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คำนำ
กองอัตรากำลัง เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการสังกัดสำนักงานกำลังพล จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้าง การ
แบ่งส่วนราชการ การจัดระบบการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การจัดทำแก้ไขปรับปรุงและ
ตรวจสอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การดำเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษและเงินประจำตำแหน่ง ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 6 ฝ่าย
1 กลุ่มงาน คือ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง และกลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
เนื ่ องจากคู ่ ม ื อปฏิ บ ั ต ิ งานของกองอั ตรากำลั งที ่ ใช้ อยู ่ ได้ จ ั ดทำครั ้ งสุ ดท้ าย เมื ่ อตุ ลาคม
พ.ศ.2557 ประกอบกับ ปัจจุบันนี้ได้มีระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของกองอัตรากำลังมีเพิ่มเติมขึ้นอีกมาก ดังนั้นเพื่อให้คู่มือการปฏิบัติงานของกองอัตรากำลังทันสมัย
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้ ผบก.อต. โดย พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก จึง สั่งการให้
ปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือการปฏิบัติงานของกองอัตรากำลังขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป
คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะสามารถอำนวยประโยชน์
แก่ ข ้ า ราชการตำรวจที ่เกี ่ย วข้อ ง รวมทั ้ ง ผู ้ ท ี่ ส นใจทุก ท่ า น ในการศึ ก ษาหาความรู้ เพิ ่ม เติม หากมี
ข้อเสนอแนะใด ยินดีรับด้วยความขอบพระคุณยิ่ง เพื่อจะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์และดีย่งิ ขึ้น
ต่อไป
กองอัตรากำลัง
พฤษภาคม พ.ศ.2561
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ฝ่ายเงินเพิ่มและ
เงินประจำตำแหน่ง

ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง

ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง

ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2

ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1
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สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการตำรวจ (สงก.ตร.)

สำนักงานกำลังพล
(สกพ.)

สำนักงานกำลังพล
(สกพ.)

กลุ่มงานกลั่นกรองบุคคล

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน

พ.ศ.2548

พ.ศ.2539

พ.ศ.2535

ประวัติความเป็นมาของกองอัตรากำลัง
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รายนามผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองอัตรากำลัง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
1. พล.ต.ต.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
2. พล.ต.ต.ครรชิต เสกสิทธิ์
3. พล.ต.ต.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง
4. พล.ต.ต.จิโรจน์ ไชยชิต
5. พล.ต.ต.บริหาร เสี่ยงอารมณ์
6. พล.ต.ต.ยงยศ นาคเฉลิม
7. พล.ต.ต.มนสัณ สุขกนิษฐ
8. พล.ต.ต.อุดม
ชัยมงคลรัตน์
9. พล.ต.ต.ประชา ชัชวาลา
10. พล.ต.ต.กัมพล ศรีเจริญ
11. พล.ต.ต.พรชัย ขันตี
12. พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์
13. พล.ต.ต.วิบูลย์ สีสุข
14. พล.ต.ต.สมพงษ์ วิถีประดิษฐ
15. พล.ต.ต.หญิง นิรมล แก้วผลึก
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15 ต.ค.2532 – 30 ก.ย.2534
1 ต.ค.2534 – 24 ต.ค.2537
25 ต.ค.2537 – 30 พ.ค.2540
31 พ.ค.2540 – 13 ต.ค.2542
14 ต.ค.2542 – 30 ก.ย.2544
1 ต.ค.2544 – 30 ก.ย.2546
1 ต.ค.2546 – 30 ก.ย.2547
1 ต.ค.2547 – 29 มิ.ย.2548
7 ก.ย.2552 – 14 พ.ย.2553
15 พ.ย.2553 – 30 ก.ย.2555
1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย.2557
1 ต.ค.2557 – 30 ก.ย.2558
1 ต.ค.2558 – 30 ก.ย.2559
1 ต.ค.2559 – 30 ก.ย.2560
1 ต.ค.2560 – 30 ก.ย.2561
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การกำหนดหน้าที่การงาน
ของ
กองอัตรากำลัง
กองอัตรากำลัง ประกอบด้วย
1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
1.2 งานบริหารงานบุคคล
1.3 งานคดีและวินัย
1.4 งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
1.5 งานการเงินและงานบัญชี
1.6 งานงบประมาณ
1.7 งานส่งกำลังบำรุง
1.8 งานสวัสดิการ
1.9 งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
1.10 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.11 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
1.12 งานศึกษาอบรม
1.13 งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลกำลังพลของข้าราชการตำรวจใน
สังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
1.14 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
1.15 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
1.16 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 มีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการ
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในส่วนบังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ
ได้แก่ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ กองบัญชาการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
2.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
2.2 ดำเนิ นการเกี ่ ยวกั บการวิ เคราะห์ เพื ่ อกำหนดจำนวนและระดั บตำแหน่ ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โครงสร้างการแบ่ง ส่ วนราชการ รวมถึงการยกร่า งกฎหมาย
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ระเบียบ ประกาศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งส่วนราชการหรือกำหนดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่
เขตอำนาจการรั บ ผิ ดชอบหรื อพื ้ นที่ ก ารปกครองของส่ ว นราชการ โดยเสนอข้ อ มูล หลั ก การ
ความเห็นและแนวทางในการพิจ ารณาในทางหลัก วิ ช าการและทางปฏิ บัติ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนรับผิดชอบในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน จำนวน
หรือระดับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และความก้าวหน้าในสายงาน ตามคำขอของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ
2.3 ติดตาม และประเมินผลการกำหนดตำแหน่ง เกณฑ์การวิเคราะห์ตำแหน่ง เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติ ตามข้อ 2.2 และการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่เป็นสายงานเฉพาะ
ของหน่วยงานต่าง ๆ
2.4 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการ
และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในส่วนปฏิบัติการ และส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
3.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
3.2 ดำเนิ นการเกี ่ ยวกั บการวิ เคราะห์ เพื ่ อกำหนดจำนวนและระดั บตำแหน่ ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ รวมถึงการยกร่างกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งส่วนราชการหรือกำหนดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ เขต
อำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ โดยเสนอข้อมูล หลักการ ความเห็น
และแนวทางในกาพิจารณาในทาง หลักวิชาการและทางปฏิบัติ เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนรับผิดชอบในเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน จำนวนหรือระดับ
ตำแหน่ ง คุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ ง และความก้ า วหน้ า ในสายงาน ตามคำขอของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ
3.3 ติดตาม และประเมินผลการกำหนดตำแหน่ง เกณฑ์การวิเคราะห์ตำแหน่ง เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติตามข้อ 3.2 และการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่เป็นสายงานเฉพาะ
ของหน่วยงานต่าง ๆ
3.4 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง
ศึกษามาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
4.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
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4.2 จั ดทำ แก้ ไข และปรั บปรุ ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง รวมทั ้ งตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.3 ให้ความเห็น หรือให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4.4 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
พิ เศษ เงินเพิ่มสำหรั บตำแหน่ งที่ประจำอยู ่ในต่ างประเทศ และตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษอื่น ๆ และ
เงินประจำตำแหน่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
5.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
5.2 ดำเนิ นการเกี ่ ยวกั บเงิ นเพิ ่ มพิ เศษ เงิ นเพิ ่ มสำหรั บตำแหน่ งที ่ ประจำอยู ่ ใ น
ต่างประเทศ และตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษอื่น ๆ และเงินประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 ให้ความเห็น หรือให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษเงิน
เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ และตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษอื่น ๆ และเงินประจำตำแหน่ง
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.4 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่ง ตัว
คน และอัตราเงินเดือน การผลิตอัตรากำลัง การลาศึกษาต่อ งานพนักงานราชการและลูกจ้าง และบัญชี
ถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ งานโครงการอัตรากำลัง งาน
จัดอัตรา รวมทั้งงานควบคุมตำแหน่งและตัวคนบรรจุจริง ตลอดจนงานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
6.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนผลิตอัตรากำลังข้าราชการตำรวจ และงาน
พิจารณากำหนดจำนวนอัตราเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการ
ผลิตอัตรากำลัง
6.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทำเนียบตำแหน่งและตัวคน งานควบคุมการตรวจสอบ
ตำแหน่งและตัวคนบรรจุจริงของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึ งการตรวจสอบควบคุม
ตำแหน่งและ ตัวคนบรรจุจริงของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง
6.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารอัตราเงิ นเดือนข้าราชการตำรวจ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง
6.6 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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7. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบการแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดโครงสร้างของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
7.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
7.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และการพัฒนาระบบงานของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
7.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบการแบ่งส่วนราชการ
และการกำหนดโครงสร้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้ง การ
ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งส่วนราชการหรือกำหนดหน่วยงาน
และอำนาจหน้าที่ ตลอดจนเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองของส่วนราชการใน
ภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7.4 ให้ความเห็น หรือให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการแบ่งส่วน
ราชการ และการกำหนดโครงสร้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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เลขประจำส่วนราชการของกองอัตรากำลัง
ส่วนราชการ
สำนักงานกำลังพล
กองอัตรากำลัง
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1
- ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2
- ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
- ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง
- ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
- กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน

เลขประจำส่วนราชการ
ตช 0009
ตช 0009.1
ตช 0009.11
ตช 0009.12
ตช 0009.13
ตช 0009.14
ตช 0009.15
ตช 0009.16
ตช 0009.17
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ส่วนที่ 2
ฝ่ายอำนวยการ
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ฝ่ายอำนวยการ
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ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานกำลังพล งานคดีวินัย
งานแผนงาน งานงบประมาณ งานศึกษาอบรม งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ โดยปฏิบัติ หน้าที่
ดังนี้
1. งานธุรการทั่วไป
2. งานสารบรรณ
3. งานนำสารและพลขับ
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานประวัติและบัตรข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และขอเลื่อนยศ
7. งานการลาและการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกจากราชการ
8. งานควบคุมและสรรหาอัตรากำลัง
9. งานวิเคราะห์เพื่อกำหนดจำนวนตำแหน่งและระดับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยเสนอข้อมูล หลักการ ความเห็น และแนวทาง
ในการพิจารณาตามหลักวิชาการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
10. งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
11. งานพิจารณาความชอบและงานเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง
12. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง
13. งานวางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับกำลังพลให้เหมาะสมเพียงพอกับงาน ใน
ความรับผิดชอบของกองบังคับการ
14. งานดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินัยและความผิดอย่างอื่น
15. งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีมีผู้ร้องเรียน หรือกล่าวโทษข้าราชการตำรวจ
พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ
16. งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง เอกสาร ข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษและความผิด
ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ
17. งานดำเนินการวางระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้มีระเบียบและมารยาทที่ดี
18. งานพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของ
กองบังคับการ
19. งานกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานของกองบังคับการ
20. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
ของกองบังคับการ
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21. งานวางแผนในการกำหนดหลักสูตรวิธีฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ในกองบังคับ
การและหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
22. งานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในกองบังคับการ
23. งานดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
24. งานดำเนิ นการให้ ข ้ าราชการตำรวจในสั งกั ดมี โอกาสไปศึ กษาต่ อ ณ สถาบั น
การศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศตามความเหมาะสมและจำเป็น
25. งานติดตามประเมินผลการจัดฝึกอบรม
26. งานจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณประจำปี และควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของกองบังคับการ
27. งานดำเนินการด้านเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภทของกองบังคับการ
28. งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจ่าย หรือสวัสดิการการเงิน
29. งานตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท
30. งานรับ – จ่ายเงินของกองบังคับการ
31. งานเก็บรักษาและนำเงินส่งกองการเงินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
32. งานบัญชีของกองบังคับการ
33. งานจัดหาและเบิกจ่ายพัสดุซึ่งได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของหลวงต่าง ๆ
34. งานจัดทำบัญชีสิ่งของหลวง
35. งานควบคุมดูแลการใช้ การซ่อม การเก็บ และบำรุงรักษาสิ่งของหลวงต่าง ๆ
รวมทั้งยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติเสมอ
36. งานจัดทำและเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
37. ดำเนินการวางแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของกองบังคับการ
38. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัย
39. ดำเนินการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้
หรือแก้ไขข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้
40. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ขั้นตอนการรับ – ส่งหนังสือเข้าออกของกองอัตรากำลัง
งานส่งออก

งานรับเข้า

รับทางไปรษณีย์

เจ้าหน้าที่นำส่ง

สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

โทรสาร

รับหนังสือจากฝ่ายและกลุ่มงาน
ในสังกัด อต.
ลงบัญชีคุมหนังสือส่งออก

ลงทะเบียนการรับเอกสาร

แยกเอกสาร

พิจารณาแยกเอกสาร แจกจ่าย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่นำส่ง

เสนอผบก.อต. สั่งการ

เจ้าหน้าที่นำส่ง

ส่งทางไปรษณีย์

ผู้รับเซ็นชื่อรับในสมุดคุมเอกสาร

เสนอ รอง ผบก.อต.
รับทราบและสั่งการ

หน่วยรับ ลงชื่อรับในสมุดคุม
เอกสารหรือลงชื่อ วันเวลารับ
เอกสารสำเนา

นำส่งเจ้าหน้าที่ บช.
เพื่อสำนักงานไปรษณีย์

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าที่นำส่งฝ่ายหรือกลุ่ม
งาน รับทราบและปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่นำส่งเก็บ
สมุดควบคุมเอกสาร

ผู้รับเซ็นชื่อรับในสมุดคุมเอกสาร

หลักฐานไปรษณีย์ลงชื่อ
รับใบนำส่ง
เก็บรวบรวมใบนำส่งไว้
เป็นหลักฐาน

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการรายงานโต้ตอบภายใน-ภายนอก
งานโต้ตอบหนังสือของหน่วยที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

พิจารณางานที่มิได้ระบุว่าเป็นของฝ่าย/
กลุ่มงานใด

ฝ่ายอำนวยการ
ดำเนินการทำหนังสือโต้ตอบ
ภายในหน่วย - ภายนอกหน่วย

ภายในหน่วย

ภายนอกหน่วย

สว., ผกก., ผบก. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนาม

ผบก.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสร็จสิ้น

กฎหมาย / ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548
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ขั้นตอนการลาของข้าราชการตำรวจในสังกัด
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
ฝอ.อต.,สง.ผบก.นว.ผบก.,รอง ผบก.
,ผบก.

ข้าราชการตำรวจกลุ่มงานในสังกัด อต.
(6 กก., 1 กลุม่ งาน)

ยื่นใบลาต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบวันลา
นำเสนอผู้มีอำนาจ
ลงนามอนุญาต
เก็บรวบรวมใบลา
เพื่อลงบัญชีคุมวันลา
แจ้งยอดการลาของข้าราชการ
แต่ละเดือน

เสร็จสิ้น

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
- ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
- ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม 2 ลักษณะที่ 2
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ
ตร. โดย ทพ. กำหนดแนวการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญราชการ ตามวันเวลาที่กำหนด
รวบรวมรายชื่อข้าราชการตำรวจใน
สังกัดทั้งหมดตามแบบฟอร์ม การขอฯ

จัดทำบัญชีประวัติรับราชการของผู้มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา
เหรียญจักรพรรดิมาลา

จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
การขอเครื่องราชฯ แต่ละชั้น
จัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอฯ โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Access

ตรวจสอบและรวบรวมบัญชีเสนอ
ผบช.สกพ. โดยผ่าน ผกก.ฝอ.สกพ.

ติดตามผลจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แจ้งผลการขอฯ แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน

บันทึกข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ใน
ระบบ Police และสำเนาประกาศใส่แฟ้ม ก.พ.7
เสร็จสิ้น
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กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2536 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือ ตร. 0009.224/ว 14 ลง 27 ก.พ.2557 แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การเสนอขอพระราชทานเครื ่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อ ั น เป็ น ที ่ เ ชิ ด ชู ย ิ ่ ง ช้ า งเผื อ ก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อั นมีเกียรติยศมงกุฎไทย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
ลูกจ้างประจำ และคู่สมรสข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่
---------------------------------การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อั นเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรี ยญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำและคู่สมรส
ข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2536 โดยถือปฏิบัติดังนี้
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีปกติให้ดำเนินการตามหนังสือ
ตร. ที่ 0009.224/ว 14 ลง 27 ก.พ.2557 โดยให้ใช้บัญชี 9 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่ า ด้ ว ย
การขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ พ.ศ.2536 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 เป็น
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานให้แก่ข้าราชการตำรวจ
2. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา ผู้ขอพระราชทานต้องลงรายละเอียด
ในบัญชีรายการประวัติตั้งแต่วันเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบันที่ขอพระราชทาน แม้จำนวน ปีที่รับ
ราชการจะเกินกำหนดการขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา (15 ปี) แล้วก็ตาม ก็ต้องลงรายการ
ประวัติ การรับราชการให้ครบถ้ วนจนถึงปีปัจจุบันที่ขอพระราชทาน พร้อมลงลายมือชื่อ พิมพ์ชื่อ
ตัว ชื่อสกุล ในวงเล็บและตำแหน่งเจ้าของประวัติไว้ท้ายบัญชีรายการประวัติของตนและให้จัดพิมพ์
บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาตามแบบที่ กำหนด
ลงในแผ่ น ดิ ส ก์ เก็ ต แล้ วส่ งให้ ฝ ่ ายประวั ติบ ุคคล ทพ.สกพ.โดยแยกต่ างหากจากรายชื ่อผู ้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ไปช่วยราชการ ในกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารให้แยกบัญชีจากกรณีปกติ โดยให้แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ กพ.ทราบภายในกำหนดเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบและทรง
มี พระราชวิ น ิจฉั ยก่อน เมื ่ อทรงมี พระมหากรุ ณาธิค ุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชานุญาตแล้ว ตร.จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานไปยัง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ต่อไป ทั้งนี้ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ไปช่วย
ราชการดังกล่าวจะให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดทำบัญชีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รวมกับข้าราชการตำรวจในสังกัดรายอื่นด้วย
4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา เหรียญจักรพรรดิ
มาลา ให้ แ ก่ ข ้ า ราชการตำรวจ ลู ก จ้ า งประจำ ให้ ด ำเนิ น การโดยผ่ า นการพิ จ ารณา ในรู ป
คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของหน่วย
5. การส่งเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้มี
หน้าที่จัดทำเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริ ยาภรณ์ เป็นผู้นำเอกสารเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ส่งงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. สกพ. โดยตรงเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ขอพระราชทานและจำนวนเอกสาร
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ถู กต้ อง หน่วยงานที ่ ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากส่ง
เอกสารแล้ว ให้ จัดส่งแผ่นดิสก์เก็ตสำรองข้อมูล (Backup Data) และแผ่นดิสก์เก็ตสำเนาข้อมูลส่ง
ส่วนกลาง จำนวนละ 1 ชุดเพิ่มเติม
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บัญชี 9
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
ลำดับ

ยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

1.

สิบตำรวจตรี

ร.ง.ม.

2.
3.

สิบตำรวจโท
สิบตำรวจเอก

ร.ง.ช.
ร.ท.ม.

4.

จ่าสิบเอก

ร.ท.ช.

บ.ม.

5.

- จ่าสิบตำรวจ
อัตราเงินเดือน
จ่าสิบตำรวจ
พิเศษ
- ดาบตำรวจ

ร.ท.ช.

จ.ม.

6.

ร้อยตำรวจตรี

บ.ม.

จ.ม.

7.
8.
9.
10.

ร้อยตำรวจโท
ร้อยตำรวจเอก
พันตำรวจตรี
พันตำรวจโท

จ.ม.
จ.ช.
ต.ม.
ต.ช.

-

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลือ่ นขั้นตรา

หมายเหตุ

ขอพระราชทานเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น 1. ต้องมีระยะเวลารับราชการ
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่
เข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวัน
1. เริม่ ขอพระราชทาน ร.ท.ช.
พระราชพิธีเฉลิมพระ2.ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5
ชนมพรรษาของปีที่ขอ
ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.
พระราชทานไม่น้อยกว่า
1. เริม่ ขอพระราชทานร.ท.ช.
60 วัน
2. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปี
2. ผูส้ ำเร็จการศึกษาจาก
บริบูรณ์ ขอ บ.ม.
โรงเรียนตำรวจให้นับ
3. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
เวลาราชการตั้งแต่วัน
บริบูรณ์ ขอ บ.ช.
เริ่มเข้ารับราชการตำรวจ
4. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ในระหว่างที่กำลังศึกษา
บริบูรณ์ ขอ จ.ม.
อยู่ในโรงเรียน
3. เกณฑ์การขอพระราชทานที่
กำหนดไว้ตามชั้นยศ
ให้รวมถึงว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย
4. ลำดับ 6 ซึ่งกำหนดระยะ
เวลาเลื่อนชั้นตรา 5 ปี
หมายถึงต้องดำรงตำแหน่ง
ในระดับนั้น ๆ รวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของปีที่จะ
ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า
60 วัน
- ลำดับ 16-18 การขอกรณี
ปีที่เกษียณอายุราชการตาม
ข้อ 4 ให้ขอปีติดกันได้
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ลำดับ

ยศ

11.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ท.ม.

-

พันตำรวจเอก
อัตรา
เงินเดือน
พันตำรวจเอก
พิเศษ
พันตำรวจเอก
อัตรา
เงินเดือนพัน
ตำรวจเอก
พิเศษ

ท.ช.

-

-

ป.ม.

พันตำรวจเอก
พิเศษ
เงินเดือน
ขั้นต้นของ
พลตำรวจตรี
พันตำรวจเอก
อัตรา
เงินเดือน พัน
ตำรวจเอก
พิเศษ
เงินเดือน
ขั้นต้น
ของพลตำรวจ
ตรี
- ดำรง
ตำแหน่ง
รองผู้บังคับ
การ
พลตำรวจตรี

ท.ช.

ป.ม.

ท.ช.

ป.ม.

-

ม.ว.ม.

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลือ่ นขั้นตรา

พันตำรวจเอก
12.

13.

14.

15.

16.

1. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ให้ขอได้ในปีก่อนปีเกษียณ
อายุราชการหรือในปีที่เกษียณ
อายุราชการเท่านั้น
1. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของ
พลตำรวจตรีมาแล้วไม่น้อย กว่า 5 ปี
1. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ม.

1. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช
3. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้น
อีก 1 ชั้นตราแต่ไม่เกินป.ช.
เว้นกรณีลาออก

หมายเหตุ
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง

เงื่อนไขและ
ระยะเวลาการเลือ่ นขั้นตรา

ลำดับ

ยศ

17.

พลตำรวจโท

-

ม.ป.ช.

1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
3. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้
ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก

18.

พลตำรวจเอก

-

ม.ป.ช.

1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช.
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
3. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ
สูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา

หมายเหตุ

การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ อั นเป็นที่ เชิ ดชูย ิ่ งช้ างเผือกและเครื่ องราช
อิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรี ยญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เพื่อเป็น
บำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำและคู่สมรสข้าราชการ
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่
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การจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7 เมื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือโอนมาเป็น
ข้าราชการตำรวจในสังกัด อต.
ฝ่ายอำนวยการ

ผู้ที่โอนมาเป็นข้าราชการ
ในสังกัด อต.
รับสมุดประวัติและก.พ.7
จำนวน 3 ฉบับ ของผู้รับโอนมา

ลงรายการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน

ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตำรวจในสังกัด อต.
จัดทำแฟ้มประวัติ และ ก.พ.7 จำนวน 3 ฉบับ
ส่งให้หน่วยงาน ตป.สง.ก.ตร.และฝ่าย
ประวัติบุคคล ทพ. จัดเก็บหน่วยละ 1 ฉบับ
เก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด 1 ฉบับ

ส่งให้หน่วยงาน ตป.สง.ก.ตร.และฝ่าย
ประวัติบุคคล ทพ. จัดเก็บหน่วยละ 1 ฉบับ

เก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด 1 ฉบับ

เมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้ายไปสังกัดอื่น ทำการ
บันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงส่งแฟ้มประวัติและ
ก.พ.7 ไปยังสังกัดใหม่
เสร็จสิ้น
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การลงรายการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการ อต.
ฝ่ายอำนวยการ

บรรจุแต่งตั้ง

รับคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมรายงาน

ลงทัณฑ์
การให้พ้นจาก
ราชการ/พักราชการ/
เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ถึงแก่กรรม
วันลา
รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การรับรองทายาท
การเลื่อนยศ
การลาออกจากราชการ
เพิ่มเติมคุณวุฒิ

เวลาราชการทวีคูณ
การเดินทางไป
ต่างประเทศ
การเลื่อนเงินเดือน
หรือเงินเพิ่มต่าง ๆ
การขึ้นและปลดทะเบียน
กองประจำการ

ค้นหาแฟ้มประวัติ, ก.พ.
7 จากที่จัดเก็บ

ลงรายการให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง
แก้ไขทำเนียบอักษรและ
ทำเนียบหน่วยงานให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
จัดเก็บสำเนาคำสั่งและ
แฟ้มประวัติ,ก.พ.7
จัดเก็บสำเนาคำสั่งและ
แฟ้มประวัติ,ก.พ.7

27

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.- รอง ผบก.
แต่งตั้งจากในหน่วย

ผบก.สั่งตัง้ คณะกรรมการ

แต่งตั้งจากนอกหน่วย
ฝ่ายอำนวยการ

กก.เสนอรายชื่อ

บันทึกความสมัครใจของ
ผู้รับการแต่งตั้ง
สอบถามต้นสังกัด

คณะกรรมการพิจารณา

ต้นสังกัดขัดข้อง
หรือไม่

จัดทำบัญชี เพื่อขอแต่งตั้งเสนอผบช.
สกพ. (ผ่าน ผบก.ทพ.)
ติดตามผล

รับสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
ลงรายการในแฟ้มประวัติ ก.พ.7
และระบบ Polis

เสร็จสิ้น

ผู้เกี่ยวข้อง
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การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามหนังสือ ตร.ที่ 0009.251/ว.36 ลง 27
มิ.ย.57 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนราชการตำรวจ
คำสั่ง ตร. ให้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ผบก.รับและสั่งการ

ผอ.ดำเนินการจัดทำข้อมูลพิจารณาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาระดับ บก. และร่าง
คำสั่งคณะกรรมการพิจารณา

ให้แต่ละฝ่ายดำเนินการส่งข้อมูลการ
พิจารณา ระดับ กก.

จัดทำข้อมูลชั้นย้อนหลัง 3 ปี เงินเดือนปัจจุบัน
เงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นและเสนอรูปแบบข้อมูล
บุคคลในรูปแบบ power point

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ระดับ บก.
ส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาขั้นเงินเดือนให้
สกพ. ตรวจสอบความถูกต้อง
สกพ. ตรวจสอบความถูกต้อง

ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ สกพ.

ส่งสำเนาคำสั่งขั้นเงินเดือนให้
ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. และ
ฝ่ายความชอบ ทพ.

ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ฝ่ายและ
กลุ่มงานในสังกัดทราบ

บันทึกรายการขั้น
เงินเดือนในแฟ้มประวัติ
ก.พ.7 และระบบ Polis
เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการขอเลือ่ นยศข้าราชการตำรวจ
สำรวจรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ส่งให้ บช.
ก่อนวันที่ 15 ของทุก ๆ เดือน
ตรวจสอบความถูกต้อง
จัดทำบัญชีเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

1.
2.
3.
4.

คำสั่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนปัจจุบัน
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศเดิม
สำเนา ก.พ.7

นำส่งให้ บช. ภายในกำหนด

ชั้นสัญญาบัตร

ชั้นประทวน

ฝอ.สกพ.ประมวลเรื่องเสนอ ผบช.สกพ. พิจารณา
ลงนามออกคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ

สกพ.ประมวลเรื่องเสนอ ผบช.สกพ.ลงนาม
สกพ.ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศแจกจ่าย
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

สกพ. ออกคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ

รับสำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ

รับสำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศแจกจ่ายผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ

แจกจ่ายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกรายการแต่งตั้งในแฟ้มประวัติ
กพ.7 และบันทึกในระบบ Polis
เสร็จสิ้น

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
- พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ด่วนที่สุดที่ 0009.254/ว 11 ลง 20 มี.ค.61
- ประกอบหนังสือ ตร. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการการดำเนินการเรื่องยศตำรวจ
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การขอพระราชทานยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
สำรวจรายชื่อผูส้ มควรขอพระราชทานยศประจำ
วาระเม.ย.และต.ค. ของทุกปี

รวบรวมรายชื่อ

คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ

จัดทำบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้อง
บช.
รวบรวมข้อมูลประมวลเรื่อง

ทพ.

พิจารณา เสนอ ตร.
เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี

ตร.
นายกรัฐมนตรี
นำความกราบบังคมทูลฯ
ขอพระราชทานยศ
รับสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

แจกจ่ายหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่มที่ 1 ลักษณะที่ 7 บทที่ 2
- หนังสือ ตร.ที่0006.345/049 ลง 5 ม.ค.2544 ข้อ 12 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอ
ขอพระราชทานยศ
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งานนโยบายและแผน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผน ตร., นโยบาย ตร.
สกพ.
กำหนดยุทธศาสตร์นโยบายและ
แผนปฏิบัติงาน

ฝ่ายอำนวยการ

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบและดำเนินการ
รวบรวมข้อมูล

จัดทำแผนการปฏิบัติงานของอต.
แจ้งให้ กก. และฝ่ายในสังกัดทราบ
และปฏิบัติตามแผน
ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
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การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
สกพ.
กำหนดตัวชี้วัดตามมิติด้านต่าง ๆ
ให้ อต. รับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบและดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานในสังกัด
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีในภาพรวมของ อต.
ส่งรายงานการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปีในภาพรวมของ บก. ให้ สกพ.
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การจัดทำงบประมาณประจำปี
งบรายจ่ายของงบประมาณ จำแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. งบรายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะจำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย คือ
1.1 งบบุ ค ลากร คื อ รายจ่ ายที ่ ก ำหนดให้จ ่ า ยเพื ่อ การบริ ห ารงานบุค ลากรภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2 งบดำเนินงาน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำเป็นรายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ค่ า ตอบแทน หมายถึ ง เงิ น ที ่ จ ่ า ยตอบแทนให้ แ ก่ ผ ู ้ ท ี ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านให้ ร าชการตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขึ้น เป็นต้น
- ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น บริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น
- ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่
คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเก็บเอกสาร แบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถยนต์ เป็นต้น
- ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ได้แก่ ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าเคเบิ้ลทีวี
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
1.3 งบลงทุน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช่น โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน
สระว่ายน้ำ สะพาน รั้ว บ่อน้ำ
1.4 งบเงินอุดหนุน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนั บสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอั น
เป็นสาธารณะประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนาและ
รายจ่ายที่ สำนักงบประมาณ กำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
1.5 งบรายจ่ายอื่น คือ รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด หรือรายจ่ายที่สำนัก
งบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล พัฒนาระบบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่าย
สำหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2. งบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ได้ตั้งไว้เพื่อจั ดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปไปใช้
จ่าย เช่น เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เงิน
เลื่อนขั้นระดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เงินทดรองเงินสมทบและเงินชดเชยข้าราชการ
เงินสมทบลูกจ้างประจำ เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายการเสด็จพระราชดำเนิน
และต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงิน
ราชการลับ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เป็นต้น
วงจรงบประมาณ
1. การทบทวน/วางแผนงบประมาณ
2. การจัดทำคำของบประมาณ
3. อนุมัติงบประมาณ
4. บริหารงบประมาณ
5. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณระดับกองบังคับการ
1. การจัดทำคำของบลงทุน เริ่มทำในเดือน มิ.ย.-ส.ค.ของทุกปี
- ตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนด
2. การจัดทำประมาณการขั้นต่ำประจำปี และการจัดทำงบบุคลกรภาครัฐ เริ่มทำในเดือน ต.ค.ม.ค.ของทุกปี
- ตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนด
3. การจัดทำรายละเอียดวงเงินงบประมาณและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เริ่มทำใน
เดือน ก.พ.- เม.ย.ของทุกปี
- ตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนด
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสำนักงบประมาณ เรื่องการเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ
ประจำปี
3. หนังสือสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ 0008.12/4894 ลง 28 พ.ย.2558
5. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
6. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณระดับกองบังคับการ
สงป.(งป.)/เจ้าภาพผลผลิต/โครงการ
ส่งหนังสือให้จัดงบประมาณประจำปี
(ประมาณเดือน ก.ค.ของทุกปี)

รวบรวมความต้องการครุภัณฑ์ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด
(ก.ค. – ส.ค. ของทุกปี)

ฝ่ายอำนวยการ
เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
และเสนอความต้องการครุภัณฑ์ ประมาณ
เดือน พ.ค. หรือ มิ.ย. ของทุกปี

จัดทำประมาณการขั้นต่ำประจำปี
และจัดทำงบบุคลากรภาครัฐ
(ต.ค. - ม.ค. ของทุกปี)
จัดทำรายละเอียดวงเงิน
งบประมาณและคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
(ก.พ. – เม.ย.ของทุกปี)

จัดประชุมให้ทุกฝ่าย/กลุ่มงานใน
สังกัดเสนอความต้องการครุภัณฑ์

ฝ่าย / กลุ่มงานในสังกัด
เสนอความต้องการครุภัณฑ์
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หมายเหตุ ในระหว่างปีงบประมาณประจำปี สามารถของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน หรือ ตร. เช่น ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรืออื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีเหตุผลความจำเป็นที่เหมาะสม
ตัวอย่างการจัดทำความต้องการครุภัณฑ์
- การของบเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ กรณีขอทดแทนตามอายุการใช้งาน
1. อายุครุภัณฑ์สำนักงาน 8 ปี
2. อายุครุภัณฑ์ยานพาหนะ สำหรับงานธุรการ 8 ปี
3. อายุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อายุ 5 ปี
ในช่วงเดือน มิ.ย.ของทุกปี ต้องเตรียมของบประมาณของอีก 2 ปีถัดไป

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ปี

58
ได้มา

59

ปีงบประมาณ พ.ศ.
60
61
62
ของบปี
63

63
ครบ
จำหน่าย

- การขอการของบเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ กรณีขอใหม่ ต้องมีเหตุผลความจำเป็นที่เหมาะสม
ข้อมูลที่ต้องจัดทำเพื่อประกอบการขอครุภัณฑ์
1. เหตุผลความจำเป็น เช่น ขอทดแทนเนื่องจากชำรุด/อายุการใช้งาน
2. ราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เช่น ใช้ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ
หรือ กระทรวงดิจิทัล หรือราคาตามท้องตลาด ต้องมีใบเสนอราคาประกอบจำนวน 3 ร้านขึ้นไป
3. ต้องมีเกณฑ์การจัดสรรและความพร้อมในการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่ขอ เช่น จัดสรรให้ฝ่าย
อำนวยการจำนวน........ตัว และมีพื้นที่ในการรองรับครุภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่
4. ข้อมูลสถานภาพต่าง ๆ เช่น สถานภาพครุภัณฑ์ สถานภาพกำลังคน
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ตัวอย่างความต้องการครุภัณฑ์
หน่วย ฝอ.อต.
ลำดับ

รายการ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

(จอไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)

หน่วย
จำนวน
นับ

5

เหตุผลความจำเป็น
ทดแทน ทดแทน ขอ
ชำรุด
ตามอายุ ใหม่

2

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่
2 (33 หน้า/นาที)

3

เครื่อง

3

เก้าอี้สำนักงาน ระดับ
รอง สว.

2

ตัว

4

อื่น ๆ

ทดแทนอายุ 5
ปีขึ้นไป



เครื่อง





คำชี้แจง



ทดแทนอายุ 5
ปีขึ้นไป 2
เครื่อง ขอใหม่
1 เครื่อง เนื่อง
จาก........
ทดแทนชำรุด
ซ่อมแซม ไม่
คุ้มค่า
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งานการเงินและพัสดุ
การเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินเดือน
เงินเดือนเป็นเงินค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ทางราชการจ่ายให้ เนื่องจาก
ข้าราชการได้ทำงานให้แก่ทางราชการ ซึ่งเป็นเงินที่กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายหมวดเงินเดือนและเงินเพิ่มประเภทต่าง ๆ ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 กฎหมายและระเบียบการเบิกจ่ายเงินเดือน พ.ศ. 2538
1.2 พระราชกฤษฎี กา การปรั บอั ตราเงิ นเดื อนของข้ าราชการ (ฉบั บที ่ 3)
พ.ศ.2555
1.3 ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการเบิ กจ่ ายค่ าตอบแทนพิ เศษของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตำแหน่ง พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
1.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550, ฉบับที่
3 พ.ศ.2552 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2553
1.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
2. เอกสารหรือหลักฐาน
2.1 บัญชีเงินเดือนสัญญาบัตร
2.2 บัญชีเงินเดือนประทวน
3. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
3.1 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนต้องทำการแก้ไขในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ให้แล้วเสร็จทุกรายการ พร้อมเตรียมข้อมูลการหักหนี้บุคคลที่ 3 เพื่อโหลดหนี้เข้าระบบฯ
3.2 ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน ต้องโหลดหนี้บุคคลที่ 3 ในระบบฯ หลังจาก
ที่ กง.สงป. ทำการคำนวณในระบบฯ แล้ว
3.3 ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ถ้ามีการตกเบิก ให้ทำการกรอกจำนวนเงิน
ตกเบิกในระบบฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของการตกเบิกที่ระบบคำนวณให้ รวมถึงรายการต่าง ๆ
ทุกรายการ
3.4 ภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน ต้องทำหนังสือและเอกสารที่พิมพ์ออกมา
จากระบบเบิกจ่ายตรงฯ แล้วนำส่งให้ กง.สงป.
3.5 ออกสลิปเงินเดือนให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง
3.6 ทำเช็คและหนังสือนำส่งเช็คเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ 3 หลังจาก
วันเงินเดือนออก 1 วัน พร้อมรายงานการนำส่งเงินกู้ธนาคาร ธอส. และการนำส่งเงินค่าน้ำ ค่าไฟ
และค่าบำรุงอาคารบ้านพัก ให้ สก. ทราบ
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4. นอกจากนั้นหากมีรายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น มีข้าราชการตำรวจย้ายเข้า
ออกหรือมีการเพิ่มขั้นเงินเดือนต้องรายงานไปยัง กง. เพื่อจะได้แก้ ไขบัญชีเงินเดือนให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง
การเบิกจ่ายเงินเดือนในหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
คำสั่ง

แก้ไขในระบบจ่ายตรงฯ

กง.สงป.คำนวณในระบบจ่ายตรงฯ

โหลดหนี้บุคคลที่ 3

ทำหนังสือและเอกสารแนบส่ง กง.สงป.

ทำเช็คและเอกสารการจ่ายหนี้บุคคลที่ 3

เสร็จสิ้น

กง.สงป.
รับหนังสือและเอกสาร
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การเบิกจ่ายเงินงบกลางเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
การรักษาพยาบาล หมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการ
ดำรงชีวิต ให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคเพื่อ
ประโยชน์ ด้านสาธารณสุขแต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กำหนดคำนิยาม “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลดังต่อไปนี้
1.ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือ
สารทดแทน ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัด
รักษาโรค
2.ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ดังกล่าว
3.ค่ารักษาทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค
แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการ
อื่นทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
5.ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
6.ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
7.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
8.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
1. ระเบียบและกฎหมาย
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2545 และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523, 2557 หนังสือเวียนและหนังสือซ้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจนถึงปัจจุบัน
2. เอกสารหรือหลักฐาน (ประกอบการเบิกจ่าย)
2.1 ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล (ฉบับจริง)
2.2 สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ, ทะเบียนบ้านผู้ป่วย (ครั้งแรกที่เบิกกับ
อต.)
2.3 สำเนาทะเบียนสมรส (ครั้งแรกที่เบิกกับ อต.)
2.4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
2.5 หนังสือรับรองเพื่อประกอบการเบิกจ่ายกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ (ถ้ามี)
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2.6 ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล (ถ้ามี)
(แบบ 7135)
3. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตาม พ.ร.ฎ. นี้ได้แก่
3.1 ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจำ ซึ ่ ง ได้ ร ั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งประจำจากเงิ น
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกระทรวง ทบวง กรม
3.2 ลู ก จ้ า งชาวต่ า งประเทศซึ ่ ง มี ห นั ง สื อ สั ญ ญาจ้ า งที ่ ไ ด้ ร ั บ ค่ า จ้ า งจากเงิ น
งบประมาณรายจ่าย และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้
3.3 ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ และทหารกองทุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย เงินเบี้ย
หวัด
3.4 บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ได้แก่
3.4.1 บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปี
บริบูรณ์ และยังมิได้สมรส) หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถซึ่งอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่นแล้ว
3.4.2 คู่สมรสชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ ย วกับ
การรักษาพยาบาล
3.4.3 บิดามารดาชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล
3.4.4 บุตรลำดับที่ 1 ถึง 3 โดยนับตามลำดับการเกิดก่อนหลังไม่ว่าจะเกิด
จากการสมรสครั้งใด
3.4.5 กรณีบุตรในจำนวนสามคน ที่มีสิทธิเสียชีวิตก่อนบรรลุนิติภาวะให้บุตร
ลำดับถัดไปมีสิทธิแทนบุตรที่เสียชีวิต
4. สถานพยาบาลที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้แก่
4.1 สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ของกระทรวง ทบวง กรม ขององค์การของรัฐ ของหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ของสภากาชาดไทย และคุรุสภา
4.2 สถานพยาบาลของเอกชน หมายความว่า สถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินยี่สิบห้าเตียง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการตามกฎหมายว่าด้ว ย
สถานพยาบาล
5. การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
5.1 ประเภทผู้ป่วยใน (IPD) ได้แก่ เข้ารับการรักษาพยาบาลค้างคืนในสถานพยาบาล
5.2 ประเภทผู้ป่วยนอก (OPD) ได้แก่ ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไปกลับ (ไม่พักค้าง
คืน)
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6. ข้อกำหนดและระเบียบการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
6.1 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นหนังสือรับรองการมีสิทธิ์ต่อสถานพยาบาลแทนการจ่ายเงิน เว้นแต่
6.1.1 ได้ทำเบิกจ่ายตรงไว้กับสถานรักษาพยาบาล (สแกนลายนิ้วมือ)
6.1.2 กรณีไม่อาจยื่นหนังสือรับรองมีสิทธิต่อสถานพยาบาลได้ทันก่อนออก
จากสถานพยาบาล ก็ให้สำรองจ่ายเงินไปก่อน และนำหนังสือรับรองการมีสิทธิ์พร้อมใบเสร็จรับเงิน
(ฉบับจริง) ขอรับเงินคืนจากสถานพยาบาลภายใน 90 วัน นับแต่วันจ่ายเงิน หากพ้นกำหนดให้
หมดสิทธิ์ในการขอรับเงินดังกล่าวคืน
6.1.3 กรณีสถานพยาบาลไม่มียา เลือด อื่น ๆ ที่ใช้ในการบำบัดรักษาอวัยวะ
เทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคจำหน่าย หรือไม่อาจตรวจทางห้องทดลอง หรือ เอ็กซเรย์
แก่ ผ ู ้ ป ่ ว ยเมื ่ อ แพทย์ ผ ู ้ ต รวจรั ก ษา หรื อ หั ว หน้ า สถานพยาบาลลงชื ่ อ รั บ รองตามแบบที่
กระทรวงการคลังกำหนดแล้วให้ผู้ป่วยซื้อหรือรับการเอ็กซเรย์ หรือทำการตรวจจากสถานที่อื่นซึ่ง
อยู่ในประเทศไทยแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกได้โดยแนบใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียม
ที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล
6.1.4 กรณีถูกสั่งพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อคดีถึงที่สุด ถ้า
ปรากฏว่า ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักราชการก็ให้นำใบเสร็จรับเงินโดยแนบสำเนา
คำสั่งประกอบการขอเบิกเงิน
6.2 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ กรณีไม่ทำเบิกจ่ายตรงไว้สถานพยาบาล ให้จ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินไป
ยื่นขอเบิกเงินและให้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวนเท่าจ่ายไปจริง ทั้งนี้กระทรวงการคลัง
อาจกำหนดอัตราให้เบิกได้ต่ำกว่าจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงก็ได้
6.3 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกจากสถานพยาบาลเอกชน ขอ
เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้
6.4 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในจากสถานพยาบาลเอกชนให้ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามนโยบายบูรณาการ
3 กองทุน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
6.5 ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน ในกรณีที่เป็นการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราวเพราะเหตุที่สถานพยาบาลของราชการมีความจำเป็นต้อง
ส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนให้เบิ กค่ ารักษาพยาบาลได้ต ามหลั กเกณฑ์และอั ต ราที่
กระทรวงการคลังกำหนด
7. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลจะต้องนำมาขอเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ชำระเงิน หาก
พ้นกำหนดจะนำมาเบิกจ่ายเงินไม่ได้
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิ
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีไม่ได้ทำเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาล
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ข้าราชการตำรวจในสัง กัด ผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายจะต้อง
ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดให้ปฏิบัติว่าด้วยการนั้น ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบการใช้ ส ิ ท ธิ ว ่ า ผู ้ ใ ช้ ส ิ ท ธิ ไ ด้ ข อเบิ ก สำหรั บ ตนเอง หรื อ บุ ค คลใน
ครอบครัวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกำหนดถูกต้องหรือไม่ เช่น การใช้สิทธิขอรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตร หรือขอใช้สิทธิสำหรับบุคคลใดในครอบครัวก็ต้อง
ตรวจสอบความเกี่ยวพันสำหรับบุคคลนั้น
2. การยื่นขอเบิกเงิน ผู้ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีหน้ าที่
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดยแยกการปฏิบัติดังนี้
2.1 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประเภท
ผู้ป่วยนอก ให้ผู้มีสิทธิยื่นคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินรักษาพยาบาลต่อผู้บังคับบัญชาที่มี
อำนาจรับรองตามกฎหมาย เมื่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเห็นว่าผู้ยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิได้รับเงิน
สวั ส ดิ ก ารเกี ่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี ่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลให้ผู้บังคับบัญชารับรองคำขอเสนอผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองให้ผู้มีสิทธิต่อไป
2.2 กรณี เข้ ารั บการรั กษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการประเภท
ผู้ป่วยภายใน
2.2.1 ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิ กเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกำหนดพร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลต่อผู้บังคับบัญชา
ที่มีอำนาจเป็นผู้รับรองการใช้สิทธิ
2.2.2 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธิ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ให้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว เสนอ
ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
2.3 กรณีการยื่นคำขอหนังสือรับรองตาม 1 และการยื่นใบเบิกเงินตาม 2 ถ้าผู้มี
สิทธิถึงแก่กรรมก่อนยื่นคำขอหนังสือรับรองหรือใบเบิกเงินดังกล่าว ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาท
ตามกฎหมายเป็นผู้ลงชื่อในคำขอหนังสือรับรองหรือในใบเบิกเงิน
3. อำนาจในการอนุมัติ ผบก. หรือรอง ผบก.ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ
แทนหัวหน้าหน่วยงานและควบคุมงานด้านการเงินของหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
4.1 ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบเบิกเงินของผู้ใช้สิทธิ จัดทำหนังสือขอเบิกเงินไป
กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน
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4.2 เมื่อกองการเงินแจ้งการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้
สิทธิ ผ่านระบบ Bizpayment ของธนาคารกรุงไทย
4.3 แจ้งผู้ใช้สิทธิทราบ
4.4 พิมพ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้สิทธิส่งคืนกองการเงินต่อไป
*********************************
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การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐบาล

ผู้ใช้สิทธิ์
ยื่นเบิก

ฝ่ายอำนวยการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

รวบรวมส่งเบิก กง.

โอนเข้าบัญชีผู้ใช้สิทธิ์

แจ้งผู้ใช้สิทธิ

ส่งหลักฐานการโอนเงินคืน

จัดเก็บหลักฐาน

โรงพยาบาลเอกชน

ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก

ถือปฏิบัติตามแนวทางของ สปสช.

เบิกไม่ได้
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การเบิกจ่ายเงินงบกลางเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรไว้ ดังนี้
1. ระเบียบและกฎหมาย
1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
1.2 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532
1.3 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533
1.4 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534
1.5 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
1.6 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
1.7 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
1.8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ.2551, 2552
1.9 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 201 ลง 15 มิ.ย.2553 กำหนดแบบ
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
1.10 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร
พ.ศ.2557
1.11 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว21 ลง 13 มิ.ย.57 ประเภทและอัตรา
เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
1.12 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว257 ลง 28 มิ.ย.59 ประเภทและ
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
1.13 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว371 ลง 22 ก.ย.60 แนวทางการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาใน
ระหว่าง ปีการศึกษา
1.14 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว22 ลง 12 ม.ค.61 ประเภทและ
อัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
1.15 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2560
2. เอกสารหรือหลักฐาน
2.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
2.2 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ และแบบหนังสือตอบรับแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219 และ
7220)
2.3 แบบหนังสือแจ้งเจตนา กรณีช่วย (แบบ 7221)
2.4 ใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาบุตร
2.5 ใบประกาศของสถานศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)

47

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีเบิกครั้งแรก)
2.7 สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเบิกครั้งแรก)
2.8 สำเนาทะเบียนสมรส,หนังสือรับรองบุตร (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส) (กรณีเบิกครั้ง
แรก)
2.9 เอกสารต่าง ๆ ของบุตร เช่น สูติบัตร, บัตรประจำตัวประชาชน(กรณีเบิกครั้งแรก)
3. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
3.1 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
3.2 ข้าราชการบำนาญ หรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
4. บุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ได้แก่
4.1 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
4.1.1 บุตรที่เกิดก่อนสมรสต่อมาบิดามารดาได้สมรสและจดทะเบียนสมรสมีสิทธิ
นับแต่วันจดทะเบียนสมรส
4.1.2 บุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร มีสิทธินับแต่วันจดทะเบียนรับรองบุตร
4.1.3 บุตรที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรของบิดาที่มีสิทธินับแต่วันที่พิพากษาถึงที่สุด
4.2 บุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี
4.3 บุตรที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษา (อายุครบ 3 ปี
บริบูรณ์ ในภาคเรียนที่สองหรือที่สามในปีการศึกษานั้นก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ การศึกษา
บุตรสำหรับปีการศึกษานั้น)
4.4 เฉพาะบุตรลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 โดยให้นับตามลำดับการเกิดก่อนหลังไม่ว่าจะ
เกิดจากการสมรสครั้งใด
4.5 กรณีบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวน 3 คน ที่มีสิทธิเสียชีวิตก่อนอายุครบยี่สิบห้าปี
บริบูรณ์ให้บุตรลำดับถัดไปมีสิทธิแทนบุตรที่เสียชีวิตนั้น
5. ประเภทของสถานศึกษา
5.1 สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า
5.1.1 มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ เ รี ย กชื ่ อ อย่ า งอื ่ น ในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ
5.1.2 วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่ นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยใน
สังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
5.1.3 โรงเรี ยนในสั งกั ดหรื ออยู ่ ในกำกั บของกระทรวงศึ กษาธิ การ มหาวิ ทยาลั ย
วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
5.1.4 โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของ
รัฐบาล ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
5.1.5 โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด
5.1.6 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ
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5.2 สถานศึกษาของเอกชน หมายความว่า
5.2.1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
5.2.2 โรงเรี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชนที ่ จ ั ด การศึ ก ษาในระบบ
โรงเรียนและให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
เงินบำรุงการศึกษา หมายความว่า
เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรื อที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า
เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่ งสถานศึกษาของเอกชนเรียก
เก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น
1. ค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถานศึกษาไม่ขอรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ
2. ค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถานศึกษาขอรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ
บุตร หมายความว่า
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายลำดับที่ 1-3 ซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกิน 25 ปี ยกเว้น
บุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
ปีการศึกษา หมายความว่า
ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กำกับ
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
6. การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตรา
6.1 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เบิกเงินบำรุง
การศึ ก ษาได้ เต็ ม จำนวนที ่ ไ ด้ จ ่ า ยไปจริ ง (ทั ้ ง นี ้ ต ้ อ งเป็ น ไปตามประเภทและไม่ เกิ น อั ต ราที่
กระทรวงการคลังกำหนด)
6.2 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เบิกเงิน
บำรุงการศึกษาได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง (ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกำหนด)
6.3 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ให้เบิกเงินค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง(ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด)
6.4 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับ
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ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง (ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
ประเภท และไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด)
6.5 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงิน ค่า
เล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง (ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัต ราที่
กระทรวงการคลังกำหนด) ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีตาม 6.2 หรือ 6.5 จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรก
เท่านั้น
7. การใช้สิทธิเบิก
7.1 กรณี ส ามี ห รื อ ภริ ย าต่ างเป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจำ ข้ า ราชการบำนาญ หรือ
ข้าราชการบำนาญพิเศษ ให้สามีเป็นฝ่ายใช้สิทธิเบิกแต่ผู้เดียว
7.2 กรณี ส ามี เป็ น พนั ก งานของรั ฐวิ ส าหกิ จ และภริ ย าเป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจำ
ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการบำนาญพิเศษ ให้ฝ่ายสามีเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกจากรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่
มีสิทธิที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจ นั้นต่ำกว่าสิทธิที่พึงจะได้รับให้คู่สมรสฝ่ายภรรยาที่เป็นข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจากทาง
ราชการ ได้เพิ่มเท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่
7.3 กรณีที่หย่าหรือแยกกันอยู่ โดยมิได้หย่าขาดกันตามกฎหมาย บุตรอยู่ในความปกครอง
หรือ ในความอุปการะเลี้ยงดูของฝ่ายใด ให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้ให้สิทธิเฉพาะบุตรที่อยู่ในความปกครองหรือ
ในความอุปการะของตนเท่านั้น
8. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
8.1 ตรวจสอบการใช้สิทธิว่า ผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กำหนด
8.2 ตรวจสอบคำขอเบิ กเงิ นของผู ้ ม ี ส ิ ทธิ ได้ ร ั บเงิ นสวั สดิ การได้ ใช้ ใบเบิ กตามแบบที่
กระทรวงการคลังกำหนดและตรวจสอบหลักฐานการขอรับเงินของสถานศึกษาที่นำมาขอเบิกนั้น เป็น
สถานศึกษาตามระเบียบที่ได้กำหนดหรือไม่
8.3 เมื่อหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการของผู้มีสิทธิถูกต้อง นำเสนอผู้บังคับบัญชาที่มี
อำนาจลงนามรับรอง เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม
8.4 การอนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนและควบคุมงานด้านการเงินของหน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เบิกเงินตรงต่อกองการเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
8.5 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้จัดทำหนังสือขอเบิกเงินไปกองการเงิน
สำนักงานงบประมาณและการเงิน ตามแบบที่กำหนด
8.6 เมื่อกองการเงินแจ้งการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้สิทธิผ่าน
ระบบ Bizpayment ของธนาคารกรุงไทย
8.7 แจ้งผู้ใช้สิทธิทราบ
8.8 พิมพ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้สิทธิส่งคืนกองการเงินต่อไป
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การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ฝ่ายอำนวยการ

รวบรวมเรื่อง

ตรวจสอบหลักฐาน

ทำใบเบิกส่ง กง.

กองการเงิน

กองการเงินแจ้งโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์

โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์

ส่งหลักฐานการโอนคืน กง.

ผู้ใช้สิทธิ์

เก็บหลักฐานการโอนเงิน
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การจัดหาพัสดุ
การซื้อและการจ้าง
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการ
รับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความ
รวมถึงการจ้าง ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้าง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.3 ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ ในฐานะอธิบดีหรือ
แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551
1.4 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
1.5 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
1.6 คำสั่ง ตร. ที่ 568/2560 ลง 18 ก.ย.2560 เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 ขอรับความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง /ประมาณราคา
2.2 ขออนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ eGP /จัดทำ PO กรณีวงเงินเกิน 5,000 บาท
2.4 ส่งของ/ส่งมอบงาน/ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
และลงระบบ GFMIS กรณีจัดทำ PO
2.5 จัดทำหน้างบและขออนุมัติเบิกจ่าย
2.6 ทำหนังสือขอเบิกเงินไปกองการเงิน
2.7 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
2.8 ส่งใบเสร็จรับเงินให้กองการเงิน
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หน่วยงาน/กลุ่มงานในสังกัด
เสนอความต้องการใช้ของฝ่าย/
กลุ่มงานในสังกัด
ขอรับความเห็นชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้างและประมาณราคา
ขออนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วงเงินงบประมาณที่ผบก.อนุมัติได้ เป็นไปตามคำสั่ง ตร.
562/2560 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุใน
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ eGP /จัดทำ PO กรณีวงเงินเกิน
5,000 บาท
ส่งของ/ส่งมอบงาน/ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
และลงระบบ GFMIS กรณีจัดทำ PO

ส่งเรื่องเบิกไปกองการเงิน

กองการเงิน

โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบ KTB Corporate Online

ส่งใบเสร็จรับเงินให้กองการเงิน

53

3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.1 ใบเสนอราคา
3.2 เอกสาร printout จากระบบ eGP
3.3 ใบ PO จากระบบ GFMIS
3.4 ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
3.5 รายงานตรวจรับพัสดุ

54

การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ
การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ด ำเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทาง
ราชการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ
งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดง
รายการ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือ
ทะเบียนไว้ประกอบ รายการด้วย สำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิด
ในบัญชีเดียวกันก็ได้
(2) กรณีเป็นครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่จะกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ตามระบบ FSN แล้ว
รายงานให้กองการเงินเพื่อลงทะเบียนคุมเลขในระบบ GFMIS
หลังจากได้เลขในระบบ GFMIS แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบี ยนคุมพัสดุ รายการ
ครุภัณฑ์ตามประเภท ในระบบ POLIS
2. การเบิกจ่ายพัสดุให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก
(๑) การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม พัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ผู้จ่ายพัสดุ
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุก
ครั้ง ที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
หากเป็นครุภัณฑ์ ให้แต่ละฝ่ายจัดทำใบเบิก (พธ.1-ต 713) แต่หากเป็นวัสดุ ให้แต่ละ
ฝ่าย ลงเบิกในสมุดคุมเบิกวัสดุ
(2) หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่น
ให้อยู่ในดุ ลพินิ จของหั วหน้ าหน่ว ยงานของรั ฐนั้ น โดยให้รายงานคณะกรรมการวิน ิจฉั ย และ
สํานักงาน การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
(3) การให้ยืม หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จะกระทํามิได้
(4) การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผู้ให้ยืม
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๒. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(5) ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนํา พัสดุ นั้น มาส่ งคื นให้ใ นสภาพที่ ใช้ก ารได้
เรียบร้อย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้
คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและ
คุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภู ม ิ ภ าค ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
๒. ราชการส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ก ระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีกําหนด
3. หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
(6) การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะ
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้
ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมจะต้อง จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืม
(7) เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไป คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกําหนด
1. จัดทำใบเบิกพัสดุตามแบบที่กำหนดโดยให้ผู้เบิกลงชื่อและเสนอผู้มีอำนาจ
2. ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกไว้เป็นหลักฐานด้วย
การบํารุงรักษา ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุง ที่เหมาะสมและ
ระยะเวลาในการซ่อมบํารุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ซ่อมแซม ให้กลับมาอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานโดยเร็ว
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ลงทะเบียนคุมพัสดุที่ได้รับมาโดยแยกประเภทและชนิดกำหนด
หมายเลขครุภัณฑ์ตามระบบ FSN แล้วรายงานให้กองการเงินเพื่อ
ลงทะเบียนคุมเลขในระบบ GFMIS

กองการเงิน

แจ้งเลขในระบบ GFMIS กลับมายังหน่วย

ลงทะเบียนคุมพัสดุ รายการครุภัณฑ์ตามประเภท
ในระบบ POLIS
ให้กลุ่มงานต่าง ๆ ทำใบเบิก (พธ.1 – ต. 713) ครุภัณฑ์ /
ลงเบิกในสมุดคุมเบิกวัสดุ

หน่วยงาน/กลุ่มงานที่ขอเบิก

จ่ายให้แก่ฝ่าย/กลุ่มงานที่ขอเบิก

ตัดยอดคงเหลือในบัญชีให้ชัดเจน เพื่อสะดวก
ในการตรวจสอบบัญชีคุม
เสร็จสิ้น
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การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.3 ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ ในฐานะอธิบดีหรือ
แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551
1.4 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
1.5 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
1.6 คำสั่ง ตร. ที่ 568/2560 ลง 18 ก.ย.2560 เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1.7 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 ถึง มาตรา 517
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้ง

ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
หัวหน้าหน่วยพัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่
ตามความจําเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น

วันตรวจสอบ

ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก ของปีงบประมาณเป็นต้นไป

การตรวจสอบ

1.ตรวจการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือทะเบียนหรือไม่
มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น ต้องใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไป

วันรายงาน

เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต่วันเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

การรายงาน

1. รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุด
2. ส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด
3. ส่งสําเนารายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด

คำสั่ง
หัวหน้าส่วนฯ
แผนก / งาน

1. ทราบ
2. สั่งให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไป ถ้าปรากฎว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ
3. สั่งแต่งการเงิ
ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้
อเท็จจริง หากผลการตรวจสอบปรากฎว่
สดุชํารุด
นและพัสดุ
กอง/ ฝ่ายอำนวยการาพัอต.
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
4. ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของ
รัฐนั้นต่อไป
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การจำหน่ายพัสดุ
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา สั่ง
ให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา
๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่
หรืออุปกรณ์ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยการเจรจาตกลงราคากัน
การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่มีการจําหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่น
ของสภาพปั จ จุ บ ั น ของพั ส ดุ น ั ้ น ณ เวลาที ่ จ ะทํ า การขาย และควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคา
ตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มี การจําหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ค วามเห็นชอบ ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึ ง
ประโยชน์ ของหน่ ว ยงานของรัฐด้ว ย หน่ ว ยงานของรั ฐจะจ้า งผู ้ป ระกอบการที ่ใ ห้ บริ ก ารขาย
ทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย (๔) แปรสภาพหรือทําลาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า หน่วยงานของรัฐสั่งการ
เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือแล้วแต่กรณี
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การจําหน่ายเป็นสูญ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถ
ชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการ ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินการดังนี้
(ก) ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภู ม ิ ภ าค ให้ อ ยู ่ ใ นอํ า นาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของ
รัฐนั้นกําหนด
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ
และเมื่อได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย การลงจ่าย
ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อได้ดําเนินการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้ว
แจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนดด้วย
ในกรณี ท ี ่ พั สดุของหน่ว ยงานของรัฐเกิดการชํ า รุด เสื ่ อ มคุ ณภาพ หรื อ สู ญ ไป หรือไม่
จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบและได้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบ
อื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดย
อนุโลม
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ขั้นตอนการจำหน่าย
ขายทอดตลาด
วงเงินราคาได้มาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง แล้วตัดออกจากบัญชีคุมและระบบ POLIS

ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วตัดออกจากบัญชีคุม
และระบบ POLIS

ขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร
ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วตัดออกจากบัญชีคุมและระบบ POLIS

แลกเปลี่ยน

โอน
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินการวางแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศของกองบังคับการ
2. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ
ให้มีความทันสมัย
3. ดำเนินการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้า
มาใช้หรือแก้ไขข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้
4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ส่วนที่ 3
ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง
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ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต.
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ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 อต.
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ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง
ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง อต. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และ
กำหนดตำแหน่งของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. ดังนี้
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อกำหนดจำนวน
และระดับตำแหน่ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยเสนอข้อมูล หลักการ ความเห็น แนวทางในการ
พิจารณาตามหลั กวิช าการ และแนวทางปฏิบ ัติ เพื ่อ ประกอบการตัด สิน ใจของผู ้บ ัง คั บ บั ญ ชา
ตลอดจนรับผิดชอบ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง การแก้ไขระเบียบ ตร. หรือ
กฎหมายที่มีผลกระทบจาก การกำหนดตำแหน่ง ความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงานตามคำ
ขอของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร.
2. รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลการกำหนดตำแหน่ง และเกณฑ์การวิเคราะห์
ตำแหน่งเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามข้อ 1
3. รับผิดชอบงานวิชาการเกี่ยวกับการช่วยงานด้านระบบราชการ ในการเก็บข้อมูล เพื่อ
ศึกษา วิเคราะห์ สร้างหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการจั ดทำ
แผนงาน โครงการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งของ ตร.
4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง
หน่วยงาน
เสนอ ตร. ขออนุมัติวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง
รับเรื่อง / ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียด
เหตุผล / ความจำเป็น ภารกิจ/ปริมาณงาน, สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง, สถานภาพกำลังพล, กรอบตำแหน่งที่ต้องการ

สกพ. / อต.
รับเรื่อง / ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่ครบถ้วน
ข้อมูลครบถ้วน
หรือไม่

ทำหนังสือแจ้งกลับ

ครบถ้วน

รวบรวมข้อมูลกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การแบ่งส่วน,ภารกิจ,อำนาจหน้าที่, สถานภาพ
กำลังพล,ฯลฯ
ศึกษาข้อเท็จจริง เช่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูล / ประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)
วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งจากภารกิจของหน่วยงาน, ปริมาณงาน, คุณภาพของงาน, ความมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด เพื่อกำหนดกรอบจำนวนตำแหน่ง, ชื่อตำแหน่ง, หน้าที่ของตำแหน่ง, คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
, ยศ, เงินประจำตำแหน่ง/เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง (ถ้ามี)

กำหนดวิธีการวิเคราะห์ตำแหน่ง/แนวทางตัดโอนตำแหน่ง
ทำหนังสือแจ้งกลับ

ทำหนังสือแจ้งกลับ

สรุปผลการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชา

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับขั้น

ผบก.อต./เลขานุการฯ

ไม่เห็นชอบ
สกพ.
(อต.)

คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรอง
ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
/ไม่เห็นชอบ
ก.ตร.

เห็นชอบ
สง.ก.ตร./เลขาฯ
ทำเรื่องเสนอ

ทำประมวลเสนอ ตร.
ทำหนังสือแจ้ง สง.ก.ตร.
อ.ก.ตร.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
พิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่ง
ระดับ รอง ผบก. ลงมา

พิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งระดับ
ผบก.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ก.ต.ช.
พิจารณาเห็นชอบการ
กำหนดจำนวนตำแหน่ง

หน่วยงานที่ขอวิเคราะห์ฯ /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตร.

เห็นชอบ
/ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

สง.ก.ตร.
เลขานุการฯ
สกพ.
(อต.)
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ

ทำหนังสือแจ้งมติ

แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลการวิเคราะห์
และกำหนดตำแหน่งในระบบ Polis
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ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
หน่วยงาน บช./บก.

พ.ร.ฎ./กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน

มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติม

สกพ.

(อต.)
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ

รับเรื่องตรวจสอบข้อเสนอ เหตุผล/ความจำเป็น
ของหน่วยงานโดยเปรียบเทียบกัน
ตรวจสอบรายละเอียดเปรียบเทียบกับระเบียบ ตร. ว่าด้วยกำหนดอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ(ปัจจุบัน) และ พ.ร.ฎ/กฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทำหนังสือขอข้อมูล
เพิ่มเติม/เชิญประชุม

ไม่เหมาะสม/ซ้ำซ้อน

มีความ
เหมาะสม/
ซ้ำซ้อนหรือไม่

เหมาะสม/ไม่ซ้ำซ้อน
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ตร. โดยจะต้องสอดคล้องกับอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด ระดับ บช./บก.
ตาม พ.ร.ฎ/กฎกระทรวงฯ แล้วแต่กรณี
ยกร่างระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ฯ
ทำตารางเปรียบเทียบระเบียบ ตร.(เดิม) กับร่างระเบียบ ตร.(ใหม่)
สกพ.
กองกฎหมาย

ลงนามหนังสือเสนอ ตร. เพื่อพิจารณา

มีหนังสือ อต. ประสาน กฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของร่างระเบียบฯ

ตร.

พิจารณามีความเห็นแจ้งกลับมาที่
อต. (ฝ่ายวิเคราะห์ฯ)

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น

ทำหนังสือประสาน กมค. เพื่อ
ออกเลขระเบียบ ตร.ฯ

สกพ.

อนุมัติ

เห็นชอบ/อนุมัติ
หรือไม่
ไม่อนุมัติ

กมค.
ออกเลขระเบียบ ตร.ฯ
หน่วยงานที่เสนอขอและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น

หน่วยงานที่เสนอขอ
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หน่วยงานในความรับผิดชอบของฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต. มีดังนี้
1. ส่วนบังคับบัญชา ได้แก่ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย
1.1 หน่วยงานระดับกองบัญชาการ ดังนี้
1.1.1 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 1.1.2 สำนักงานส่งกำลังบำรุง
1.1.3 สำนักงานกำลังพล
1.1.4 สำนักงานงบประมาณและการเงิน
1.1.5 สำนักงานกฎหมายและคดี 1.1.6 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ตำรวจ
1.1.7 สำนักงานจเรตำรวจ
1.1.8 สำนักงานตรวจสอบภายใน
1.2 หน่วยงานระดับกองบังคับการ ดังนี้
1.2.1 สำนักงานเลขานุการตำรวจ 1.2.2 กองการต่างประเทศ
1.2.3 กองสารนิเทศ
1.2.4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
ตำรวจแห่งชาติ
1.2.5 กองบินตำรวจ
1.2.6 กองวินัย
1.2.7 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
2. ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง ได้แก่ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
3. ส่วนการศึกษา ได้แก่ กองบัญชาการศึกษา และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
4. ส่วนบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ
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ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ตำแหน่งให้กับสถานีตำรวจ
หน่วยงาน
รับเรื่องเข้าฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ และพิจารณา
คำขอตามที่หน่วยเสนอ
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
หรือไม่

ถูกต้อง

แจ้งหน่วยที่เสนอข้อมูล

นำเรื่องเข้าคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองฯ

คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองฯ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
หรือไม่

อนุมัติ

ศึกษาข้อเท็จจริง เช่น ไปเก็บข้อมูลที่หน่วย
รวบรวมข้อมูล/เอกสาร
สรุปผลการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง
ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
เสนอผูม้ ีอำนาจพิจารณา

อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล
พิจารณาอนุมัติวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง

ก.ตร.
พิจารณาอนุมัติวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
ระดับ ผบก. ขึ้นไป
ก.ต.ช.
พิจารณาเห็นชอบ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
บันทึกเลขตำแหน่งใหม่และยกเลิกเลขตำแหน่งเดิม
ในระบบ Polis
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการ
รับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ
1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบของสถานีตำรวจ
2. การจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่
3. การย้ายสถานที่ตั้งที่ทำการของสถานีตำรวจ
4. การเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตำรวจ
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
รับเรื่องเข้าฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ และพิจารณาคำขอตามที่หน่วยเสนอ
ยกร่างประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขต
พื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ตร. ส่งให้ กม. ตรวจร่าง

กม.
ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
เสนอ ตร. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ ตร.ฯ และลงนามในหนังสือ
เรียน นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจ
เพื่อพิจารณาลงนามในร่างประกาศ ตร.ฯ
เสนอ ตร. ลงนามในหนังสือส่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้นำประกาศ ตร.ฯ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หน่วยงาน
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
รับเรื่องเข้าฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง

ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ และพิจารณาคำขอตามที่หน่วยเสนอ
ยกร่างระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วน
ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งให้ กม. ตรวจร่าง

กม.
ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
เสนอ ตร. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ ตร.ฯ
และลงนามในร่างระเบียบ ตร.ฯ
ออกเลขที่ กม.
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หน่วยงาน
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เอกสารในการเสนอเรื่องการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง ประกอบด้วย
1. หนังสือ ผบ.ตร. ที่อนุมัติให้นำเรื่องการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งเสนอ ก.ตร. หรือ อ.ก.ตร.
บริหารทรัพยากรบุคคล แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่ง
2. แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการเดิมและใหม่ (ถ้ามี)
3. ร่างกำหนดหน้าที่การงานเดิมและใหม่ (ถ้ามี)
4. บัญชีแสดงปริมาณงาน (ถ้ามี)
5. เกณฑ์การวิเคราะห์
6. บัญชีเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง มีดังนี้
6.1 กรณีการกำหนดตำแหน่งใหม่
6.2 กรณีขอตัดโอนและปรับระดับตำแหน่ง
6.3 กรณีขอปรับระดับตำแหน่ง
6.4 กรณีขอยกเลิกตำแหน่ง
7. บัญชีเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ถ้ามี)
8. บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ถ้ามี)
กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้องในการวิเคราะห์ตำแหน่ง ประกอบด้วย
1. พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 และมาตรา 67
2. พ.ร.ฎ. การแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.ฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2558 มาตรา 4
และ มาตรา 26
5. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการ
เทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจ
6.1 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงิน เพิ ่ม สำหรับตำแหน่งที ่มี เหตุพิ เศษตำแหน่ง ผู ้ ท ำ
หน้าที่สอบสวนคดี พ.ศ.2559 (ต.ส.ค.)
6.2 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านสอบสวน พ.ศ.2559 (ต.ด.ส.)
6.3 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่
นิติกร พ.ศ.2558 (พ.ต.ก.)
6.4 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำ
หน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ.2557 (ต.ต.ก.)
6.5 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านอารักขาบุคคลสำคัญ พ.ศ.2555 (ต.อ.บ.)
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6.6 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำ
หน้าที่ปกครองโรงเรียน พ.ศ.2554 (พ.ร.ต.)
6.7 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยพ.ศ.2553 (ต.ก.ภ.)
6.8 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2550 (ต.ว.ท.)
6.9 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ทางเรือ พ.ศ.2549 (ต.น.ร.)
6.10 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ทำลายวัตถุระเบิด พ.ศ.2549 (ต.ท.บ.)
6.11 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนักโดดร่ม
พ.ศ.2549 (ต.ด.ร.)
6.12 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนักประดาน้ำ
พ.ศ.2549 (ต.น.ด.)
6.13 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2548 (พ.ต.ส.)
6.14 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันปราบปราม สืบสวน และด้านจราจร พ.ศ.2548 (ต.ป.ป.) (ต.ส.ส.) (ต.จ.ร.)
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ฯลฯ
กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้องในการแก้ไขประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขต
อำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ประกอบด้วย
1. พ.ร.ฎ.การแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 4 และมาตรา 6
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้องในการแก้ไขระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการ
กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย
1. พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น กองบั ง คั บ การหรื อ ส่ ว นราชการอย่ า งอื ่ น ใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ส่วนที่ 4
ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
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ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
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ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของ ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา จัดทำแก้ไข ปรับปรุงมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารประเมิ น เพื ่ อ เลื ่ อ นระดั บ ตำแหน่ ง ควบ ตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่อง
ดังกล่าวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง,
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งควบ ปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง
รับเรื่อง / ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียด
รวบรวมข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎ ก.ตร., มติ ก.ตร.
ไม่ครบถ้วน

ครบถ้วน

ข้อมูลครบถ้วน
หรือไม่

ขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาข้อเท็จจริง
เสนอความเห็นผู้บังคับบัญชา
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สง.ก.ตร., อต. และ ทพ.
สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขคุณสมบัติฯ
, หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาตามลำดับชั้น
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
หรือไม่
อนุมัติ
ทำหนังสือแจ้ง สง.ก.ตร.
(พร้อมเอกสาร จำนวน 40 ชุด)

ก.ตร.

อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล

พิจารณาแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งระดับ รอง ผบก.ขึ้นไป

พิจารณาแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งระดับ รอง ผบก.ลงมา

แจ้งมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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ขั้นตอนการกรณีการหารือการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง, หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งควบ ปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเอง
รับเรื่อง / ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียด
รวบรวมข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎ ก.ตร., มติ ก.ตร.
ขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

ข้อมูลครบถ้วน
หรือไม่

ข้อมูล
ครบถ้วน

ศึกษาข้อเท็จจริง
เสนอความเห็นผู้บังคับบัญชา
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สง.ก.ตร., อต. และ ทพ.

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขคุณสมบัติฯ,
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
ประมวลเรื่องเสนอผู้บงั คับบัญชา
พิจารณาตามลำดับชั้น

สกพ.
พิจารณามีความเห็น
ประเด็นที่หารือยังไม่เป็นไปตามคุณสมบัติฯ,
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
มีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องนำเสนอ ก.ตร.พิจารณา
ทำหนังสือแจ้งหน่วยหารือหรือขอความเห็น
เพิ่มเติม เพื่อนำเข้า ก.ตร. พิจารณา

ไม่เป็นไปตาม
คุณสมบัติ

เป็นไปได้
ตามคุณสมบัติ
หรือไม่
เป็นไปตาม
คุณสมบัติ

สกพ.(อต.)
ประมวลเรื่องเสนอ ตร.

ประเด็นที่หารือสามารถดำเนินการได้ตาม
คุณสมบัติฯ, หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินฯ

นำเข้า ก.ตร. พิจารณา

แจ้งมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

แจ้งมติ ก.ตร. ให้หน่วยหารือดำเนินการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ทีม่ ีอายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึง ยศ ร.ต.อ.
ประมวลเรื่องเสนอ ตร. อนุมัติการดำเนินการ
(ประมาณเดือน ส.ค.ของทุกปี)
ตร.อนุมัติการดำเนินการ
ยกเว้น
หลักเกณฑ์
หรือไม่

ยกเว้น
หลักเกณฑ์

ไม่ยกเว้น
หลักเกณฑ์

หน่วยงานต้นสังกัดเสนอเรื่อง
ไปยัง บก.และบช.
บช.ต่าง ๆ เสนอเรื่องมายัง ตร. (ผ่านสกพ.)

ขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานตามอนุมัติ ตร.
1. วันที่ 10-28 ก.ย. แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทราบ
2. วันที่ 1 – 4 ต.ค. ให้ผู้ที่สมัครใจขอรับการคัดเลือกฯ ยื่นเรื่อง
ขอรับการคัดเลือกฯ ต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
3. วันที่ 5 – 8 ต.ค. ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่ได้รับเรื่องขอรับ
การคัดเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนเสนอผู้บังคับบัญชาระดับ บก. เพื่อ
ดำเนินการต่อไป
4. วันที่ 9 – 16 ต.ค. ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ บก. ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ขอรับการคัดเลือก ตรวจผลการประเมินฯ และ
พิจารณาใบรับรองแพทย์แล้วรายงานรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกส่งให้ ตร. (ผ่าน สกพ.), บช.ศ. ทราบ
5. วันที่ 17 ต.ค. – 15 มี.ค. ปีถดั ไป ให้บช.ศ. รวบรวมรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อกำหนดแนวทางการฝึกอบรมและ
ดำเนินการฝึกอบรม
6. วันที่ 18 – 31 มี.ค. ทุกหน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งว่าที่ยศ ร.ต.ต. โดยให้คำสั่งแต่งตั้งมี
ผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี

ประมวลเรื่องเสนอ ตร. อนุมัตินำเรื่อง
เสนอ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทำหนังสือแจ้ง สง.ก.ตร.
(พร้อมเอกสาร จำนวน 40 ชุด)
ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
สกพ. แจ้งมติ ก.ตร. ให้หน่วยงานที่ขออนุมัติ
ยกเว้นหลักเกณฑ์ฯ และบช.ศ. ทราบ
หน่วยงานที่ขออนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ฯ ส่ง
รายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผ่านการคัดเลือกให้
บช.ศ. ดำเนินการฝึกอบรมต่อไป

คำสั่งมีผล 1 เม.ย. ของทุกปี
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ส่วนที่ 5
ฝ่ายเงินเพิม่ และเงินประจำตำแหน่ง
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ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง
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ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ คือ ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นสำหรับข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในบางตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานไม่น่าภิรมย์ ยากลำบาก ตรากตรำ
เสี่ยงภัย เคร่งเครียด กดดัน หรือเป็นการทำงานที่สภาพการทำงานเสี่ยงอันตราย ทั้งต่อชีวิต
ร่างกาย อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย อาจก่อให้เกิดโรคจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียอวัยวะ หรือ
เป็นการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็น สาขาที่ขาดแคลน มีการ
สูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจำนวนมาก (อ้างอิง : ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ
ปี 2552)
เงินประจำตำแหน่ง คือ ค่าตอบแทนกำหนดขึ้น สำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งและ
ปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด เช่น ตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริหาร ซึ่งมี
ความรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารงาน แผนเงิน และแผนงานในองค์กรรวมทั้งตำแหน่งที่ต้องใช้
ความรู้ ความสามารถทางด้านอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ใน การกำหนดเงินประจำตำแหน่ง
คือ เพื่อลดความแตกต่ างของอัตราค่าตอบแทนของภาคราชการกั บอัต ราการตลาดและเพื่ อ
แก้ปัญหาการสูญเสียกำลังพลในภาคราชการในขณะนั้น (อ้างอิงสำนักงาน ก.พ.)
หลักเกณฑ์ในการกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ
แบ่งได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่มีสภาพการทำงานไม่น่าอภิรมย์ ยากลำบาก ตรากตรำ เสี่ยงภัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
เคร่งเครียด กดดัน ต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจสูง ได้รับอัตราเดือนละ 1,000 – 6,000
บาท
2. กลุ่มที่มีสภาพการทำงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างรุนแรง ต่อชีวิต และทรัพย์สิน ต้องใช้ความ
ชำนาญประสบการณ์สูงกว่ากลุ่มที่ 1 ได้รับอัตราเดือนละ 3,000 – 15,000 บาท
3. กลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานซึ่งต้องสร้างสมประสบการณ์ มีความชำนาญเฉพาะทางสูง เป็น
สาขา ที่ขาดแคลน ได้รับอัตรา เดือนละ 3,000 – 15,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ.
ปัจจุบนั ตร. มีตำแหน่งทีม่ ีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ ทั้งสิ้น 19 ประเภท
1. ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านป้องกัน
ปราบปรามด้านสืบสวนและด้านจราจร พ.ศ.๒๕๔๘ ให้ได้รับ ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร. ในอัตรา
ดังนี้
รองผู้กำกับการ
เดือนละ
4,700 บาท
สารวัตร
เดือนละ
4,000 บาท
รองสารวัตร
เดือนละ
3,500 บาท
ผู้บังคับหมู่
เดือนละ
3,000บาท
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2. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
(พ.ต.ส.) พ.ศ.2558
- ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขได้รับ พ.ต.ส. ตามตำแหน่งหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยไม่สูงกว่า
อัตราที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบ ส่วนจะได้รับเท่าใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายพิจารณา
กำหนดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี โดยทำเป็นประกาศ
3. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนักโดดร่ม (ต.ด.ร.)
พ.ศ.๒๕๔๙
ชั้นสัญญาบัตร
เดือนละ
7,000 บาท
ชั้นประทวน
เดือนละ
5,300 บาท
4. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนักประดาน้ ำ (ต.น.ด.)
พ.ศ.2549
นักประดาน้ำ มีสิทธิได้รับ ต.น.ด. นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ ตร. มีคำสั่งแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักประดาน้ำ
ชั้นสัญญาบัตร
เดือนละ
7,000 บาท
ชั้นประทวน
เดือนละ
5,300 บาท
5. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเรือ
(ต.น.ร.) พ.ศ.2549
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเรือมีสิทธิได้รับ ต.น.ร. ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ในเรือตรวจการณ์
ชั้นสัญญาบัตร
เดือนละ
3,500 บาท
ชั้นประทวน
เดือนละ
2,700 บาท
6. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุ
ระเบิด (ต.ท.บ.) พ.ศ.2549
ผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิดมีสิทธิได้รับ ต.ท.บ. ตั้งแต่วันที่ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตามข้อ 4 ของระเบียบและ ตร. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิด
ชั้นสัญญาบัตร
เดือนละ
10,000 บาท
ชั้นประทวน
เดือนละ
7,500 บาท
7. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ (ต.ว.ท.) พ.ศ.2550
ผู้กำกับการหรือเทียบเท่า
เดือนละ
5,600 บาท
รองผู้กำกับการหรือเทียบเท่า
เดือนละ
4,700 บาท
สารวัตรหรือเทียบเท่า
เดือนละ
4,000 บาท
รองสารวัตรหรือเทียบเท่า
เดือนละ
3,500 บาท
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบเท่า
เดือนละ
3,000 บาท
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8. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย (ต.ก.ภ.)
พ.ศ.2553
ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย มีสิทธิได้รับ ต.ก.ภ. ตั้งแต่วันที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตาม
ข้อ 3 ของระเบียบ และ ตร. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กู้ภัย
ชั้นสัญญาบัตร
เดือนละ
3,000 บาท
ชั้นประทวน
เดือนละ
2,300 บาท
9. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน
(พ.ร.ต.) พ.ศ.2554
รอง ผกก.
เดือนละ
2,000 บาท
สว.
เดือนละ
1,900 บาท
รอง สว.
เดือนละ
1,700 บาท
ผบ.หมู่
เดือนละ
1,500 บาท
10. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคล
สำคัญ (ต.อ.บ.) พ.ศ.2555
ชั้นสัญญาบัตร
เดือนละ
7,000 บาท
ชั้นประทวน
เดือนละ
5,300 บาท
11. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2557
(1) ตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ หมายความว่า ตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนดให้เป็น
ตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
(2) ข้าราชการตำรวจอาจได้รับ พ.ข.ต. ตามระเบียบ ดังต่อไปนี้
- พ.ข.ต. สำหรับตนเองในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ประจำอยู่
ในต่างประเทศ โดยให้ได้รับตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
- พ.ข.ต. สำหรับคู่สมรส โดยให้ได้รับในอัตราร้อยละ 30 ของอัตรา พ.ข.ต. ข้อ (1)
- พ.ข.ต. สำหรับบุตร โดยให้ได้รับสำหรับบุตรไม่เกิน 3 คน ในอัตราคนละร้อยละ
5 ของอัตรา พ.ข.ต. ข้อ (1) ให้ได้รับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นเข้ารับหน้าที่จนถึงวันที่พ้นจากหน้าที่
12. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ
สำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย (ต.พ.ต.) พ.ศ.2557
- รอง สว. ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายไม่น้อยกว่า
1 ปี ย้อนหลังสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี ย้อนหลังสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท
หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ย้อนหลังสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับเดือนละ 3,000 บาท
- สว. หรือ รอง ผกก. ซึ่งทำหน้าที่ ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ย้อนหลัง ให้ได้รับเดือนละ 4,500 บาท
- หรือ รอง ผบก. ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายไม่
น้อยกว่า 2 ปี ย้อนหลัง ให้ได้รับเดือนละ 6,000 บาท
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ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.พ.ต. ในระดับสูงขึ้น ให้ผู้นั้นรับ ต.พ.ต. ในอัตราเดิม
ไปจนกว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของระเบียบ
13. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ต่อต้านการก่อ
การร้าย (ต.ต.ก.) พ.ศ.2557
ชั้นสัญญาบัตร
เดือนละ
8,000 บาท
ชั้นประทวน
เดือนละ
6,000 บาท
14. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) พ.ศ.
2558
(1) รอง สว. ซึ่งทำหน้าที่นิติกรไม่น้อยกว่า 1 ปี ย้อนหลัง สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า
2 ปี ย้อนหลังสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท ไม่น้ อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับ
เดือนละ 3,000 บาท
(2) สว. หรือ รอง ผกก. ซึ่งทำหน้าที่นิติกรไม่น้อยกว่า 2 ปี ย้อนหลัง ให้ได้รับเดือนละ 4,500
บาท
(3) ผกก. หรือ รอง ผบก. ซึ่งทำหน้าที่นิติกรไม่น้อยกว่า 2 ปี ย้อนหลัง ให้ได้รับเดือนละ 6,000
บาท
15. ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน (ต.ด.ส.)
พ.ศ.2559
รอง สว. หรือเทียบเท่า
เดือนละ
12,800 บาท
สว. หรือเทียบเท่า
เดือนละ
14,400 บาท
รอง ผกก. หรือเทียบเท่า
เดือนละ
17,300 บาท
16. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี
(ต.ส.ค.) พ.ศ.2559
ผกก. หรือเทียบเท่า
เดือนละ
20,800 บาท
รอง ผบก. หรือเทียบเท่า
เดือนละ
25,000 บาท
17. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุนัขและม้า
ตำรวจ (ต.ส.ม.) พ.ศ.2560
รอง ผกก. – ผบ.หมู่
เดือนละ
3,000 บาท
18. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสัตว
แพทย์และสัตวบาล (ต.ส.พ.) พ.ศ.2560
รอง ผกก. – ผบ.หมู่
เดือนละ
3,000 บาท
19. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำการในอากาศ พ.ศ.
2561
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อัตราที่ได้รับ
(บาท)
2,800
ผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งศิษย์การบินชั้นประถม ให้ ชั้นสัญญาบัตร
ได้รับ ต.ศ.ถ.
ชั้นประทวน
2,100
5,500
ผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งศิษย์การบินชั้นมัธยม ให้ ชั้นสัญญาบัตร
ได้รับ ต.ศ.ม.
ชั้นประทวน
4,200
ผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนักบินประจำกอง ให้ได้รับ ระดับ ร.ต.ต.- ร.ต.อ. 11,000
ต.น.ก.
ระดับ พ.ต.ต. ขึ้นไป
13,200
ผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งครูการบินหรือนักบินลอง
ชั้นสัญญาบัตร
14,600
เครื่องให้ได้รับ ต.ค.บ.
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำการ
ในอากาศ ซึ่งเป็นผู้บังคับอากาศยาน ต้องเป็นผู้ที่ ระดับ ร.ต.ต. –
15,000
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบินประจำกอง หรือครูการบิน พล.ต.ต.
หรือนักบินลองเครื่อง ให้ได้รับ ต.อ.ก.
ระดับ ร.ต.ต.- ร.ต.อ. กึ ่ ง หนึ ่ ง ของ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนักบินสำรอง
นักบินประจำ
ระดับ พ.ต.ต. ขึ้นไป
กอง
ผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต้นหนอากาศ ให้ได้รับ ต.
ชั้นสัญญาบัตร
7,000
น.อ.
ผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งช่างอากาศ พนักงานวิทยุ ชั้นสัญญาบัตร
5,500
หรือพนักงานต้อนรับบนอากาศ ให้ได้รับ ต.น.อ.
ชั้นประทวน
4,200
ตำแหน่งผู้ทำการในอากาศ

ระดับ

ตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามประกาศ ก.พ.
เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2. ผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3. ผู้ปฏิบัติงานที่เรือนจำตามกฎหมายราชทัณฑ์ในกรมราชทัณฑ์ตามกลุ่มตำแหน่งที่ตกลงกับ ก.พ.
4. ครูการศึกษาพิเศษในทุกส่วนราชการ
5. ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
6. เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศในสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
7. ผู้ปฏิบัติการใต้น้ำในกรมศิลปากร
8. ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ
- นักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบินบนอากาศยานเป็นประจำ
- ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ (Avionics) บนเครื่องบินทดสอบเป็นประจำ
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- ช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบินบนอากาศยานเป็นประจำ
9. ผู้ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษาในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดกรมคุมประพฤติตามกลุ่มตำแหน่งที่ตกลง ก.พ.
10. ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
11. ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศในสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ
12. ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่เรือนจำตามกฎหมายราชทัณฑ์ในกรมราชทัณฑ์
13. ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
14. ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
15. ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
16. ผู้ ป ฏิ บ ัต ิ งานในสำนัก งานคุม ประพฤติ จั งหวัด สำนัก งานคุม ประพฤติจ ั งหวัด สาขา และ
สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล สังกัดกรมคุมประพฤติ
17. นิติกรในทุกส่วนราชการ
18. ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
เงินประจำตำแหน่ง มี 3 ประเภท
1. ประเภทบริหาร
1) บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารงานและดำรงตำแหน่งรองผู้บังคั บ
การหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2) บริหารระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารงานและดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับ
การ หรือเทียบเท่า
2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1) เงินวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ได้แก่ กลุ่มที่สำเร็จการศึกษาที่ไม่อาจมอบให้ผู้มีคุณวุฒิอื่นทำ
แทนได้และมีตำแหน่ง ชั้นยศ พ.ต.ท. ขึ้นไป เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น
2) เงินเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ได้แก่ กลุ่มที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมี
ตำแหน่งชั้นยศ พ.ต.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป เช่น ด้านการข่ าว ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการบิน
เป็นต้น
3. ประเภทวิชาการ
วิชาการในโรงเรียนตำรวจ ได้แก่ ตำแหน่งชั้นยศ พ.ต.ต. ขึ้นไป ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
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บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
1. ประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งระดับ ผกก. ขึ้นไป
ตำแหน่ง

อัตรา (บาท/เดือน)

บริหารระดับสูง
พล.ต.อ., พล.ต.ท.
พล.ต.ต.
พ.ต.อ. อั ต ราเงิ น เดื อ น พ.ต.อ.
(พิเศษ)
บริหารระดับกลาง
พ.ต.อ.

21,000
14,500
10,000
5,600

2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น
ตำแหน่ง

อัตรา (บาท/เดือน)

วช. และ ชช.
พล.ต.อ., พล.ต.ท.
พล.ต.ต.
พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.
(พิเศษ)
วช.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.

15,600
13,000
9,900

5,600
3,500

3. ประเภทวิชาการในโรงเรียนตำรวจ เช่น อาจารย์ เป็นต้น
ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ)
ขึ้นไป
รองศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.
(พิเศษ)
รองศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.อ. และ พ.ต.ท.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.อ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.ต.ท. และ พ.ต.ต.

อัตรา (บาท/เดือน)
13,000
9,900
5,600
5,600
3,500
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
มาตรา 67 อัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
อัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ
ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน
ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใด จะได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้
ในอัตราใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ
(2) พ.ร.ฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2558
มาตรา 9 ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งใด หากได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
และมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งนั้น
ตั้งแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับคำสั่งให้
ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่มีลักษณะงานวิชาชีพ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมือนหน้าที่หลัก
ของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เดิม ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งเดิมต่อไป
มาตรา 12 ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งและได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งประเภทเดียวกันและได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งที่ตนไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับ
เงินประจำตำแหน่ง ตามอัตราเดิมของตนต่อไป
ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ง ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาราชการแทนในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งต่างประเภทกันให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งเดิมต่อไป
นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาราชการ
แทน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือน
กรณีการมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร แต่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่อื่นและมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งพิจารณาประเด็นได้ ดังนี้
1. หากเป็ น การไปปฏิ บั ติ หน้า ที ่ใ นตำแหน่ง ที่ มี ส ิทธิได้ร ับ เงิน ประจำตำแหน่ง
ประเภทเดียวกันจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งต่อไป
2. หากเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ให้งด
จ่ายเงินประจำตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว
3. หากเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งต่ าง
ประเภทกัน จะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งได้ไม่เกินหกเดือน
(3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ข้อ 5 วรรคสอง ให้ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับ
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ข้อ 6 วรรคสอง ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 8 หรือ 8 ว หรือตำแหน่ง
ที่เทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจำตำแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
วรรคสาม ให้ข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งที่มี
ลักษณะเป็นงานสนับสนุนประเภทประสานงาน กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และงาน
มอบหมายพิเศษ และเป็นตำแหน่ง ที่เทียบเท่ากับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน
ระดับ 9 ขึ้นไป ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่ง ได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
ทั้งนี้ ไม่รวมตำแหน่งสำรองราชการ
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ขั้นตอนการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรา ๔๖,๗๑
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
หน่วยงาน
เสนอเรื่องเพื่อขอให้พิจารณากำหนดเงินเพิ่ม
ให้กับข้าราชการในสังกัด

สกพ.(อต.)
รับเรื่อง ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลเรื่องและ
ยกร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ

สกพ.

ไม่อนุมัติ

นำเรื่อง เสนอ ตร. เพื่อเสนอ ก.ตร. พิจารณา
อนุมัติ ร่างระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ

อนุมัติ

เสนอ ก.ตร. อนุมัติร่างระเบียบ ก.ตร.ฯ

แจ้งหน่วยงานที่เสนอขอ
อนุมัติ

-

เสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ร่าง
ระเบียบ ก.ตร.ฯ

อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาว่าสมควร
กำหนดเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ หรือไม่
อ.ก.ตร.กฎหมาย พิจารณาความถูกต้องร่างระเบียบ
ก.ตร.
อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล รับทราบกรณีมีการ
แก้ไขจากการประชุม อ.ก.ตร. กฎหมาย
ก.ตร. พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ไม่อนุมัติ
ยุติเรื่อง

ทบทวน

เห็นชอบ
เสนอ ประธาน ก.ตร. ลงนามร่างระเบียบ ก.ตร.ฯ
ให้มีผลบังคับใช้ (ยกเว้นกรณีที่ ตร. มีงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

ประมวลเรื่องเสนอ ก.ตร. เพื่อยุติเรื่องหรือทบทวนไป
กระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง หรือพิจารณาสั่งการ
ยุติเรื่อง

ทบทวน
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ส่วนที่ 6
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
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ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.
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ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่ง ตัวคนและอัตราเงินเดือน
การผลิตอัตรากำลัง การลาศึกษาต่อ งานพนักงานราชการและลูกจ้าง และบัญชีถือจ่ายของข้าราชการ
ตำรวจ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ แบ่งออกเป็น 7 งาน คือ
1. งานควบคุมตำแหน่งและตัวคนของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
2. งานควบคุมตำแหน่งและตัวคนของข้าราชการชั้นประทวน 1
3. งานควบคุมตำแหน่งและตัวคนของข้าราชการชั้นประทวน 2
4. งานผลิตอัตรากำลัง
5. งานพนักงานราชการและลูกจ้าง
6. งานบัญชีถือจ่าย
7. งานงบบุคลากร
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งานควบคุมตำแหน่งและตัวคน
ของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร / ชั้นประทวน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำทำเนียบตำแหน่งและตัวคน งานควบคุม
การตรวจสอบตำแหน่งและตัวคนบรรจุจริงของข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. งานธุรการและทะเบียนคุม
2. การจัดทำทำเนียบควบคุมตำแหน่งและตัวคน
3. การตรวจสอบและกันตำแหน่งเพื่อตัดโอนตำแหน่ง
4. การดำเนินการเมื่อมีการตัดโอนตำแหน่ง
5. การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การยกเลิกตำแหน่ง และการกำหนดตำแหน่งใหม่
6. การตรวจสอบและกันตำแหน่งเพื่อบรรจุตามคุณวุฒิ/การบรรจุแต่งตั้ง/การโอนมารับ
ราชการในสังกัด ตร.
7. การดำเนินการเมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งไปสำรองราชการ/คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
8. การดำเนินการเพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจใหม่/ผู้มีวุฒิ/โอนมารับราชการใน ตร.
9. การดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งเลื่อนยศ, เปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล
10. การตรวจสอบ กันตำแหน่งเพื่อจะมีคำสั่งพักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน/กลับ
เข้ารับราชการ
11. การดำเนินการเมื่อมีข้าราชการตำรวจถูกสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้
ก่อน/กลับเข้ารับราชการ
12. การดำเนินการเมื่อโอนไปรับราชการสังกัดอื่น เกษียณ ลาออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
ตาย
13. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ขั้นตอนการจัดทำทำเนียบควบคุมตำแหน่งและตัวคน

ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
ลงทะเบียนรับบัญชีกำหนดตำแหน่ง เช่น มติ ก.ตร.
ที่มีกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่
ทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
เลขที่ตำแหน่ง, ตำแหน่ง/หน้าที่, สายงานกลุ่มงาน, ระดับ
ตำแหน่ง, ยศ ชื่อ ชื่อสกุล, เลขที่บัตรประชาชน,คำสั่งแต่งตั้ง
สุดท้าย/วันมีผล
เก็บบัญชีกำหนดตำแหน่งเข้าแฟ้ม
เสร็จสิ้น

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบ
ตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ขั้นตอนการตรวจสอบและกันตำแหน่งเพื่อตัดโอนตำแหน่ง

ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
รับเรื่องจากหน่วยที่ขอตรวจสอบ
ตรวจสอบชื่อตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง หน้าที่
และสังกัดของตำแหน่ง
กันตำแหน่งในสมุดทำเนียบพร้อมทั้งหมายเหตุ
ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยย่อ
แจ้งผลตรวจสอบตำแหน่ง

หน่วยงานที่ขอตรวจสอบ

เก็บสำเนาบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบ
ตำแหน่งเข้าแฟ้มตามระบบ
เสร็จสิ้น

กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการ
ตำรวจ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมีการตัดโอนตำแหน่ง
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
เมื่อมีคำสั่งให้ตัดโอนตำแหน่งจาก ก.ตร.
,อ.ก.ตร. หรือ ตร.
รับเรื่อง
ตรวจสอบชื่อตำแหน่ง เลขตำแหน่ง หน้าที่
และสังกัดของตำแหน่ง
ถูกต้อง

ถูกต้อง
หรือไม่

สังกัด
ไม่ถูกต้อง

สังกัดใหม่

เขียนเลขตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง หน้าที่และสาย
งาน สังกัดของตำแหน่งใหม่ในสมุดทำเนียบ
พร้อมทั้งหมายเหตุโดยย่อ

สังกัดเดิม
ขีดฆ่าเลขตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ทำหน้าที่ และ
สังกัดของตำแหน่งเดิมในสมุดทำเนียบ พร้อมระบุ
หมายเหตุโดยย่อ

ยกเลิกข้อมูลเดิม

บันทึกข้อมูลใหม่

เก็บเอกสารคำสั่ง มติฯ เข้าแฟ้ม

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
เสร็จสิ้น

กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการ
ตำรวจ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การยกเลิกตำแหน่ง และการกำหนดตำแหน่งใหม่
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
เมื่อมีคำสั่งให้ตัดโอนตำแหน่งจาก ก.ตร.
,อ.ก.ตร. หรือ ตร.

รับเรื่อง
ตรวจสอบชื่อตำแหน่ง เลขตำแหน่ง หน้าที่
และสังกัดของตำแหน่ง

สังกัดเดิม

สังกัด

ขีดฆ่าเลขตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ทำหน้าที่ และ
สังกัดของตำแหน่งเดิมในสมุดทำเนียบ พร้อมระบุ
หมายเหตุโดยย่อ

สังกัดใหม่

เขียนเลขตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง หน้าที่และสาย
งาน สังกัดของตำแหน่งใหม่ในสมุดทำเนียบ
พร้อมทั้งหมายเหตุโดยย่อ

เก็บเอกสารคำสั่ง มติฯ เข้าแฟ้ม
เสร็จสิ้น
กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการ
ตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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การตรวจสอบและกันตำแหน่ง เพื่อบรรจุตามคุณวุฒิ/การบรรจุแต่งตั้ง/การบรรจุทายาท/
การโอนมารับราชการในสังกัด ตร.
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
ลงทะเบียนรับคำสั่งแล้วแจกจ่ายให้
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบชื่อตำแหน่ง เลขตำแหน่ง หน้าที่ และสังกัดของตำแหน่งว่าถูกต้องหรือไม่
ว่างหรือไม่ ในสมุดทำเนียบและฐานข้อมูล อต.

ไม่มีตำแหน่งว่าง

มีตำแหน่งว่าง
หรือไม่

มีตำแหน่งว่าง

ดำเนินการลงกันลงในสมุดควบคุมการกัน
ตำแหน่ง

ดำเนินการลงกันตำแหน่งไว้ในสมุดทำเนียบ
พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
แจ้งหน่วยที่ขอตรวจสอบและกัน
ตำแหน่งทราบและดำเนินการ

เก็บสำเนาบันทึกแจ้งผลฯ เข้าแฟ้ม
เสร็จสิ้น
กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 การรับสมัคร, ลักษณะที่ 4 การ
บรรจุ, ลักษณะที่ 13 ประวัติ
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การดำเนินการเมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย/การสั่งให้ประจำและให้สำรองราชการ
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
ลงทะเบียนรับคำสั่งแล้วแจกจ่ายให้
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบชื่อตำแหน่ง เลขตำแหน่ง หน้าที่ และสังกัดของตำแหน่งว่าถูกต้องหรือไม่
ว่างหรือไม่ ในสมุดทำเนียบและฐานข้อมูล อต.

ไม่มีตำแหน่งว่าง

มีตำแหน่งว่าง
หรือไม่

มีตำแหน่งว่าง

ดำเนินการลงกันลงในสมุดควบคุมการกัน
ตำแหน่ง

ดำเนินการลงกันตำแหน่งไว้ในสมุดทำเนียบ
พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
แจ้งหน่วยที่ขอตรวจสอบและกัน
ตำแหน่งทราบและดำเนินการ

เก็บสำเนาบันทึกแจ้งผลฯ เข้าแฟ้ม

กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

เสร็จสิ้น

1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561
3. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษเพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่
สถานะเดิม พ.ศ.2547 และ คำสั่ง ตร. ที่ 436/2548 ลง 20 มิ.ย.2548 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการ
ทางวินัย การสั่งให้ออกจากราชการและกำหนดแนวทางปฏิบัติ
4. ข้อบังคับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติว ่าด้วยการดำเนินการในระหว่างข้าราชการตำรวจสำรองราชการ
และเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้งภายหลังหมดเหตุสำรองราชการ พ.ศ.2552
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การดำเนินการเมื่อบรรจุข้าราชการตำรวจใหม่ / ผู้มีวุฒิ / โอนมารับราชการใน ตร.
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
รับเรื่อง
ตรวจสอบชื่อตำแหน่ง เลขตำแหน่ง
หน้าที่ และสังกัดใหม่
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง
หรือไม่

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

บันทึกข้อมูลชั้นยศ ชื่อ ชื่อสกุล คำสั่ง วันที่มีผล ลงในสมุด
ทำเนียบและในฐานข้อมูลฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง

เก็บสำเนาบันทึกแจ้งผลฯ เข้าแฟ้ม

เสร็จสิ้น

กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 3 การรับสมัคร, ลักษณะที่ 4 การ
บรรจุ, ลักษณะที่ 13 ประวัติ
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การดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งเลื่อนยศ, เปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล

ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
รับคำสั่ง

แก้ไขชั้นยศ ชื่อ ชื่อสกุล คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย บรรจุใหม่ แล้วแต่กรณีใน
สมุดทำเนียบ และลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง

เก็บสำเนาบันทึกแจ้งผลฯ เข้าแฟ้ม

เสร็จสิ้น

กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

104

การตรวจสอบกันตำแหน่งเพื่อมีคำสั่งพักราชการ /ให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับ
ราชการ
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
รับคำสั่ง

ตรวจสอบยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด
บันทึกข้อมูลการกันในสมุดทำเนียบ เขียน
รายละเอียดโดยย่อให้ทราบว่ากรณีใด
อัตราเงินเดือนเท่าใด
ลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฝ่ายควบคุม

เก็บสำเนาบันทึกแจ้งผลฯ เข้าแฟ้ม

แจ้งผลให้หน่วยงานที่ขอตรวจสอบ
และกันตำแหน่งทราบ

เสร็จสิ้น

กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547
3. หนังสือ สกพ. ที่ 0667.244/2522 ลง 14 มิ.ย.2539 เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ
หรือออกจากราชการไว้ก่อน
4. พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หมวด 3 การ
จ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ (มาตรา
21)
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การดำเนินการเมื่อข้าราชการตำรวจถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน /
กลับเข้ารับราชการ
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
รับคำสั่ง
กรณีพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน
เก็บเอกสารคำสั่งเข้าแฟ้ม
คำสั่งให้ปลดออกหรือไล่ออก

คำสั่งกลับเข้ารับราชการ

ขีดฆ่ายศ ชื่อ ชื่อสกุล ออกจากสมุดทำเนียบ
แก้ไขข้อมูลในสมุดทำเนียบและบันทึกใน
ระบบฐานข้อมูล
ลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังในสังกัดเดิม
พร้อมหมายเหตุให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยย่อ

เก็บสำเนาบันทึกแจ้งผลฯ เข้าแฟ้ม

เสร็จสิ้น
กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547
3. หนังสือ สกพ. ที่ 0667.244/2522 ลง 14 มิ.ย.2539 เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ หรือ
ออกจากราชการไว้ก่อน
4. พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หมวด 3 การ
จ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก ราชการไว้ก่อนและผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
(มาตรา 21)
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การดำเนินการเมื่อโอนไปรับราชการสังกัดอื่น เกษียณ ลาออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ตาย
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
ลงทะเบียนรับแล้วแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ขีดฆ่า ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ออกจากสมุดทำเนียบ
ในสังกัดเดิมพร้อมหมายเหตุการเปลี่ยนแปลง
และวันที่สูญเสีย
ลงรายการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง

เก็บสำเนาบันทึกแจ้งผลฯ เข้าแฟ้ม

เสร็จสิ้น

กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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การตรวจสอบและกันตำแหน่ง เพื่อรองรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจข้าราชการตำรวจชั้น
ประทวนผู้มีความสามารถด้านกีฬาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของ ตร.
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรตำแหน่ง
1. ให้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งว่างระดับ รอง สว. ในสังกัดเดิมของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มี
ความสามารถด้านกีฬาแต่ละรายตาม บช./ภ. หรือหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร. เป็นอันดับแรก หากไม่มี
ตำแหน่งว่างให้จัดสรรตามภูมิลำเนา หรือหน่วยข้างเคียง ตามลำดับ
2. ข้าราชการตำรวจชั้น ประทวนผู้มีความสามารถด้านกีฬาแต่ละรายจะต้องมีคุณสมบัต ิต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ
ขั้นตอนแนวทางดำเนินการจัดสรรตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
สก. ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ก. และ ตร. อนุ มั ติ ให้ดำเนินการ
คัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ พร้อมทั้งเอกสารแสดงคุณวุฒิพร้อมทั้งใบระเบียนผลการศึกษา หลักฐานแสดงคุณสมบัติ เพิ่มเติม
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในแต่ละกลุ่มสายงาน ให้ อต.
อต. พิจารณาจัดสรรตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเพื่อรองรับการดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. จัดทำบัญชีตำแหน่งว่างระดับ รอง สว. ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรตำแหน่ง
2. จัดการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย อต., ทพ. และ สก. เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ว่านักกีฬาแต่ละรายมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตามบัญชีตำแหน่งว่าง หรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาให้ได้ข้อยุติในการจัดสรรตำแหน่ง
3. ตรวจสอบและกันอัตราเงินเดือนรองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำบัญชีการกันตำแหน่งที่ใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มี
ความสามารถด้านกีฬา ส่งให้ ทพ. และ สก. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กฎหมาย/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการ
ตำรวจชั้นประทวน และการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการ
ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 4 การบรรจุ
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2559 ลง 16 ส.ค.59 บทที ่ 6 การคั ด เลือ กข้ า ราชการตำรวจชั ้ นประทวนผู้มี
ความสามารถด้านกีฬาเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
4. บันทึก ตร. ลง 8 ส.ค.61 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.163/12701 ลง
31 ก.ค.61 อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้น
ประทวน ผู้มีความสามารถด้านกีฬาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
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ขั้นตอนแนวทางดำเนินการจัดสรรตำแหน่งและอัตราเงินเดือนรองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้น
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีความสามารถดด้านกีฬาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
สก.
ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ก และ ตร.
อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงคุณวุฒิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อต.
ตรวจสอบความถูกต้อง และคุณสมบัติของนักกีฬาแต่ละราย
จัดทำบัญชีตำแหน่งว่างระดับ รอง สว. ในสังกัดเดิมให้ตรงตาม
คุณสมบัติของนักกีฬาแต่ละราย

อต., ทพ. และ สก.
ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬาแต่ละรายให้ตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. นักกีฬารายที่ 1 ตำแหน่ง...
2. นักกีฬารายที่ 2 ตำแหน่ง...
3. นักกีฬารายที่ 3 ตำแหน่ง..

พิจารณาจัดสรรตำแหน่งให้กับนักกีฬาแต่ละรายตามหลักเกณฑ์

อต.
ตรวจสอบและกันตำแหน่งตามที่ อต. ทพ. และสก.
ร่วมกันพิจารณาจัดสรรตำแหน่ง
กันอัตราเงินเดือนรองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นให้ได้รับเงินตามคุณวุฒิ

จัดทำบัญชีการกันตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้น
ให้ได้รับเงินตามคุณวุฒิ

ส่งให้ ทพ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่งให้ สก. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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หน้าที่และความรับผิดชอบงานผลิตอัตรากำลัง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกั บงานการผลิตและจัดสรรอัตรากำลัง และงานการ
ลาศึกษาต่อของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้
1. หมวดธุรการทั่วไปของฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานทะเบียนพล
1.3 งานการเงินและพัสดุ
1.4 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. หมวดการผลิตและจัดสรรอัตรากำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1 พิจารณาเกี่ ย วกั บการกำหนดจำนวนอัต ราและตำแหน่งที ่เปิด รับ สมัครและ
คัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจในกรณีหลักสูตร นรต., นรต.หญิง และนตท.
2.2 พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนอัตราและตำแหน่งเพื่อเปิดรับสมัครและ
สอบคัดเลือก และหรือสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในระดับต่าง
ๆ ในกรณีหลักสูตร
2.2.1 กอร. สายต่าง ๆ
2.2.2 ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้น
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอน.)
2.2.3 บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือผู้มีวุฒิ
ประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพล
ตำรวจ ชั้นประทวน
2.3 การดำเนินการประกอบด้วย
2.3.1 การจัดทำโครงการสรรหาและผลิตกำลังพลของ ตร.
(1) ตรวจสอบสถานภาพ ตำแหน่ง/อัตราเงินเดือน/ตัวคน
(2) พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการผลิตและสรรหากำลังพลโดย
คำนึงถึง นโยบาย ปัญหา ความขาดแคลน ลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนและ
อาจประสานงานขอทราบความต้องการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
(3) ประมวลเรื่องเสนอ ตร.เพื่อขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
(4) เมื่อ ตร. อนุมัติแล้วแจ้ง บช.ศ. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรับ
สมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน การดำเนินการเกี่ยวกับร่างประกาศรับสมัคร การพิจารณา
กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนการเลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง การฝึกอบรม
และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่ ตร.อนุมัติ
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2.3.2 การเสนอขออนุมัติโครงการสรรหากำลังพลของหน่วยงานต่าง ๆ
(1) หน่วยงานต่าง ๆ เสนอโครงการสรรหากำลังพลด้วยวิธีสอบแข่งขัน
หรือด้วยวิธีการคัดเลือก
(2) ตรวจสอบอัตราเงินเดือนและตำแหน่งที่จะใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง
พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความเห็นเสนอ ตร.
(2.1) ตร. อนุมัติหลักการ
- กันอัตราเงินเดือน/ตำแหน่ง
- แจ้งหน่วยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
(2.2) ตร. ไม่อนุมัติหลักการ
- แจ้งหน่วยเพื่อทราบ
2.3.3 พิจารณาจัดสรรกำลังพลที่ผลิตได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
(1) ตรวจสอบจำนวนข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรม
(2) ตรวจสอบข้ อมู ล สถานภาพกำลั งพล ตำแหน่ ง /ตั วคน ในแต่ ล ะ
หน่วยงานหรือสายงาน
(3) เสนอ ตร. เพื่อขออนุมัติจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
(4) แจ้งจำนวนที่ ตร. จัดสรรให้หน่วยงานทราบ เพื่อพิจารณาตำแหน่ง
ที่จะใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้ง
(5) ตรวจสอบตำแหน่ ง ที่ จ ะใช้ ร องรั บ การบรรจุ แต่ ง ตั ้ ง จั ด ทำบัญชี
ตำแหน่งเพื่อแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
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ขั้นตอนการจัดทำโครงการสรรหาและผลิตกำลังพลของ ตร.
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
ตรวจสอบสถานภาพ ตำแหน่ง ตัวคนข้าราชการตำรวจ จำแนกตาม
หน่วยงานหรือสายงาน

พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการสรรหาและผลิตกำลังพล
โดยคำนึงถึงนโยบาย ปัญหา ความขาดแคลนและความจำเป็นเร่งด่วน และ
อัตราเงินเดือนที่จะใช้รองรับการดำเนินการ
ประมวลเรื่องเสนอ ตร.
เพื่อขออนุมัติดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือก
ตร.
เมื่อ ตร. อนุมัติแล้วแจ้ง บช.ศ.
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ
1. การสรรหาและผลิตกำลังพล ประจำปีของ ตร. ได้แก่ นรต., นรต.หญิง และ นตท. ,
นนร., นักบินพาณิชย์, นสต. นักเรียนจ่าทหารเรือ เป็นต้น
2. นอกจากที่กล่าวข้างต้น อต. จะพิจารณาเสนอโครงการผลิตสรรหาและผลิตกำลังพล
ในกรณีอื่น ๆ เช่น กอต., กอน., กอร. และโครงการพิเศษต่าง ๆ
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ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการสรรหากำลังพลของหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงาน
เสนอโครงการสรรหากำลังพลด้วยวิธีการสอบแข่งขัน
หรือด้วยวิธีการคัดเลือก

ตรวจสอบอัตราเงินเดือนและตำแหน่งที่จะใช้รองรับ
การบรรจุแต่งตั้งพิจารณาเหตุผลความจำเป็นกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความเห็นเสนอ ตร.
ตร.
อนุมัติ

อนุมัติหลักการ
หรือไม่

กันอัตราเงินเดือนและตำแหน่ง

ไม่อนุมัติ

แจ้งหน่วยเพือ่ ทราบ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ
โครงการสรรหากำลังพลของหน่วยที่มีข้อมูลครบถ้วนต้องประกอบด้วย
1. จำนวนความต้องการ
2. คุณวุฒิ
3. ตำแหน่งที่จะใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง
4. วิธีการสรรหา
5. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
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การพิจารณาจัดสรรกำลังพลที่ ตร. สรรหาและผลิตได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
หน่วยงาน
ขอรับการสนับสนุนอัตรา
เงินเดือน
ตรวจสอบจำนวนข้าราชการที่สำเร็จการศึกษา
หรือการฝึกอบรม
ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพกำลังพลตำแหน่ง
ตัวคนในแต่ละหน่วยงานหรือสายงาน

ตร.

ประสานงานสอบถามความต้องการ
ของหน่วยงาน

แจ้งจำนวนที่ ตร. จัดสรรให้หน่วยงานทราบ
เพื่อพิจารณาตำแหน่งที่จะใช้รองรับ
การบรรจุและแต่งตั้ง
ตรวจสอบตำแหน่งที่จะใช้รองรับการบรรจุและ
แต่งตั้ง จัดทำบัญชีตำแหน่ง เพื่อแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวของดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ
เมื่อมีการผลิตและฝึ กอบรมข้ าราชการตำรวจหลักสูตรต่ าง ๆ ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ ว อต.
ดำเนินการประมวลเรื่องเสนอ ตร. เพื่อพิจารณาจัดสรรกำลังพลไปให้กับหน่วยต่าง ๆ
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หลักเกณฑ์ในการจัดสรรกำลังพลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มีดังนี้
1. จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยคำนวณการจัดสรรตามสัดส่วนของตำแหน่งว่าง
2. จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามเหตุผลความจำเป็น ปริมาณงาน สถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน และหน่วยขอรับการสนับสนุนถึงกำลังพลในกรณีเร่งด่วน
3. จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายของ ตร.

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๑. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
๒. พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๔
๓. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน
และชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
4. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.๒๕๕๔
5. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕61
6. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ , (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
7. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวชั้น
ประทวนและการการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้น
สัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๔๗
8. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
9. ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดี หรือ
แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
๑0. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.๒๕๔๗
๑1. ระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี พ.ศ.๒๕๕๖
- ลักษณะที่ ๓ การรับสมัคร
- ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ
บทที่ ๑ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ
บทที่ ๒ การสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
บทที่ ๓ การบรรจุข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตำรวจ
บทที่ ๔ การรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขันดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
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12. มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๒๕๕๗ บัญชีกำหนดอัตราเงินเดือน
สำหรั บ ผู ้ ส ำเร็ จ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษาของ ตร. และผู ้ ไ ด้ ร ั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.ตร. รับรอง
๑3. มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๙ บัญชีกำหนดอัตราเงินเดือน
สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจที่เข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรมในสถานศึกษาของ ตร.
14. มติ อ.ก.ตร.ตำแหน่งในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ เมื่อ ๒๐ มี.ค.๒๕๔๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๔๕
เมื่อ ๒๕ ก.ย.๒๕๔๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๒๕๔๖ (กำหนดวิชาชีพที่ขาดแคลน)
15. คำสั่ง ตร. ที่ ๑๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจ
16. หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๓๓/๑๕๒๐ ลง ๑ มี.ค.๒๕๔๔ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ
17. หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๓๓๓/ว ๗๐๗๗ ลง ๑ ก.ย.๒๕๔๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
18. บัญชีปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและ/
หรือได้รับยศในระดับที่สูงขึ้น
3. หมวดการควบคุมอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจของ ตร.
3.1 เมื่อหน่วยงานขอสนับสนุนอัตราเงินเดือน จาก ตร.
3.2 ตรวจสอบอัตราอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรว่ามี
อัตราเงินเดือนสนับสนุนเพียงพอหรือไม่ โดยพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นของหน่วยและ
นโยบายของ ตร.
3.2.1 กรณีไม่มีอัตราเงินเดือนสนับสนุน
แจ้งผลการตรวจสอบอัตราเงินเดือนให้หน่วยทราบ
3.2.2 กรณีมีอัตราเงินเดือน
- ดำเนินการกันอัตราเงินเดือนในสมุดคุมอัตรา ตร.
- แจ้งผลการตรวจสอบและการกันอัตราให้หน่วยทราบ
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การควบคุมอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจของ ตร.
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
ตรวจสอบจำนวนข้าราชการที่สำเร็จ
การศึกษาหรือการฝึกอบรม
ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพกำลังพลตำแหน่ง
ตัวคน ในแต่ละหน่วยงานหรือสายงาน
ไม่มีอัตราสนับสนุน

มีอัตราสนับสนุน

มีอัตราสนับสนุน
หรือไม่

ดำเนินการลงกันอัตราในสมุดคุม
อัตรา ตร.

แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยทราบ
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4. หมวดงานลาศึกษาของข้าราชการตำรวจ
4.1 งานลาศึกษาของข้าราชการตำรวจในสถานศึกษาภายในประเทศ
4.1.1 รับโครงการความต้องการผู้มีวุฒิสาขาต่าง ๆ จากหน่วยงานกองบังคับ
การหรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4.1.2 ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของโครงการฯ ในประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
(1) เหตุผลและความจำเป็น
(2) ตำแหน่งที่ใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้งผู้มีวุฒิตามโครงการ (วุฒิการศึกษา
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือไม่)
(3) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
4.1.3 ประมวลเรื ่ อ งเสนอ ตร.ภายในกำหนด 45 วั น นั บ ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ ไ ด้ รั บ
โครงการ
(1) ตร.อนุมัติโครงการ
- แจ้งให้งานควบคุมอัตราชั้นสัญญาบัตร หรืองานควบคุมอัตรา
ชั้นประทวน ฝ่ายความคุมอัตรากำลัง อต. ตรวจสอบ กันตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(2) ตร. ไม่อนุมัติโครงการ
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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การลาศึกษาของข้าราชการตำรวจในสถานศึกษาภายในประเทศ
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
รับโครงการความต้องการผู้มีวุฒิสาขาต่าง ๆ จาก
หน่วยงานกองบังคับการหรือเทียบเท่าในสังกัด
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

1. เหตุผลและความจำเป็น
2. ตำแหน่งที่ใช้รองรับการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้มีวุฒิตามโครงการ
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ที่ใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง

ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของโครงการ

ประมวลเรื่องเสนอ ตร. ภายในกำหนด 45 วัน

ไม่อนุมัติโครงการ

มีอัตราสนับสนุน
หรือไม่

อนุมัติโครงการ
แจ้งอนุมัติ ตร. ให้งานควบคุมตำแหน่งฯ กัน
ตำแหน่งและงานผลิตเพื่อกันอัตราเงินเดือน

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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4.2 งานลาศึกษาของข้าราชการตำรวจในสถานศึกษาในต่างประเทศ
4.2.1 รับโครงการความต้องการผู้มีวุฒิสาขาต่าง ๆ จากหน่วยงานกองบังคับ

การหรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4.2.2 ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของโครงการฯ ในประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
(1) เหตุผลและความจำเป็น
(2) ตำแหน่งที่ใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้งผู้มีวุฒิตามโครงการ (วุฒิการศึกษา
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือไม่)
(3) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
4.2.3 ประมวลเรื ่ อ งเสนอ ตร.ภายในกำหนด 45 วั น นั บ ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ ไ ด้ รับ
โครงการ
(1) ตร.อนุมัติโครงการ
- แจ้ ง ให้ ง านควบคุ ม อั ต ราชั ้ น สั ญ ญาบั ต ร หรื อ งานควบคุ ม อั ต รา
ชั้นประทวน ฝ่ายความคุมอัตรากำลัง อต. ตรวจสอบ กันตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(2) ตร. ไม่อนุมัติโครงการ
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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การลาศึกษาของข้าราชการตำรวจในสถานศึกษาในต่างประเทศ
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง
รับโครงการความต้องการผู้มีวุฒิสาขาต่าง ๆ จาก
หน่วยงานกองบังคับการหรือเทียบเท่าในสังกัด
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของโครงการ

1. เหตุผลและความจำเป็น
2. ตำแหน่งที่ใช้รองรับการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้มีวุฒิตามโครงการ
3. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ที่ใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง

ประมวลเรื่องเสนอ ตร. ภายในกำหนด 45 วัน
ไม่อนุมัติโครงการ

มีอัตราสนับสนุน
หรือไม่

อนุมัติโครงการ
แจ้งอนุมัติ ตร. ให้งานควบคุมตำแหน่งฯ กัน
ตำแหน่งและงานผลิตเพื่อกันอัตราเงินเดือน

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
1. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕61
“ข้อ 22 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาตามโครงการหากไม่
มีกรณีที่ต้องดำเนินการตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติหรือส่วนราชการใดหรือสำรองราชการในส่วนราชการใด ให้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ
ตำรวจผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งตามโครงการที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาทันทีที่สามารถ
ดำเนินการได้ และผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งตามโครงการไม่น้อยกว่าสองปี จึงจะแต่งตั้งไปดำรง
ตำแหน่งอื่นได้”
2. ระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี พ.ศ.๒๕๕๖
- ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ ๑๕ )
บทที่ ๒๙ การศึกษาของข้าราชการตำรวจในประเทศ
บทที่ ๔๕ การให้ข้าราชการตำรวจไปศึกษา ณ ต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัว
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งานพนักงานราชการและลูกจ้าง
หน้าที่และความรับผิดชอบงานพนักงานราชการและลูกจ้าง
1. การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
2. จัดทำบัญชีประกาศเกษียณลูกจ้างประจำ
3. การจัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ ของแต่ละปีงบประมาณ
4. การควบคุมตำแหน่งและตัวคนของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
5. การเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งและกลุ่มงานพนักงานราชการ
6. จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

ขั้นตอนและกำหนดเวลางานของงานพนักงานราชการและลูกจ้าง
การปฏิบัติ / เดื อน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัด สรรอัต ราว่างจากผลการเกษี ยณอายุราชการของข้าราชการตารวจ
1.1 ประมวลหนังสือและเตรียมข้อมูลข้าราชการตารวจที่เกษี ยณแต่ละปี งบประมาณ
1.2 ขออนุมติ ก.ตร. และแจ้ง คปร. ทราบ
2. จัด ทาบัญ ชีประกาศเกษี ยณลูก จ้างประจา
2.1 จัดทาหนังสือสารวจลูกจ้างประจาที่เกษี ยณแต่ละปี งบประมาณ
2.2 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจาที่ห น่วยส่งให้ และทาหนังสือให้ แต่ละหน่วยออกประกาศ
2.3 แจ้งผลการเกษี ยณให้ คปร. ทราบ
3. จัด ทาบัญ ชีถอื จ่ายค่ าจ้างลูก จ้างประจาของแต่ ละปีงบประมาณ
3.1 รวบรวมข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจา ทั้งเดือน เม.ย. และ ต.ค.
3.2 จัดทาบั ญชีถือจ่ายค่าจ้างประจาตามระเบี ยบกระทรวงการคลังฯ
4. จัด ทาบัญ ชีตาแหน่ งลูก จ้างประจาที่สามาถรถเปลีย่ นเป็นพนั ก งานราชการได้
เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ ให้ หน่ วยที่ได้ รบั การจัด สรรทราบ
5. จัด ทาข้อมูลกาลังคนภาครัฐ ให้ สานั ก งาน ก .พ.
6. รายงานผลการดาเนิ นการจ้างพนั ก งานราชการ ให้ สานั ก งาน ก.พ.ทราบ
7. ควบคุ มตาแหน่ งและตั วคนของลูก จ้างประจาและพนั ก งานราชการ
8. หากมีก ารเปลีย่ นแปลงชือ่ ตาแหน่ งและกลุม่ งานพนั ก งานราชการ
แจ้ง คพร. ทราบเพื่อขออนุมตั กิ ารเปลี่ยนกลุ่มงานพนักงานราชการ
9. ตรวจสอบตาแหน่ ง อัต ราค่ าตอบแทนและการกาหนดลัก ษณะงานและ
คุ ณ สมบัติ เฉพาะของกลุม่ งานของพนั ก งานราชการ
10. ตรวจสอบการปรับระดั บ การเปลีย่ นสายงาน(ชือ่ ตาแหน่ ง) และการปรับ
อัต ราค่ าจ้างของลูก จ้าง
11. รับรอง ค่ าตอบแทน/ค่ าจ้าง เหลือจ่าย ของพนั ก งานราชการและลูก จ้าง
12. แจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ ยวข้องกั บพนั ก งานราชการและลูก จ้างประจา
13. จัด ทากรอบอัต รากาลังพนั ก งานราชการ ภายใต้ อนุ มตั ิ คพร.

ตามที่หน่วยเสนอ
ตามที่หน่วยเสนอ
ตามที่หน่วยเสนอ
ตามที่หน่วยเสนอ
ตามที่สว่ นราชการที่เกีย่ วข้ องแจ้ง
จัด ทาทุก 4 ปี
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การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
ก.พ. – เม.ย.
เตรียมข้อมูลการเกษียณ
มิ.ย.
ขออนุมัติ ก.ตร. จัดสรรอัตราแล้วแจ้ง คปร.ทราบ

ก.ค.
รับสมัครสอบ
30 ก.ย.
เกษียณจริง
ต.ค.
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
หนั ง สื อ คณะกรรมการกำหนดเป้ า หมายและนโยบายกำลั ง คนภาครั ฐ (คปร.)ที่
นร 1008.4/11 ลง 1 เม.ย.2557 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ต.ค.2556 เห็นชอบมาตรการ
บริหารและพัฒนากำลั งคนภาครั ฐ (พ.ศ.2557 - 2561) ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดสรรอั ตรา
เงินเดือนว่างจาก ผลการเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ โดยให้องค์กรกลางบริหารทรัพยากร
บุคคล (ก.ตร.) พิจารณาจัดสรรอัตราเงินเดือนว่างจากผลการเกษียณอายุ สำหรับตำแหน่งตามเงื่อนไข
ที่กำหนด ดังนี้
ก. ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ข. ภารกิจในสถานีตำรวจในพื้นที่อำเภอในถิ่นทุรกันดารที่มิใช่ตัวจังหวัดและพื้นที่
อำเภอ ในเขตจังหวัด ที่ห่างไกลความเจริญ
ค. ภารกิจด้านการอารักขาและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ประทับ
ง. ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
จ. ภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติด
ฉ. ภารกิจที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการให้ คปร. ทราบภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่มี
มติ
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ลูกจ้างเกษียณอายุ
สำรวจข้อมูลลูกจ้างเกษียณ

สอบถามหน่วยรายงานข้อมูลลูกจ้างเกษียณ
ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยกับ
ฐานข้อมูล
แจ้งหน่วยออกประกาศเกษียณ

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
หน่วยเป็นผู้ดำเนินการประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากงาน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยให้ผู้มีอำนาจตามคำสั่ง ตร. ที่ 1๓๖๕/๒๕๓๗ ลง ๑๔ ธ.ค.๒๕๓๗ ข้อ ๑๔ เป็นผู้
ลงนาม
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การจัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ ของแต่ละปีงบประมาณ
รวบรวมและตรวจสอบคำสั่งทั้งหมด
เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และค่าจ้างที่ได้รับ ณ 1 ต.ค.
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแยกเป็นรายตัว
นำข้อมูลที่ได้จากคำสั่งขางต้นมาจัดทำบัญชีถือจ่ายฯ
เป็นรายตัว
สรุปข้อมูลค่าจ้างประจำ

จัดทำบัญชีตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
(แบบบัญชีหมายเลข 1 และหมายเลข 2)
นำเสนอ ตร. แล้วส่งให้กรมบัญชีกลาง

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0420.8/ว 126 ลง 9 ธ.ค.2552 ให้ส่วน
ราชการ ที่มีฐานข้อมูลลูกจ้างประจำในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (งานบัญชีถือจ่ายฯ) ของ
กรมบัญชีกลาง ส่งรายงานบัญชีหมายเลข ๑ (บัญชีสรุปยอดเงินงบประมาณตั้ง อัตราค่ า จ้ าง
ลู ก จ้ า งประจำ) และบั ญ ชี ห มายเลข ๓.๑ (บั ญ ชี ก ารจ่ า ยอั ต ราค่ า จ้ า งประจำรายอั ต รา) จาก
ระบบงานดั ง กล่ า ว ไปยั ง กรมบั ญ ชี ก ลาง เพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยค่ า จ้ า ง
ลูกจ้างประจำ และเป็นฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
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การควบคุมตำแหน่งและตัวคนของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
บันทึกข้อมูลจากประกาศเกษียณไว้
เป็นฐานของปีนั้น ๆ
รวบรวมข้อมูล ที่หน่วยรายงานมาระหว่างปี เช่น
ตาย ลาออก ออกด้วยเหตุทางวินัย
บันทึกลงฐานข้อมูล

แจ้งให้ คปร.ทราบการยุกเลิกอัตรา
ลูกจ้างประจำ

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 169 ลง 18 ต.ค.2556
แจ้งมติ ครม. เมื่อ 15 ต.ค.2556 เห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.25572561) สำหรับการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้าง ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากการ
เกษียณอายุและว่างโดยเหตุอื่นทุกส่วนราชการ และไม่ให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากงบประมาณ
ประเภทงบบุคลากร
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การเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งและกลุม่ งานพนักงานราชการ
ผู้มีอำนาจของหน่วยงานอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ
ตำแหน่ง/กลุ่มงาน พนักงานราชการ

อต. รวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน

ประมวลเรื่องเสนอ ตร. มีหนังสือ
แจ้ง คพร. ทราบ

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 7 วรรค 4 ,
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลง 28 ก.พ.2554 และ
หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ด่วนมาก ที่ นร 1008.5/คพร./90 ลง 4
ต.ค.2548
2.ในส่วนราชการระดั บ บช. เป็นอำนาจของผู ้บ ัญชาการ ตามระเบียบ ก.ตร.ว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
เป็นอำนาจของ ผบก. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ตามคำสั่ง ตร. ที่ 474/2553 ลง 30 ก.ย.
2553 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานพนักงานราชการ
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การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ตามข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗และข้อ
๑๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนดว่า ในการกำหนดจำนวนพนักงาน
ราชการ ส่วนราชการจะต้องจัดทำกรอบอัตรากำลังที่มีระยะเวลา ๔ ปี โดยพิจารณาถึงการใช้
กำลังคนในภาพรวมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภารกิจ ยุทธศาสตร์แผนงาน
โครงการของส่วนราชการ และเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ทำหน้าที่
เหมื อ น อ.ก.พ. กระทรวงพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบกรอบอั ต รากำลั ง ดั ง กล่ า ว ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ เห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการสามารถนำระบบพนักงานราชการไปใช้ได้อ ย่ าง
คล่องตัว ตามขั้นตอนต่อไปนี้
คพร.
(4)
สำนักงาน ก.พ.
(3)

พิจารณาอนุมัติ
กรอบ

ให้คำปรึกษา

อกพ. กระทรวง/คกก.
(2)

ส่วนราชการ
(1)

วิเคราะห์เสนอ
คพร.

แจ้งมติ คพร.
ให้ส่วนราชการ

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

วิเคราะห์ภารกิจ

ส่วนราชการกำหนดชื่อ
ตำแหน่ง คุณสมบัติสำหรับ
ตำแหน่ง และค่าตอบแทน

บริหารจัดการ
อัตรากำลัง พรก.

จัดทำกรอบ

-

สรรหา และเลือกสรร
ทำสัญญาจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
วินัย

กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/237
ลง 28 ก.ย. 2555 อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2559 ให้ ตร. จำนวน 413 อัตรา
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งานบัญชีถือจ่าย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลใน
ระบบจ่ายตรง เงินเดือนข้าราชการตำรวจ เสนอ ตร. เพื่อมอบหมายให้ ผบก.อต. ส่งร่างบัญชีถือ
จ่ายเงินเดือนดังกล่าวเสนอกรมบัญชีกลางเพื่อทราบ
๒. รับรองเงิน เดือ นเหลือ จ่ ายระหว่ า งปี ให้ข้าราชการตำรวจตามหนัง สื อ ตร. ด่วนที่สุ ด
ที่ ๐๐๐๙.๑๖๗/ว ๖๐ ลง ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๖ มีกรณีดังนี้
2.๑ การใช้อัตราเงินเดือนใหม่เพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ , การรับโอน
ข้าราชการจากหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติราชการในหน่วยงานสังกัด ตร. (เงินเดือน, เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ)
2.๒ การเบิ กจ่ ายเงิ นเดื อน กรณี ข ้ าราชการตำรวจได้ ร ั บการแต่ งตั ้ งจากหน่ วยนอก
งบประมาณ ตร.(บก.ทท., บก.รฟ., บก.ทล. และ บก.ปอท.) เข้ามาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานใน
งบประมาณ ตร.
2.๓ การเบิกจ่ายเงินเดือน กรณีข้าราชการตำรวจได้รับคำสั่งให้ได้รั บเงินเพิ่มพิเศษ เช่น
พ.ส.ร., พ.ป.ผ.เฉพาะสิทธิที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือย้อนหลังไปในปีงบประมาณที่
ผ่านมา
2.๔ การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินเพิ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ ที่มีการกำหนด
เพิ่มใหม่ตามมติ ก.ตร.
2.๕ การเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ และต่อมาได้มีคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ
2.๖ การเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ซึ่งได้กลับเข้ารับราชการตามเดิม และการดำเนินการทางวินัยถึงที่สุด โดยมีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๓. โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นนายพล เสนอ ตร.พิจารณาลงนามในร่างหนังสือ
เสนอนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือให้ตัดโอนอัตราเงินเดือน
๔. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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รับรองเงินเดือนเหลือจ่ายกรณีการใช้อัตราเงินเดือนใหม่เพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
ใหม่, การรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติราชการในหน่วยงานสังกัด ตร.
(เงินเดือน, เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ)
ตรวจสอบเอกสารคำสั่งบรรจุ, คำสั่งรับโอน, บันทึกประจำวัน,
สมุดลงเวลาการมาปฏิบัติงานวันแรกบรรจุ

ตรวจความถูกต้องในบัญชีรายละเอียด

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม (รอง ผบก.อต.)

แจ้งหน่วยงาน
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รับรองเงินเดือนเหลือจ่ายกรณีการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
หน่วยนอกงบประมาณ ตร. (บก.ทท., บก.รฟ., บก.ทล. และบก.ปอท.)
เข้ามาดำรงตำแหน่งในหน่วยงานในงบประมาณ ตร.
ตรวจสอบเอกสารคำสั่งแต่งตั้งและหนังสือการโอนอัตราเงินเดือน

ตรวจความถูกต้องในบัญชีรายละเอียด

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม (รอง ผบก.อต.)

แจ้งหน่วยงาน
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รับรองเงินเดือนเหลือจ่ายกรณีการเบิกจ่ายเงินเดือน กรณีข้าราชการตำรวจได้รับคำสั่งให้ได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษ เช่น พ.ส.ร., พ.ป.ผ. เฉพาะสิทธิที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบนั
หรือย้อนหลังไปในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตรวจสอบเอกสารคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เช่น พ.ส.น.,พ.ป.ฟ.
เฉพาะสิทธิที่เกิดขึ้นใหม่

ตรวจความถูกต้องในบัญชีรายละเอียด

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม (รอง ผบก.อต.)

แจ้งหน่วยงาน
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รับรองเงินเดือนเหลือจ่ายกรณีการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินเพิ่ม
พิเศษประเภทต่าง ๆ ที่มกี ารกำหนดเพิ่มใหม่ตาม มติ ก.ตร.
ตรวจสอบเอกสารคำสั่งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือเงินเพิ่ม
พิเศษประเภทต่าง ๆ ที่มีการกำหนดเพิ่มใหม่ตามมติ ก.ตร.

ตรวจความถูกต้องในบัญชีรายละเอียด

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม (รอง ผบก.อต.)

แจ้งหน่วยงาน

134

รับรองเงินเดือนเหลือจ่ายกรณีการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจ
ซึ่งถูกสัง่ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และต่อมาได้มีคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ
ตรวจสอบเอกสารคำสั่งให้กลับเข้าราชการ

ตรวจความถูกต้องในบัญชีรายละเอียด

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม (รอง ผบก.อต.)

แจ้งหน่วยงาน
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รับรองเงินเดือนเหลือจ่ายกรณีการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ถูกสั่งพักราชการ
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งได้กลับเข้ารับราชการตามเดิม และการดำเนินการทางวินัย
ถึงที่สุดโดยมีสทิ ธิได้รับเงินเดือนระหว่างพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตรวจสอบเอกสารการดำเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของข้าราชการ โดยมีหนังสือตอบรับจาก ก.ตร.
ประกอบการพิจารณา

ตรวจเอกสารที่นายกรัฐมนจรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายสั่งการให้จ่ายเงินเดือนไม่เกินครึ่ง หรือ
หนึ่งในสามของเงินเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้ายก่อน
ออกจากราชการ

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม (รอง ผบก.อต.)

แจ้งหน่วยงาน
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การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจประจำปี
ใช้งบประมาณงบบุคลากรที่ได้รับจัดสรรกับข้อมูลการเบิกจ่าย
เงินเดือนจริงจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

นำข้อมูลออกจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
(วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของเดือน ต.ค., เม.ย., ข้อมูลหมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๔)

สรุปข้อมูลที่นำออกจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด
คือบัญชีหมายเลข ๑ และบัญชีหมายเลข ๓.๑ จัดทำหนังสือเสนอ ตร. เพื่อมอบหมายให้ ผบก.อต. ส่ง
ร่างบัญชีถือจ่ายเงินเดือนดังกล่าว เสนอกรมบัญชีกลางเพื่อทราบ
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งานงบบุคลากร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำคำขอตั้งงบบุคลากรประจำปีงบประมาณในอนาคต
2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในงบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
3. เก็บผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร
4. จัดทำเอกสารคำชี้แจงเข้า ค.ร.ม.
5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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คำขอตั้งงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....
ประชุมหารือระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำคำขอข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ
ส่งคำขอตั้งงบประมาณให้ สงป.
พิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในระดับ ตร. เบื้องต้น
เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ
พิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในระดับ ตร. ในรายละเอียด
และให้คำชี้แจงต่อ จนท.สำนักงบประมาณ
ประสานสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดทำและแก้ไข
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ
สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
และพิจารณานำเสนอ คปร.
จัดทำข้อมูลชี้แจงคำขอตั้งงบประมารและร่วมชี้แจง
ชี้แจงงบประมาณฯ ต่อวุฒิสภา
ครม.ให้ความเห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
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ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในงบบุคลากร
ตรวจสอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายว่าได้รับ
งบประมาณในภาพรวมเท่าใด
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกับกรมบัญชีกลาง หากพบว่าหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ได้เบิก
เงินไปมากว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเจ้าหน้าที่จะประสานขอเงินงบกลางจาก
กรมบัญชีกลางมาเพิ่มเติม เพื่อมิให้วงเงินใช้จ่ายมียอดติดลบ

ประสาน กง. ในระบบ GFMIS
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสาน กช. ในระบบโครงการจ่ายตรงเงินเดือน
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
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ส่วนที่ 7
กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
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กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
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กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
การวิเคราะห์เพื่อแบ่งส่วนราชการจัดระบบงานและพัฒนาระบบงานของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1. มีหน่วยงานที่ เหมาะสมกั บภารกิจ ปัญหาและสภาพแวดล้อ ม โดยเน้นการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์
2. ลดความซ้ำซ้อนของงานและสอดรับกับการกระจายอำนาจ
การวิเคราะห์เพื่อแบ่งส่วนราชการ
อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่เดิม
2. การแบ่งส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่เดิม มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับส่วน
ราชการ
ที่จะทำการปรับปรุงโครงสร้าง
2. การจัดกลุ่มงานตามลักษณะงาน
3. การกำหนดชื่อหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน
4. การกำหนดระดับของส่วนราชการและหน่วยงาน
5. จัดทำแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งงานภายใน
การแบ่งส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่
1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ๆ ให้ชัดเจน
2. การจัดกลุ่มงานตามลักษณะงาน
3. การกำหนดชื่อหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน
4. การกำหนดระดับของส่วนราชการและหน่วยงาน
5. จัดทำแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งงานภายใน
กระบวนการหลังการแบ่งส่วนราชการ ดำเนินการ ดังนี้
1. จัดทำพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
2. จัดทำกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
เหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจให้
ลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบหรือปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป เช่น เพิ่มหรือลด
3. เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมหรือนโยบายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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หลักเบื้องต้นในการแบ่งส่วนราชการ
1. ต้องเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของหน่วย
2. ส่วนราชการย่อยต้องครอบคลุมทุกหน้าที่ของส่วนราชการใหญ่
3. พิจารณาว่าควรเป็นหน่วยระดับใด
3.1 จากปริมาณงาน
3.2 จากหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. กำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
4.1 ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน
4.2 ไม่เกิดความสับสนในการสั่งงาน
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ขั้นตอนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงาน
เสนอเรื่องขอแบ่งส่วนราชการ แก้ไขอำนาจ
หน้าที่ของ บช./ภ.จว.
สกพ.(อต.)
ประมวลเรื่องพร้อมทั้งจัดทำร่าง พ.ร.ฎ. และร่างนำเรียน
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดโครงสร้างของส่วนราชการ

ตร.
คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองฯ ตร.

ไม่อนุมัติ

อนุมตั ิ
หรือไม่
เห็นชอบ
หรือไม่

อนุมัติ

ทำหนังสือแจ้งมติ
สกพ.(อต.)

นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รบั มอบหมาย
หน่วยงานที่เสนอ

ตร.

จัดทำเอกสารส่งสำนักเลขาธิการ ครม.และจัด
เตรียมการข้อมูลประกอบการชี้แจงที่ประชุม

เห็นชอบ

เสนอหลักการเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อนุมัติ

ส่งร่าง พ.ร.ฎ.ฯ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน
งบประมาณ สำนักงานก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร.
และ ตร. เป็นต้น เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ฎ.ฯ

ไม่อนุมัติ

เห็นชอบ
หรือไม่

อนุมตั ิ
หรือไม่

ไม่อนุมัติ

ตร.
ทำการยืนยันร่าง พ.ร.ฎ.ฯ และส่งแจ้ง
ยืนยันร่างมายัง สกพ.อต.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เชิญผู้แทน ตร. เพื่อตรวจร่าง พ.ร.ฎ.ฯ
อีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสำนักราชเลขาธิการ
สำนักราชเลขาธิการ
เสนอร่าง พ.ร.ฎฯ ทูลเกล้าฯ
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

ส่งร่าง พ.ร.ฎ.ฯ ที่ตรวจ
พิจารณาแก้ไขแล้ว

หน่วยงานที่เสนอและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นำ พ.ร.ฎฯ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อมีผลบังคับใช้ และทำหนังสือแจ้ง ตร.
ตร.
จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
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ขั้นตอนการแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น
กองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน ตร.
หน่วยงาน
เสนอเรื่องขอแบ่งส่วนราชการ แก้ไขอำนาจ
หน้าที่ของ บก./ภ.จว.
สกพ.(อต.)
ประมวลเรื่องพร้อมทั้งจัดทำร่างกฎกระทรวงและร่างนำเรียน
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดโครงสร้างของส่วนราชการ

ตร.
คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองฯ ตร.

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
หรือไม่
เห็นชอบ
หรือไม่

อนุมัติ

ทำหนังสือแจ้งมติ
สกพ.(อต.)

นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานที่เสนอ
ตร.

จัดทำเอกสารส่งสำนักเลขาธิการ ครม.และจัด
เตรียมการข้อมูลประกอบการชี้แจงที่ประชุม

เห็นชอบ

ไม่อนุมัติ

เห็นชอบ
หรือไม่

ตร.
ทำการยืนยันร่างกฎกระทรวงฯ
เสนอหลักการเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อนุมัติ

อนุมัติ
หรือไม่

ไม่อนุมัติ

ส่งร่างกฎกระทรวงฯ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน
งบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และ
ตร. เป็น เพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ

ส่งร่างกฎกระทรวงฯ ที่ตรวจ
พิจารณาแก้ไขแล้ว

ตร.
จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
หน่วยงานที่เสนอและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เชิญผู้แทน ตร. เพื่อตรวจร่ากฎกระทรวงฯ
อีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสำนักราชเลขาธิการ
ตร.
มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ลงนามร่างกฎกระทรวงฯ
นายกรัฐมนตรี
ลงนามร่างกฎกระทรวงฯ
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นำกฎกระทรวงฯ ลงประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้
และมีหนังสือแจ้งให้ ตร. ทราบ
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3.จัดทาแผนปฏิบัติราชการ

2.ตั้งของบประมาณประจาปี

1. ตรวจสอบพัสดุประจาปี

เรื่อง

1.1 แจ้งสารวจครุภัณฑ์ประจาปี
1.2 ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีครุภัณฑ์ชารุด และจาหน่าย
- รายงานผลการตรวจสอบ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่า
และจาหน่าย
2.1 ทบทวน
- จัดทาประมาณการขั้นต่าประจาปี (ทุกหน่วย)
- งบลงทุนเบื้องต้น
2.2 วางแผน (สยศ.ตร. , งป.)
2.3 การจัดทางบประมาณ
- ตามแบบฟอร์มสานักงบประมาณ (ทุกหน่วย)
2.4 การเตรียมข้อมูลชี้แจงงบประมาณ
2.5 การอนุมัติงบประมาณ
3.1 แต่งตั้งคณะทางาน
3.2 แจ้ง กก./กลุ่มงานจัดทาแผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม ทีจ่ ะดาเนินการ
ส่ง ฝอ.อต.(เลขาฯ)
3.3 เลขาฯ จัดทาร่างแผนให้คณะทางานตรวจสอบ
3.4 ประกาศใช้แผน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองอัตรากาลัง
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11.ขออนุมัติหลักการดาเนินการรับสมัครและสอบ

7.ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8.ขอพระราชทานยศข้าราชการตารวจ
9.พิจารณาความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชตารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
10.การคัดข้าราชการตารวจชั้นประทวน
ยศ ด.ต.ทีม่ ีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น
ชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.

6.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกาลังพล

5.ตรวจสุขภาพประจาปีข้าราชการตารวจ
และลูกจ้างประจา

4.จัดการทดสอบสมรรถภาพข้าราชการ

เรื่อง

ได้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป
11.1 ประมวลเรื่องเสนอ ตร.อนุมัติ

ประมวลเสนอ ตร. พิจารณาภายใน พ.ย.เพื่อจะ

10.1 ประมวลเรื่องเสนอ ตร.อนุมัติ
10.2 มีหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน
ให้ดาเนินการคัดเลือก
10.3 หากมีข้อยกเว้นหลักเกณฑ์ อต.

4.1 ตั้งคณะทางาน
4.2 ประสาน รพ.ตร.
4.3 จัดการทดสอบฯ
5.1 ประสาน รพ.ตร.
5.2 แจ้งข้าราชการตารวจและลูกจ้างประจา
ไปตรวจสุขภาพ
6.1 ขออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการตามโครงการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการดาเนินการ
หมายเหตุ
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17.จัดทาคาของบบุคลากรประจาปีงบประมาณ

เบื้องต้น เพื่อเสนอ ครม. เห็นชอบกรอบ

17.2 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณในระดับ ตร.

รวบรวมจัดทาตั้งคาของบบุคลากร สง.งป.

17.1 แจ้งหน่วยต่างๆ ส่งแบบคาของบบุคลากรและ

ความถูกต้องของข้อมูล

ทาหนังสือแจ้งหน่วยต่างๆนาทาเนียบมาตรวจ

16.โครงการตรวจสอบทาเนียบกาลังพล

15.จัดทาสถานภาพในภาพรวมของ ตร.

ตรวจสอบและจัดทาบัญชีตาแหน่ง
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
มาจัดทารูปแบบรายงานสถานภาพกาลังพล
11 รูปแบบ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ทุกเดือน

12.1 ประชุมพิจารณาและประมวลเสนอ
ตร.อนุมัติ
12.2 ตรวจสอบและจัดทาบัญชีตาแหน่ง
13.1 ประมวลเรื่องเสนอ ตร.อนุมัติ
13.2 แจ้งหน่วยทีเ่ กี่ยวข้อง

11.2 แจ้งหน่วยทีเ่ กี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดาเนินงาน

14.จัดทาบัญชีตาแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้ง นสต.

13. ขออนุมัติหลักการรับสมัครบุคคลภายนอก
ผู้มีวุฒิม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น
นักเรียนนายสิบ(นสต.)

และบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท.
12. จัดสรร รอง สว.ประจา รร.นรต. ทีจ่ ะสาเร็จ
การศึกษาประจาทุกปี

คัดเลือกข้าราชการตารวจบุคคลภายนอกเป็น นรต.

เรื่อง

ระยะเวลาการดาเนินการ
หมายเหตุ
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18.จัดทาร่างบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการตารวจประจาปี
19.นาออกข้อมูลวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน

เรื่อง

เงินเดือนสาหรับข้าราชการตารวจ
ทีข่ ึ้นตรงกับสานักงาน ผบ.ตร.จะดาเนินการ
เมื่อมีคาสั่งโปรดเกล้าฯ

17.8 จัดทาคาสั่งค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

จัดทาและแก้ไขรายละเอียดคาขอ
ตั้งงบประมาณ
17.4 จัดทาข้อมูลชี้แจงคาขอตั้งงบประมาณ
และปรับข้อมูลเป็นระยะๆ
17.5 ร่วมชี้แจงงบประมาณฯ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา
17.6 ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร
17.7 ของบประมาณประจาปี พ.ศ.....
เพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง

17.3 ประสานสานักงบประมาณเพื่อพิจารณา

วงเงินในภาพรวม

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการดาเนินการ
หมายเหตุ
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พนักงานราชการให้สานักงาน ก.พ.

24.รายงานผลการดาเนินการจ้าง

งบประมาณให้หน่วยทีไ่ ด้รับการจัดสรรทราบ

เปลี่ยนเป็นพนักงานราชการได้ เมื่อสิ้นปี

23.จัดทาบัญชีตาแหน่งลูกจ้างประจาทีส่ ามารถ

ลูกจ้างประจา ทัง้ เดือน เม.ย. และ ต.ค.

ของแต่ละปีงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ

22.2 จัดทาบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจาตาม

22.1 รวบรวมข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนของ

21.3 แจ้งผลการเกษียณให้ คปร.ทราบ

ส่งให้และทาหนังสือให้แต่ละหน่วยออกประกาศ

21.2 ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจาทีห่ น่วย

เกษียณแต่ละปีงบประมาณ

21.1 จัดทาหนังสือสารวจลูกจ้างประจาที่

20.2 ขออนุมัติ ก.ตร. และแจ้ง คปร. ทราบ

ข้าราชการตารวจทีเ่ กษียณแต่ละปีงบประมาณ

20.1 ประมวลหนังสือและเตรียมข้อมูล

ขั้นตอนการดาเนินงาน

22.จัดทาบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจา

21.จัดทาบัญชีประกาศเกษียณลูกจ้างประจา

ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
20.จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณ
อายุราชการของข้าราชการตารวจ

เรื่อง

ระยะเวลาการดาเนินการ
หมายเหตุ
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