน 
    : นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๑ (ประจ าปีการศึกษาน้ัน ๆ) จ านวน  ๑  คน 
 ๕.๒ โดยให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   ๕.๒.๑ เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔  หรือ เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๓ หรือ
เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๒ หรือเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๑ (ประจ าปีการศึกษาน้ัน ๆ)  
   ๕.๒.๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ    
   ๕.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อยและอัธยาศัยดี 
          ทั้งนี้  ให้หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่  ๔  หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๓  
หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๒  และหัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๑  ร่วมกับคณะกรรมการ
รุ่นของช้ันปีตนเอง คัดเลือก และจัดส่งรายช่ือนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ในช้ันปีตนเอง ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของต าแหน่งที่พึงมีได้ เสนอผู้อ านวยการการคัดเลือก (ผ่านประธานกรรมการการคัดเลือก) 
ก่อนวันคัดเลือก 
 
๖. ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานักศึกษา และ เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา  
ด ารงอยู่ในต าแหน่ง  จ านวน ๑ ปตี่อวาระ 
 
๗. ให้ท าการพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๖เป็นประจ าทุกปีการศึกษาเว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ  
อยู่ครองต าแหน่งไม่ครบตามวาระ ให้มีผู้รักษาการจนกว่าจะมีการคัดเลือกวาระประจ าปีต่อไป ดังนี ้
     ๗.๑ รองประธานสภานักศึกษา   :  รักษาการต าแหน่งประธานสภานักศึกษา 
 ๗.๒ รองหัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔ หรือรองหัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจ       
ช้ันปีที่ ๓   :  รักษาการต าแหน่งนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 
 
๘. ให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้มีความประพฤติดีเด่น เข้ารับโล่รางวัลในวันไหว้ครู หรือในวันกิจกรรมอื่น ๆ     
ที่ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ก าหนด 
 
 
   ...................................................................................................... 
   

 
 
 

 
/หมวด ๓... 
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หมวด ๓ 
ผู้มีสิทธิคัดเลือก และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก 

 
๙. ผู้มีสิทธิคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภานักศึกษา 
    ๙.๑ ข้าราชการต ารวจ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ      
    ๙.๒ นักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
    ๙.๓ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
 
๑๐. ผู้มีสิทธิคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา 
     ๑๐.๑ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
      ๑๐.๒ รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ       
     ๑๐.๓ ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
     ๑๐.๔ ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๑  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
     ๑๐.๕ ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๒  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
     ๑๐.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) กลุ่มงานอาจารย์ ท าหน้าที่หัวหน้าภาควิชาทุกวิชาในสังกัด  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
 
๑๑. ผู้มีสิทธิคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้มีความประพฤติดีเด่น 
      - นักศึกษาพยาบาลต ารวจ และอาจารย์ประจ าช้ัน มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ในช้ันปีตนเอง
เท่านั้น 
  
 ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ให้ใช้ตามวัน เวลาที่ก าหนดเท่านั้น  และให้คณะกรรมการการคัดเลือก รวบรวม
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือกปิดประกาศ ให้ชัดเจน บริเวณที่มีการคัดเลือก เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ 

 
 

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

หมวด ๔ 
วิธีการหาเสยีง 

 
๑๒. ให้ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โฆษณา ประชาสัมพันธ์หาเสียงได้ ดังนี้ 
     ๑๒.๑ ต้องอยู่ในความสงบ เรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ แก่บุคคลภายในวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ   
     ๑๒.๒ ไม่พ่น หรือ ระบายสีข้อความ ใด ๆ ณ ที่รั่ว ก าแพง อาคาร เสาไฟฟ้า หรือ ต้นไม้   ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต รวมทั้งในเขตพื้นที่
คัดเลือก 
      ๑๒.๓ ให้แสดงวิสัยทัศน์/นโยบาย ร่วมกับผู้สมัครอื่นๆ ได้ 

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

/หมวดที่ ๕... 
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หมวด ๕ 
การลงคะแนนคัดเลือก 

 
๑๓. ในวันคัดเลือกให้เปิดการลงคะแนนคัดเลือก  ตั้งแต่เวลา   ๐๖.๓๐  น.  ถึงเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
       ๑๓.๑ ให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกซึ่งประสงค์จะลงคะแนนคัดเลือก ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการคัดเลือก 
โดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือแสดงบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายอันแสดงตนได้ 
ตามที่คณะกรรมการการคัดเลือก ก าหนด  
       ๑๓.๒ เมื่อคณะกรรมการการคัดเลอืกตรวจสอบช่ือในบญัชีรายช่ือผู้มสีิทธิคัดเลือกแล้ว ให้มอบบัตร
คัดเลือกพร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิ ลงลายมือช่ือเป็นหลักฐานในการรับบัตรร่วมด้วย 
       ๑๓.๓ การลงคะแนนคัดเลือก ให้ท าเครื่องหมายกากบาท ลงในบัตรคัดเลือกตามจ านวน  ของต าแหน่งที่
ก าหนดให้ 
       ๑๓.๔ เมื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ท าเครื่องหมายลงในบัตรคัดเลือกแล้ว ให้พับบัตรคัดเลือกเพื่อมิให้ผู้อื่น
ทราบได้ว่าลงคะแนนคัดเลือกให้แก่ผู้สมัครใด  แล้วให้น าบัตรคัดเลือกนั้น ใส่ลงในหีบบัตรคัดเลือก ด้วยตนเอง     
ต่อหน้าคณะกรรมการการคัดเลือก 
 
๑๔. ให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้มงวด  ดังนี ้
       ๑๔.๑ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนจนกระทั่งสิ้นสดุเวลาลงคะแนนคัดเลอืก  ห้ามบุคคลที่ไม่มี
ช่ือเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเข้ามาด าเนินการใด ๆ ในเขตคัดเลือก 
      ๑๔.๒ ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรคัดเลือกออกไปจากที่คัดเลือก  
       ๑๔.๓ เมื่อถึงก าหนดเวลาปิดการลงคะแนนคัดเลือก ให้คณะกรรมการการคัดเลอืก ประกาศปิดการ
ลงคะแนนคัดเลือก และงดจ่ายบัตร   
       ๑๔.๔ ให้คณะกรรมการการคัดเลือก จัดท ารายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรคัดเลือกทั้งหมด  จ านวนผู้
มาแสดงตน และ รับบัตรคัดเลือก  แล้วให้คณะกรรมการการคัดเลือกทุกคนลงลายมือช่ือไว้  และเสนอ
ผู้อ านวยการการคัดเลือก ทราบ 

 
 

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

หมวด ๖ 
การนับคะแนนคัดเลือก และ การประกาศผลการคัดเลือก 

   
๑๕. เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนคัดเลือกแล้ว  ให้คณะกรรมการการคัดเลือกด าเนินการนับคะแนนทันที  โดยให้
กระท า  ณ  ที่คัดเลือก และ ให้กระท าโดยเปิดเผย และ ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลา      
 
๑๖. ในแบบขีดคะแนน ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน  แต่เมื่อถึงขีดที่ห้าให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก และวงกลม
หรือวงรีล้อมรอบ   เช่น    ดังรูป               หรือ                 หรือ               เป็นต้น  เพื่อสะดวกแก่การนับ
คะแนนและให้ท าเช่นน้ีเรื่อยไปทุกห้าขีด                                                         
 

 
 

/๑๗. เมื่อเสร็จสิ้น... 
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๑๗. เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนคัดเลือก ให้คณะกรรมการการคัดเลือกตรวจสอบความถูกต้องของการนับ
คะแนน และด าเนินการปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนนคัดเลือก และรายงานผลการนับคะแนนต่อ
ผู้อ านวยการการคัดเลือก   
 
๑๘. เมื่อคณะกรรมการการคัดเลือกนับคะแนนครบแล้ว และเห็นว่าการด าเนินการเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม 
และไม่มีผู้ใดร้องคัดค้าน ให้คณะกรรมการการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกดังนี้ 
       ๑๘.๑ ให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับคัดเลือก 
       ๑๘.๒ ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนคัดเลือกสูงสุด เรียงตามล าดับจนครบจ านวนที่จะพึงมีได้ เป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
 

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

หมวด ๗ 
ประเภทบัตรคัดเลือก และการท าลายบัตรคัดเลือก 

 
๑๙. เมื่อคณะกรรมการการคัดเลือกได้ด าเนินการนับคะแนน เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการสรุป และจ าแนก
บัตรแต่ละประเภทให้ชัดเจน  ดังนี ้
       ๑๙.๑ บัตรด ี
        ๑๙.๒ บัตรเสีย ได้แก่  
  ๑๙.๑.๑ บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครเกินกว่าจ านวนที่จะพึงมีได้ในการ
คัดเลือก 
              ๑๙.๒.๒ บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครนอก “ช่องท าเครื่องหมาย”  
  ๑๙.๒.๓ บัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
  ๑๙.๒.๔ บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน “ช่องท าเครื่องหมาย” เกินกว่าหนึ่ง
เครื่องหมายใน“ช่องท าเครื่องหมาย” เดียวกัน 
 
๒๐. ให้คณะกรรมการการคัดเลือกท าลายบัตรได้เมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือก และค าสั่งแต่งตั้งแล้วเจ็ดวัน 
 
 
       ........................................................................................ 
 

หมวด ๘ 
การด าเนินงานในวันคัดเลือก 

 
๒๑. ให้คณะกรรมการการคัดเลือก น าหีบบัตรคัดเลือก บัตรคัดเลือก บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก และอุปกรณ์
การคัดเลือก ไปถึงที่คัดเลือกก่อนเวลาอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมงในวันคัดเลือก 
 
๒๒. ให้คณะกรรมการการคัดเลือกเปิดหีบบัตรคัดเลือกเพื่อตรวจสอบ และนับจ านวนบัตรคัดเลือกทั้งหมดก่อน
เริ่มเปิดการลงคะแนน 

/๒๓. ให้คณะกรรมการ... 



- ๗ - 
 
๒๓. ให้คณะกรรมการการคัดเลือกจัดแบ่งหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      ๒๓.๑ หน้าที่รักษาความสงบเรยีบรอ้ยในที่คัดเลอืก ได้แก่ การจัดระเบียบควบคุมดูแล และให้ความ
สะดวกแก่ผู้มีสิทธิคัดเลือก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 
      ๒๓.๒ หน้าที่ตรวจบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก ได้แก่ การตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก 
และให้มีผู้มีสิทธิคัดเลือกลงลายมือช่ือ ไว้เป็นหลักฐาน  
      ๒๓.๓ หน้าที่มอบบัตรคัดเลือก ได้แก่ การมอบบัตรคัดเลือกให้แก่ผู้มีสิทธิคัดเลือก โดยก่อนมอบ
บัตรคัดเลือก ต้องจัดให้มีการลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
      ๒๓.๔ หน้าที่ควบคุมดูแลคูหาลงคะแนน ได้แก่ การจัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนคัดเลือกใน
คูหาลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม 
      ๒๓.๕ หน้าที่ควบคุมหีบบัตรคัดเลือก ได้แก่ การควบคุมดูแลหีบบัตรคัดเลือก และอ านวยความ
สะดวกการหย่อนบัตรคัดเลือกของผู้มีสิทธิคัดเลือกใส่ลงหีบบัตรคัดเลือกแต่ละประเภทให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
      ๒๓.๖ หน้าที่การนับคะแนน และการประกาศผลการคัดเลือก 
      ๒๓.๗ หน้าที่การสรุปรายงานผลการด าเนินการ 

 
 

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

บทเฉพาะกาล 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้มีความประพฤติดีเด่น 
๑. ประกอบด้วย    : นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔ (ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕)     จ านวน   ๑   คน    

      : นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๓ (ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕)     จ านวน   ๑   คน      
                : นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๒ (ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕)     จ านวน   ๑   คน      
                : นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๑ (ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕)     จ านวน   ๑   คน 

๒. โดยให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
        ๒.๑ เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔  หรือเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๓   หรือเป็น
นักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๒  หรือเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๑ (ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕)  
        ๒.๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ    
        ๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อยและอัธยาศัยดี 
          ทั้งนี้  ให้หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔  หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๓  
หัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๒  และหัวหน้านักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๑ ร่วมกับคณะกรรมการ
รุ่นของช้ันปีตนเอง คัดเลือก และจัดส่งรายช่ือนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ในช้ันปีตนเอง ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของต าแหน่งที่พึงมีได้ เสนอผู้อ านวยการการคัดเลือก (ผ่านประธานกรรมการการคัดเลือก) 
ก่อนวันคัดเลือก 
๓.ผู้มีสิทธิคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้มีความประพฤติดีเด่น 
      ๓.๑ ข้าราชการต ารวจ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
                     (คัดเลือกได้ทุกช้ันปี ยกเว้น การคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลต ารวจช้ันปีที่ ๔ (ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๕ )  
      ๓.๒ นักศึกษาพยาบาลต ารวจให้เลือกได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในช้ันปีของตนเองเท่านั้น   
      ๓.๓ ประธานนักศึกษาพยาบาลต ารวจของปีการศึกษา๒๕๕๕  ร่วมกับคณะกรรมการรุ่นของตนเอง    
                     คัดเลือกได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในช้ันปีของตนเอง เท่านั้น  
๔. การใช้สิทธิ ให้ใช้ตามวัน เวลาที่ก าหนดเท่านั้น   

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


