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 คู่มือการปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ฉบับนี้จัดท าขึ้น
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ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 งานแผนงาน ฝ่ายอ านวยการ 2 กองบังคับการอ านวยการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน  
ของกองบัญชาการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แกข่้าราชการต ารวจในสังกัด
ในอันที่จะศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการ
ความรู้ที่ได้รับกับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือลดข้อผิดพลาดในกระบวนการด าเนินการที่จะเกิดขึ้น             
ในการปฏิบัติงาน หากมีข้อบกพร่องประการใด งานแผนงาน ฝ่ายอ านวยการ 2 กองบังคับการอ านวยการ 
ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และหากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้งานแผนงาน ฝ่ายอ านวยการ 2 
กองบังคับการอ านวยการทราบเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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1.1     ชื่อหน่วยงาน 

            กองบัญชาการศึกษา   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

1.2     ที่ตั้ง 
            เลขที่ ๑๐๐  ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐ 
 

1.3     ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  กองบัญชาการศึกษา จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ     
กรมต ารวจ เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๔๙๑ โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๙๑ เป็นหน่วยงาน
ระดับ  กองบังคับการขึ้นตรงต่อกรมต ารวจ ชื่อว่า "กองบังคับการกองการศึกษา"(บก.ศษ.) มีหน้าที่ผลิต
ต ารวจใหม่ทุกระดับชั้นให้กับหน่วยงานต่างๆ และฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณ กรมต ารวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
พ.ศ.๒๔๔๔ (ร.ศ.๑๒๐)  

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ตั้งโรงเรียนนายร้อยต ารวจ จังหวัด
นครราชสีมา  
พ.ศ.๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึง กรมหลวงด ารง
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย   ให้ใช้ที่บริเวณตึกดิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ตั้ง
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส าหรับฝึกหัดนายร้อยต ารวจภูธรซึ่งพระราชหัตถเลขาฉบับนี้   ถือว่าเป็น
เอกสารฉบับแรกในประวัติศาสตร์         ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของกรมต ารวจ   
พ.ศ.๒๔๕๑ 
 จัดตั้ง "โรงเรียนพลต ารวจตระเวน" ที่บริเวณวัดประยูรวงศ์ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ   
ฝั่งธนบุรี    เพ่ือผลิตพลต ารวจนครบาลเป็นครั้งแรก ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บางเขน (ที่ตั้งสโมสร
ต ารวจในปัจจุบัน) 
พ.ศ.๒๔๕๘ 
  รวมกรมพลตระเวน และกรมต ารวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน ให้ชื่อว่ากรมต ารวจภูธร
และต ารวจนครบาล โรงเรียนพลต ารวจตระเวน  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนต ารวจนครบาล"   
พ.ศ.๒๔๗๗ 
  จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยต ารวจภูธร ห้วยจรเข้   นครปฐม  
พ.ศ.๒๔๘๑ 
 จัดตั้งโรงเรียนต ารวจภูธรเขตขึ้นตามกองบังคับการต ารวจภูธรเขตต่างๆ เพ่ือผลิต                 
พลต ารวจภูธรตามเขตนั้นๆ โดยมีสายการบังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับกองบังคับการต ารวจภูธรนั้นๆ 
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พ.ศ.๒๔๙๑ 
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ ตั้งกองบังคับการกองการศึกษา 
(บก.ศษ.) ขึ้นตรงต่อ ตร.มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 
  - กองก ากับการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  - กองก ากับการโรงเรียนนายสิบต ารวจและพลต ารวจ 
พ.ศ.๒๔๙๕ 
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ ยกฐานะกองจเรต ารวจ (เทียบ บก.)  
เป็นกองบัญชาการจเรต ารวจ มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 
  - กองบัญชาการ 
  - กองวิชาการ 
  - กองแพทย์ 
  - กองโรงเรียนอบรมนายต ารวจ 
  - กองการศึกษา 
  และได้จัดตั้งโรงเรียนผู้ก ากับ สารวัตรและผู้บังคับกองมีฐานะเป็น กก.ขึ้นตรงต่อ 
กองบัญชาการจเรต ารวจ 
พ.ศ.๒๔๙๖ 
  แยกโรงเรียนผู้ก ากับ สารวัตรและผู้บังคับกอง เป็น ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนผู้ก ากับการ
โรงเรียนสารวัตรและผู้บังคับกอง แต่ก็ยังขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการจเรต ารวจ และในปีเดียวกันนี้ ได้
สร้างโรงเรียนต ารวจขึ้นที่ต าบลตลาดบางเขน   อ าเภอบางเขน    จังหวัดพระนคร   ใช้ชื่อว่า ศูนย์
การฝึกบางเขน  อยู่ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
พ.ศ.๒๕๐๓ 
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการ   แบ่ง
ส่วนราชการฉบับเดิมทั้งหมด และได้ยกฐานะกองบังคับการกองการศึกษาเป็นกองบัญชาการศึกษา 
(บช.ศ.) สถานที่ตั้งครั้งแรกภายในบริเวณโรงเรียนนายร้อยต ารวจ มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 
  - แผนกขึ้นตรงต่อกองบัญชาการ 
  - กองอ านวยการศึกษา 
  - กองอ านวยการโรงเรียนสืบสวน 
  - กองก ากับการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  - กองก ากับการโรงเรียนนายสิบต ารวจ 
  - กองก ากับการโรงเรียนต ารวจภูธร ๑ - ๔ 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๑ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๒ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครราชสีมา 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๓ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ล าปาง 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๔ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปัตตานี 
  - กองร้อยประจ ากองบัญชาการ 
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พ.ศ.๒๕๑๔ 
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ ยกฐานะกองก ากับการโรงเรียน  
นายร้อยต ารวจเป็นกองบังคับการ และเพ่ิมโรงเรียนต ารวจภูธร ๑-๔ เป็นโรงเรียนต ารวจภูธร ๑-๙ 
ดังนี้ 

  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๑ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด สระบุรี 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๒ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ชลบุรี 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๓ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครราชสีมา 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๔ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ขอนแก่น 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๕ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ล าปาง 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๖ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครสวรรค์ 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๗ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม 
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๘ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี
  - โรงเรียนต ารวจภูธร ๙ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ยะลา 

พ.ศ.๒๕๒๘ 
  โรงเรียนสืบสวน กรมต ารวจ เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ  มีฐานะ
กองบังคับการ 
 พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ยกฐานะกองบังคับการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ เป็นกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ                       
ขึ้นตรงต่อกรมต ารวจ 
พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ตั้งฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการศึกษา เป็นหน่วยงานเทียบกองก ากับการ  
พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ตั้งฝ่ายอ านวยการ กองบัญชาการศึกษา มีฐานะเป็นกองบังคับการ 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๒ ให้
หน่วยงานในสังกัด บช.ศ. เพ่ิมข้ึน ประกอบด้วย 

  - กองอ านวยการและมาตรฐานการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการอ านวยการ  
  - สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการต ารวจ   

   -  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง  เปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง   
มีฐานะเป็นกองบังคับการ 
    -  กองการสอบ 
  
และมีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่อีก  ๓ หน่วยในฐานะเป็นกองบังคับการ 
   - ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
   - สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯ (ILEA) 
   - กลุ่มงานอาจารย์ 
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พ.ศ.2558   
  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน ใน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2558 ลง 9 เม.ย.58 ให้ " สถาบันฝึกอบรมระหว่าง
ประเทศฯ (ILEA) " สังกัด " ส านักงานต ารวจแห่งชาติ " 

1.4  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 องค์การแห่งการเรียนรู้  

แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพต ารวจ 
เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล                                                     

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นต ารวจมืออาชีพ 

  2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นต ารวจอาชีพ 

  3. บริหารจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้สถาบันการฝึกอบรมต ารวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ   
 

 ค่านิยม (Core Values) 
  1. การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใสและยุติธรรม 
  2. ศึกษาความรู้ที่จ าเป็นต่องานต ารวจตลอดเวลา 
  3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
พ.ศ. 2555 - 2564 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพ่ือตอบสนอง 
นโยบายรัฐบาล 
  เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  กลยุทธ์     ๑.๑.๑ เพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนอง 
      ต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      ๒) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ๓) แก้ไขปัญหาความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  4) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
  5) ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
  6) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง 
  7) ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง  
  8) ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 
           ประชาคมอาเซียนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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  9) รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
  และทรัพย์สินของประชาชน 
  10) การรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก 
  ด้านการจราจร 
  เป้าประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
  กลยุทธ์             - เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีสร้าง  

                              ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคม 
  ในทุกระดับ 
  เป้าประสงค์ : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 
          กลยุทธ ์              ๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของ 
      หน่วยงานรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓.๒ ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการด าเนินงาน 
      ให้แก่ประชาชนได้รับรู้ 
  เป้าประสงค์ : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ 
          กลยุทธ ์   ๑.๔.๑ น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย  
   มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
  ๑.๔.๓ ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ        
   ที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
  ๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ                           
     เครื่องใช้พิเศษ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การต ารวจ  
          กลยุทธ ์     ๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจาก 
                                           ภายในและภายนอกองค์การ 
  ๒.๑.๒ น ามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  มาบังคับใช้กับข้าราชการต ารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
  ๒.๑.๓ มุ่งม่ันท างานเพ่ือภาพลักษณ์ของต ารวจให้เป็นที่ยอมรับของ 
    สังคมและประชาชน 
  ๒.๑.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและ 
    หลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
  ๒.๑.๕ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการต ารวจในทุกระดับ 
  เป้าประสงค์ : ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
          - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของต ารวจ 
  - ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
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          กลยุทธ ์ ๒.๒.๑ ให้ความส าคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  
           เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  ๒.๒.๒ เพ่ิมขีดความสามารถของสถานีต ารวจในทุกมิติ 
  ๒.๒.๓ ปรับทัศนคติและวิธีการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึด 
    ประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
  ๒.๒.๔ น าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
  ๒.๒.๕ ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
  เป้าประสงค์ : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน  
       - มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
       - มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
          กลยุทธ ์    ๒.๓.๑ ก าหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน กระบวนงาน 
     และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจและงานบริการ 
     ประชาชน 
   ๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจและงาน 
    บริการประชาชน 
   ๒.๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและ 
    ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ โดยใช้สื่อต่าง ๆ 
        ๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
        และวิธีการตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
        ๒.๓.๕ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ 
      คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจ 
        ๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกัน 
       คุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
  เป้าประสงค์ : ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ 
      เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
          กลยุทธ ์     ๒.๔.๑ ก าหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ  
       เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตาม 
       มาตรฐานที่ก าหนด  
        ๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลีย่ และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 2.4.1 ใหเ้พียงพอ 
       ต่อการปฏิบัติ 
        ๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ 
       ประโยชน์มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บ ข้อมูลและสามารถ 
       พัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ 
  เป้าประสงค์ : ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามี 
      ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง 
          กลยุทธ ์    - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 
                                  เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  เป้าประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามี 
      ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ 
       กลยุทธ ์  ๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดี 
             แก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม 
             ในกิจการต ารวจ 
    ๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชนและ 
             เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม 
    ๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการ 
             ประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายภาครัฐ  
             และภาคเอกชนให้มีความชัดเจน  สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น 
             รูปธรรม  มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ 
             ประชาชนในพื้นท่ี 
  เป้าประสงค์ : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อ 
      การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 
          กลยุทธ ์    ๓.๓.๑ บูรณาการกลไกท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การให้มี 
      การเชื่อมโยงการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
      เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้มีเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนใน 
      การปฏิบัติงาน 
   ๓.๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ  
    ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ  
    และภาคเอกชน 
  เป้าประสงค์ : ๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย 
      ภาครัฐและภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ 
      ให้บริการประชาชน 
           กลยุทธ ์            ๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจและเป้าหมายการ 
     ท างานของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชนในการท างานตามแนวคิด Community Policing 
      ๓.๔.๒ จัดท าฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน  ได้แก่  
     ทะเบียนอาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภท 
     และชนิดของกิจกรรมที่ด าเนินการ และให้สามารถเชื่อมโยง 
     ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ 
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   ๓.๔.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบต าแหน่งให้สอดคล้องกับการ 
    มีส่วนร่วมของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
  เป้าประสงค์ : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          กลยุทธ ์    ๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
       ๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดท าแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน ติดตาม 
      และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับ 
      บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
       ๔.๑.๓ พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคล้องต่อ 
      ความเปลี่ยนแปลง 
  เป้าประสงค์ : ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ 
      บริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
          กลยุทธ ์    ๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน 
       ๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
       ๔.๒.๓ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ 
     การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
       ๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่  
     ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
       ๔.๒.๕ ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ สายงาน 
     และความเสี่ยงภัย เพื่อให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและ 
     สมศักดิ์ศรี 
       ๔.๒.๖ จัดท าและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ 
       ๔.๒.๗ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง 
     เพ่ือให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
       ๔.๒.๘ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
       ๔.๒.๙ ส่งเสริม แนะน า ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพ และ 
     การด ารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อน 
     เกษียณอายุราชการ     
      ๔.๒.๑๐ สร้างจิตส านึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการท างาน  
       โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการท างาน เพ่ือให้ผลงาน 
       มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
  เป้าประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
          กลยุทธ ์     ๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ 
      ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการ 
      ตรวจราชการ 
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       ๔.๓.๒ ก าหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ท าการ บ้านพัก  
      ยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จ าเป็น 
      และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
       ๔.๓.๓ สร้างจิตส านึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและ 
      สิ่งของหลวง 
  เป้าประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการต ารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และน าระบบ 
        เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  
          กลยุทธ ์    ๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้อง  
      สนับสนุนยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
       ๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มี 
     ความครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัด ด้านงบประมาณ  
       ๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
     และหน่วยงานอื่น ๆ  ในกระบวนการยุติธรรม  
 
๑.๕  โครงสร้างองค์กร 
 กองบัญชาการศึกษา  ประกอบด้วย  หน่วยงานในสังกัด   5  กองบังคับการ   และ  ๑  กลุ่มงานอาจารย์    
ได้แก่ 

๑. กองบังคับการอ านวยการ (บก.อก.) 
๒. ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ (สศป.) 
๓. วิทยาลัยการต ารวจ (วตร.) 
๔. กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง (บก.ฝรก.) 
๕. กองการสอบ (กส.) 
๖. กลุ่มงานอาจารย์ (กอจ.) 
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๑.6   อ านาจหน้าที่ของกองบัญชาการศึกษา 
กองบัญชาการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นฝ่ายอ านวยการด้านยุทธศาสตร์ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของกองบัญชาการศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัด 
 ๒. วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการต ารวจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการต ารวจ 
๔. ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนาข้าราชการต ารวจ

เพ่ือก าหนดทิศทางและมาตรฐานเป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ 
๕. ด าเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับ
ราชการต ารวจ และจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๖. ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ระบบ 
รูปแบบ เทคนิค วิธีการเรียนการสอน และฝึกอบรมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนฝึกอบรม และผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหน่วยงานอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๗. ด าเนินการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการต ารวจ 
๘. ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในกิจการของ
ต ารวจ 

๙. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างใน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ ๒   
กองบังคับการอ านวยการ 

 
๒.๑ วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นฝุายอ านวยการสนับสนุน และพัฒนาข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษาและ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นต ารวจมืออาชีพ 
  

 พันธกิจ 
๑. เป็นฝุายอ านวยการในการก าหนดยุทธศาสตร์ให้กองบัญชาการศึกษา ในการวางแผน ควบคุม 

ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของกองบังคับการ และหน่วยงาน
ในสังกัด 

๒. ควบคุม ตรวจสอบ แนะน าหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายของกองบัญชาการศึกษา 
๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ 

งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาการณ์ งานยุทธศาสตร์        
(ยกเว้นยุทธศาสตร์การศึกษา) งานแผนงาน  งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี  งานพัสดุ    
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  งานกฎหมาย  งานวินัย  งานคดีปกครอง  งานที่ปรึกษาด้านกฏหมาย   
งานวิ เทศสัมพันธ์   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการศึกษา               
งานจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ยุทธศาสตร์หลัก ด้านการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
๑. ยุทธศาสตร์ย่อยด้านธุรการ ก าลังพล  สวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ และรักษาการณ์  
๒. ยุทธศาสตร์ย่อยด้านยุทธศาสตร์ (ยกเว้นยุทธศาสตร์การศึกษา) แผนงาน และ งบประมาณ  
๓. ยุทธศาสตร์ย่อยด้านงานพลาธิการ  สถานที่  ยานพาหนะ ขนส่ง การเงิน ภาษ ี  
๔. ยุทธศาสตร์ย่อยด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์  การด าเนินการทางวินัย ปรึกษาด้านกฏหมาย   
๕. ยุทธศาสตร์ย่อยด้านวิเทศสัมพันธ์   
๖. ยุทธศาสตร์ย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒  โครงสร้างองค์กร 
 กองบังคับการอ านวยการ  ประกอบด้วย  หน่วยงานในสังกัด   ๗  กองก ากับการ   ได้แก่ 
 1. ฝุายอ านวยการ ๑  

๒. ฝุายอ านวยการ ๒  
๓. ฝุายอ านวยการ ๓  
๔. ฝุายอ านวยการ ๔  
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๕. ฝุายอ านวยการ ๕  
๖. ฝุายอ านวยการ ๖  
๗. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายอ านวยการ 1 
(ธุรการ/ก าลังพล) 

ฝ่ายอ านวยการ 3 
(การเงิน/ส่งก าลังบ ารุง) 

ฝ่ายอ านวยการ 5 
(การต่างประเทศ) 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาคุณธรรม 

งานธุรการ 
งานก าลังพล 
งานสวัสดิการและ
ประชาสัมพันธ ์
 
งานรักษาการณ์ 

งานการเงิน 
งานพลาธิการ 
งานสถานที่และ
ขนส่ง 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
งานแผนการ
ฝึกอบรม
ระหว่างประเทศ 
งานแปลและล่าม 
 
 

 งานพัฒนาหลกัเกณฑ์        
การประเมิน 
  งานส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 
  งานพัฒนาหลกัสตูรและ
การฝกึอบรมจริยธรรมและ
พัฒนาคณุธรรม 

ฝ่ายอ านวยการ 2 
(นโยบายและแผน/งบประมาณ) 

งานแผนงาน 
งานยุทธศาสตร ์
งานงบประมาณ 

ฝ่ายอ านวยการ 4 
(วินัยและกฎหมาย) 

งานวินัย 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์
งานที่ปรึกษากฎหมาย 

ฝ่ายอ านวยการ 6 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
งานเทคนิคและสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
งานเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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๒.๓  โครงสร้างบริหาร 
 กองบังคับการอ านวยการ  มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 
 

 
 
๒.๔   อ านาจหน้าที่ของกองบังคับการอ านวยการ 

กองบังคับการอ านวยการ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ฝ่ายอ านวยการ.๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ และงานรักษาการณ์ 
ของกองบัญชาการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑) งานธุรการทั่วไป 
 ๒) งานสารบรรณและน าสาร 
 ๓) ด าเนินการจัดประชุมตามที่กองบังคับการอ านวยการหรือกองบัญชาการศึกษา 
ได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่กรณีมีเจ้าของเรื่องจัดด าเนินการเป็นการเฉพาะ 
 ๔).ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ .รวมทั้งการสงเคราะห์แก่ครอบครัว
ข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
 ๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจศพของข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
 ๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลืออุปการะบุตร - ธิดาของข้าราชการต ารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง 
 ๗) ดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้บังคับการอ านวยการ 

รองผู้บังคับการ 
  อ านวยการ (๑) 

รองผู้บังคับการ 
  อ านวยการ (๒) 

รองผู้บังคับการ 
  อ านวยการ (๓) 

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก. ผกก.ฝอ.๒ บก.อก. ผกก.ฝอ.๓ บก.อก. ผกก.ฝอ.๔ บก.อก. 

ผกก.ฝอ.๕ บก.อก. ผกก.ฝอ.๖ บก.อก. 
ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาคุณธรรม บก.อก. 
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 ๘).งานประชาสัมพันธ์ รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ์เสนอผู้บังคับบัญชา 
 ๙).งานวิเคราะห์เพ่ือก าหนดจ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยเสนอข้อมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางใน
การพิจารณาตามหลักวิชาการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 
  ๑๐).งานควบคุมและสรรหาอัตราก าลัง การวางแผน เพ่ือเตรียมการเกี่ยวกับก าลังพลให้
เหมาะสมเพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของกองบัญชาการศึกษา 
  ๑๑).งานจัดท าแผน โครงการ งบประมาณด้านก าลังพล รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนอัตราก าลังพลและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ต ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดให้ถูกต้อง ตลอดจนแจ้งให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ทราบ รวมทั้ง งานขออัตราเพิ่มใหม่และขอแปลงอัตรา 
  ๑๒).ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การบรรจุและแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติราชการ 
การปฐมนิเทศข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
  ๑๓).ด าเนินการเกี่ยวกับการโอน การช่วยราชการ การส ารองราชการ รวมทั้งการขึ้น
ทะเบียนกองประจ าการและการปลดประจ าการของข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร 
  ๑๔).งานส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน
สังกัดกองบัญชาการศึกษา เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถนะและใช้ประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ 
  ๑๕).ด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความชอบ การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพ่ิมค่าจ้าง 
และการขอเงินเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ ให้กับข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
  ๑๖).งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ าปี และการด าเนินการเกี่ยวกับ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
  ๑๗).งานการลาประเภทต่าง ๆ และการด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการออกจาก
ราชการที่ไม่เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย 
  ๑๘).จัดท า รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ ก.พ.๗  และแฟูมประวัติข้าราชการ
ต ารวจ รวมทั้งต ารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แก้ไข เพ่ิมเติม การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมหลักสูตรต่าง.ๆ และคุณวุฒิเพ่ิมเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือการขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการต ารวจในกองบังคับการอ านวยการ  
กองบัญชาการศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ๑๙).จัดท าบัตรประจ าตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทต่าง ๆ และบัตร
ประจ าตัวอ่ืน.ๆ ให้แก่ข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบ านาญใน
กองบัญชาการศึกษา 
  ๒๐).งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณ 
ต่าง ๆ รวมทั้งการเรียกคืน 
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  ๒๑) งานขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศต ารวจ การออกประทวนยศและการถอดยศ 
  ๒๒).ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการต ารวจและลูกจ้างที่
ครบก าหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบ าเหน็จบ านาญและการขอเลื่อนยศผู้
เกษียณอายุราชการ 
  ๒๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายต ารวจราชส านักเวร 
  ๒๔).งานรวบรวมหลักฐานต่าง.ๆ.เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาขอบ าเหน็จความชอบ
ประจ าปี และเก็บสถิติผลงานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้พิจารณาความสามารถหรือหย่อนความสามารถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
  ๒๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการต ารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
  ๒๖).งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพก าลังพลของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด.รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลก าลังพลกลางของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลสถานภาพก าลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
  ๒๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้ข้าราชการต ารวจเข้าศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
เฉพาะหลักสูตรที่เป็นการเพ่ิมวิทยฐานะ .ตามเงื่อนไขการด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระดับสารวัตร         
ผู้ก ากับการ ผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการอ่ืนจัดการ
ฝึกอบรมขึ้น 
  ๒๘).ด าเนินการเกี่ยวกับการจราจร และการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ
กองบัญชาการศึกษา 
  ๒๙) งานเชิญธงชาติ การจัดกองเกียรติยศ และจัดกองรักษาการณ์ในโอกาสต่าง ๆ 
  ๓๐) งานดูแลรักษาศาสตราภัณฑ์ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี และรักษาสิ่งของหลวงต่าง ๆ 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 
  ๓๑).งานที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดไว้เป็นการเฉพาะ หรืองานที่
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
  ๓๒).ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๓๓) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  
 ๒..ฝ่ายอ านวยการ.๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานอ านวยการ
ทั่วไป งานงบประมาณ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวทางและจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนงานและโครงการของกองบัญชาการศึกษา (ยกเว้นยุทธศาสตร์การศึกษา) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝุายอ านวยการ ๒ 
๒).งานพิจารณา .ศึกษา .วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา 
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๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการศึกษา 
๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา 
      ๕) ด าเนินการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา 
 ๖).พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
กองบัญชาการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

๗) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัย
เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง 
 ๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของกองบัญชาการศึกษา 
 ๙) งานวางแผนก าหนดหลักสูตร โครงการ และวิธีการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจใน
กองบัญชาการศึกษา 
        ๑๐) งานจัดท าหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจในกองบัญชาการศึกษา 
              ๑๑) จัดท าคู่มือและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการต ารวจฝุายต่าง .ๆ.ใน
กองบัญชาการศึกษา 
             ๑๒).ด าเนินการรวบรวมข้อมูลแผนงานและโครงการต่าง .ๆ.ของทุกหน่วยงานใน
กองบัญชาการศึกษา 
  ๑๓) ด าเนินการก ากับ ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
ต่าง ๆ ของกองบัญชาการศึกษา 
              ๑๔) บูรณาการแผนงานและโครงการของกองบัญชาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงาน
และโครงการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๑๕) รวบรวมค าขอตั้งงบประมาณและจัดท าค าขอตั้งงบประมาณในภาพรวมของ
กองบัญชาการศึกษา 
 ๑๖) ด าเนินการของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๗) รวบรวมและจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจ่าย 
ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา 
  ๑๘) วางแผนและพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๙) ด าเนินการจัดท าประมาณการรายได้ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา 
 ๒๐) จัดท าประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
 ๒๑) จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น 
 ๒๒) ให้ค าปรึกษา.แนะน างานด้านการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด 
 ๒๓) ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 
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 ๒๔) ด าเนินการบันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 ๒๕) ด าเนินการควบคุม ก ากับ เร่งรัด และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม 
 ๒๖) จัดท าทะเบียนและควบคุมงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา 
 ๒๗) ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๒๘) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน  
ผลผลิต กิจกรรม ไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๒๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๓๐) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓. ฝ่ายอ านวยการ.๓ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานธุรการทั่วไป       
งานพลาธิการ งานสถานที่ งานยานพาหนะ งานขนส่ง งานการเงิน งานบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่  .ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝุายอ านวยการ ๓ 
๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน 

เงินรางวัล และเงินอ่ืน ๆ ของข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้องในสังกัด 
๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ   

ทุกประเภทของกองบัญชาการศึกษา 
๔).การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืน.ๆ ทุกประเภทของ

กองบัญชาการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดท าบัญชีรับ – จ่าย 
 ๕) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ รวมทั้งการรับ – ส่ง
เงินรายได้แผ่นดิน 

๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท 
๗) จัดท ารายงานฐานะทางการเงินส่งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๘) ด าเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทุกประเภท 
๙) จัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 

 ๑๐) จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามก าหนดเวลา  
 ๑๑).ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาสมุดคู่มือ วางฎีกา ควบคุมและด าเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินส่งคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินและ    
ใบโอนบัญชี 
 ๑๒) ตรวจสอบและพิจารณาค าขอเงินบ าเหน็จบ านาญ การเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 
 ๑๓).ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในกองบัญชาการศึกษา 
  ๑๔).งานขอเบิกจ่ายเงินค่าท าศพข้าราชการต ารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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 ๑๕) ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 ๑๖).ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการแจ้ง
รายการหักภาษีต่อกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจ าปีของข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง 
 ๑๗) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านการเงินและการบัญชี ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน ากับหน่วยงานในสังกัด 
 ๑๘).งานตรวจสอบและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในหมวด
ค่าใช้จ่ายประจ า ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ๑๙) งานตรวจสอบ ควบคุม และจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบกลาง หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เงินเพ่ิมพิเศษ บ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทน และเงินสินบนรางวัล 
 ๒๐) งานรับ – จ่ายเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตลอดจนการเก็บรักษาเงินและเอกสาร
แทนตัวเงิน 
 ๒๑) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับ – จ่ายเงิน 
 ๒๒) งานน าเงินส่งกองการเงินและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 ๒๓) งานรับ – ส่งเงิน ธนาณัติ เช็ค และดร๊าฟระหว่างธนาคาร ที่ท าการไปรษณีย์ และ
สถานที่ราชการอ่ืน ๆ 

 ๒๔) งานรับฝากและถอนเอกสารสิทธิ 
 ๒๕) งานบ าเหน็จตกทอดข้าราชการบ านาญที่เสียชีวิต 
 ๒๖) งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด และใบส าคัญเงินยืมต่าง ๆ 
 ๒๗) งานท ารายงานงบเดือนและรวบรวมใบส าคัญส่งหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 ๒๘) งานลงทะเบียนการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแต่ละประเภท 
 ๒๙) งานลงทะเบียนการใช้เงินยืมกรณีที่ส่งใบส าคัญการใช้ยืม 
 ๓๐) งานบัญชี 
 ๓๑) งานจัดท าบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีงบคงเหลือ บัญชีผลประโยชน์ที่ได้รับ

จากหน่วยงานและบุคคลอื่น ตลอดจนทะเบียนต่าง ๆ 
 ๓๒) งานควบคุมบัญชีเงินฝากของหน่วยงานต่าง ๆ ในกองบัญชาการศึกษา 
 ๓๓) งานทะเบียนคุมการเบิก – จ่ายเงินของกองบัญชาการศึกษา 
 ๓๔) งานรายงานสถานการณ์ทางการเงินของกองบัญชาการศึกษา 
 ๓๕) งานด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ 
เงินกองกลาง และเงินอ่ืน ๆ ของกองบัญชาการศึกษา 
 ๓๖) งานรับรองและออกหนังสือส าคัญเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง 
 ๓๗) งานด าเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมของกองบัญชาการศึกษา 
 ๓๘) งานทะเบียนคุมลูกหนี้ 
 ๓๙) งานด าเนินการเกี่ยวกับหนี้สินทางแพ่งของข้าราชการต ารวจในกองบัญชาการศึกษา 
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  ๔๐) งานตรวจบัญชีของหน่วยงานต่าง ๆ ในกองบัญชาการศึกษา 
  ๔๑) งานวางระเบียบการเงินและการบัญชี.ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง.ๆ.ของบัญชีการเงิน
  ๔๒).งานตรวจสอบเรื่องราวที่มีการทุจริตเกี่ยวกับการเงินเพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชา  
    ๔๓).ด าเนินการจัดหา.จัดซื้อ.จ้าง.การซ่อมและบ ารุงรักษาพัสดุสิ่งของหลวงไว้ใช้ใน
ราชการในหน่วยงานตามระเบียบ 
 ๔๔) ด าเนินการแลกเปลี่ยน การเช่า พัสดุสิ่งของหลวงไว้ใช้ในราชการในหน่วยงานตาม
ระเบียบ 
 ๔๕) งานขายทอดตลาดสิ่งของหลวง 
 ๔๖).แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการ.และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุ
คงเหลือประจ าปี ตามระเบียบ 
 ๔๗) เก็บรักษาสรรพเอกสาร ตลอดทั้งสรรพบัญชีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพัสดุ 
 ๔๘) งานจัดท าบัญชีสิ่งของหลวง และการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของหลวง 
 ๔๙) งานการคลังพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
 ๕๐) งานพัฒนาวางแผนให้หน่วยในสังกัดมีวัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ 
 ๕๑) งานสนับสนุนกิจกรรมส่งก าลังบ ารุงยามฉุกเฉินจ าเป็นเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ์
 ๕๒).งานลงบัญชีด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 ๕๓) งานลงรายละเอียดครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (POLIS) 
 ๕๔) ด าเนินการแจ้งกรมวิเทศสหการ กรณีจ าหน่ายพัสดุยูซ่อม 
 ๕๕) งานทะเบียนที่ราชพัสดุ 
 ๕๖).ด าเนินการแจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสรรพากร เมื่อมีการจัดหาภายใน
วงเงินที่ก าหนดตามระเบียบ 
 ๕๗) รวบรวมใบส าคัญด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งการเงินเพื่อเบิกจ่าย 
 ๕๘) จัดท าบัญชีรายการแสดงหลักฐานการได้มาและการจ าหน่ายจ่ายโอนซึ่งรถราชการ
ไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ 
 ๕๙) ด าเนินการจัดหาและควบคุมการใช้รถราชการตามระเบียบ 
 ๖๐) เก็บและซ่อมบ ารุงรักษารถราชการตามระเบียบ 
 ๖๑) จัดท าสมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงรักษารถราชการแต่ละคันตามระเบียบ 
 ๖๒).ด าเนินการจัดหา .ตรวจสอบความต้องการเกี่ยวกับการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันหล่อลื่น และควบคุมการเบิกจ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๖๓) งานวางระเบียบการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น 
 ๖๔) งานประสานงานการจัดซื้อ จัดหา น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๒๐ 
 

 ๖๕) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถราชการเป็นประจ าทุกเดือน แล้วรายงานผลให้
ผู้บัญชาการทราบ 
 ๖๖) เก็บรักษาเอกสาร ตลอดทั้งบัญชีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับยานพาหนะ 
 ๖๗) งานศึกษาวางแผนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ยานพาหนะ ตลอดจนการใช้ยานพาหนะ 
 ๖๘).งานวางระเบียบการใช้ยานพาหนะ การควบคุมและตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ
ของหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๖๙).งานจัดท าทะเบียนประวัติยานพาหนะทุกชนิด .รวมทั้งการจัดท าทะเบียนและ
หมายเลขยานพาหนะ 
 ๗๐).งานบริการเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกิจการขนส่งและ
การใช้ยานพาหนะ ตลอดจนติดต่อประสานงานการจ้างเหมาเพ่ือบริการเกี่ยวกับการขนส่งข้าราชการ
ต ารวจและผู้เข้ารับการอบรม 
 ๗๑).การให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับรถและการ
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ให้กับข้าราชการต ารวจและผู้เข้ารับการอบรม 
 ๗๒) งานจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ ์เพ่ือการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 
 ๗๓) งานบ ารุง ซ่อมแซม รักษาอาคารสถานที่ 
 ๗๔) งานควบคุม ก ากับ ดูแลการก่อสร้างและซ่อมแซมให้เป็นไปตามแบบรูปรายการของ
ทางราชการ 
 ๗๕).งานประสานงานกับกองโยธาธิการเกี่ยวกับการออกแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างและ
การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
 ๗๖) งานแจ้งการเรียกค่าปรับและบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 
 ๗๗) งานจัดท าใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
 ๗๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๗๙) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๔..ฝ่ายอ านวยการ ๔ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและ
กฎหมาย การรายงานการด าเนินการทางวินัย รายงานการลงโทษ การสั่งพักราชการ หรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน และการให้ออกจากราชการกรณีหย่อนความสามารถ มีมลทินมัวหมอง รวมถึง        
การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง .ๆ ในสังกัด ตลอดจน         
การด าเนินคดีในศาล โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝุายอ านวยการ ๔ 
 ๒) งานพิจารณาด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต ารวจและลูกจ้างกระท าผิดวินัย หรือ
ต้องหาคดีอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญาและคดีแพ่ง 

๓) การรายงานการด าเนินการทางวินัย รายงานการลงโทษ การสั่งพักราชการ หรือให้
ออกจากราชการไว้ก่อน .และการให้ออกจากราชการกรณีหย่อนความสามารถ .หรือมีมลทิน           
มัวหมอง รวมถึงการอุทธรณ์ ร้องทุกข ์
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๔) งานด้านการควบคุม ตรวจสอบ กวดขัน ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบวินัย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 

๕) จัดท าบัญชีคุมส านวนการสอบสวนทางวินัย จัดท าสถิติการด าเนินการทางวินัย และ
สถิติการลงโทษทางวินัย 

๖) ศึกษา วิเคราะห์สภาพมูลเหตุการกระท าผิดวินัย 
 ๗) งานการพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ หนังสือร้องเรียน หรือเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าว
ตามหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่าง.ๆ เกี่ยวกับข้าราชการต ารวจ หรือการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ
ในกองบัญชาการศึกษา และการสืบสวนข้อเท็จจริง 

๘).จัดท าสถิติการร้องเรียนข้าราชการต ารวจ แยกประเภทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
และปัญหาส่วนตัว 

๙) การควบคุม พิจารณา และวินิจฉัยส านวนคดีปกครอง รวมทั้งรวบรวมค าวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง 
 ๑๐).ด าเนินการฟูองร้องหรือแก้ต่างคดีปกครอง โดยประสานพนักงานอัยการตาม
กระบวนพิจารณาคดีปกครอง การอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาศาลปกครอง กรณีกองบัญชาการศึกษา  
และหน่วยงานในสังกัดถูกฟูองคดีปกครอง 
 ๑๑) การด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 ๑๒).ศึกษาและเผยแพร่ เกี่ยวกับงานวิ ชาการกฎหมายให้กับข้าราชการต ารวจ             
ในกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๓) จัดท า ตรวจร่าง เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๔) ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งแก่
หน่วยงานในสังกัดและข้าราชการต ารวจในกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาของกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๗) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 ๕. ฝ่ายอ านวยการ ๕  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกองบัญชาการ
ศึกษา   โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝุายอ านวยการ ๕ 
๒) งานขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
๓) งานทุนการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
๔) งานประสานการฟูองด าเนินคดีเมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาต่อต่างประเทศหรือ   

ผิดสัญญารับทุนต่าง ๆ 
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๕) งานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศในด้านการศึกษา 
๖).งานขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศของกองบัญชาการศึกษาและผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
๗).งานขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อน .วันลากิจ.และวันหยุด 

ราชการของข้าราชการต ารวจในกองบัญชาการศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
๘).งานต้อนรับและรับรองแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการศึกษา 
๙) งานประชุมระหว่างประเทศที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการ

ศึกษาเป็นเจ้าภาพ 
 ๑๐).งานติดต่อประสานงานเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองบัญชาการศึกษา
กับหน่วยศึกษาอบรมของต ารวจต่างประเทศ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งส่วน
ราชการและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการและการให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาอบรม รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร 
 ๑๑) งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ของกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๒).งานแปลและล่ามภาษาต่างประเทศ.รวมทั้งการโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ    
ในภารกิจของกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๓).ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๑๔) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๖..ฝ่ายอ านวยการ .๖.มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บทหรือ
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานต ารวจแห่งชาติ วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประมวลผลข้อมูลข้อสนเทศ ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้ค าปรึกษา
ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารและการศึกษาอบรม เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและ
เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝุายอ านวยการ ๖ 
๒).ศึกษา.วางแผน.และก าหนดรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูลให้

สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางการ
บริหารของผู้บังคับบัญชา 

๓).บริหารจัดการ .แลกเปลี่ยน .หรือเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานใน
กองบัญชาการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๔) พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
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๕).จัดหาและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล รวมทั้งควบคุมการใช้และ
การเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 

๖) สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริหาร 
๗).การจัดเก็บและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ 

การใช้ประโยชน์จากสถิติข้อมูลข้อสนเทศของกองบัญชาการศึกษา 
๘).วางแผนการปฏิบัติและก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
๙).ก ากับ ดูแล เผยแพร่ และพัฒนาเว็บไซต์ของกองบัญชาการศึกษา รวมทั้งบริหาร

จัดการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายและการสื่อสารภายในกองบัญชาการศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายและการสื่อสารกับหน่วยงานอื่นในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๑๐).ให้บริการทางวิชาการและด าเนินการฝึกอบรม .เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ข้าราชการต ารวจในกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๑).ศึกษา วิจัย ค้นคว้า และออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ต ารวจ 
 ๑๒).ด าเนินการจัดหา ก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติ การบ ารุงรักษา และให้การ
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมระบบงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกองบัญชาการศึกษา 
 ๑๓).ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๑๔) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 ๗..ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม .มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ           
การส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ด าเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัด การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและตัวบุคคล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ และพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ     
โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม 
๒) งานพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ก าหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน เพ่ือประกาศ

เชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการต ารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ 

๓) เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติและส่วนราชการอ่ืน 
 ๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม และให้ค าปรึกษา 
แนะน าการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
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๕).จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับงานจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของข้าราชการต ารวจ รวมทั้งกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
และให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 

๖).ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม และให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 

๗).ด าเนินการก าหนดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรมให้กับข้าราชการต ารวจ 
 ๘).จัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมให้กับข้าราชการต ารวจใน
หลักสูตรส าคัญ 

๙).ประสานความร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมให้กับข้าราชการต ารวจ 
 ๑๐).ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรม ให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๑๑) สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
 ๑๒) จัดท าทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม 
 ๑๓).งานติดตามประเมินผลการฝึกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม รวบรวมข้อมูล
และจัดท าสถิต ิ
 ๑๔).ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย       
 ๑๕) งานอ่ืน.ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฝ่ายอ านวยการ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๒๖ 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๒๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานอ านวยการ ๑ 
(ธุรการ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

๑. งานธุรการทั่วไป 
๑.๑ จัดข้าราชการต ารวจ
เข้ารว่มพิธี กิจกรรมต่างๆ
รัฐบาลจัดขึ้น หรือที่ ตร.
สั่งการ หรือที่หน่วยอ่ืนๆ
ขอความร่วมมือ 
 
 
 
 
 

๑.ประมวลเรื่องเสนอเพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้
ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมพิธี กิจกรรม
ต่างๆ โดย ฝอ.๓ บก.อก. จัดรถพร้อม
พลขับ รับ - ส่งผู้เข้าร่วมพิธีฯ   
๒. แจ้งหน่วยเกี่ยวข้องทราบเพ่ือแจ้งให้
ข้าราชการต ารวจผู้มีรายชื่อเข้าร่วมพิธี           
กิจกรรมฯ ทราบ และแจ้งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ไปยังหน่วยที่สั่งการหรือ
ขอความร่วมมือมา  

- สว.ฝอ.๑ บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.๑ บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานในสังกัด 
ตร.หรือหน่วยงาน 
ของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๒๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ม.ค. – ธ.ค. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.๒  ขออนุมัติให้
ข้าราชการต ารวจเดินทางไป
ราชการ  เฉพาะ ผบช.ศ, 
รอง ผบช.ศ.และ ผบก.อก. 
 
 
 
 
 
1.๓ ขออนุญาตให้
ข้าราชการต ารวจเป็น
วิทยากรในสังกัด บก.อก.  
รวมทั้ง ผบช.ศ. และ รอง 
ผบช.ศ. 
 

1)  ประมวลเรื่องและจัดท าร่างค าสั่ง
เดินทาง  ไปราชการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจอนุมัติให้
ข้าราชการต ารวจเดินทางไปราชการ   
2)  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว แจ้ง
ข้าราชการต ารวจ  ที่มีรายชื่อ
รับทราบค าสั่ง  
3)  แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ทราบเพ่ือเป็นทางประสานการปฏิบัติ 
1) ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ืออนุญาตให้ข้าราชการต ารวจไป
เป็นวิทยากรตามที่หน่วยต่าง ๆ ร้องขอ  
2) แจ้งให้ข้าราชการต ารวจที่ได้รับ
อนุญาตทราบ  
3) ท าหนังสือแจ้งให้หน่วยที่ร้องขอทราบ  
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  
 
 
 
 
 
 
- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  
 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ม.ค.-ธ.ค. 
 

 

สนง.ผบช.ศ. หรือ 
ตร. 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด 
ตร.หรือหน่วยงาน 
ของรัฐ, 
รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

เม.ย.,ต.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.๔ ส่งมอบหน้าที่ใน
ต าแหน่ง ผกก.ฝอ.1 บก.อก., 
ผบก.อก. และ ผบช.ศ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
รายงานยอดก าลังพล สิ่งของหลวง
ครุภัณฑ์ ศาสตราภัณฑ์ในความ
รับผิดชอบ และจัดท าแฟูม 
2)  น าแฟูมเสนอผู้ส่งมอบหน้าที่และ
ผู้รับมอบหน้าที่เพ่ือรับมอบต าแหน่ง
และก าลังพล สิ่งของหลวง ครุภัณฑ์ 
ศาสตราภัณฑ์  
3) แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องทราบ 
4) รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับชั้น 
 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.-ต.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๒๙ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

พ.ย. – ธ.ค. 
 

 1.๕ ตรวจราชการประจ าปี 1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจราชการ  
2) จัดท าแผนการตรวจราชการตาม
ระเบียบไม่เก่ียวกับคดี เล่ม 2 ตอน 3 
ประเภทบริหาร ลักษณะที่ 56 บทที่ 1 
3) แจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
เพ่ือเตรียมการรองรับการตรวจ 
4) สรุปผลการตรวจราชการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  
 

พ.ย. – ธ.ค. 
 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ก.ค. – ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.6 ตรวจราชการประจ าปี  
ของ จต.  

1) แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด บช.ศ. 
ทราบก าหนดการและจัดเตรียม
เอกสารรอรับการตรวจจาก จต.  
2) ประมวลเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ           
ให้หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด บช.ศ. 
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกรณี จต.  
มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
3) รายงานผลการตรวจราชการตาม
เวลาที่ก าหนดให้ จต. ทราบ  
4)  แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการ
ตามสั่งการ จต. กรณีที่มีปัญหา
ข้อขัดข้องที่หน่วยต้องแก้ไขแล้ว
รายงานผลการด าเนินการให้ จต.ทราบ 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

ก.ค. – ก.ย. จต. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 1.๗ การประชุมบริหาร ตร.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยส่งข้อมูลเพื่อ
น าเข้าวาระการประชุม 
2)  รวบรวมข้อมูลเพื่อน าเข้าวาระ
การประชุม น าเสนอ รอง ผบ.ตร.(บร)
ขออนุมัติให้น าเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมได้ 
3)  กรณีอนุมัติให้น าเรื่องเข้าวาระ
การประชุมแล้วแจ้ง สลก.ตร.บรรจุ
เข้าวาระการประชุม หากไม่ได้รับการ
อนุมัติ แจ้ง สลก.ตร. และเจ้าของเรื่อง
ทราบ 
4)  น าเรียน ผบช.ศ. ทราบก าหนด 
การประชุม 
5) ตรวจสอบรายงานการประชุมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วน าเสนอ ผบช.ศ. 
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  
 
 
 

ม.ค. – ธ.ค. ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 

สลก.ตร. 
 
     

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑  กองบังคับการอ านวยการ 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค.-ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ธ.ค. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.๘  การลงชื่อและเวลาท า
ราชการของข้าราชการ
ต ารวจและลูกจ้างประจ า 
บช.ศ. 
 
 
 
 
 
1.๙ แจ้งก าหนดส าหรับงาน
นักขัตฤกษ์ งานพิธี รัฐพิธี 
พระราชพิธีและการจัด
ข้าราชการต ารวจเข้าเฝูาฯ 
รับเสด็จฯ ตามหมาย 
ก าหนดการ 

1)  จัดท าสมุดลงชื่อข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด ฝอ.1 บก.อก. และของ
ลูกจ้างประจ า บช.ศ. 
2) เมื่อถึงก าหนดท าราชการพ้นเวลา 
08.30 น. ไปแล้วให้เจ้าหน้าที่ควบคุม
ขีดเส้นแดงคั่นไว้ใต้ชื่อผู้มาทันคนสุดท้าย 
3) เมื่อถึง เวลา เลิกท างานให้ลงเวลากลับ 
4)  ตรวจสอบการลงชื่อและเวลาท า
ราชการเป็นประจ าทุกวัน 
1) จัดข้าราชการต ารวจตามจ านวนที่
ก าหนดเพ่ือเข้าร่วมพิธีโดยเรียงล าดับ
ตามบัญชีการจัดข้าราชการต ารวจไป
เข้าเฝูาฯ หรือร่วมพิธีฯ 
  

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  
 
 
 
 
 
 
- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

ม.ค.-ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ธ.ค. 

ฝอ.1 บก.อก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกหน่วยในสังกัด 

บช.ศ. 
สลก.ตร. 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ธ.ค. 

  
 
 
 
 
 
2. งานสารบรรณ 
   2.1  งานรับ - ส่งหนังสือ 
 
 
 
 

2)  ประมวลเสนอผู้บังคับบัญชาสั่ง
การให้ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมพิธีฯ 
ตามก าหนดการ  
3)  แจ้งให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯและแจ้งให้
หน่วยสั่งการทราบ 
 
1) จัดเจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือจาก ตร.         
และรอรับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ 
ทาง ไปรษณีย์,ทางโทรสาร 
2) จัดล าดับความส าคัญ และความ
เร่งด่วนของหนังสือที่รับเข้ามา 
3) ตรวจเอกสารหากไม่ถูกต้องกรณี
หนังสือไม่ครบหรือมีข้อบกพร่องอ่ืนๆ 
ให้ติดต่อหน่วยงานเจ้าของหนังสือ  
  

 
 
 
 
 
 
- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  

 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ธ.ค. 

 
 
 
 
 
 
ทุกหน่วยใน-นอก 
สังกัด บช.ศ., ตร.   

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

4) ประทับตรารับหนังสือแล้ว
ลงทะเบียนรับหนังสือต่าง ๆ โดยแยก
เป็นทะเบียนหนังสือรับ ฝอ.1 บก.อก., 
บก.อก. และ บช.ศ.  
5) จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ
แล้วส่งหนังสือให้หน่วยที่เก่ียวข้องรับ
ไปด าเนินการ 
6) ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียน
หนังสือส่งของ ฝอ.1 บก.อก., บก.อก. 
และ บช.ศ. และลงเลขที่และวัน 
เดือนปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งใน
ต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับ เพ่ือส่งออก
ไปยังหน่วยต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. - ธ.ค. 
 
 
 

ม.ค. - ธ.ค. 

 2.2  งานน าสาร 
 
 
 
2.3 งานจัดการและเก็บ
รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง ประกาศ หนังสือ
บันทึก แจ้งความ และราช
กิจจานุเบกษาให้เป็นระเบียบ     
รวมตลอดถึงเป็นเจ้าหน้าที่ใน
การแจกจ่ายไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก ฝอ.1 บก.อก. 

-  น าส่งหนังสือในนาม บช.ศ. เสนอ 
ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. หรือน าส่ง
หน่วยต่าง ๆ  
 
1) แจ้งเวียนระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
ประกาศหนังสือ บันทึก แจ้งความ
และราชกิจจานุเบกษาให้ทุกหน่วย
ทราบ 
2)  จัดเก็บระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
ประกาศหนังสือบันทึก แจ้งความและ
ราชกิจจานุเบกษาโดยแยกแต่ละแฟูม 
3)  แจกจ่ายหนังสือต่าง ๆ ให้หน่วย 
ที่เก่ียวข้องและภายใน ฝอ.1 บก.อก. 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 
 
- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 
 
 

ม.ค. - ธ.ค. 

ทุกหน่วยใน-นอก 
สังกัด ตร. บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วยใน 
สังกัด บช.ศ.   

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ผบช.ศ.สั่งการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานด าเนินการจัดประชุม 
ซึ่ง ผบช.ศ. ได้จัดให้มีขึ้น  

1.๑ แจ้งเวียนให้ข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัดระดับ ผกก.ขึ้นไปเข้าร่วม
ประชุมบริหาร บช.ศ. 
๑.2 แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยส่งข้อมูล 
เพ่ือเข้าวาระการประชุม และสรุปผล
การปฏิบัติงานเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม  
๑.3 จัดเตรียมสถานที่ประชุม,เอกสาร
ประกอบการประชุมเพ่ือแจกจ่าย 
ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.4 จัดท ารายงานผลการประชุม 
และส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบ
เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ภายใน
ก าหนด หากขอแก้ไขแจ้งให้ฝุายเลขาฯ
ด าเนินการแก้ไข เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมในครั้งต่อไป 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  

ม.ค. - ธ.ค. 
ทุกวันพุธที่ 3 

ของเดือน 
 
 

ทุกหน่วยใน 
สังกัด บช.ศ. 

 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. – ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 4. งานที่มิได้ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ใดไว้เป็นการเฉพาะหรืองาน
ที่เก่ียวข้องกันหลาย
หน่วยงาน 

๔.1  ประมวลเรื่องเสนอ ผบช.ศ.
พิจารณาสั่งการ 
๔.2 แจ้งบันทึกสั่งการ บช.ศ. ให้
หน่วยที่เก่ียวข้องทราบและด าเนินการ 
๔.3 หน่วยที่เก่ียวข้องรายงานผลการ
ปฏิบัติให้ บช.ศ. ทราบ 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  

ม.ค. – ธ.ค. ทุกหน่วยในสังกัด   
บช.ศ. 

 
 
     

 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานอ านวยการ ๒ 
(งานก าลังพล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. งานประวัติและบัตร
ข้าราชการต ารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ลงรายการในสมุดประวัติและ  
กพ.7 ของข้าราชการต ารวจทุกกรณี 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ 
1.2 หน่วยงานในสังกัดส่งรายชื่อ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
ข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ า 
ในสังกัดที่มีความประสงค์ขอท าบัตร
ประจ าตัว 
1.3 จัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดที่ขอมีบัตรประจ าตัว 
1.4 จัดท าบัตรประจ าตัวพร้อมส าเนา
เพ่ือน าเสนอ ผบช.ศ.ลงนาม 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ก.พ. - ต.ค.  2. งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
และการขอพระราชทานยศ
ข้าราชการต ารวจ 

2.1 ได้รับหนังสือเวียนจาก สกพ. 
ให้ตรวจสอบข้าราชการต ารวจใน
สังกัดที่มีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน 
เครื่องราชฯ และที่มีสิทธิ์ขอรับ
พระราชทานยศในแต่ละปี 
2.2  มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ให้ตรวจสอบและจัดส่งรายชื่อพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดที่มีสิทธิ์ขอรับ
พระราชทานเครื่องราชฯ และขอ
พระราชทานยศ ประจ าปี 
2.3 รวบรวมรายชื่อพร้อมทั้งเอกสาร
ต่างๆ และมีหนังสือส่งบัญชีรายชื่อ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดที่มีสิทธิ์
ขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ  
และขอพระราชทานยศไปยัง สกพ. 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

พ.ย. - เม.ย. สกพ. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

เป็นครั้งคราว  3. งานควบคุมและสรรหา
อัตราก าลัง งานวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดต าแหน่ง และระดับ
ต าแหน่งคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง การจัดท า
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ โดยเสนอข้อมูล 
หลักการความเห็นและ
แนวทางในการพิจารณา 
ตามหลักวิชาการและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชา 
 

3.1 ได้รับหนังสือสั่งการจาก ตร.   
ให้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการ 
3.2 ท าหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ในสังกัดด าเนินการ 
3.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากหน่วย
ในสังกัดและประชุมคณะท างานฯ 
3.4 มีหนังสือส่งข้อมูลตามข้อ 4  
ไปยัง ตร. 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

ม.ค. - ธ.ค. สกพ. 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

เม.ย. - พ.ค. 
หรือตามท่ี ตร. 

สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกเดือน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. งานบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.งานการลาและการ
ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ
การออกจากราชการ 

4.1 กรณีเป็นบุคคลภายนอกหรือทายาท 
ของข้าราชการต ารวจจะต้องได้รับ
อนุมัติ จาก ตร. ก่อน และ สกพ. จะมี
หนังสือแจ้งให้ด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง  
4.2 กรณีเป็น นสต. สกพ.จะมี
หนังสือแจ้งต าแหน่งว่างเพื่อใช้รองรับ
การบรรจุแต่งตั้งมาให้และ เมื่อการ
อบรมเสร็จสิ้นแล้วหน่วยฝึกอบรม  
จะด าเนินการส่งรายชื่อพร้อมเอกสาร
ประกอบในการเลือกต าแหน่งมาเพ่ือ
น าแสนอ ตร. ให้ลงนามในร่างค าสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งต่อไป 
5.1 ได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการ 
5.2 ตรวจสอบสิทธิ 
5.3  ตรวจสอบหนี้สินและข้อมูลการ
ถูกด าเนินการทางวินัย 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

ม.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค. - ธ.ค. 

สกพ. 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ  
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 
 
 
 
 

เม.ย. - ต.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. การพิจารณาความชอบ  
งานเลื่อนขั้นและอัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทน
ข้าราชการต ารวจ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

5.4  จัดท าค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการ 
ต ารวจหรือลูกจ้างประจ าในสังกัด
ลาออกจากราชการ 
5.5 น าเสนอผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ
อนุญาต 
6.1 ได้รับหนังสือเวียนจาก กพ.     
ให้ด าเนินการพิจารณาจัดท าบัญชี  
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจ
และลูกจ้างประจ า 
6.2 ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่ 
ตร.ก าหนด 
6.3  จัดท าบัญชีแสดงการเลื่อน
เงินเดือนและค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ า 
6.4  จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการต ารวจ
และลูกจ้างประจ าในสังกัดได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

 
 
 
 
 
- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 
 
 
 

มี.ค. - เม.ย., 
ก.ย. - ต.ค. 

 
 
 
 
 

สกพ. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

มี.ค., ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการต ารวจ 
พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การโอน การช่วยราชการ
การขอเลื่อนยศ   
 
 

7.1 มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด
เพ่ือให้ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
7.2 จัดท าผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อน าเสนอผู้ประเมิน
และผู้ตรวจสอบระดับต่างๆ  
7.3 จัดท าประกาศคะแนนผลการ
ประเมินของข้าราชการต ารวจ  
ให้ทราบทั่วกัน 
7.4 มีหนังสือส่งผลการประเมิน 
ของข้าราชการต ารวจไปยัง สกพ. 
8.1 จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการต ารวจ
ช่วยราชการในอ านาจ ผบช.ศ. 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

มี.ค., ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. - ธ.ค. 

สกพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกพ. 
 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   8.2 ท าหนังสือตอบขัดข้องหรือไม่
ขัดข้องกรณีมีหน่วยงานอื่นมีหนังสือ
ขอตัวข้าราชการต ารวจในสังกัดไป
ช่วยราชการหรือขอโอนข้าราชการ 
8.3 ได้รับหนังสือขอเลื่อนยศ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
8.4 กรณีเป็นข้าราชการต ารวจ 
สัญญาบัตรให้จัดท าบัญชีขอเลื่อนยศ
ข้าราชการต ารวจเสนอ ตร. 
8.5 กรณีเป็นข้าราชการต ารวจ 
ชั้นประทวนให้จัดท าบัญชีขอเลื่อนยศ
พร้อมร่างค าสั่งแต่งตั้งยศข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน  เสนอ ผบช.ศ.
เพ่ือมีค าสั่งแต่งตั้งยศให้ ต่อไป 
 

   

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค.-พ.ย.  9. การขึ้นทะเบียนกอง
ประจ าการ 

9.1 ได้รับหนังสือเวียนจาก สกพ.  
ให้ตรวจสอบข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัดที่มีคุณสมบัติในการขอขึ้น
ทะเบียนกองประจ าการเป็นพิเศษ 
9.2  ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานใน
สังกัดให้ตรวจสอบและ ส่งรายชื่อ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดที่มี
คุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียน 
กองประจ าการ 
9.3  รวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องของข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัด ส่งให้ สกพ. 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

ต.ค. - พ.ย.  

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

พ.ค.-พ.ย. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1๐. ด าเนินการเกี่ยวกับ 
บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ 
 
 
 
 
 

1๐.1 ได้รับประกาศ ตร. เรื่อง 
ข้าราชการต ารวจที่จะพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ 
1๐.2  มีหนังสือแจ้งหน่วยงานใน
สังกัดทราบ 
1๐.3  ท าหนังสือขอรับบ าเหน็จ
บ านาญให้กับข้าราชการต ารวจที่
เกษียณอายุ 
1๐.4  ท าหนังสือขอรับเงินจาก
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  
 
 
 
 
  
 

พ.ค.-ก.ย. กรมบัญชีกลาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

พ.ค.-ต.ค. 
 
 
 
 

 1๑. งานการแจกจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เก็บรวบรวมระเบียบ          
ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ
การพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ประจ าปี   
 

1๑.1 ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
1๑.2 แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติ 
1๑.3 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราช อิสริยาภรณ์ในปีต่างๆแล้ว
แจ้งให้เจ้าตัวทราบ 
1๑.4 กรณีได้รับการการแจกจ่าย
ตัวเครื่องราชฯ ให้ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานลงลายมือชื่อในบัญชีผู้
ไดร้ับตัวเครื่องราชฯ 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ค.-ต.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ วัน 
 

๗ – ๑๐ วัน 
 

 
๓ วัน 

 
๑ วัน 

 
๑ วัน 

 
 

 
ภายใน ๓๐ วัน 

 

งานอ านวยการ ๓ 
(งานสวัสดิการฯ) 

 

๑. การจัดให้ข้าราชการ
ต ารวจพักอาศัยอาคาร
บ้านพักอิสระ บช.ศ. 
 
 
 

๑.๑ ให้ผู้ประสงค์ขอเข้าพักยื่นค าร้อง
ตามแบบท่ีก าหนด 
๑.๒ รวบรวมค าร้องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาค าร้อง     
เข้าพักอาศัยให้ความเห็นชอบ 
๑.๓ น าเรียน ผบช.ศ. อนุมัติการเข้าพัก
อาศัยตามที่คณะกรรมการฯเห็นชอบ 
๑.๔ ท าหนังสือแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์ 
ขนย้ายของเข้าพักอาศัย 
๑.๕ ท าหน้งสือแจ้งเตือนตามระเบียบ
เมื่อผู้ได้รับสิทธิ์ย้ายสังกัด/เกษียณอายุ
ราชการหรือหมดสิทธิตามระเบียบ
ด าเนินการขอคืนสิทธิ์ห้องพัก 
๑.๖ คืนสิทธิ์ห้องพักแจ้งให้ช าระค่าน้ า
ค่าไฟฟูาที่ค้างช าระให้เรียบร้อย  
น ากุญแจห้องมาคืน และขอรับคืน 
ค่าประกัน (ถ้ามี) 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม.ค.-ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๓๐ วัน 
 

๗ – ๑๐ วัน 
 
 

๓ วัน 
 

๑ วัน 
 

๑ วัน 
 
 

ภายใน ๓๐ วัน 
 

 ๒. การมอบทุนการศึกษา
ประจ าปี 
 
 
 
 

๒.๑ แจ้งเวียนหน่วยต่างๆ เพื่อส ารวจข้อมูล 
ผู้ขอรับทุน จ านวนกี่ราย 
๒.๒ ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนทุน
จ านวนเงินที่จะมอบให้จากผู้ให้การสนับสนุน
จากสมาคมแม่บ้านต ารวจ และมูลนิธิบุญยะจินดา 
๒.๓ เชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ บช.ศ.
พิจารณามีมติเห็นชอบวงเงินสนับสนุนการมอบทุน 
๒.๔ จัดท าหนังสือน าเรียน ผบช.ศ.ส าหรับ
นโยบายการมอบทุนในนาม บช.ศ.ของปีนั้น 
๒.๕ พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนจัดสรรทุนตาม
หลักเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ของสมาคมแม่บ้านต ารวจ
เป็นหลักโดยใช้ความเสมอภาคและเป็นธรรม 
๒.๖ จัดท าหนังสือน าเรียน ผบช.ศ.ก าหนดวันมอบทุน 
๒.๗ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจ าปีโดยจัด
เตรียนสถานที่ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
ท าหนังสือเชิญผู้ร่วมเป็นเกียรติและผู้รับมอบ
ท าพิธีมอบ 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ม.ค.-ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๕ วัน 
 

 
 
 
 
 

งานอ านวยการ ๔ 
(งานรักษาการณ์) 

 

๑. การรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ บช.ศ. 
๑.๑ จัดข้าราชการต ารวจ
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 
บช.ศ. 

 
 
๑) รวบรวมรายชื่อข้าราชการต ารวจ 
ระดับ รอง ผกก.-ผบ.หมู่ ในสังกัด 
บก.อก. และ สศป. ที่ปฏิบัติหน้าที่เวร
ประจ าเดือน 
๒) รวบรวมรายชื่อข้าราชการต ารวจ 
ระดับ รอง ผกก. – ผบ.หมู่ ในสังกัด 
บก.อก. และ สศป. ที่ของดการปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจ าเดือน 
๓) จัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจปฏิบัติหน้าที่เวร, และยกร่าง
ค าสั่งประจ าเดือน 
๔) ประมวลเรื่องเสนอ ผบช.ศ. 
๕) ส าเนาแจ้งเวียนหน่วยที่เก่ียวข้อง 

 
 
- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

สัปดาห์
สุดท้าย 

ของเดือน 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๒ วัน 
 

 
 
 
 
 
 

๒ วัน 
 
 
 
 

 ๑.๒ การรักษาสิ่งของหลวง 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี
พิเศษ 
 
 
 
 
 
๑.๓ การรักษาความ
ปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร 

๑) รับหนังสือจากหน่วยที่ขอรับการ
สนับสนุน 
๒) ประมวลเรื่องเสนอ ผบก.อก.     
สั่งการ 
๓) ส าเนาแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๔) แจ้งเวรรักษาการณ์ฯ ทราบ     
เพ่ือถือปฏิบัติ 
 
๑) เมื่อได้รับหนังสือขอรับการ
สนับสนุน 
๒) ประมวลเรื่องเสนอ ผบช.ศ. สั่งการ 
๓) ส าเนาแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 
 
 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 
 
 

ที่มีการ 
ร้องขอ 

 
 
 
 
 
 

ที่มีการ 
ร้องขอ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๒ วัน 
 

 
 
 
 
 

 ๑.๔ ตั้งแถวต้อนรับ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
ของ ตร. 

๑) ประมวลเรื่องขอรับความเห็นขอบ
จาก ผบช.ศ. เรื่อง การประกอบก าลัง
ตั้งแถวกองเกียรติยศหรือตั้งแถวท า
ความเคารพในโอกาสต่าง ๆ 
๒) รวบรวมรายชื่อข้าราชการต ารวจ
ระดับรอง สว.- ผบ.หมู่ เพศชายใน
สังกัด บก.อก., สศป. และ กส. 
๓) จัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการ
ต ารวจแยกเป็นชุด ๆ ละ ๑๐ นาย 
เป็นอย่างน้อย 
๔) เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
๕) แจ้งเวียนบัญชีชุด 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 
 

 

ที่มีการ 
ร้องขอ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ทุกวัน 
 

 
 
 
 
 

 ๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่เวร
รักษาการณ์ บช.ศ. 

๑) ลงลายมือรับมอบหน้าที่ 
๒) ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๓) อ านวยความสะดวกด้านการ 
จราจร 
๔) เชิญธงชาติลงจากยอดเสา 
๕) ปิดประตู 
๖) เปิดไฟ 
๗) เปิดประตู  
๘) ปิดไฟ 
๙) เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 
๑๐) ลงลายมือชื่อส่งมอบหน้าที่ 
 

- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทุกวัน 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๗ วัน 
 

 
 
 
 
 
 

ทุกวัน 

 ๒. ซักซ้อมแผนปูองกัน 
และระงับอัคคีภัย สถานที่
ราชการ บช.ศ. 
 
 
 
 
 
๓. รักษาความปลอดภัย
ก าปั่นเก็บเงิน บช.ศ. 

๒.๑ เสนอโครงการจัดอบรมแผน
ปูองกันระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการ
อาคาร บช.ศ. 
๒.๒ แจ้งให้ข้าราชการต ารวจเข้ารับ
การอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่ก าหนด 
๒.๓ รายงานผลการฝึกอบรม 
 
๓.๑ รักษาความปลอดภัยก าปั่น 
เก็บเงิน บช.ศ. 
๓.๒ ลงบันทึกประจ าวันเมื่อ สว.ฝอ.๓ 
บก.อก. พร้อมด้วย นายต ารวจเวร
ผู้ใหญ่ นายร้อย ต ารวจเวร เปิด – ปิด
ก าปั่นเก็บเงิน บช.ศ. 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 
 
 
 

- สว.ฝอ.1 บก.อก. 
- รอง สว. ฝอ.1 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก. 

 
 

 
 

ต.ค.-ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกวัน 
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                            แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FIow Chart) 
   งานการจัดข้าราชการต ารวจงานรักษาการณ์ ฝอ.1 บก.อก.ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ บช.ศ. 

 
        
 

        

 
 

       
        
        
 

       
        
 

       

        

        
 

       
 

       
        
        
 

       
 

       
        
        
 

 

 

 
 

     
 

       
        
        
        
        
        
  

 
  

    

         จดัข้าราชการต ารวจงานรักษาการณ์  
 ฝอ.1 บก.อก. ปฏิบัติหนา้ที่เวรรักษาการณ์ บช.ศ. 

รวบรวมรายช่ือข้าราชการต ารวจระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ 
ในสังกัด งานรักษาการณ์ ฝอ.๑ บก.อก. ที่ปฏิบัติหน้าที่ 

เวรประจ าเดือน 

     

ประมวลเรื่องเสนอ ผกก.ฝอ.๑ บก.อก. 

ส าเนาแจ้งเวียนหน่วยท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

จัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่เวร,  
และยกร่างค าสั่งประจ าเดือน 
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            แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FIow Chart) 

                   งานการเก็บรักษาสิ่งของหลวงที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ  

         

 

 

 
 

       
         
         
 

 

       
 

 

       
         

 

 

       

         

 

 

       

         
 

 

       
 

 

       
         
 

 

       
         
 

 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             

     การเก็บรักษาสิ่งของหลวงที่ได้รับ 
    มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ             

รับหนังสือจากหน่วยที่ขอรับการสนับสนุน 

      ประมวลเรื่องเสนอ ผบก.อก. สั่งการ 

        ส าเนาแจ้งเวียนให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 

แจ้งเวรรักษาการณ์ ทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๖๒ 
 

 

 
 
 
 

       
 

 
                 แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FIow Chart) 

                    งานการรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกด้านการจราจร 

 

 

 
 

       
 

 

       
         
         
         
 

 

       
         

 

 

       

         

 

 

       

 

 

       
         
 

 

       
 

 

       
         
         
         
         

  

 

 
 

      
         
         
         
         
           

การรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก 
ด้านการจราจร 

                     

   

เมื่อได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุน 

      ประมวลเรื่องเสนอ ผบช.ศ.สั่งการ 

    ส าเนาแจ้งเวียนให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
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                                      แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FIow Chart) 
                             งานตั้งแถวต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. 
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                       แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏบิัติงาน (FIow Chart) 
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                                   แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (FIow Chart) 
                                            ปฏิบัตหิน้าที่เวรรักษาการณ์ บช.ศ. 

         
 

 
 

       
        
 

       
 

       
        
 

       
 

       
 

       
 

       

        
 

       
 

       
        
 

       
 

       
 

       
 

       
        
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
        
 

       
 

       

ปฏิบัติหน้าทีเ่วรรักษาการณ์ บช.ศ. 
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                           แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
                             งานรักษาความปลอดภัยก าปั่นเก็บเงินของ บช.ศ.        
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

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

 1.1 จัดข้าราชการต ารวจเข้าร่วมพิธี กิจกรรมต่างๆ รัฐบาลจัดขึน้  
หรือที่ ตร. สั่งการ หรือที่หน่วยอื่นๆ ขอความร่วมมือ 

 

           

 1.2 แจ้งก าหนดส าหรับงานนักขัตฤกษ์ งานพิธี รัฐพิธี พระราชพิธีและการ
จัดข้าราชการต ารวจเข้าเฝูาฯ รบัเสด็จฯ ตามหมายก าหนดการ 

 

           

 1.3 ขออนุมัติให้ข้าราชการต ารวจเดินทางไปราชการ เฉพาะ ผบช.ศ.,  
รอง ผบช.ศ. และ ผบก.อก. 

   
 

        

 1.4 ขออนุญาตให้ข้าราชการต ารวจเป็นวิทยากรในสังกัด บก.อก. รวมทั้ง 
ผบช.ศ. และ รอง ผบช.ศ. 

   
 

        

 1.5 ส่งมอบหน้าที่ในต าแหน่ง ผกก.ฝอ.๑ บก.อก, ผบก.อก. และ ผบช.ศ. 
 

     
 

     
 1.6 การตรวจราชการประจ าป ี  

 

          
 1.7 การตรวจราชการประจ าป ีของ จต.          

 

  
 1.8 การประชุมบริหาร ตร. 

1.9 การประชุมบริหาร บช.ศ. /การประชุมบริหาร บก.อก. 
1.10 จัดท าสมุดออกเลขค าสั่ง /ทะเบียนรับ – ส่ง/ทะเบียนหนังสือลับ 
บช.ศ., บก.อก.,ฝอ.1 บก.อก. และงานธุรการ ฝอ.1 บก.อก. 
 

 

           



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๖๘ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

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

 

           
 1.12 เสนอความต้องการวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ เบิก ซ่อม 

จ าหน่ายสิ่งของหลวง 

 

           

 1.13 จัดท าสมุดโทรศัพท์ ตร. และภายใน บช.ศ. 
 

           
 1.14 จัดท าสมุดลงชื่อการปฏิบัติราชการของ ฝอ.1 บก.อก.              
 1.15 การลงชื่อและเวลาท าราชการของข้าราชการต ารวจ 

และลูกจ้างประจ า บช.ศ. 

 

           

2 งานสารบรรณ 
2.1 งานรับ – ส่งหนังสือ 

 

           

 2.2 งานจัดการและเก็บรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ประกาศ หนังสือบันทึก แจ้งความและราชกิจจานุเบกษาให้เป็น
ระเบียบ รวมตลอดถึงเป็นเจ้าหน้าที่ในการแจกจ่ายไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ฝอ.๑ บก.อก. 
 

 

           

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๖๙ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 2.3 งานด าเนนิการจัดประชุมซึง่ ผบช.ศ. /ผบก.อก. ได้จัดให้มีขึ้น 

 

           
 2.4 งานที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานใดไว้เปน็การ

เฉพาะหรืองานที่เก่ียวข้องกันหลายหน่วยงาน 

 

           

๓ งานทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย             
 3.1 การจัดงานพิธีตา่งๆ ของ บช.ศ.             
       - วันขึ้นปีใหม ่   

 

         
       - วันสงกรานต ์       

 

     
       - วันสถาปนา            

 

       - อื่นๆ 
 

           
 3.2 การตรวจเยี่ยม/การต้อนรับการตรวจเยี่ยม 

 

          
 

4 งานทีต่้องรายงานประจ า             
 4.1 รายงานการลงนามในบนัทกึข้อตกลง MOU 

 

           
 4.2 รายงานผลการด าเนินการตามกรอบแนวทางในการจัดท า

หลักสูตรอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
      

 

   
 

 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๐ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ ๑ กองบังการอ านวยการ 

 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

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

คณะรัฐมนตรีรายสปัดาห ์

 

           

 4.4 รายงานผลการปฏบิัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เก่ียวกับแนวทางการประชุมฯ 

 

           

 4.5 รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของ ตร. 
 

           
 4.6 รายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี ข้อ 3 

 

           

 4.7 รายงานการกวดขันความประพฤติตามแนวทางที่ก าหนด  
 

           
 4.8 รายงานการจัดการข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

           
 4.9 รายงานผลตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด ตร. พ.ศ.2560 

 

           

 4.10 รายงานผลการด าเนนิการกับข้าราชการต ารวจที่เข้าไปเก่ียวข้อง
กับยาเสพติด 

 

           

 4.11 รายงานผลการด าเนนิการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความเห็นจาก
ประชาชนฯ 

 

           

 4.12 รายงานข้อมูลข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 

 

           

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๑ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ ๑ กองบังคับการอ านวยการ 

 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

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

ข้าราชการต ารวจ 
            

 4.14 การรายงานผลการด าเนนิการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่น             
 4.15 จัดท าสถิติข้าราชการต ารวจกระท าผิดวนิัยเก่ียวกับเร่ืองยาเสพติด 

การทุจริต ผู้มีอิทธิพลและมาตรการปูองกันการกระท าผิดวินัย 
            

 4.16 รายงานผลการด าเนนิการตามแผน IT CON             
 4.17 รายงาผลการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

           
 4.18 รายงานกรณีมีการร้องเรียนข้าราชการต ารวจกระท าการฝุาฝนื

ประมวลจริยธรรมฯ 

 

       
 

   

 4.19 รายงานกรณีมีการร้องเรียนข้าราชการต ารวจกระท าการฝุาฝนื
ประมวลจริยธรรมฯ 

 

      
 

     

 4.20 รายงานโครงการต ารวจไทยใจสะอาด 
 

 

     
 

     

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายอ านวยการ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๓ 
 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. 1.งานยุทธศาสตร์ 1.1 การวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ของ บช.ศ. และ  
สร้างเครื่องมือทางการ
บริหารงานราชการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1.1 ตร. ก าหนดยุทธศาสตร์ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ ให้ บช.ศ. 
ด าเนินการ 
1.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะห์ ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ของ บช.ศ. กระบวนงานหลัก 
กระบวนงานสนับสนุนของ บช.ศ.  
ให้ทันสมัย คิดค้นนวัตกรรมหรือ
เครื่องมือทางการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้าน 
การบริหารจัดการของ บช.ศ. 
1.1.3 น าผลการสัมมนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ืออนุมัติใช้เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  
ของทุกหน่วยงานในสังกัด บช.ศ. 
 

สว. ยุทธศาสตร์ ต.ค. - ก.ย. - ตร.(ผ่าน สยศ.ตร.) 
  
 
- ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 
 
 
 
 
 
 
- บก.อก. 
  (ฝอ.2 บก.อก.) 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.1.4 แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยในสังกัด บช.ศ. 
ทราบ อย่างน้อย 4 ช่องทาง ได้แก่ 
WEBSITE ของ บช.ศ., หนังสือราชการ, 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับ ฯลฯ 

  - บก.อก. 
  (ฝอ.2 บก.อก.) 
 
 

ต.ค. - ก.ย.  1.2 การจัดท าตัวชี้วัด 
ที่หน่วยรับผิดชอบหลัก  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.        

1.2.1 ตร. มอบให้ บช.ศ. เปน็หน่วย
รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ตร.  
และก าหนดให้จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด  
(KPI Template)   
1.2.2 บช.ศ. มอบหมายให้หน่วยในสังกัด
เป็นผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดและจัดท า
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน และ
วิธีการค านวณตามแนวทางการติดตาม 
และประเมินผลของ ตร. ตามแบบฟอร์ม 

สว. ยุทธศาสตร์ ต.ค. 
 
 
 
 
 

ต.ค. 

- ตร. 
 
 
 
 
 
- บก.อก. 
  (ฝอ.2 บก.อก.) 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย.   1.2.3 หนว่ยที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด 
(KPI Template) ส่งให้ บช.ศ. รวบรวม
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ส่งให้ 
สยศ.ตร.(ยศ.) 
1.2.4 หนว่ยรับผิดชอบหลักรายงานผล
การด าเนินการ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน  
ให้ บช.ศ. ทราบ และ บช.ศ. สรุปผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 รอบ  
6 เดือน ส่งให้ สยศ.ตร.(ยศ.) 
1.2.5 หนว่ยรับผิดชอบหลักรายงานผล
การด าเนินการ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 
ให้ บช.ศ. ทราบ บช.ศ. สรุปผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 รอบ  
12 เดือน ส่งให้ สยศ.ตร.(ยศ.) 
 

สว. ยุทธศาสตร์ ต.ค. – ธ.ค. 
 
 
 
 

เม.ย. 
 
 
 

ต.ค. 

- หน่วยที่ได้รับ  
  มอบหมาย/ 
- บก.อก. 
   (ฝอ.2 บก.อก.) 
 
- หน่วยที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
- บก.อก. 
  (ฝอ.2 บก.อก.) 
- หน่วยที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
- บก.อก. 
  (ฝอ.2 บก.อก.) 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย.  1.3 การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ 

1.3.1 ตร. ก าหนดกรอบและแนว
ทางการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
การท างานภายในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
1.3.2 มอบหมายให้หน่วยรับผิดชอบหลัก 
งาน/กิจกรรมด าเนินการจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินการ และแผนการด าเนินการตาม
ปฏิทินตามแบบฟอร์ม บ.1 และ บ.2 และ
รายงานความคืบหน้า ส่งให้ บช.ศ. ทราบ 
1.3.3 บช.ศ. เสนอเรื่องท่ีจะด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานภายใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เดือนละ 1 งาน/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม 
บ.1 และ บ.2 ส่งให้ สยศ.ตร. 
 

สว. ยุทธศาสตร์ ต.ค.  
 
 
 

ต.ค. - ก.ย. 
 
 
 
 
 

ต.ค. - ก.ย. 

- ตร. 
 
 
 
- บก.อก. 
  (ฝอ.2 บก.อก.) 
 
 
 
 
- บก.อก. 
  (ฝอ.2 บก.อก.) 
 
 
 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.3.4 หน่วยที่รับผิดชอบหลัก
รายงานผลการด าเนินการของงาน
หรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
ตามแบบ บ.3 ให้ บช.ศ. ทราบ 
1.3.5 บช.ศ. รวบรวมและรายงาน
ความคืบหน้าผลการด าเนินการของ
แต่ละงานหรือกิจกรรม ตามแบบ บ.3 
ให้ สยศ.ตร. ทราบ 

 ต.ค. - ก.ย. 
 
 
 

ต.ค. - ก.ย. 

- หน่วยที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
 
 
- บก.อก. 
  (ฝอ.2 บก.อก.) 
 
 

ต.ค. - ก.ย. 
 

 1.4 การรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบาย
การบริหารราชการ ตร. 

1.4.1 ตร. ก าหนดแนวทางการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
นโยบายการบริหารราชการ ตร. 
1.4.2 บช.ศ. แจ้งเวียนแนวทาง  
ตามข้อ 1.4 ให้ทุกหน่วยในสังกัด
ทราบและก าหนดการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการฯ ตามแบบฟอร์ม 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
 

สว. ยุทธศาสตร์ ต.ค. 
 
 

ต.ค. 

- ตร. 

  
- บก.อก. 
  (ฝอ.2 บก.อก.) 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.4.3 ทุกหน่วยรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามนโยบายการ
บริหารราชการ ของ ตร. ให้ บช.ศ. 
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
1.4.4 บช.ศ. รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบายการบริหาร
ราชการ ตร. ให้ สยศ.ตร. (ผ่าน ยศ.) 
 

 พ.ย. - ก.ย. 
 
 
 

พ.ย. - ก.ย. 

- ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 
    
 
- บก.อก. 
   (ฝอ.2 บก.อก.) 
 
 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๗๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

  

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย.
  

๒. งานแผนงาน ๒.๑ การจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการของ บช.ศ 
และแผนอ่ืนตามแนว 
นโยบาย ตร. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๒.๑.๑ ตร.มอบนโยบายในการจัดท าแผนฯ ให้ บช.ศ.
ด าเนินการ 
๒.๑.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับ
แผนปฏิบัติราชการ ตร. โดยมอบหมายหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. รับผิดชอบด าเนินการ 
๒.๑.๓ บช.ศ. แจ้งเวียนหนังสือ ตามข้อ ๒.๑.1 และ 
๒.1.๒ ให้หน่วยทราบและด าเนินการออกแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยรองรับแผนปฏิบัติราชการ บช.ศ 
๒.๑.๔ ติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
โดยรวบรวมรายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ของหน่วย  
         ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 
         ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 
๒.๑.๕ รายงานผลการด าเนินการให้  
ตร.(ผ่าน สยส.ตร.) ทราบ 
 

สว.งานแผนงาน
  
  

 

 ระดับ บช./บก. 
และ กก. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
 
  

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 
ต.ค. - ก.ย.  ๒.2 การจัดท าหลักสูตร 

หรือโครงการฝึกอบรม 
ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
บช.ศ. 

๒.2.๑ ส ารวจความต้องการจ าเป็น
ในการฝึกอบรม 
2.2.2 ขออนุมัติหลักสูตรหรือ
โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัด บช.ศ. 
๒.2.3 บช.ศ. แจ้งเวียนหนังสอื 
ให้หน่วยปฏิบัติทราบและจัดส่ง
รายชื่อข้าราชการต ารวจเพ่ือเข้ารับ
การสัมมนาในหลักสูตรหรือโครงการ 
๒.2.4 จัดท าค าสั่งตั้งกองอ านวยการ 
และเจ้าหน้าที่ ด าเนินการและแต่งตั้ง
วิทยากร 

สว.งานแผนงาน ต.ค. - ก.ย. ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ.  

ในระดับ บช./บก. 
    และ กก. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
  

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๒.2.5 ประสานเชิญวิทยากร สถานที่ 
ฝึกอบรมและการเบิกเงินค่าใช้จ่ายของการ
ฝึกอบรม 
๒.2.6 จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
และความพร้อมของขั้นตอนการฝึกอบรม 
๒.2.7 ด าเนินการฝึกอบรมตามช่วง 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
๒.2.8 ประเมินผลการฝึกอบรม 
๒.2.9 รายงานผลการฝึกอบรมให้ ผบช.ศ. 
ทราบฝึกอบรม 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
  

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค.-ก.ย.  ๒.3 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติ 
     ราชการของ บช.ศ. 

๒.3.๑ แจ้งเวียนหนว่ยในสังกัด 
บช.ศ.จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการ 
ของแต่ละงานใน บช.ศ.เสนอ ฝอ.๒ บก.อก.
ภายในก าหนดเวลา 
๒.3.๒ รวบรวมเอกสารข้อมูลจากหน่วย 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการในภาพรวม 
ของ บช.ศ. 
๒.3.๓ เสนอ ผบช.ศ. อนุมัติคู่มือ 
การปฏิบัติราชการของ บช.ศ. 
2.3.4 แจกจ่ายคู่มือในรูปเล่มเอกสาร 
ให้ทุกหน่วยใน บช.ศ.ทราบเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการของหน่วย 
          

สว.งานแผนงาน ต.ค.-ก.ย. ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ.  

ในระดับ บช./บก. 
    และ กก. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย.  ๒.4 การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 
 

๒.4.๑ บช.ศ. แจ้งเวียนหนังสอืกรอบแนว
ทางการด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายใน
ของ ตร. และการบริหารความเสี่ยง 
ให้หน่วยในสังกัดทราบและด าเนินการ 
๒.4.๒ รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน 
การควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยงจากทุกหน่วยในสังกัด บช.ศ.  
         ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 
         ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 
๒.4.๓ รายงานผลการด าเนินงานการควบคุม 
ภายในและการบริหารความเสี่ยง  
ในภาพรวมของ บช.ศ. ให้  
ตร.(ผ่าน สยศ.ตร.(ยศ.)) ทราบ 
2.4.4 รายงานผลการด าเนินงานการควบคุม 
ภายใน ให้ สตส. ทราบ อีกทางหนึ่ง 

สว.งานแผนงาน ต.ค. - ก.ย. ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ.  

ในระดับ บช./บก. 
    และ กก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ธ.ค. 3. งานงบประมาณ 3.1 จัดท าประมาณการ
รายได้ 

3.1.1 ตร. จัดส่งหนังสือแจ้ง บช.ศ.  
ให้จัดท าประมาณการรายได้ 
3.1.2 แจ้งเวียนหนว่ยงานในสังกัด บช.ศ. 
ให้จัดท าประมาณการรายได้ 
3.1.3 รวบรวมข้อมูลประมาณการรายได้ 
ของหน่วยในสังกัด พร้อมจัดท า 
ประมาณการรายได้ในภาพรวม บช.ศ. 
3.1.4 จัดส่งประมาณการรายได้ใน 
ภาพรวม บช.ศ. ให้ ตร. (ผ่าน ผบช.สงป.)  
ภายในก าหนด 

สว.งานงบประมาณ ธ.ค. -บก.อก., สศป., 
วตร., บก.ฝรก.  
และ กส. 

ธ.ค.  3.2 จัดท าประมาณการ 
รายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น 
และปรับปรุงฐานข้อมูล
รายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง 

3.2.1 ตร. จัดส่งหนังสือแจ้ง บช.ศ.  
ให้จัดท าประมาณการรายจ่าย ขั้นต่ า 
ที่จ าเป็นและปรับปรุงฐานข้อมูลรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง 

สว.งานงบประมาณ ธ.ค. -บก.อก., สศป., 
วตร., บก.ฝรก.  
และ กส. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
 
  

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   3.2.2 แจ้งเวียนหนว่ยในสังกัด บช.ศ.  
ให้จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ า 
ที่จ าเป็นและปรับปรุงฐานข้อมูลรายจ่าย 
ล่วงหน้าระยะปานกลาง 
3.2.3 รวบรวมข้อมูลประมาณการ 
 รายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็นและข้อมูลรายจ่าย 
ล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วย 
ในสังกัดเพ่ือจัดท าในภาพรวม บช.ศ. 
3.2.4 จัดส่งประมาณการรายจ่ายขั้นต่ า 
ที่จ าเป็นและข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้า  
 ระยะปานกลางในภาพรวม บช.ศ.ให้ ตร. 
(ผ่าน ผบช.สงป.) ภายในก าหนด 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค.  3.3 จัดท าค าขอตั้ง 
งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

3.3.1 ตร. โดย บช.สงป. มีหนังสือแจ้ง 
แนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดท าค าขอ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อม 
ก าหนดระยะเวลาในการจัดส่ง 
3.3.2 แจ้งเวียนหนว่ยในสังกัด บช.ศ. 
ให้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีตามแนวทางและหลักเกณฑ์ 
ในข้อ 3.3.1  พร้อมก าหนดระยะเวลา 
ในการจัดส่ง 
3.3.3 รวบรวมข้อมูลการจัดท าค าขอ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วย 
ในสังกัดและจัดท าเป็นภาพรวม บช.ศ. 
3.3.4 จัดส่งค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม บช.ศ.  ให้  
ตร.(ผ่าน ผบช.สงป.) ภายในก าหนด 

สว.งานงบประมาณ ม.ค. - บก.อก., สศป., 
วตร., บก.ฝรก.  
และ กส. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย.  3.4 การบริหาร
งบประมาณ และการ
โอนจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

3.4.1 ตร. จัดส่งเอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ บช.ศ. ได้รับจัดสรร 
3.4.2 บช.ศ. จัดท ารายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับตามข้อ 
3.4.1 เพ่ือโอนให้กับหน่วยในสังกัด 
3.4.3 การโอนจัดสรรงบประมาณ 
         3.4.3.1 เอกสารที่เก่ียวข้องได้แก่ 
                     - หนังสือขออนุมัติโอนงบประมาณ 
โดย ผบช.ศ. /รรท.ผบช.ศ. เปน็ผู้อนุมัติ 
                     - ใบ ง.241 จ านวน 2 ฉบับ 
                     - จัดท าแบบโอนเงินในระบบ GFMIS 
                     - จัดท ารายละเอียดวงเงินที่โอนจัดสรร 
                     - หนังสือรายการโอนงบประมาณไปยัง ตร. 
                     - หนังสือแจ้งการโอนงบประมาณ 
ให้กับหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

สว.งานบประมาณ ต.ค. - ก.ย. - บก.อก., สศป., 
วตร., บก.ฝรก.  
และ กส. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับ

เรื่อง 
       3.4.3.2 ขั้นตอนการโอนจัดสรร 

                - ขออนุมัติ ผบช.ศ. เพ่ือโอนจัดสรร 
                - เมื่อ ผบช.ศ. อนุมัติโอนจัดสรร 
แล้วด าเนินการโอนจัดสรรในระบบ GFMIS 
ตามคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS 
               - รายงานการโอนจัดสรรให้ ตร.ทราบ 
               - แจ้งให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณทราบ 
               - เมื่อมีการโอนจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงฯ 
งบประมาณให้ด าเนินการ 
บันทึกลงในสมุดคุมงบประมาณทุกครั้ง 

   

ต.ค.  3.5 จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผน 
การใช้จ่าย 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

3.5.1 ตร. จัดส่งเอกสารรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ บช.ศ. ได้รับจัดสรร 
 

สว.งานงบประมาณ ต.ค. -บก.อก., สศป., 
วตร., บก.ฝรก.  
และ กส. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   3.5.2 จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.) โดยแบ่งเป็น  
4 ไตรมาส ๆ ละ 3 เดือน  มีวิธีคิดดังนี้ 
         3.5.2.1 งบบุคลากร  ใช้วงเงิน 
งบประมาณ ที่ บช.ศ. ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น/ 
4 (ไตรมาส) 
         3.5.2.2 งบด าเนินงาน กรณีค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมให้วางแผนตามแผนการฝึกอบรม
แต่ละไตรมาส ส าหรับค่าใช้จ่ายรายการอื่น 
ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
         3.5.2.3 งบลงทุน ให้พิจารณา 
ความยากง่าย หรือขั้นตอนวิธีการในการจัดหา 
มาเป็นแนวทางในการวางแผนแต่ละไตรมาส 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
  

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

         3.5.2.4 งบเงินอุดหนุน พิจารณา 
ตามภารกิจ 
      3.5.2.5 งบรายจ่ายอื่น พิจารณา 
ตามภารกิจ 

   

ต.ค. - ก.ย.  3.6 การควบคุมการ ก ากับ 
เร่งรัด และติดตามผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ 

3.6.1 การควบคุมงบประมาณ 
         3.6.1.1 จัดท าสมุดควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของ บช.ศ. 
         3.6.1.2 ก่อนจะก่อหนี้ผูกพันทุก 
รายการฝุายต่าง ๆ จะมีบันทึกขอคุม 
งบประมาณ 
         3.6.1.3 ฝอ.2 บก.อก. มีบันทึก 
ข้อความ แจ้งการควบคุมงบประมาณ 
ว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
 

สว.งานงบประมาณ ต.ค. - ก.ย. ฝอ.1-6 บก.อก., 
สศป. และ กอจ. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
  

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   3.6.2 การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
         3.6.2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
         3.6.2.2 แนวทางปฏิบัติ จะบรรจุ 
ระเบียบวาระการเร่งรัดและติดตาม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณการประชุม 
บริหารประจ าเดือนของ บช.ศ.   
         3.6.2.3 จะมีการประชุมเป็นคราว ๆ  
ตามสั่งการประธานฯ ตามข้อ 3.6.2.1 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
  

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย.  3.7 รายงานผลการใช้จ่าย 
      งบประมาณของ บช.ศ. 

3.7.1 มีหนังสือแจ้งแนวทาง และระยะเวลา 
ในการจัดส่งรายงานผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ไปยังหน่วยในสังกัด 
3.7.2 หนว่ยในสังกัด บช.ศ. ส่งรายงาน 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม 
ดังนี้ 
        - แบบ สงป.301 
        - แบบ สงป.302 
        - แบบ สงป.302/1 (กรณีมีงบลงทุน) 
        - แบบ งป.52 (กรณีมีงบลงทุน) 
        - แบบ งป.04 
3.7.3 รวบรวมผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม 
ในข้อ 3.7.1 โดยจัดท าเป็นภาพรวม 
 

สว.งานงบประมาณ ต.ค. - ก.ย. บก.อก., สศป., 
วตร., บก.ฝรก. 
และ กส. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   3.7.4 ท าบันทึกข้อความจ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
           - ฉบับที่ 1 ผบก.อก. ลงนามในบันทึก
รายงานถึง ผบช.ศ. 
           - ฉบับที่ 2  ผบช.ศ. ลงนามถึง ผบ.ตร. 
(ผ่าน ผบช.สงป.) พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 3.7.2 

   

  3.8 การโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ 

กรณีมีงบด าเนินงาน/งบลงทุน เหลือจ่าย หากมี
ความต้องการจะจัดหาครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง  
ต้องด าเนินการดังนี้ 
3.8.1 ขออนุมัติ ผบช.ศ. โอนเปลี่ยนแปลง 
งบด าเนินงาน/งบลงทุน (เปลี่ยนแปลงรายการ)  
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบด าเนินงาน/ 
งบลงทุนที่เหลือจ่าย ไปงบลงทุนรายการใหม่ 
ที่ต้องการจัดหา 
 

สว.งานงบประมาณ   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

 
  

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   3.8.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องและข้ันตอนการ 
ด าเนินการเช่นเดียวกันกับการโอนจัดสรร 
งบประมาณในข้อ 3.4 
 

   

30 ต.ค., 
30 ม.ค., 
30 เม.ย. 
และ 30 ก.ค. 

 3.10 รายงานแผนปฏิบัติ 
การจัดซื้อจัดจ้าง      

3.10.1 ตร. มีหนังสือแจ้งให้ บช.ศ.  
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
แบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3.10.2 มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยในสังกัด 
ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนให้จัดท ารายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้  
บช.ศ. ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส 
3.10.3 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างให้ ตร.(ผ่าน สตส.) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นแต่ละไตรมาส 
 

สว. งาน
งบประมาณ 

30 ต.ค., 
30 ม.ค., 
30 เม.ย. และ  
30 ก.ค. 

- หน่วยในสังกัด 
บช.ศ. ที่ได้รับ
จัดสรรงบลงทุน 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

30 ต.ค., 
30 ม.ค., 
30 เม.ย. 
และ 30 ก.ค. 

 3.11 รายงานการปรับปรุง 
แนวทางและมาตรฐานการ 
ช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
ค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

3.11.1 สตส. มีหนังสือแจ้ง บช.ศ. ให้ 
รายงานการปรับปรุงแนวทางและมาตรฐาน
การช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ
ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
3.11.2 มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยในสังกัด 
ให้รายงานการปรับปรุงตามแนวทางข้อ 
3.11.1 
3.11.3 รวบรวมการรายงานฯ จากหน่วย 
ในสังกัด และจัดท าเป็นภาพรวม 
3.11.4 จัดส่งรายงานตามข้อ 3.11.3  
ให้ ตร. (ผ่าน ผบช.สตส.) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นแต่ละไตรมาส 
 

สว. งาน
งบประมาณ 

30 ต.ค., 
30 ม.ค., 
30 เม.ย. และ  
30 ก.ค. 

บก.อก., สศป., 
วตร., บก.ฝรก. 
และ กส. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๒  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. - ธ.ค.  3.13 งานเบิกจ่ายเงินทุก
ประเภท อาทิ ค่ารักษา 
พยาบาล,ค่าเล่าเรียนบุตร, 
เงินนอกเวลาราชการ, 
ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ 

3.13.1 ข้าราชการต ารวจในสังกัด  
ฝอ.2 บก.อก.น าเอกสารมาจัดส่ง 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเพ่ือจัดท าการ 
เบิกจ่ายเงิน 
3.13.2 จัดท าการเบิกจ่ายเงินของ 
ข้าราชการต ารวจพร้อมตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบให้ถูกต้อง 
3.13.3 จัดส่งการเบิกจ่ายเงินตาม 
ข้อ 3.13.2 ให้ ฝอ.3 บก.อก.  
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

สว.งานงบประมาณ ม.ค. - ธ.ค. ฝอ.3 บก.อก. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๗ 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๘ 
 

 
 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๙๙ 
 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๐ 
 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๑ 
 

 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๒ 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๓ 
 

  
 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน่วยในสังกัด บช.ศ. รายผลการด าเนินการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) ให้ บช.ศ. ทราบ ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน 

หน่วยในสังกัด บช.ศ. รายผลการด าเนินการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) ให้ บช.ศ. ทราบ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน 

บช.ศ. รวบรวมรายงานผลการด าเนินการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๕ 
 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๗ 
 

 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๐๙ 
 

 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๑ 
 

 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๒ 
 

 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ท าหนังแจ้ง ฝอ.3 บก.อก. เพื่อ ขอเบิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย 

ส่งใบหนังสือพร้อมหลักฐานประกอบ
เพ่ือขอเบิกไปยัง ฝอ.3 บก.อก. 

 - จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์/ลงลายมือชื่อรับเงิน 
- ส่งเอกสารที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินลงลายมือชื่อกลับคืน ฝอ.3 บก.อก. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๔ 
 

 
 
 
  

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

๑ งานยทุธศาสตร์
1.1 การวเิคราะห์เพื่อก าหนดวสัิยทัศน ์
พนัธกจิ ยทุธศาสตร์ของ บช.ศ. และสร้าง
เคร่ืองมือทางการบริหารงานราชการท่ีมี
ประสิทธภิาพ

1.2 การจดัท าตัวชีว้ดัท่ีหนว่ยรับผิดชอบ
หลักตามแผนปฏบิัติราชการ ตร .       

1.3 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติราชการ

1.4 การรายงานผลการปฏบิัติราชการ
ตามนโยบายการบริหารราชการ ตร . 

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม

ปฏทิินการปฏบัิตงิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕6...
ฝ่ายอ านวยการ ๒ กองบังคับการอ านวยการ

พ.ศ.256... พ.ศ.๒๕6...

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ 2 กองบังคับการอ านวยการ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๕ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ 2 กองบังคับการอ านวยการ 

 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

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

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนอื่นตามแนวนโยบาย ตร. 

 

           

 2.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ    
รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 

12 
เดือน 

     6  
เดือน 

     

 ๒.3 การจัดท าหลักสูตรหรือ โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด บช.ศ. 

            

 2.๔ จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการของ บช.ศ.             

 2.๕ รายงานผลการด าเนินการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

  
 12 
เดือน 

      
6  

เดือน 

     

 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๖ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ 2 กองบังคับการอ านวยการ 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    3      งานงบประมาณ 
 3.1 จัดท าประมาณการรายได้ 

 

           

 3.2 จัดท าประมาณการรายได้ขั้นต่ าที่จ าเป็นและปรับปรุง
ฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 

            

 3.3 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี             

 3.4 การบริหารงบประมาณและการโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

            

 3.5 จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

            

 3.6 ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ             

 3.7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ บช.ศ.             

 3.8 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ             

 3.9 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง             

 3.10 รายงานการปรับปรุงแนวทางและมาตรการช าระ 
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

            



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายอ านวยการ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๘ 
 

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 ต.ค. - 30 ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
  
  
  
  
  

  
  

งานอ านวยการ 1 
ฝอ.3 บก.อก. 

  
  
  
  
  
  
  
  

1. จัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า 
1.1 จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(กรณีตาม ม.๕๖(๒) (ข) 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท) 
  
  
  
  
  

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน บก.อก., กอจ. 
และ สง.ผู้บังคับบัญชาแจ้งความ
ต้องการจัดจ้าง มายัง ฝอ.3 บก.อก. 
2. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือแบบ

รูปรายการละเอียด 
3. กรณีวงเงินการจัดหาเกิน 

100,000 บาท ขึ้นไป ให้จัดท า 
ราคากลาง นี้ 
      3.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช. 
      3.2 จัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง  
ให้จัดท าราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช.  
      3.3 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. พร้อม
แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
เพ่ือจัดท าใบแสดงปริมาณงาน (ปร.4, 
ปร.5 และ ปร.6) 

- สว.งานอ านวยการ 1   
ฝอ.3 บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่งาน
อ านวยการ 1 
ฝอ.3 บก.อก. 
  
  
  
  
  

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 

  
  
  
  
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๑๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   4. ด าเนินการขอรับความเห็นชอบตาม 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎกระทรวง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และแจ้งให้
กรรมการทราบ 
5. เมื่อ ผบช.ศ.ให้ความเห็นชอบแล้ว
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่า เพ่ือ 
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการทีมี
อาชีพขาย/รับจ้าง/ให้เช่า นั้นโดยตรง 
โดยคัดเลือกราคาต่ าสุด 
6. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ กับ 
ฝอ.2 บก.อก. 
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   7. ด าเนินการขออนุมัติ ผบช.ศ. ดังนี้ 
  - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า ตาม
ข้อ 5 พร้อมลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
8. แจ้งผู้ขาย/รับจ้าง/ผู้ให้เช่า  
รับใบสั่ง/สัญญา 
9. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการ ตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบช.ศ.ทราบ 
(ผ่าน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.) 
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   11. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ  GFMIS 
12. เสนอ ผบช.ศ. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
13. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลงใน
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน 
(กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
14. เมื่อ ผบช.ศ. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าวให้งาน
การเงินและบัญชี 1 ฝอ.3 บก.อก.  
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/ 
ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า  
ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP และ
บันทึกใบ PO ใบสั่ง/สัญญา ลงในระบบ 
GFMIS ยกเว้นวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท 
ไม่ต้องบันทึกลงในระบบ e-GP และ
ระบบ GFMIS 

    

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

1. จัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า 
1.2 จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(กรณีตาม ม.๕๖(๒) (ก) 
(ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 
  

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน บก.อก., 
กอจ. และ สง.ผู้บังคับบัญชาแจ้ง
ความต้องการจัดจ้าง มายัง  
ฝอ.3 บก.อก. 
2. จัดท าร่างขอบเขตของงาน
หรือแบบรูปรายการละเอียด 
3. กรณีวงเงินการจัดหาเกิน 
100,000 บาท ขึ้นไปให้จัดท า
ราคากลาง นี้ 
    3.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคา
กลางตามแบบ ป.ป.ช. 
    3.2 จัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง 
ให้จัดท าราคากลางตามแบบ 
ป.ป.ช. 
 

 - สว.งานอ านวยการ 1 
ฝอ.3 บก.อก.  
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก. 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 
 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

     3.3 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบป.ป.ช. พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง เพื่อจัดท าใบแสดงปริมาณงาน
(ปร.4, ปร.5 และ ปร.6) 
4. ด าเนินการขอรับความเห็นชอบ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎกระทรวง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง คณะกรรมตรวจรับ
พัสดุ และแจ้งให้กรรมการทราบ 
  

  

 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   5. จัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามท่ี
ก าหนด 
6. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผล
การพิจารณาข้อเสนอ/ต่อรองราคา 
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
7. รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อ ผบช.ศ.(ผ่าน ผบก.อก.) 
8. เมื่อ ผบช.ศ.ให้ความเห็นชอบแล้ว
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่าเพ่ือ
เสนอราคา เพ่ือคัดเลือกผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 
9. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ  
กับ ฝอ.2 บก.อก. 
 

   

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   10. ด าเนินการขออนุมัติ ผบช.ศ. 
ดังนี้ 
  - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ตามข้อ 7 พร้อมทั้งประกาศผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท า
สัญญา 
12. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
13. แจ้งผู้ขาย/รับจ้าง/ผู้ให้เช่า  
รับใบสั่ง/สัญญา 
14. ผู้ขาย/รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   15. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบช.ศ.
ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.) 
16. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
17. เสนอ ผบช.ศ. ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
18. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลง
ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน 
(กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
19. เมื่อ ผบช.ศ. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าวให้
งานการเงินและบัญชี 1 ฝอ.3 บก.อก. 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/
ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้างต่อไป 
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP และ
บันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 
ลงในระบบ GFMIS 

   

  1.2 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
จัดเช่า โดยวิธีคัดเลือก 
  
 

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน บก.อก. แจ้ง
ความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง, จัดเช่า 
มายัง ฝอ.3 บก.อก. 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
แบบรูปรายการละเอียด 
4. กรณีวงเงินการจัดหาเกิน 
100,000 บาท ขึ้นไป ให้จัดท า 
ราคากลาง นี้ 
    4.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช. 
    4.2 จัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง  
ให้จัดท าราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.  
 

 - สว.งานอ านวยการ 1 
ฝอ.3 บก.อก.  
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก. 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    4.3 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด 
ราคากลาง เพ่ือจัดท าใบแสดง 
ปริมาณงาน (ปร.4, ปร.5 และ ปร.6) 
5. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง  
โดยวิธีคัดเลือก เสนอ ผบช.ศ.  
เพ่ือขอรับความเห็นชอบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ
คัดเลือกและคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 
6. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีการคัดเลือกจัดท าหนังสือเชิญไปยัง
ผู้ประกอบการ 
7. ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือยื่น
ข้อเสนอตามวัน เวลาที่ก าหนด   
 

  
  

  

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๒๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8. คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอ 
และด าเนินการพิจารณาผล พร้อมมี
ความเห็นเสนอต่อ ผบช.ศ. 
9. ด าเนินการขออนุมัติ ผบช.ศ. ดังนี้ 
  - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ตามข้อ 7 พร้อมทั้งประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 
10. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ 
กับ ฝอ.2 บก.อก. 
11. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ให้
เข้ามาท าสัญญาพร้อมน าหลักประกัน
สัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า มามอบให้งาน
พัสดุ และส่งมอบให้งานการเงินและ
บัญชีฯ เก็บไว้เป็นหลักประกันสัญญา 
และให้งานการเงินและบัญชีฯ 
ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

  
  

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

12. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
13. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า  
รับใบสั่ง/สัญญา 
14. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
ภาครัฐ พ.ศ.2560  
15. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบช.ศ. 
ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.) 
16. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
17. เสนอ ผบช.ศ. ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

18. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลง
ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน 
(กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
19. เมื่อ ผบช.ศ. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าว 
ให้งานการเงินและบัญชี 1  
ฝอ.3 บก.อก. เพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย
ให้กับผู้ขาย/ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP  
และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง  
ลงในระบบ GFMIS 

   

  1.3 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
จัดเช่า  โดยวิธีตลาด - 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 
 

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน บก.อก. แจ้ง
ความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง, จัดเช่า 
มายัง ฝอ.3 บก.อก. 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
แบบรูปรายการละเอียด 
 

 - สว.งานอ านวยการ 1 
ฝอ.3 บก.อก.  
- รอง สว.ฝอ.3  
บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3  
บก.อก. 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

4. จัดท าราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. 
5. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง เสนอ 
ผบช.ศ. เพ่ือขอรับความเห็นชอบ  
และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 
6. เมื่อ ผบช.ศ. ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้จัดท าประกาศเผยแพร่ในระบบ  
e-GP/เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และปิด
ประกาศท่ีหน่วยงาน 
7. การเสนอราคา 
    7.1 กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้เสนอราคา
แบบใบเสนอราคา โดยผู้ประกอบการ
เข้าระบบ e-GP เพ่ือเสนอราคา 
ตามวัน/เวลาที่ก าหนด โดยเสนอราคา 
ได้เพียงครั้งเดียว 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

     7.2 กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท 
ให้เสนอราคาแบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการเข้า
ระบบ e-GP เพ่ือเสนอราคาตามวัน/
เวลาที่ก าหนด โดยเสนอราคา 
กี่ครั้งก็ได้ภายใน 30 นาที 
8. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้
เจ้าหน้าที่พิจารณาผู้ชนะการเสนอ
ราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด 
9. เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณา
พร้อมีความเห็นเสนอต่อ ผบช.ศ. 
(ผ่าน ผบก.อก.)  
10. ขออนุมัติ ผบช.ศ.เพื่อจัดซื้อ/จัด
จ้าง/จัดเช่า ตามข้อ 8 
11. เจ้าหน้าที่แจ้งผลทาง e-mail 
และประกาศผลผู้ชนะ 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

12. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ 
กับ ฝอ.2 บก.อก. 
13. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายหลังจากพ้น
ระยะอุทรธรณ์ผลการพิจารณา 7 วัน
ท าการพร้อมน าหลักประกันสัญญา 
ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน 
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง มามอบให้งานพัสดุ
และส่งมอบให้ งานการเงินและบัญชีฯ 
เก็บไว้เป็นหลักประกันสัญญา และให้
งานการเงินและบัญชีฯ ออกใบเสร็จ 
รับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
14. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
15. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า รับ
ใบสั่ง/สัญญา 
 

   

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

16. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
17. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบช.ศ.
ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.) 
18. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
19. เสนอ ผบช.ศ. ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
20. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลง
ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน 
(กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

21. เมื่อ ผบช.ศ. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
จึงส่งเอกสารการจัดซื้อ/จ้างดังกล่าว
ให้งานการเงินและบัญชี 1  
ฝอ.3 บก.อก. เพื่อด าเนินการเบิกจ่าย
ให้กับผู้ขาย//ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP  
และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง 
ลงในระบบ GFMIS 

   

     1.4 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
จัดเช่า  โดยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
  

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน บก.อก. แจ้ง
ความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง, จัดเช่า 
มายัง ฝอ.3 บก.อก. 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการ 
 

 - สว.งานอ านวยการ 1 
ฝอ.3 บก.อก.  
- รอง สว.ฝอ.3  
บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3  
บก.อก. 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

4. การจัดท าราคากลาง   
    4.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช. 
    4.2 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง เพื่อค านวณราคากลาง  
(ใบแสดงปริมาณงานฯ ปร.4, ปร.5  
และ ปร.6)  
5. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
6. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง เสนอ 
ผบช.ศ. เพ่ือขอรับความเห็นชอบ  
และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน  
และเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศ 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

7. เมื่อ ผบช.ศ. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้น าร่างประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ 
e-GP/เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และปิด
ประกาศ ณ ที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงาน   
หมายเหตุ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้าน 
อยู่ในดุลพินิจของ ผบช.ศ.ที่จะน าร่าง
ประกาศ/เอกสารเผยแพร่หรือไม่ก็ได้ 
8. น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการ 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๓๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

9. กรณีมีผู้เสนอความคิดเห็น  
กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกับผู้รับผิดชอบท ารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข  
เสนอ ผบช.ศ.น าร่างประกาศ 
อีกครั้งหนึ่ง   
- หากมีผู้เสนอความคิดเห็นให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่แจ้งตอบ 
ผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
กรณีไม่ปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และผู้รับผิดชอบ 
ท ารายงานพร้อมเหตุผลที่ไม่ปรับปรุง 
เสนอ ผบช.ศ.  
เห็นชอบให้น าร่างประกาศเผยแพร่ 
10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
11. ก าหนดระยะเวลาเผยแพร่
เอกสารฯ และจัดเตรียมเอกสาร  
เพ่ือยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

12. ก าหนดวัน เวลา ที่ชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวัน
เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
13. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่าน
ระบบ e-GP โดยเสนอราคาได้เพียง
ครั้งเดียว 
14. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
ด าเนินการพิจารณาผล 
15.คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผล
การพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอ 
ผบช.ศ.(ผ่าน ผบก.อก.) เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบ 
16. ขออนุมัติ ผบช.ศ.เพื่อจัดซื้อ/จัด
จ้าง ตามข้อ 11 
17.ประกาศผลผู้ชนะ และเจ้าหน้าที่
แจ้งผลทาง e-mail  
18. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ 
กับ ฝอ.2 บก.อก. 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

19. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท า
สัญญาหรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้น
ระยะอุทธรณ์ผลการพิจารณา 7 วัน
ท าการ พร้อมน าหลักประกันสัญญา 
ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน 
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง มามอบให้งานพัสดุ
และส่งมอบให้งานการเงินและบัญชีฯ 
เก็บไว้เป็นหลักประกันสัญญาและ 
ให้งานการเงินและบัญชีฯ ออก
ใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
20. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
21. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รับใบสั่ง/
สัญญา 
22. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

23. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับ ให้ ผบช.ศ. 
ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.) 
24. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
25. เสนอ ผบช.ศ. ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
26. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลง
ในทะเบียนคุมคุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน 
(กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
27. เมื่อ ผบช.ศ. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าวให้งาน
การเงินและบัญชี 1 ฝอ.3 บก.อก.  
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/ 
/ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้
บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP  
และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง 
ลงในระบบ GFMIS 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

     1.5 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
โดยวิธีสอบราคา 
  
  
  
  
  
  

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน บก.อก.  
แจ้งความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง 
มายัง ฝอ.3 บก.อก. 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการ 
4. การจัดท าราคากลาง 
    4.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช. 
    4.2 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด 
ราคากลาง เพ่ือค านวณราคากลาง 
(ใบแสดงปริมาณงานฯ ปร.4, ปร.5  
และ ปร.6) 
5. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
สอบราคา 

 - สว.งานอ านวยการ 1 
ฝอ.3 บก.อก.  
- รอง สว.ฝอ.3  
บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3  
บก.อก. 
  

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

6. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง เสนอ 
ผบช.ศ. เพ่ือขอรับความเห็นชอบ  
และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
ผลการสอบราคา คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่
ปิดและปลดประกาศ 
7. เมื่อ ผบช.ศ. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้น าร่างประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ 
e=GP/เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และปิด
ประกาศ ณ ที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงาน   
หมายเหตุ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้าน 
อยู่ในดุลพินิจของ ผบช.ศ. ที่จะน าร่าง
ประกาศ/เอกสารเผยแพร่หรือไม่ก็ได้ 
 

   

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

8. น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการ 
9. กรณีมีผู้เสนอความคิดเห็น 
กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกับผู้รับผิดชอบท ารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข  
เสนอ ผบช.ศ.น าร่างประกาศ 
อีกครั้งหนึ่ง 
  - หากมีผู้เสนอความคิดเห็นให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบ ผู้มี
ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
กรณีไม่ปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และผู้รับผิดชอบ ท ารายงานพร้อม
เหตุผลที่ไม่ปรับปรุง เสนอ ผบช.ศ.  
เห็นชอบให้น าร่างประกาศเผยแพร่ 
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่
ประกาศและเอกสารสอบราคา  
ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ และปิด
ประกาศ ณ ที่ปิดประกาศ 
11. ก าหนดวัน เวลายื่นข้อเสนอ  
และการเปิดซองข้อเสนอ 
12. ก าหนดวัน เวลา ที่ชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
ก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า  
๓ วันท าการ 
13. รับเอกสารสอบราคา ตามวัน
เวลาที่ก าหนด 
14. คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
พิจารณาผล 
15. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงาน
ผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอ 
ผบช.ศ. (ผ่าน ผบก.อก.) เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบ 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

16. ขออนุมัติ ผบช.ศ.เพื่อจัดซื้อ/จัด
จ้าง ตามข้อ 11 
17. ประกาศผลผู้ชนะ และเจ้าหน้าที่
แจ้งผลทาง e-mail  
18. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ 
กับ ฝอ.2 บก.อก. 
19. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายหลังจาก 
พ้นระยะอุทรธรณ์ผลการพิจารณา  
7 วันท าการ พร้อมน าหลักประกัน 
สัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง มามอบให้งานพัสดุ 
และส่งมอบให้งานการเงินและบัญชีฯ 
เก็บไว้เป็นหลักประกันสัญญา และให้
งานการเงินและบัญชีฯ ออกใบเสร็จ 
รับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
20. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

21. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รับใบสั่ง/
สัญญา 
22. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน  
แจ้งคณะกรรมการตรวจรับตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
23. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับ ให้ ผบช.ศ. 
(ผ่าน ผกก.ฝอ.3 บก.อก.) 
24. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
25. เสนอ ผบช.ศ. ขออนุมัติเบิกจ่าย 
เงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
26. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ  
ลงในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ หรือวัสดุ
คงทน (กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์) 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๔๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

27. เมื่อ ผบช.ศ. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าวให้
งานการเงินและบัญชี 1 ฝอ.3 บก.อก. 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/
ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหต ุ การจัดซื้อ/จัดจ้างให้บันทึก
ข้อมูล ลงในระบบ e-GP และบันทึกใบ 
PO ใบสั่งซื้อ/จ้างลงในระบบ GFMIS 

   

1 ต.ค.-30 ก.ย. 
ของทุก 

ปีงบประมาณ 

งานอ านวยการ 2
ฝอ.3 บก.อก. 
งานซ่อมบ ารุง 

 

1. ซ่อมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ 
 
 

1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบรถราชการ
เสนอความต้องการซ่อมแจ้งงาน
อ านวยการ 2 ฝอ.3 บก.อก. 
1.2 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อม
ทั้งประสานประมาณราคาค่าซ่อมกับ
ผู้ประกอบการและท าใบเสนอราคา
ซ่อมพร้อมคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุด 
(บันทึกในระบบ e-GP กรณีวงเงินเกิน 
5,000 บาท)  

- สว.งานอ านวยการ 2 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.  
- ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก. 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

ฝอ.3 บก.อก. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

 

 1.3 ตรวจสอบและคุมงบประมาณ  
ฝอ.2 บก.อก. 
1.4 ขออนุมัติ ผบช.ศ.ดังนี้ 
     - ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมตามข้อ 1.2 
พร้อมลงนามในใบสั่งจ้างซ่อม 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.5 บันทึกรายงาน PO กรณีวงเงินเกิน 
5,000 บาท  ในระบบ GFMIS 
1.6 ท าการตรวจรับพัสดุส าหรับการ
ซ่อมบ ารุงและบันทึกประวัติการซ่อม
บ ารุง พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
1.7 เมื่อ ผบช.ศ. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน จึง
น าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้
งานการเงินและบัญชี 1 ฝอ.3 บก.อก. 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
ต่อไป 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

 

2. การควบคุมการ 
ใช้รถราชการ 
  
 
 
3. แสดงรายการ 
ซ่อมบ ารุงฯ 

2.1 ผู้รับผิดชอบรถราชการแต่ละ
หน่วยงาน กรอกข้อมูลขออนุญาต 
ใช้รถงานกรอกข้อมูลตามแบบ 3 
2.2 บันทึกการใช้รถตามแบบ 4 
 
- น ารายการซ่อมบ ารุงในใบสั่งจ้าง
ซ่อมที่คณะกรรมการตรวจรับ
เรียบร้อยลงในสมุดประวัติแสดง
รายการซ่อมของแต่ละคัน 

หน่วยที่ได้รับรถ 
ราชการ 

  
 
 
- สว.งานอ านวยการ 2 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก. 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

 
 

 
ตลอด 

ปีงบประมาณ 
 
 

ฝอ.3 บก.อก. 
 
 
 

 
ฝอ.3 บก.อก. 

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 ต.ค.-30 ก.ย.
ของทุก

ปีงบประมาณ 
  

งานอ านวยการ 2 
ฝอ.3 บก.อก. 
งานเชื้อเพลิง 

  

 
 
1. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

 
 
- ด าเนินการตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก 
ที่ กค 0405.2/ว 89 ลง 18 ธ.ค.
50 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังนี้ 
1) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ประจ าทุกเดือน 
2) รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
ประจ าทุกเดือน 
 

 
 
- สว.งานอ านวยการ 2 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก. 

 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

 
 
 

 
 

ฝอ.3 บก.อก. 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   2. การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงและ 

2.1 น ารถราชการไปเติมน้ ามัน 
โดยแจ้งรหัสประจ าบัตรให้ถูกต้อง 
และจ านวนเงินที่ต้องเติมไม่เกินจ านวน 
ที่ระบุไว้ 
2.2 น าใบบันทึกรายการขายที่ลงได้ลง
ลายมือชื่อของผู้ใช้บัตร รวบรวม 
ส่งให้งานการเงินฯ ภายใน 3 วัน 
ท าการหลังสิ้นเดือน      
2.3 เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

หน่วยที่ได้รับการ 
สนับสนุนรถราชการ 

 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

ฝอ.3 บก.อก. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 งานอ านวยการ 2 
ฝอ.๓ บก.อก.   
งานขนส่ง 

- วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา
และการใช้ยานพาหนะ 

1. ติดต่อประสานกับผู้ประกอบการ
จ้างเหมารถ เพ่ือรับ-ส่ง ข้าราชการ
ต ารวจหรือผู้เข้ารับการอบรม 
2. ด าเนินการจัดจ้างเช่นเดียวกับการ
จัดซ่อมบ ารุงตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
3. ด าเนินการเช่นเดียวกับการซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ 
 

- สว.งานอ านวยการ 2 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก. 

 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

ฝอ.3 บก.อก. 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 ต.ค.-30 ก.ย.
ของทุก

ปีงบประมาณ 

งานการเงินและ 
บัญชี 1 

ฝอ.3 บก.อก. 

1. งานธุรการ 
2. งาน รับ - ส่งหนังสือ 
3. งาน เบิก - จ่ายเงิน 
4. งาน รับ - ส่งเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลงรับและแยกจ่ายงานให้ผู้ปฎิบัติ 
2. น าเสนองานให้ผู้บังคับบัญชา 
ลงนามตามล าดับชั้น 
3. งานโต้ตอบหนังสือส่งหน่วย
เกี่ยวข้อง 
4. ตรวจนับเงินที่เบิกและจ่ายเงินให้ผู้
มีสิทธิรับเงิน 
5. ตรวจนับเงินที่แต่ละหน่วยน าส่ง
และน าเงินส่งธนาคาร 
6. รวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่ายเงิน
และการรับ-น าส่งเงินพร้อมใบส าคัญ
การลงบัญชีส่งงานการเงินและ 
บัญชี 2 ฝอ.3 บก.อก. 

- สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก. 
 

 
1 วัน 
2 วัน 

 
 

2 วัน 
 

2 วัน 
 

2 วัน 

บช.ศ.,บก.อก.,     
วตร.,กส., 
บก.ฝรก., สศป., 
ธนาคารกรุงไทย 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

- เบิกจ่ายเงินเดือนให้ 
ข้าราชการต ารวจและ 
ลูกจ้างประจ าในสังกัด.  
บช.ศ. ส่วนกลาง  
(บก.อก., สศป., วตร., กส.) 
ในระบบเงินเดือนจ่ายตรง
ของกรมบัญชีกลาง 

1. ตรวจสอบว่ามีข้าราชการต ารวจ
ย้ายเข้าย้ายออกเพ่ือจัดท ายอดขอเบิก
เงินเดือน,เงิน กบข. ประจ าเดือน 
ในระบบเงินเดือนจ่ายตรงของ
กรมบัญชีกลาง 
2. กรณีข้าราชการฯ ย้ายออก  
ท าแบบตัดโอนเงินเดือน ส่งสังกัดใหม่ 
และบันทึกรายการโอนย้ายในระบบฯ 
3. กรณีข้าราชการฯ ย้ายเข้าและ
ได้รับแบบตัดโอนเงินเดือน ลงรายการ
รับโอนในระบบฯ  
4. จัดท ารายการหักเงินเดือนเพ่ือหา
ยอดเงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการฯได้รับ
เพ่ือจัดท าโอนเงินเดือนส่งธนาคาร 
5. น าส่งเงินตามรายการที่หักจาก
เงินเดือนส่งหน่วยเกี่ยวข้อง 

- สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก. 
 

ภายในวันที่ 5 
 
 
 
 

ภายในวันที่ 5 
ของเดือน

ถัดไป 
 ภายในวันที่ 3 

ของเดือน
ถัดไป 

กรมบัญชีกลาง 
(ระบบ GFMIS) 
สังกัดใหม่ของ 
ผู้ย้าย 
กรมบัญชีกลาง 
(ระบบ GFMIS) 
ข้าราชการต ารวจ 
และลูกจ้างประจ า
ในสังกัด บช.ศ.
(ส่วนกลาง) 
 
ธนาคารกรุงไทย 
 
 
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน/
เจ้าหนี้ 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          
1 ต.ค.-30 ก.ย.

ของทุก
ปีงบประมาณ 

งานการเงิน 
และบัญชี ๑ 
ฝอ.๓ บก.อก. 

๑. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ 
๒. เบิกจ่ายเงินค่า 
สาธารณูปโภค 
๓. เบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาล 
๔. เบิกจ่ายเงินค่า 
การศึกษาบุตร 
๕. เบิกจ่ายเงินค่า 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๑.รับเอกสารขอเบิกเงินและน าส่ง
ผู้รับผิดชอบเบิก 
๒ .ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน 
๓. กรณีเอกสารถูกต้องวางเบิกเงิน 
ในระบบ GFMIS โดยน าเสนองาน
ตามล าดับชั้น 
๔. กรณีเอกสารไม่ถูกต้องส่งคืนให้
แก้ไข 
๕. ตรวจสอบการโอนเงินในระบบ 
GFMIS และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ
รับเงิน 
๖. ตรวจสอบการโอนเงินให้กับผู้มี
สิทธิรับ 
เงินในระบบ GFMIS (กรณีจ่ายตรง
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน) 

- สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.๓ บก.อก. 
  

๑ วัน 
๒ วัน 
๓ วัน 

 
 
 

๑ วัน 
 

๒ วัน 
 
 

๑ วัน 
 
 

- ผู้รับผิดชอบ 
เบิกจ่ายเงิน  
ในสังกัด บช.ศ. 
 - กรมบัญชีกลาง 
(ระบบ GFMIS) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
  

 
   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          

 

  ๗. โทรแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินเพื่อมารับใบ
หักภาษีณ ที่จ่าย และขอรับ
ใบเสร็จรับเงิน 
๘. น าเอกสารหลักฐานพร้อมใบส าคัญ
ลงบัญชีส่งให้งานการเงินและบัญชี ๒ 
ฝอ.๓ บก.อก.บันทึกรายการบัญชี 
๙. เก็บรวบรวมเอกสาร 

  ๑ วัน 
 
 
 
 
 

๒ วัน 

 

 

 - จ่ายเงินยืมราชการ, 
ทดรองราชการให้ผู้ยืมเงิน 

๑.รับเอกสารและน าส่งผู้รับผิดชอบเบิก 
๒ .ตรวจสอบเอกสารขอยืมเงิน 
๓.กรณีเอกสารถูกต้องน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติใบยืม,เปิดก าปั่น,
จ่ายเงินยืม 
๔. กรณีเอกสารไม่ถูกต้องส่งคืนให้แก้ไข 
5. รับคืนเงินยืม,ตรวจใบส าคัญ,
น าเสนอผู้บังคับบัญชา, เบิกเงิน 
ในระบบ GFMIS ชดใช้ใบส าคัญ 

- สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.๓ บก.อก. 
 

๑ วัน 
๑ วัน 
๒ วัน 

 
 

1 วัน 
3 วัน 

 
 

- ผู้รับผิดชอบ
เบิกจ่ายในสังกัด  
บช.ศ. 
- ผู้ขอยืมเงิน 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๕๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          

 

  6. ส่งหลักฐานพร้อมใบส าคัญลงบัญชีให้
งานการเงินและบัญชี 2 ฝอ.3 บก.อก.
บันทึกรายการบัญชี 
7. เก็บรวบรวมใบส าคัญ 

   
 
 

1 วัน 

 

1 ต.ค.-30 ก.ย.
ของทุก

ปีงบประมาณ 

งานการเงินและ 
บัญชี 2 

 ฝอ.3 บก.อก. 

งานสารบรรณ 
การรับ-ส่งหนังสือ 
ใน ฝอ.3 บก.อก. 
 

 
1. รับหนังสือจาก ฝอ.1 บก.อก.และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ตรวจสอบเนื้องานว่าเป็นงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของ ฝอ.3 บก.อก.หรือไม่ 
กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของ ฝอ.3 บก.
อก.ให้น าส่งคืน ฝอ.1 บก.อก. หากเป็นงาน
ในหน้าที่ของ ฝอ. 3 บก.อก.ให้บันทึก
รายการหนังสือนั้นในทะเบียนรับหนังสือ
โดยระบุรายละเอียดของหนังสือให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 

- สว.งานการเงินและ
บัญชี 2 ฝอ.3 บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.3 บก.อก. 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

ฝอ. 3 บก.อก. 
และหน่วยงาน  

ในสังกัด 
ฝอ.3 บก.อก. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          

 

  
 
 
 
 
 
 
 
งานด้านทะเบียนพล 
1. งานด้านการลา 

3. ตรวจสอบรายละเอียดว่าเป็นความ
รับผิดชอบของงานใดในสังกัด  
ฝอ.3 บก.อก. น าหนังสือไปแจกจ่าย
ให้แก่งานที่รับผิดชอบตามเนื้อความ 
ในหนังสือนั้นด าเนินการโดยให้ผู้รับ
หนังสือลงลายมือชื่อพร้อมวันที่ 
และเวลาที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน  
 
1.1 ตรวจสอบวันลากรณีมีข้าราชการ
ในสังกัด ฝอ. 3 บก.อก.  
ลาหยุดราชการไม่ว่าจะเป็นกรณี ลากิจ 
ลาพักผ่อน ลาปุวย ลาคลอดบุตร  
หรือลาประกอบพิธีทางศาสนา และ
สรุปวันลา ส่งงานทะเบียนพล  
ฝอ.1บก.อก. ทุกครึ่งปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- สว.งานการเงินและ
บัญชี 2 ฝอ.3 บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.3 บก.อก. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝอ. 3 บก.อก. 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          
เดือน เม.ย. และ 
ก.ย. ของทุกปี 
งบประมาณ 

งานการเงิน 
และบัญชี ๒  
ฝอ.๓ บก.อก. 

๒. การเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด ฝอ.๓ บก.อก. 
๒. จัดการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพื่อพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด ฝอ. ๓ บก.อก. 
๓. จัดท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนส่งงาน
ทะเบียนพล ฝอ.๑ บก.อก. 

- สว.งานการเงิน 
และบัญชี ๒  
ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 

 

เดือน เม.ย. 
เดือน ก.ย. 

งานทะเบียนพล 
ฝอ.๑ บก.อก. 

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.
ของทุก

ปีงบประมาณ 

งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ 

บก.อก. 

การบันทึกบัญชี 
๑. การบันทึกบัญชี ระบบ
เกณฑ์คงค้างในสมุดรายวัน
ทั่วไป,สมุดรายวันรับ,สมุด
รายวันจ่าย ,บัญชีแยก
ประเภทและทะเบียนคุมเงิน  
ทดรองราชการ 

  
๑. รับเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน
และการขอเบิกในระบบ GFMIS 
ใบส าคัญทั้งด้านรับ,จ่าย และทั่วไปจาก
งานการเงินและบัญชี ๑ ฝอ.๓ บก.อก. 
 

 
- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 
 

 
ทุกสิ้นวัน 
ตลอดปี 

งบประมาณ 

 
ฝอ. ๓ บก.อก. 

  

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          
   ๒. เรียกรายงานสรุปรายการขอเบิก

ของหน่วยงาน  (ZAP_RPTW๐๑),
รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
(ZFI_CASHBAL) และสมุดรายวัน
ทั่วไป (ZGL_RPT ๐๐๑) จากระบบ 
GFMIS เพ่ือตรวจสอบการบันทึก
รายการบัญชีในระบบ GFMIS กับ
หลักฐานที่ งานการเงินและบัญชี ๑ 
ฝอ.๓ บก.อก.ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
หากไม่ถูกต้องส่งกลับให้งานการเงิน
และบัญชี ๑ ฝอ.๓ บก.อก. แก้ไข 
3. น าใบส าคัญการลงบัญชีที่ตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วบันทึกรายการในสมุดบัญชี
ต่างๆให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
4. กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ทดรองราชการให้บันทึกบัญชีใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          
  2. การปรับปรุงรายการบัญชี

และข้อผิดพลาดในระบบ 
GFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปิดงวดบัญชีและท างบ
ทดลองรายเดือน 

- ตรวจสอบการบันทึกรายการที่ 
ฝุายต่างๆ บันทึกลงในระบบ GFMIS  
ทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ระบบเบิก
จ่ายเงิน (AP) และระบบรับ-น าส่ง (RP) 
หากพบข้อผิดพลาดหรือฝุายต่างๆร้องขอ 
ให้ด าเนินการแก้ไขให้ด าเนินการแก้ไข 
ในระบบบัญชีแยกประเภท (GL) กรณี 
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ให้แจ้ง
กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
แก้ไขให้ 
1. สรุปยอดรายการบัญชีต่างๆในสมุด
บัญชีแยกประเภท เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดท างบทดลองรายเดือนของหน่วย 
 

- สว.งานการเงินและ
บัญชี 2 ฝอ.3 บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.3 บก.อก. 
 
 
 
 
 
 
- สว.งานการเงินและ
บัญชี 2 ฝอ.3 บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.3 บก.อก. 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 

ฝอ.3 บก.อก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝอ.3 บก.อก. 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          
   

 
 
 
 
 
 
 
4. รวบรวมข้อมูลต่างๆจัดท า
กระดาษท าการงบการเงิน
ประจ าปี 
 
 
 

2 เรียกรายงานงบทดลองรายเดือน 
(ZGL_MVT_MONTH)  จากระบบ 
GFMIS เพ่ือตรวจสอบกับงบทดลองมือ
ที่จัดท าข้ึนและเทียบยอดรายการบัญชี
ให้ถูกต้องตรงกัน กรณีท่ีรายการบัญชี
ไม่ตรงกันให้จัดท างบเทียบยอดบัญชี 
หาความแตกต่างระหว่างบัญชีมือ 
กับระบบ GFMIS 
- ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีรวมถึง
ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ปีงบประมาณด าเนินการจัดท ากระดาษ
ท าการงบการเงินประจ าปีเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลในงบการเงินประจ าปีของ
หนว่ยให้มีความถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- สว.งานการเงินและ
บัญชี 2 ฝอ.3 บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.3 บก.อก. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลังเดือน ก.ย.
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝอ.3 บก.อก. 
กช.สงป. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          
  5. การจัดท างบเทียบ

ยอดเงินฝากธนาคารและ 
เงินฝากคลัง 

๑. ติดตามรายงานยอดเคลื่อนไหวเงิน
ฝากธนาคารประจ าเดือน (Statement 
Bank) ทุกบัญชีจาก ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด(มหาชน) และเรียกรายงาน
เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 
(ZGL_RPT๐๑๓)  จากระบบ GFMIS 
๒. น ารายงานจากธนาคารและที่เรียก
ได้จากระบบ GFMIS เทียบกับบัญชี
ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่
กรมบัญชีกลาง ก าหนด 
๓. รายงานเสนอ ผบช.ศ. หรอืรอง 
ผบช.ศ. ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการแทนเพ่ือทราบ 

- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 
 

ภายในวันที่ ๕ 
ของเดือนถัดไป  

ฝอ. ๓ บก.อก. 

       
 

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 3  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          
  การรายงานด้านการบัญชี 

๑. รายงานสถานะการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
 
๒. รายงานสถานะการใช้จ่าย
งบประมาณจากระบบ 
GFMIS 

- จัดท ารายงานสถานะการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประเภทต่างๆ  
ส่ง ฝอ.๒ บก.อก. 
 
๑. เรียกรายงานสถานะการใช้จ่าย
งบประมาณ (ZFMA๔๗) จากระบบ 
GFMIS ส่งให้หน่วยงานในสังกัด
ตรวจสอบความถูกต้อง 
๒. รับรายงานผลการตรวจสอบ
สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ จาก
หน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด บช.ศ.   
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
ที่หน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด บช.ศ. 
ส่งมาให้และท ารายงานในภาพรวมส่ง 
กช.สงป. 

- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 
- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 
 

ภายในวันที่  ๓
ของเดือนถัดไป 

 
 

ภายในวันที่  ๒ 
ของเดือนถัดไป 

 
 

ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดไป 

 
ภายในวันที่ ๒๐ 
ของเดือนถัดไป  

ฝอ.๒ บก.อก. 
 
 
 

หน่วยงานระดับ 
บก. ในสังกัด  

บช.ศ. 
 
 
 
 

กช.สงป. 

       
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๓  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

ปฏิบัติงาน          
  ๓. รายงานประจ าเดือนตาม

ระบบ GMIS 
 
 
 
๔. รายงานการจัดเก็บและ
น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

- เรียกงบทดลองประจ าเดือนจาก
ระบบ GFMIS โดยใช้ค าสั่ง 
ZGL_MVT_MONTH ส่งส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  
 
- ด าเนินการจัดท ารายงานการจัดเก็บ
และน าส่งเงินรายได้แผ่นดินตาม
แบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางก าหนดส่ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ 

- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 
 
- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 

 

ภายในวันที่  
๑๕ ของเดือน

ถัดไป 
 
 

ภายในวันที่  
๑๕ ของเดือน

ถัดไป 

ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 
 

ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ ๓  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

      ๕. รายงานฐานะเงินทดรอง
ราชการ 
 
 
 
6. รายงานงบทดลอง
ภาพรวม บช.ศ. 

- ด าเนินการจัดท ารายงานฐานะเงินทด
รองราชการตามแบบฟอร์มที่
กรมบัญชีกลางก าหนดให้หัวหน้าหน่วย
รับทราบ 
 
1. เรียกรายงานงบทดลองรายเดือน
(ZGL_MVT_MONTH) ของหน่วยงาน
ผู้เบิกในสังกัดมาตรวจสอบความ
ถูกต้องเมื่อพบข้อคลาดเคลื่อนให้
ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล 
ให้ถูกต้อง 
 

- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 
 
- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 
- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 
 

ภายในวันที่  
๑๕ ของเดือน

ถัดไป 
 
 

ภายในวันที่  
20 ของเดือน

ถัดไป 

 บช.ศ. 
 
 
 
 

ตร. (ผ่าน กช.สงป.) 

  

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๖๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ   ฝุายอ านวยการ ๓   กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

   
 
 
 
 
 
 
 
รายงานด้านอื่นๆ 
๑. รายงานผลการกวดขัน
ความประพฤติ 
๒.รายงานการด าเนินการกับ
ข้าราชการต ารวจที่มี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

๒. เรียกรายงานงบทดลองรายเดือน
ภาพรวม บช. 
(ZGL_MVT_MONTH_GROUP) และ
จัดพิมพ์เสนอผบช.ศ. หรือรอง ผบช.ศ.
ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติราชการแทน
รับรองความถูกต้อง  
ส่ง ตร.(ผ่าน กช.สงป.) 
 
- ตรวจสอบและรายงานตามหัวข้อ  
๑-๓ ส่ง ฝอ.๔ บก.อก. ภายในเวลา 
ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

- สว.งานการเงินและ
บัญชี ๒ ฝอ.๓ บก.อก. 
- รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก. 
- ผบ.หมู่  ฝอ.๓ บก.อก. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภายในวันที่ ๑ 
ของทุกเดือน 
 ภายในวันที่ 
๒๐ ของทุก

เดือน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝอ.๔ บก.อก. 

     



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ   ฝุายอ านวยการ ๓   กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

  ๓. การรายงานตามมาตรการ
ควบคุมความประพฤติและ
วินัยข้าราชการต ารวจ 
4. รายงานผลการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
5. รายงานการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริตฯ 
6. รายงานผลการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
7. รายงานตามแบบ ป.ป.ท.
๐๐๑-๐๐๔ ของ ศปท.ตร.    
8. รายงานต ารวจไทยใจ
สะอาด 
9. รายงานโครงการจิตอาสา 

 
 
 
- ตรวจสอบและรายงานภายในเวลา 
ที่ก าหนด 
- ตรวจสอบและรายงานภายในเวลา 
ที่ก าหนด 
- ตรวจสอบและรายงานภายในเวลา 
ที่ก าหนด 
- ตรวจสอบและรายงานภายในเวลา 
ที่ก าหนด 
- ตรวจสอบและรายงานภายในเวลา 
ที่ก าหนด 
- ตรวจสอบและรายงานภายในเวลา 
ที่ก าหนด 
 

 - ทุก ๓ เดือน 
 
 
- ทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ 
- ภายในวันที่ 1 
ของเดือน 
- ภายในวันที่ 3 
ของเดือน 
- ภายในวันที่ 10 
ของเดือน 
- ทุก 6 เดือน 
 
- ทุก 6 เดือน 

 
 
 

ฝอ.๔ บก.อก. 
    

ฝอ.๔ บก.อก. 

    
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๑ 
 

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๒ 
 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๗ 
 

 
 
 

            เส้นทางเดินของงาน (Work  Flow)  งานการเงินและบัญชี 1 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๘ 
 

 

ส่งงานการเงินและบัญชี 2 

บันทึกรายการบัญชี 

ส่งงานการเงินและบัญชี 2 

บันทึกรายการบัญชี 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๗๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จัดสรรตาม 
หลักเกณฑ์ 

 
 

ผบช.ศ.เห็นชอบ 
ก าหนดวันมอบทุน 

 
 

ส่งงานการเงินและบัญชี 2 

บันทึกรายการบัญชี 
ส่งงานการเงินและบัญชี 2 

บันทึกรายการบัญชี 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๘๐ 
 

ส่งงานการเงินและบัญชี 2 

บันทึกรายการบัญชี 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๘๑ 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๑๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                183 
 

   
 

  
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 ตรวจสอบพสัดุประจ าปี

2 รายงานผลจัดซ้ือ/จัดจ้าง/จัดเช่า ท่ีมวีงเงินต้ังแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ให้ กรมสรรพากร และ สตง.

3 รายงานผลจดัซ้ือ/จดัจา้ง/จดัเช่า ท่ีมวีงเงินต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง.

4 รายงานสถานะการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ (ใบ P0 ในระบบ GFMIS) 

5 ด าเนนิการจดัซ้ือ/จดัจา้ง/จดัเชา่ ต่อเนือ่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6 ด าเนนิการจดัซ้ือ/จดัจา้ง/จดัเช่า ต่อเนือ่ง โดยวิธีประกวดราคาอิล็กเทรอนกิส์(e-bidding)

7 ด าเนนิการจดัซ้ือ/จดัจา้ง/จดัเชา่ ตามท่ีหนว่ยงานในสังกดัร้องขอ

8 ออกใบส่ังซ้ือหนงัสือพมิพ์

9 ตรวจราชการประจ าปี

10 ขออนมุัติใชก้ระสุนปืน

11 รายงานผลการขอจ าหนา่ยกระสุนปืน

12 ตรวจรับกระสุนปืนฯ ตามท่ี บช.ศ. โอนเงินให้ สพ. จดัซ้ือ 

และด าเนนิการแจกจา่ยให้หนว่ยท่ีรับผิดชอบ

13 รายงานผลการตรวจการจา้งเหมาท าความสะอาดฯ

14 รายงานผลการตรรวจรับซ่อมระบบไฟฟูา ประปา และส่ิงของหลวงท่ีช ารุดในเบื้องต้นของ บช.ศ.

15 รายงานผลการตรวจการเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร

16 รายงานผลการตรวจรับการเชา่ใชบ้ริการอนิเทอร์เนต็

ปฏทิินการปฏบัิตงิานของหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 256...
ฝ่ายอ านวยการ 3 กองบังคับการอ านวยการ

ทุกส้ินเดือน

ทุกวนัที่ 25 ของเดือน

ทุกส้ินเดือน

ทุกส้ินเดือน

ทุกส้ินเดือน

ทุกส้ินเดือน

ภายในวนัที่ 10 ของเดือนถดัไป

งานอ านวยการ 1

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256… พ.ศ.256…

ภายในวนัที่ 10 ของเดือนถดัไป
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 รายงานผลการตรวจรับการเช่าใช้พืน้ท่ีบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

18 รายงานผลการตรวจรับการเช่าใช้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีภายในอาคาร บช .ศ. 

19 รายงานผลการตรวจรับการเชา่ใชบ้ริการสัญญาณเคเบิลทีวี (ยบูีซี) 

20 รายงานผลการตรวจรับการเชา่โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบมือถอื

21 รายงานผลการตรวจรับการจา้งเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์

22 รายงานผลการตรวจรับการจา้งเกบ็ขนมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู

23 รายงานแผนและผลการจดัซ้ือจดัจา้งตามประกาศ คตง . เป็นรายไตรมาส

24 รายงานผลการบันทึกข้อมลูพสัดุในระบบฐานข้อมลู POLIS เป็นรายไตรมาส วนัท่ี 15 วนัท่ี 15 วนัท่ี 15 วนัท่ี 15

25 รายงานผลการจดัซ้ือครุภณัฑ์ เป็นรายไตรมาส วนัท่ี 11 วนัท่ี 11 วนัท่ี 11 วนัท่ี 11

1 รายงานผลการปฏบิัติการตามมาตรการประหยดัพลังงาน

2 รายงานผลการปฏบิัติการตามมาตรการประหยดัน้ า

3 งานซ่อมบ ารุง

4 งานเชือ้เพลิง

5 งานขนส่ง

ฝ่ายอ านวยการ 3 กองบังคับการอ านวยการ
ปฏทิินการปฏบัิตงิานของหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 256...

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256… พ.ศ.256…

ทุกส้ินเดือน

ทุกส้ินเดือน

ทุกส้ินเดือน

ทุกส้ินเดือน

งานอ านวยการ 2
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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 การเบิก-จา่ยค่าใชส้อย

2 การเบิก-จา่ยค่าสาธารณูปโภค

3 การเบิก-จา่ยค่ารักษาพยาบาล

4 การเบิก-จา่ยค่าการศึกษาบุตร

5 การเบิกจา่ยเงินบ านาญ

6 การเบิกจา่ยเงิน 

1 งานธรุการต่างๆในสังกดั ฝอ.3 บก.อก.

2 บันทึกรายการบัญชแีละรายการปรับปรุงต่างๆ

3 รายงานงบประมาณประจ าเดือน

4 เทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชต่ีางๆ

5 รายงานสถานะเงินทดรองราชการ

6 รายงานสถานะการจดัเกบ็เงินรายได้แผ่นดิน

7 รายงานสถานะการเงินจากระบบ GFMIS

8 รายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าเดือน

9 ประเมินผลการปฏบิัติงานรายไตรมาส

10 แจง้ยอดเงินทดรองราชการ

11 จดัท ากระดาษท าการประจ าปี

ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป

ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป

ภายในวนัที่ 20 ของเดือนถดัไป

ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป

ภายในวนัท่ี 3 ของเดือนถดัไป

ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป

ฝ่ายอ านวยการ 3 กองบังคับการอ านวยการ

งานการเงินและบัญช ี2

งานการเงินและบัญช ี1

ปฏทิินการปฏบัิตงิานของหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 256...

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256… พ.ศ.256…
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๑. งานวินัย ๑. รับเรื่องร้องเรียน ๑. หน่วยงาน และหรือบุคคลส่งเรื่อง
ร้องเรียนให้ บช.ศ.ด าเนินการ 
๒. ลงทะเบียนรับเรื่อง และบันทึก
รายการในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
๓. พิจารณาเรื่องร้องเรียนเสนอ  
บช.ศ. ส่งให้ต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน   
    พิจารณาด าเนินการไปภายใน
อ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) กรณีไม่มีมูลในเรื่องที่ถูก 
ร้องเรียนกล่าวหา ให้ยุติเรื่องแจ้งให้ 
ผู้ร้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
รายงาน บช.ศ.ทราบ                  

(๒) กรณีมีมูล ผู้บังคับบัญชาต้น 
สังกัดสั่งลงโทษ หรือแต่งตั้ง 

     - คณะกรรมการสืบสวน 
ข้อเท็จจริง (ความผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง)  

        

งานนิติกร ๑ ภายใน ๒๐ วัน
ท าการ นับแต่
วันที่ได้รับ
หนังสือ 
(กรณี จต.ส่ง
เรื่องให้) 
 

บช.ศ.,  จต., ตร. 
หรือหน่วยราชการ 
อ่ืนๆ เช่น  สลค. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

          - คณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัย (ความผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง) แล้วพิจารณาลงโทษ และ
รายงานพร้อมส าเนาค าสั่งลงโทษ 
ไป บช.ศ.  
๔. พิจารณาว่ากรณีให้ยุติเรื่อง/ 
มีค าสั่งลงโทษ เหมาะสมกับความผิด  
หรือไม่เพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
บช.ศ. และรายงาน ตร.      

   

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๑. งานวินัย 
     (ต่อ) 

๒. สืบสวนข้อเท็จจริง ๑. เมื่อได้รับเรื่องข้าราชการต ารวจต่าง
หน่วยในสังกัด ถูกกล่าวหาว่าร่วมกัน
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ให้บันทึก
รายการในสมุดคุมส านวนการสืบสวน 
๒. ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอ 
บช.ศ. กรณีมีมูล เห็นควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน และจัดท าร่าง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
เสนอ ผบช.ศ. ลงนาม   

งานนิติกร ๑ ตาม กฎ ก.ตร. 
ว่าด้วยการ
สืบสวน 

ข้อเท็จจริง  
พ.ศ.๒๕๔๗ 

วน. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

   ๓. ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน ให้ประธาน
กรรมการ พร้อมเอกสารเรื่องเดิม , 
กรรมการ และผู้ถูกกล่าวหา และ  
ตร.( ผ่าน วน.) 
๔. การสืบสวนเสร็จสิ้น  พิจารณา
ส านวนการสืบสวนมีความเห็น เสนอ 
บช.ศ.สั่งการ ไม่เป็นความผิดให้ยุติเรื่อง  
หรือเป็นความผิด ให้ลงโทษทางวินัย 
๕. จัดท าค าสั่งลงโทษ แจ้งผู้ถูกลงโทษ/
หน่วยที่เก่ียวข้อง (งานก าลังพล) 
๖. รายงาน ตร.( ผ่าน วน.) และแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๑. งานวินัย 
    ( ต่อ ) 

๓. สอบสวนทางวินัย 
    อย่างร้ายแรง 

๑. ต้นสังกัดพิจารณาแล้วมีมูลว่า
ข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรงและเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ 
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง  และรายงาน บช.ศ.ทราบ 
พร้อมค าสั่ง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) บันทึกรายการในสมุดคุม
ส านวนการสอบสวน 
    (๒) ประมวลเรื่องควรให้พักราชการ 
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
๒. การสอบสวนเสร็จสิ้น ต้นสงักัดมี
ค าสั่งให้ยุติเรื่อง หรือลงโทษวินัย 
ไม่ร้ายแรงพิจารณาเสนอว่าชอบแล้ว
หรือไม่  การลงโทษเหมาะสมกับ 
ความผิดหรือไม่เสนอ  บช.ศ.รับทราบ
การด าเนินการทางวินัย และรายงาน 
ตร. ( ผ่าน วน. ) 
 

งานนิติกร ๑ ตาม กฎ ก.ตร. 
ว่าด้วยการ
สอบสวน
พิจารณา  
พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วน. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

   ๓. หากจะลงโทษปลดออก ไล่ออก  
ต้องน าเรื่องเสนอคณะกรรมการ เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองฯ ก่อน ผบช.ศ.  
มีค าสั่งลงโทษ  
๔. จัดท าค าสั่งลงโทษ แจ้งผู้ถูกลงโทษ/
หน่วยที่เก่ียวข้องทราบ 
๕. รายงาน ก.ตร. และแจ้งหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทราบ 
 

   

  ๔. ค าสั่งลงโทษ จัดท าแฟูมค าสั่งลงโทษทางวินัยให้เป็น
ปัจจุบัน   

งานนิติกร ๑ ภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันสั่ง 

ฝอ.๔ บก.อก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

ระยะเวลา 
ภารกิจงาน 

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 
หน่วยงานรับ

เรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๑. งานวินัย 
    ( ต่อ ) 

๕. รายงานการด าเนิน-    
    การทางวินัย 
 
๖. จัดท าสถิติการลงโทษ 
 
 
 
 
๗. งานเสริมสร้าง   
    พัฒนาความรู้งาน  
    ด้านวินัย 
 

- ส่งส าเนาค าสั่งลงโทษ  พร้อมส านวน
การสอบสวนทางวินัย ไป วน. หรือ 
ก.ตร.แล้วแต่กรณี  ตากฎ ก.ตร. 
6.๑ จัดท าตารางแสดงจ านวน
ข้าราชการต ารวจ บช.ศ. ถูกลงโทษ 
ทางวินัย 
6.๒ บันทึกรายการข้าราชการต ารวจ
ถูกลงโทษ น าเสนอ บก.อก. ทราบ   
๗.๑ จัดท าแผนและค าของบประมาณ
ในการจัดท าโครงการอบรมงาน 
ด้านวินัย   
๗.๒  ประสาน วน. ขอรับการ
สนับสนุนวิทยากร 
๗.๓  จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
บรรยาย 
๗.๔  ต้อนรับวิทยากร  ก ากับดูแลผู้เข้า
รับการอบรม 

งานนิติกร ๑ 
 
 

งานนิติกร ๑ 
 
 
 
 

งานนิติกร ๑ 
 

ภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันสั่ง 

 
ทุกสิ้นเดือน 

 
 
 
 

ก าหนดอบรม   
๑ วัน   

เป็นประจ าทุกปี 
 

วน., ก.ตร. 
 
 

วน. 
 
 
 
 

บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

  ๘. งานเก็บรักษาและ   
    ขอท าลายเอกสาร 

๘.๑  จัดเก็บส านวนการสืบสวนสอบสวน
ซึ่งทางวินัยถึงที่สุดแล้ว ให้เป็นหมวดหมู่  
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและปูองกันการ
สูญหาย   
๘.๒  เมื่อครบก าหนดอายุการเก็บรักษา
เอกสาร  เสนอขอท าลายเอกสาร 
ราชการตามระเบียบ 

งานนิติกร ๑ 
 

ส านวนเก็บไว้  
๑๐ ป ีเอกสารอื่น
เก็บไว้ ๑ ปี ฯลฯ 
ตามระเบียบ สร.
ว่าด้วยงาน      
สารบรรณ 

ฝอ.๔ บก.อก. 

  ๙. งานควบคุมระยะการ
ปฏิบัติงาน 

บช.ศ.มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยในสังกัด
รายงานผลการด าเนินการ  ดังนี้ 
๙.๑  รายงานมาตรการควบคุมและ
เสริมสร้างความประพฤติและวินัย 
ข้าราชการต ารวจ ตามนัยค าสั่ง ตร. 
ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗  ลง ๑ ต.ค.๓๗ 
๙.๒  รายงานข้าราชการต ารวจที่มี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
๙.๓ รายงานข้อมูลคดีอาญาและทางวินัย
ของข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด 

งานนิติกร ๑ 
 

 
 
- ภายในวันที่ ๕  
ของเดือน เม.ย., 
ก.ค.,ต.ค,ม.ค. 
 
- ทุกวันที่ ๒๕ 
ของเดือน 
- ภายในวันที่ ๕ 
ของทุกเดือน 

 
 

บช.ศ. 
 
 
 

บช.ปส. 
 

บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

   ๙.๔ รายงานเหตุข้าราชการต ารวจหรือ
ลูกจ้างประจ ามีพฤติการณ์ เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 
๙.๕  รายงานมาตรการกวดขันความ
ประพฤติ ระเบียบวินัยข้าราชการต ารวจ 
๙.๖  รายงานผลการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
๙.๗  รายงานข้าราชการต ารวจกระท า
ผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่อง ยาเสพติด การ
ทุจริต ผู้มีอิทธิพลและมาตรการปูองกัน
การกระท าผิดวินัย 
๙.๘  รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณี
เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
๙.๙  รายงานการด าเนินการตาม
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการเสริมสร้าง  
และพัฒนาให้ข้าราชการต ารวจมีวินัย 

 - ภายในวันที่ ๓ 
วันนับแต่วันที่
ทราบเหตุไป ตร. 
และ บช.ปส. 
- ทุกวันที่ ๗ ของ
เดือน 
- ภายในวันที่  
๕ ก.ค., ม.ค. 
- ภายในวันที่ 
๑๐ ก.ค.ม.ค. 
 
 
- ภายในวันที่ 
๑๐ ต.ค.,ม.ค., 
เม.ย., ก.ค. 
- ภายในวันที่ 
๒๐ เม.ย., ต.ค. 
 

บช.ปส. 
 
 
 

บช.ศ. 
 

สตส. 
 

วน. 
 
 
 

สตส. 
 
 

วน. 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                195 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

   ๙.๑๐  ส่งรายชื่อข้าราชการต ารวจรับผิดชอบ
งานจเรต ารวจในหน่วยงาน บช.ศ. รวบรวม
ข้อมูลทุกหน่วยเสนอ บช. ทราบ และรายงาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
๙.๑๑ รายงานผลการบริหารราชการแผ่นดิน
และผลักดันนโยบายคณะรัฐมนตรี ข้อ ๓  
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
มิชอบภาครัฐ 
๙.๑๒ รายงานผลการบริหารราชการแผ่นดิน
และผลักดันนโยบาย 
คณะรัฐมนตรี ข้อ ๓ การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมิชอบภาครัฐ 
๙.๑๓ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตร. 
พ.ศ.๒๕๕๙  
๙.๑๔ แนวทางการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในสังกัด 

 ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันที่มีค าสั่ง

แต่งตั้ง 
 

   ทุกวันอังคาร
ของสัปดาห์ 

 
 

วันที่ ๕  
ของทุกเดือน 

 
 

วันที่ ๕  
ของทุกเดือน 

 
วันที่ ๕  

ของทุกเดือน 

จต. 
 
 
 

จตร. 
 
 
 

จตร. 
 
 
 

บช.ปส. 
 
 

จตช. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

   ๙.๑๕ สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
๙.๑๖ รายงานตามแบบ ป.ป.ท. 
๐๐๑ – ๐๐๔ ของ ศปท.ตร. 
๙.๑๗ รายงานสถิติข้าราชการต ารวจ
ต้องหาคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
๙.๑๘ การรายงานสถิติข้อมูลข้าราชการ
ต ารวจถูกร้องเรียนว่าฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
๙.๑๙ การรายงานสถิติข้อมูลข้าราชการ
ต ารวจถูกร้องเรียนว่าฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
๙.๒๐ แผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 - วันที่ ๕ 
ของทุกเดือน 
 
- วันที่ ๑๕  
ของทุกเดือน 
วันที่ ๓๑ ธ.ค.
ของทุกปี 
 
- สิ้นเดือน ต.ค., 
ก.พ., มิ.ย. 
 
- สิ้นเดือน ต.ค.
และ เม.ย. 
 
- ภายใน
ปีงบประมาณ 

จตร. 
 
 

จตร. 
 

คด. 
 
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
 
 

จต. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๒. งานนิติการ ๑. ตรวจร่าง เสนอแนะ  
    ปรับปรุงแก้ไข 
    กฎหมาย ระเบียบ  
    ข้อบังคับและค าสั่ง 

๑.๑  เมื่อได้รับเรื่องจาก กม.กมค. แจ้ง
บัญชา ตร.ให้พิจารณามีความเห็น 
เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับและค าสั่ง น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทุกหน่วย/
หน่วยที่เก่ียวข้องตรวจสอบและมี
ความเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณา  
และแจกจ่ายให้หน่วยด าเนินการ 
๑.๒  จัดท าความเห็น ข้อเสนอและ
เหตุผล  แล้วรวบรวมเสนอ บช. 
รายงาน  ตร. 

งานนิติกร ๒ ต.ค. – ก.ย. กม.กมค. 
 

  ๒. งานค้นคว้ารวบรวม 
    เผยแพร่กฎหมาย 
    ระเบียบ ข้อบังคับ 
    และค าสั่ง 

๒.๑  ได้รับกฎหมายใหม่  เอกสาร
ต ารากฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับและ
ค าสั่ง น าเสนอผู้บังคับบัญชาแจ้งเวียน
ทราบทั่วกัน และแจกจ่ายให้ทุกหน่วย 
๒.๒  ส าเนาเอกสารส่ง ฝอ.๖ บก.อก.
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บช.ศ. 

งานนิติกร ๒ ม.ค. – ธ.ค. ฝอ.๔ บก.อก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

   ๒.๓  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่
ส าคัญ  น าเสนอท่ีประชุมบริหาร บช.ศ.
เพ่ือทราบและก าชับข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัด 
๒.๔  จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ เรื่องทั่วไป 
หรือระเบียบวินัย โดยมีสารบัญ เรื่อง 
เพ่ือสะดวกในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง  
เมื่อครบ ๑ ปี รวมเล่มระบุปี พ.ศ. 

   

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๒. งานนิติการ ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับ 
    งานความรับผิดทาง 
    ละเมิด คดีแพ่ง  
    คดีอาญา และ 
    คดีล้มละลาย 

๓.๑  ตรวจสอบจ านวนของคดีแพ่ง  
คดีอาญา และคดีล้มละลาย และงาน
ความรับผิดทางละเมิด  ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบมีเรื่องใดบ้าง 
๓.๒  ศึกษาข้อเท็จจริงว่า  งานความ
รับผิดทางละเมิดอยู่ในขั้นตอนใด และ
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กค. 
โดยเคร่งครัด 

งานนิติกร ๒ ต.ค. – ก.ย. กมค. 
กรมบัญชีกลาง  

 
 

กค. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๓. ส านวนคดี
ปกครอง 

คดีปกครอง ๓.๑  บช.ศ.ได้รับค าสั่งศาลปกครองให้
ท าค าชี้แจง/ค าให้การแก้ค าฟูอง 
๓.๒  ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือสั่งการให้หน่วยงานที่ถูกฟูองคดี   
จัดท าค าชี้แจงประกอบค าให้การแก้ค าฟูอง 
๓.๓  ขอความร่วมมืออัยการสูงสุด  
เพ่ือจัดพนักงานอัยการเป็นผู้รับมอบ 
อ านาจ ด าเนินคดีปกครองแทน   
ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับค าสั่งศาล 
และแต่งตั้งนายต ารวจติดต่อ
ประสานงานกับพนักงานอัยการ 
๓.๔  ส่งค าชี้แจงประกอบค าให้การแก้
ค าฟูองพร้อมพยานหลักฐาน ไป 
พนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลปกครอง
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

งานนิติกร ๒ ต.ค. - ก.ย.  
 
 
 
 

ส านักงานคดี
ปกครองส านักงาน

อัยการสูงสุด 
ตร. ( ผ่าน คพ.) 

 
 

ส านักงานคดี
ปกครองส านักงาน

อัยการสูงสุด 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

   ๓.๕ ติดตามกระบวนการพิจารณาของ
ศาลปกครองจนกว่าศาลปกครอง 
มีค าพิพากษา 
      (๑) ศาลปกครองพิพากษาให้
หน่วยงานที่ถูกฟูองชนะคดี ผู้ฟูองคดี 
ไม่อุทธรณ์ค าพิพากษา รายงาน ตร. 
      (๒) ศาลปกครองพิพากษาให้
หน่วยงานที่ถูกฟูองชนะคดี ผู้ฟูองคดี
อุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครอง
สูงสุด และศาลปกครองสูงสุดรับฟูอง 
ด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ 
ศาลปกครองชั้นต้นจนศาลปกครอง
สูงสุดมีค าพิพากษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ 4  กองบังคับการอ านวยการ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน           

   ๓.๖ ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา 
      (๑) ให้หน่วยงานที่ถูกฟูองชนะคดี  
รายงาน ตร. 
      (๒) ให้หน่วยงานที่ถูกฟูองแพ้คดี  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค า
พิพากษา ศาลปกครองสูงสุด และ
รายงานผลการปฏิบัติให้ส านักงาน 
ศาลปกครอง 
๓.๗  จัดท าสถิติคดีปกครอง 
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เส้นทางเดินของงาน  (Work Flow) งานนิติกร 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝอ.1 บก.อก. 
แจ้งเวียนให้ด าเนินการจัดท าข้อมูลการเลื่อนชั้นเงินเดือน 

งานนิติกร 1 ด าเนินการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนข้าราชการต ารวจในสังกัด ของ ฝอ.4 บก.อก. 

จัดส่งตารางการเลื่อนขั้นเงินเดือนและบัญชีเลื่อนขั้น 
เงินเดือนของข้าราชการต ารวจในสังกัด ฝอ.4 บก.อก. 

จัดท าข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกระดับในสังกัด/ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนชั้นสัญญาบัตร/ชั้นประทวน 
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กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือ ตร. ที่ 0031.31/ว 107 ลง 18 ต.ค.2549 
 

ส่งค าชี้แจงประกอบค าให้การแก้ค าฟ้องไปพนักงาน
อัยการเพื่อยื่นต่อศาลปกครอง 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการคดีปกครอง 

บช.ศ. ได้รับค าสั่งศาลปกครองให้
ท าค าชี้แจง/ค าให้การแก้ค าฟ้อง 

 

น าเรียน ผบ.ตร.  
(ผ่าน ผบก.คพ.) 

 

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา 
และขอความร่วมมืออัยการสูงสุด เพื่อจัด
พนักงานอัยการด าเนินคดีปกครองแทน 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานรับ - ส่งหนังสือ 

 

เจ้าหน้าท่ีรับหนังสือตรวจสอบ
ว่าเป็นภารกิจของหน่วย

หรือไม ่
 

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับหนังสือ, บันทึกรายละเอียดลงใน
สมุดทะเบียนรับหนังสือของหน่วย 

 

แจกจ่ายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

ไม่ใช ่
    

ใช ่

 

หน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการตามหนังสือเรียบร้อย 
 

ส่งหนังสือออก 
 

รับหนังสือราชการ 
 

หนังสือส่ง 
 

งานรับ - ส่งหนังสือ 
 

ผบช.ศ. 
ลงนาม 

ผบก.อก. 
ลงนาม 

ออกเลข 
บช.ศ. 

 

ออกเลข 
บก. 
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ฝอ.4 บก.อก. มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

จัดท าข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานยุทธศาสตร ์

 

ฝอ.2 บก.อก. แจ้งเวียน 
ให้ด าเนินการ 

 

ส่งรายงานให้หน่วยเจ้าภาพหลักของแต่ละ
ตัวช้ีวัดก าหนดเวลา รอบ 6 เดือน, 9 

เดือน และ 12 เดือน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายอ านวยการ ๔ กองบังคับการอ านวยการ  

ล าดับท่ี รายการ/กิจกรรม ๒๕๖... ๒๕๖... 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เร่ืองร้องเรียนได้รับจาก จต. ให้รายงานผลการด าเนินการพร้อมส าเนาแจ้งผู้ร้องและคืนเร่ืองเดิม ภายใน ๒๐ วันท าการ 
๒ สืบสวนข้อเท็จจริง ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ 
๓ สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ 
๔ ค าสั่งลงโทษทางวินัย                                                  * ให้ผู้ออกค าสั่งส่งส าเนาค าสั่งลงโทษไป วน. ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสั่ง 
๕ รายงานการด าเนินการทางวินัย                                                             * บก.อก. รายงาน บช.ศ. ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสั่ง 
๖ จัดท าสถิติการลงโทษทางวินัย                                                         * ฝอ.๔ บก.อก. เสนอ บก.อก. ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๒๘ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๐ 
๗ งานอบรมเสริมสร้างพัฒนาความรู้งานด้านวินัยให้กับข้าราชการต ารวจ บช.ศ.   ๑ วัน          
๘ โครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานต ารวจแห่งชาติ      ๑ วัน       
๙ รายงานมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยต ารวจ ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕   ๕   ๕   ๕   

๑๐ รายงานข้าราชการต ารวจที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
๑๑ รายงานข้อมูลคดีอาญาและทางวินัยของข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๑๒ รายงานเหตุข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุ ไปตร. และ บช.ปส. 
๑๓ รายงานมาตรการกวดขันความประพฤติ ระเบียบวินัยข้าราชการต ารวจ, ตั้งด่าน, เบียดบังเวลา ฯลฯ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 
๑๔ รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน    ๕      ๕   
๑๕ รายงานข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัยเกี่ยวกับยาเสพติด การทุจริต ผู้มีอิทธิพล และมาตรการ 

ปูองกันการกระท าผิดวินัย 
   ๑๐      ๑๐   

๑๖ รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ๑๐   ๑๐   ๑๐   ๑๐   
๑๗ รายงานการด าเนินการตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการต ารวจมีวินัยฯ ๒๐      ๒๐      
๑๘ ส่งรายช่ือข้าราชการต ารวจรับผิดชอบงานจเรต ารวจในหน่วยงาน บช.ศ. ไป จต. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายอ านวยการ ๔ กองบังคับการอ านวยการ 

ล าดับท่ี รายการ/กิจกรรม พ.ศ.๒๕๖... พ.ศ.๒๕๖... 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๙ รายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและผลักดันนโยบายคณะรัฐมนตรี ข้อ ๓ การปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

ทุกวันอังคารของสัปดาห์ 

๒๐ รายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและผลักดันนโยบายคณะรัฐมนตรี ข้อ ๓ การปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๒๑ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตร. พ.ศ.๒๕๕๙ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๒๒ แนวทางการรายงานข้อมูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๒๓ สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๒๔ รายงานตามแบบ ป.ป.ท.๐๐๑ – ๐๐๔ ของ ศปท.ตร. ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
๒๕ รายงานสถิติข้าราชการต ารวจต้องหาคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ๓๑          
๒๖ การรายงานสถิติข้อมูลข้าราชการต ารวจถูกร้องเรียนว่าฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ ๓๑    ๒๘    ๓๐    
๒๗ การรายงานสถิติข้อมูลข้าราชการต ารวจถูกร้องเรียนว่าฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ ๓๑      ๓๐      
๒๘ แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒๙ ขออนุมัติต่อใบอนุญาตเช่าตู้ ปณ.๑๐๐๙ ปณฝ.เกษตรศาสตร์ และบริการธุรกิจตอบรับ           ๑๕  
๓๐ คดีปกครอง ๓๐.๑ จัดท าหนังสือมอบอ านาจของ ผบช.ศ.  

                ๓๐.๒ เสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นนายต ารวจติดต่อประสานงาน  
                ๓๐.๓ ประสานขอพนักงานอัยการเป็นทนายแก้ต่างคดีปกครอง, รายงาน ตร.(ผ่าน คพ.)  ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าฟูอง 
                ๓๐.๔ จัดท าค าช้ีแจงประกอบค าให้การ ส่งพนักงานอัยการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าฟูอง 
                ๓๐.๕ ติดตามกระบวนการพิจารณาในช้ันศาล จนกว่าคดีถึงที่สุด  
 จัดท าสถิติคดีปกครอง             
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายอ านวยการ ๔ กองบังคับการอ านวยการ 

ล าดับท่ี รายการ/กิจกรรม พ.ศ.๒๕๖... พ.ศ.๒๕๖... 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๑ รายงานการด าเนินกิจกรรม ๕ ส                                                                                                         ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๒๘ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๐ 
๓๒ รายงานผลมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคของ บช.ศ.                                                                         ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๓๓ โครงการแบ่งปันวันละบาทเพ่ือสังคม                                                                                                   ๕   ๕   ๕   ๕   
๓๔ ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจ                                                                                          ๓๑      ๓๐ 
๓๕ ส่งรายช่ือข้าราชการต ารวจ ฝอ.๔ บก.อก. (คัดเลือกผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น)                                                      ๓๑   ๓๑   ๓๐   ๓๐ 
๓๖ การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของข้าราชการต ารวจ บก.อก.                                                                           
๓๗ ส่งค่าอาหารกลางวันข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร                                                                                ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
๓๘ รายงานการร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ MOU                                                                                 ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๒๘ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๐ 
๓๙ โครงการต ารวจไทยใจสะอาด                                                                                                 ๓      ๓      
๔๐ การด าเนินการตามโครงการจิตอาสา (รอบ ๖, ๑๒ เดือน)                                                                ๑๗      ๑๗      
๔๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการลดใช้พลังงาน (ภาพถ่าย ถ้ามี)                                                                       ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
๔๒ รายงานผลการปฏิบัติราชการลดใช้พลังงาน (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน)                                                              ๒๕   ๒๕   ๒๕ 
๔๓ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ า                                                                              ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๔๔ ส่งรายช่ือผู้ตรวจราชการงานด้านวินัย และตรวจราชการทุก บก. ยกเว้น บก.อก.                                                  ตามที่ บช.ศ. ก าหนด 
๔๕ รายงานการควบคุมภายใน (รอบ ๖, ๑๒ เดือน)                                                                                                   
๔๖ รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล รายสัปดาห์                                                                               ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 
๔๗ รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล รายเดือน                                                                                 ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๒๘ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๐ 
๔๘ รายงานผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติของ ครม.             ทุกวันอังคารของสัปดาห์ 
๔๙ รายงานวิทยุสื่อสาร                                                                                                                         ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๒๘ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๐ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                212 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายอ านวยการ 5 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ 5 กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 – 3 วัน ข้าราชการต ารวจ     
ขออนุญาตเดินทาง 
ไปต่างประเทศ ระหว่าง
วันลาพักผ่อน วันลากิจ
และวันหยุดราชการ 

- น าเรื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด
เสนอ ผบช.ศ. พิจารณาอนุญาต/  
ไม่อนุญาต 

1. ลงทะเบียนรับหนังสือที่เข้ามา 
2. ตรวจสอบเอกสาร 

- ใบลากิจ, ใบลาพักผ่อน 
- หนังสือใบลาไปต่างประเทศ 
- หนังสือประมวลเรื่อง ขออนุญาต 

ผู้บังคับบัญชาของผู้ขออนุญาต 
3. ผบก.อก. ลงนามหนังสือเสนอ  
ผบช.ศ. พิจารณา 
4. เสนอหนังสือผ่าน รอง ผบช.ศ.  
พิจารณามีความเห็น 
5. น าหนังสือเสนอ ผบช.ศ. พิจารณา 
สั่งการอนุญาต/ไม่อนุญาต 
 

- สว.ฝอ.5 บก.อก. 
- รอง ผกก.ฝอ.5 
บก.อก. 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ 5 กองบังการอ านวยการ 

 
 
 

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

๑ งานขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ

๒ งานทุนการศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิัติการวจิยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ

๓ งานประสานการฟอูงด าเนนิคดีเมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาต่อต่างประเทศ หรือผิดสัญญารับทุนต่างๆ

๔ งานความร่วมมือและความชว่ยเหลือกบัต่างประเทศในด้านการศึกษา

๕ งานขออนมุัติเดินทางไปราชการต่างประเทศของขา้ราชการต ารวจใน บช .ศ.

๖ งานขออนญุาตเดินทางไปต่างประเทศระหวา่งวนัลาพกัผ่อน วนัลากจิและวนัหยดุราชการของขา้ราชการต ารวจและผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ

๗ งานต้อนรับและรับรองแขกต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยอืนประเทศในฐานะแขกของ ตร . หรือ บช.ศ.

๘ งานประชมุระหวา่งประเทศท่ี ตร. มอบหมายให้ บช.ศ. เป็นเจา้ภาพ

๙ งานติดต่อประสานงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่ง บช.ศ. กบัหนว่ยศึกษาอบรมของต ารวจต่างประเทศ วทิยาลัย หรือมหาวทิยาในต่างประเทศ

รวมท้ังส่วนราชการและองค์การระหวา่งประเทศท่ีเกีย่วขอ้งเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการตลอดจนพฒันาความร่วมมือทางวชิาการ และการให้การ
สนบัสนนุชว่ยเหลือด้านการศึกษาอบรม รวมท้ังการแลกเปล่ียนบุคลากร

๑๐ งานแปลและล่ามภาษาต่างประเทศ รวมท้ังการโต้ตอบหนงัสือภาษาต่างประเทศในภารกจิของ บช .ศ.

๑๑ ปฏบิัติงานร่วมกบั หรือสนบัสนนุการปฏบิัติงานของหนว่ยงานอืน่ที่เกีย่วขอ้งหรือท่ีได้รับมอบหมาย
๑๒ งานรวบรวมผลการประชมุ สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ บช .ศ.
๑๓ กจิกรรมเพื่อพฒันาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานของขา้ราชการต ารวจ ในสังกดั บก .อก.

๑๓.๑ ประชมุวางแผนก าหนดกจิกรรมหลักรอบ 7 เดือน

๑๓.๒ แจง้เวยีนกจิกรรมตามขอ้ 13.1

13.3 ด าเนนิกจิกรรมหลัก รอบ 7 เดือน

13.4 ด าเนนิกจิกรรมประจ าวนัพธุสุดท้ายของเดือน

รายการ/กิจกรรม พ.ศ.256... พ.ศ.256...ล าดบัที่
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ฝ่ายอ านวยการ 5 กองบังการอ านวยการ 

 
 

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

๑๔ โครงการเสริมสร้างและพฒันาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสาร
๑๔.๑ เขยีนโครงการ
๑๔.๒ ขออนุมัติโครงการ
๑๔.๓ จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
14.4 แจ้งเวียนให้หน่วยต่างๆ ส่งขา้ราชการต ารวจเขา้ร่วมอบรม
๑๔.5 รวบรวมรายชือ่และจัดกลุ่มผู้อบรมตามระดับท่ีได้ด าเนินการทดสอบ
๑๔.6 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ, คณะเจ้าหน้าท่ีท างาน และวิทยากรผู้สอน
๑๔.๗ จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ
๑๔.8 ประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรมฯ

๑๕ แจ้งหนังสือเวียนภายใน
๑๖ พจิารณาขา้ราชการต ารวจความประพฤติดีเยีย่ม
๑๗ พจิารณาขัน้เงินเดือน
18 พจิารณาขา้ราชการต ารวจดีเด่น
๑9 การรายงานผล

๑9.๑ การด าเนินการกิจกรรม ๕ ส
         รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส
๑9.๒ มาตรการในการใชส้าธารณูปโภค
๑9.๓ มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยขา้ราชการต ารวจ
๑9.๔ ขา้ราชการต ารวจท่ีมีพฤติการณ์เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด
๑๙.๕ มาตรการกวดขนัความประพฤติระเบียบวินัยขา้ราชการต ารวจ
๑9.๖ การลงนาม MOU
๑9.๗ การกระท าท่ีฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ
หมายเหตุ    ล าดับที่ ๑ - ๑๑  เป็นงานที่ต้องได้รับการประสานจากหน่วยงานอ่ืนๆ ก่อนจึงจะด าเนินการตามขัน้ตอนได้

พ.ศ.256... พ.ศ.256...
ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม
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ฝ่ายอ านวยการ 6 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ ๖  กองบังคับการอ านวยการ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ตามก าหนดการ 
อบรมของ วตร. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

การทดสอบความรู้จริยธรรม 1. วตร.ส่งรายชื่อให้ ฝอ.6 บก.อก. 
2. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
3. ชี้แจงวิธีทดสอบความรู้จริยธรรมฯ 

รอง สว. 
รอง สว. 

รอง สว. - ผกก. 

ม.ค.-ธ.ค. ฝอ.๖ บก.อก. 

ประจ าทุกวัน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

งานขึ้นเว็บประชาสัมพันธ์ 
 

1. กรอกแบบฟอร์มการขอขึ้นเว็บ 
2. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 

รอง สว. 
รอง สว. 

ม.ค.-ธ.ค. ฝอ.๖ บก.อก. 

ประจ าทุกวัน ธุรการ งานรับส่ง-หนังสือ 1. รับเรื่อง 
2. ส่งเรื่อง 

ผบ.หมู ่
ผบ.หมู ่

ม.ค.-ธ.ค. ฝอ.๖ บก.อก. 

ประจ าทุกวัน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

ระบบประชุมทางไกล 
ผ่านทางจอภาพ 
(Video Conference) 

1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งก าหนดการประชุม 
2. ขอใช้ห้องประชุมทางไกลกับ ตร. 
3. ทดสอบสัญญาณภาพและเสียง/เชื่อมต่อ 
4. ด าเนินการประชุม 

รอง สว. 
รอง สว. 
รอง สว. 
รอง สว. 

ม.ค.-ธ.ค. ฝอ.๖ บก.อก. 

ทุกต้นปี 
งบประมาณ 

ธุรการ การจัดท าคุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีและ 
การสื่อสาร 

1. วิเคราะห์ความต้องการของหน่วย 
2. จัดท าร่าง TOR 
3. ส่ง ฝอ.3 บก.อก. ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ 

รอง สว. 
รอง สว. 
รอง สว. 

ก.ย.-ธ.ค. ฝอ.๖ บก.อก. 
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แจ้งข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัดเพื่อทราบ 
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ไม่พบปัญหา 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6… 
ฝ่ายอ านวยการ ๖  กองบังคับการอ านวยการ   

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. การเช่าพ้ืนที่บริการติดตั้ง Server และ Domain Name  ของ บช.ศ.             
2. การพัฒนาโปรแกรมระบบคลังข้อสอบและระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร รุ่นที่ 39             
3. จัดท าคุณลักษณะเฉพาะระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บช.ศ. (LMS)             
4. จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร บช.ศ.  

(Access Control)  
            

5. จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะจอภาพอัจฉริยะ (Giant Tablet)             
6. ก ากับดูแลการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างระบบ LMS ของ บช.ศ. กับหน่วยฝึกอบรม             
7. จัดท าแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ LMS              
8. ด าเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ LMS             
9. วิเคราะห์และประเมินผลระบบ LMS และจัดท ารายงานสรุป             

๑๐. พัฒนาเว็บไซต์และก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์             
๑๑. การบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร             
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ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม กองบังคับการอ านวยการ 

 
 
 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของทุกปี 

งบประมาณ 

การประกาศเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน
และข้าราชการ
ต ารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยม 
ตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
ของต ารวจ 

ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประกาศเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและข้าราชการ
ต ารวจที่ประพฤติปฏิบัติดี
เยี่ยมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของต ารวจ 

๑. ด าเนินการแจ้งแนวทางการปฏิบัติ
ในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน
และข้าราชการต ารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมฯ 
เสนอ ตร. และแจ้งทุกหน่วยใน 
สังกัด ตร. ด าเนินการ 
๒. ด าเนินการรวบรวมใบประกาศ
หน่วยงานและข้าราชการต ารวจที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินเสนอ ตร.ลงนาม 
๓. จัดพิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและข้าราชการต ารวจ  
 

สว.ศูนย์ส่งเสริมฯ (2) 
 

ต.ค. - ก.ย. ตร./ บช. 
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(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงาน 
รับเรื่อง 

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย.  
ของทุก
ปีงบประมาณ  

โครงการต ารวจไทย
ใจสะอาด  
 

ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ  
๓ กิจกรรม  คือ 
กิจกรรมที่ ๑ : ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมฯ 
กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
กิจกรรมที่ ๓ : ร่วมท าความดีใน
โครงการจิตอาสา “เราท าความดี 
ด้วยหัวใจ” หรือปฏิบัติตนเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์ (จิตอาสา) 

๑.สยศ.ตร.แจ้งแผนปฏิบัติราชการ ตร.
พร้อมแนวทาง  การด าเนินการให้ บข.ศ.
ทราบ 
๒.ขออนุมัติ ตร.จัดท าโครงการต ารวจไทย
ใจสะอาด รองรับแผนปฏิบ้ติราชการ ตร. 
๓.แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
เพ่ือทราบและด าเนินการ 
๔.รายงานผลให้ บช.ศ.ตามแบบฟอร์ม
ภายในเวลาที่ก าหนด 
๕.รวบรวมรายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการต ารวจไทยใจสะอาด เพื่อโปรด
ทราบและพิจารณา 

สว.ศูนย์ส่งเสริมฯ (2) 
 

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. 
ของทุกปี 
งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 

ตร./ บช./บก. 
ในสังกัด  

สง.ผบ.ตร. 
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แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกดั ตร. เพื่อทราบและด าเนนิการ 

โครงการต ารวจไทยใจสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม กองบังคับการอ านวยการ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๖... พ.ศ.๒๕๖... 

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

ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
     ๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย.     

๒. ปกปูองเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. 

๓. รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ศ. ประจ าปีงบประมาณ 
ต.ค.-มี.ค. ส่งภายใน ๕ ของเดือนถัดไป เม.ย.–ก.ย. ส่งภายใน ๕ ของเดือนถัดไป 

 พ.ศ.๒๕๖... 

๔. รายงานโครงการต ารวจไทยใจสะอาด ต.ค.-มี.ค. ส่งภายใน ๕ ของเดือนถัดไป เม.ย.–ก.ย.. ส่งภายใน ๕ ของเดือนถัดไป 

๕ รายงานโครงการจิตอาสา ต.ค.-มี.ค. ส่งภายใน ๕ ของเดือนถัดไป เม.ย.–ก.ย.. ส่งภายใน ๕ ของเดือนถัดไป 

๖. รายงานตัวชี้วัด ระดับ ตร. ต.ค.-มี.ค. ส่งภายใน ๕ ของเดือนถัดไป เม.ย.–ก.ย.. ส่งภายใน ๕ ของเดือนถัดไป 

๗. รายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ต.ค.-ม.ค. ส่งภายใน ๑๕ ของเดือนถัดไป เม.ย.–ก.ย.. ส่งภายใน ๕ ของเดือนถัดไป 

๘ รายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้ จต. ต.ค.-มี.ค. ส่งภายใน ๑๕ 
ของเดือนถัดไป 

ก.พ.-พ.ค. ส่งภายใน ๑๕ 
ของเดือนถัดไป 

มิ.ย.-ก.ย. ส่งภายใน ๕  
ของเดือนถัดไป 

๙. เข้าร่วมประชุม อ.ก.ตร. จริยธรรม พร้อมทั้งรายงานผลการประชุมฯ ทุกเดือน  เป็นประจ าทุกเดือน 
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ส่วนที่ 3 
ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
“ คุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ ส่งเสริมสร้างต ารวจมืออาชีพ ” 
เป็นมืออาชีพ  วางรากฐาน บุคลากรต ารวจ ก าหนดหลักสูตรและก าหนดมาตรฐานต ารวจในการฝึกอบรม 

 

พันธกิจ (Mission) 
 ๑. ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาอบรม 
 ๒. พัฒนาหลักสูตร  
 ๓. ก าหนด รักษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 ๔. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ 
 

ค่านิยม (Core Values) 
“ เรียนรู้ มีเมตตา สามัคคี ให้อภัย” 

 

ยุทธศาสตร์ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการขับเคลื่อน แผน/กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การศึกษา 

20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมบุคลากรต ารวจทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจทั่วประเทศ 

โครงสร้างองค์กร 
 ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย  หน่วยงานในสังกัด   ๗  กองก ากับการ   ได้แก ่

๑. ฝ่ายอ านวยการ   
๒. ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา  
๓. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ 
๔. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ 
๕. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ 
๖. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ 
๗. ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ  
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โครงสร้างบริหาร 
 ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 
 

 
 
 
 

ผู้บังคับการส านักการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
รองผู้บงัคบัการ 

ส านักการศึกษาและประกันคณุภาพ (๑) 
รองผู้บงัคบัการ      

ส านักการศึกษาและประกันคณุภาพ (๓) 

 

รองผู้บังคับการ 
ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ (๒) 

 

ผกก. ฝ่ายวิชาการประกนัคณุภาพ 

 
 
 
 
 

ผกก. ฝ่ายมาตรฐานและการ
ประกนัคณุภาพ ๑ 

 
 
 
 
 
 

รองผู้บงัคบัการ 
ส านักการศึกษาและประกันคณุภาพ (๔) 

 

ผกก. ฝ่ายพฒันาหลกัสตูร ๑   

 
 
 
 
 
 

ผกก. ฝ่ายอ านวยการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผกก. ฝ่ายยุทธศาสตรก์ารศึกษา  
 

 
 
 
 
 

ผกก. ฝ่ายพฒันาหลกัสตูร ๒   

 
 
 
 
 
 

 ผกก. ฝ่ายมาตรฐานและการประกนั    
คณุภาพ ๒   

 
 
 
 
 
 

ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ 
 

 ฝ่ายอ านวยการ 
 

 ฝ่ายมาตรฐานและ     
การประกันคุณภาพ ๑ 

 

 ฝ่ายวิชาการประกัน 
คุณภาพ 

 งานธุรการ/ก าลังพล 

งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

งานการเงินและงบประมาณ 

พลาธิการ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานพัฒนาหลักสูตรและ     
การสอน ๑ (หลักสูตรประจ า) 

งานพัฒนาหลักสูตรและ     
การสอน 2 (หลักสูตรอื่นๆ) 

งานพัฒนาและประเมิน
บุคลากรทางการศึกษา 

งานพัฒนามาตรฐาน      

งานประกันคุณภาพ      

งานประเมินและติดตาม      

งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภาพรวม 

งานวิเคราะห์ วิจัย   
และประเมินผล 

งานวิชาการประกันคุณภาพ 

 ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา 
 

 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 
 

 ฝ่ายมาตรฐานและ     
การปะกันคุณภาพ 2 

 งานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร. 

งานกลั่นกรองหลักสูตร
การศึกษาอบรมของ ตร. 

งานแผนการศึกษาอบรม 

งานสถิติ ข้อมูลการศึกษาอบรม 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน.1 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน.2 

งานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และสื่อการเรียนการสอน 

งานพัฒนามาตรฐาน      

งานประกันคุณภาพ      

งานประเมินและติดตาม      
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อ านาจหน้าที่ของส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
๒) งานบริหารงานบุคคล 
๓) งานคดีและวินัย 
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
๕) งานการเงินและงานบัญชี 
๖) งานงบประมาณ 
๗) งานส่งก าลังบ ารุง 
๘) งานสวัสดิการ 
๙) งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการ 

        ๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 ๑๒) งานศึกษาอบรม 
 ๑๓).งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพก าลังพลของข้าราชการต ารวจในสังกัด 
รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลก าลังพลกลางของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และด าเนินการ
เพ่ือให้ข้อมูลสถานภาพก าลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๑๔).ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้ร ับ
มอบหมาย 
 ๑๕) งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 
 ๑๖) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๒. ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
การศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ งานกลั่นกรองงานการศึกษาอบรม งานแผนการศึกษาอบรม และงาน
สถิติข้อมูลการศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา 
  ๒).ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๔) พิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการและหลักสูตรการศึกษาอบรมหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๕) ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินงานด้านการศึกษาอบรมของสถาบันการศึกษาอบรมและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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๖) พิจารณาตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาอบรมที่หน่วยต่าง ๆ หารือมายังส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

๗) จัดท าทะเบียนการศึกษาอบรมทุกหลักสูตรในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๘) รวบรวมและจัดพิมพ์ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
    ๙).ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาอบรมกับหน่วยงาน  และสถาบันการศึกษาอบรม 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาการศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๑๐) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๓. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร และงานพัฒนาครู – อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร๑ 
๒) งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการต ารวจ 

ชั้นสัญญาบัตร 
๓).งานวิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรม 

ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
๔) งานการฝึกอบรมพัฒนาครู – อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
๕) งานการประเมินครู – อาจารย์ เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
๖) งานจัดท าทะเบียนครู – อาจารย์ และวิทยากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๗) งานจัดท า แก้ไข และปรับปรุงต าราวิชาการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย 
๘) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๔. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนการสอน การศึกษาอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวน และงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อ
การเรียนการสอน  โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

๑) งานอ านวยการของฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ 
๒) งานสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
๓) งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรม 

ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล และติดตามผลการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
๔) งานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 
๕) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาอบรม 
๖) งานจัดท า แก้ไข และปรับปรุงต าราวิชาการต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย 
๗) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ .๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการก าหนด 
และพัฒนามาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ  
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การวิเคราะห ์ติดตามผล และการรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่
มีการฝึกอบรมหลักสูตรประจ า เช่น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ – ๘   
และศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองก ากับการ ๑ – ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ 
และกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ในกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น โดยปฏิบัติหน้าที่ 
ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ 
๒) ก าหนด จัดท า และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๓) จัดท าและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
๔) จัดท าและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕) วางแผนและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
๖) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

หนว่ยศึกษาอบรม 
๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาของหน่วยศึกษาอบรม 
๘) จัดท าข้อเสนอแนะให้หน่วยศึกษาอบรมปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ไม่ได้มาตรฐาน 
  ๙).ประสานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  
และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับ          
การประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอ านวยการให้หน่วยศึกษาอบรมพร้อมรับ การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 ๑๐) จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม 
 ๑๑).จัดท าหนังสือ เอกสาร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าแก่หน่วยศึกษาอบรมในการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วย การจัดท ารายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจ าปี เพ่ือรับการตรวจประเมิน 
 ๑๒) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 ๖. ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการก าหนดและ
พัฒนามาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ การ
วิเคราะห์ ติดตามผล และการรับรองมาตรฐานการศึกษาของหน่วยศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่
รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิคเช่น วิทยาลัยการต ารวจ 
ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว ในกองบัญชาการต ารวจสันติบาล สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
ในส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ และหน่วยงานด้านการฝึกอบรมของหน่วยต่าง ๆ เป็นต้น โดยปฏิบัติหน้าที่ 
ดังนี้ 

 ๑) งานอ านวยการของฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ 
 ๒) ก าหนด จัดท า และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๓) จัดท าและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๔) จัดท าและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
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๕) วางแผนและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 

 ๖) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
หน่วยศึกษาอบรม 

 ๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม 
 ๘) จัดท าข้อเสนอแนะให้หน่วยศึกษาอบรมปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ไม่ได้มาตรฐาน 
 ๙).ประสานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา .(องค์การมหาชน) และ

หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการ
ประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอ านวยการให้หน่วยศึกษาอบรมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑๐) จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
๑๑).จัดท าหนังสือ เอกสาร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

รวมทั้งให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่หน่วยศึกษาอบรมในการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วย การจัดท ารายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจ าปี  เพ่ือรับการตรวจประเมิน 

๑๒) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๗. ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ งานวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการประกันคุณภาพ ตลอดจนงาน
วิชาการประกันคุณภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 
๒).วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๓) พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔) วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
๕) จัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) ประสานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และหน่วยงาน    

อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๗) งานทะเบียนและฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

  ๘).งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานและ
สาธารณชน 

๙) งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ฝ่ายอ านวยการ 
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 (งานธุรการก าลังพล)  

 (๑)  (๒) (๕) (๖) (๗)
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ งานรับ - ส่งหนังสือ 1 รับหนังสือจาก บช.ศ. หรือโทรสาร สว.ฝอ.สศป. เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ.สศป.
2 ตรวจสอบความส าคัญ เร่งด่วนของหนังสือ รอง สว.ฝอ.สศป.
 ทีรั่บเข้ามา ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.  

 3 ติดต่อหน่วยงานเจ้าของหนังสือ กรณีหนังสือ
 ไม่ครบ หรือมีข้อบกพร่องอื่น ๆ
 4 ลงทะเบียนรับหนังสือต่าง ๆ โดยแยกเป็น
 ทะเบียนหนังสือรับ สศป. และ งานธุรการ 
 5 ส่งหนังสือให้หน่วยทีเ่กี่ยวข้องรับไปด าเนินการ  

6 ลงทะเบียนหนังสือส่งของ สศป. และ งานธุรการ
เพือ่ส่งออกไปยังหน่วยต่าง ๆ  

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ งานน าสารและพลขับ น าส่งหนังสือในนาม บช.ศ. หรือ สศป. เสนอ ผบ.หมู่ ฝอ.สศป. เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ สศป.
ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. หรือน าส่งหน่วยต่าง ๆ

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

(๓) (๔)
เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
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 (งานธุรการก าลังพล)  
 (๑)  (๒) (๕) (๖) (๗)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ม.ีค., ก.ย. งานก าลังพล การพิจารณาความชอบ 1 ได้รับหนังสือส่ังการจาก บช.ศ. ให้พิจารณา สว.ฝอ.สศป. ม.ีค., ก.ย. งานธุรการ สศป.
งานเล่ือนขั้นและ เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการต ารวจ รอง สว.ฝอ.สศป.
อัตราเงินเดือน 2 ท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยต่าง ๆ ให้ส่งข้อมูล ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.
 การเล่ือนขั้นเงินเดือนเพือ่ประกอบการพิจารณา

ระดับ บก.  
3 หน่วยต่าง ๆ ส่งข้อมูลให้ บก.
4 คณะกรรมการประชุมพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

ให้แก่ข้าราชการต ารวจ
5 รวบรวมข้อมูลเสนอ บช.ศ. เพือ่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง
6 บช.ศ.ส่งข้อมูลกลับมาให้ สศป. เพือ่ออกค าส่ัง

เล่ือนขั้นเงินเดือนต้ังแต่ระดับ รอง ผกก.ลงมา  
ส าหรับระดับ ผกก. - รอง ผบก. นั้น บช.ศ.

7 ออกค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน และแจ้งหน่วย
ต่าง ๆ ทราบ

8 ลงรายการเล่ือนขั้นเงินเดือนใน ก.พ.๗

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
(๓) (๔)
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 (งานธุรการก าลังพล)  
 (๑)  (๒) (๕) (๖) (๗)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ต.ค. - พ.ย. งานก าลังพล งานแต่งต้ังข้าราชการ 1 บช.ศ. มีหนังสือส่ังการให้ สศป. จัดท าบัญชี สว.ฝอ.สศป. ต.ค. - พ.ย. งานธุรการ สศป.
ต ารวจ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเล่ือนต าแหน่ง รอง สว.ฝอ.สศป.
 สูงขึ้นระดับ สว. - รอง ผบก. ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.
 2 สศป. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเสนอข้อมูล  

ผู้เหมาะสมเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น และสับเปล่ียน
หมุนเวียน  

3 คณะกรรมการประชุมพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง
สูงขึ้น และสับเปล่ียนหมุนเวียน

4 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจาก 
 คณะกรรมการส่ง บช.ศ. เพือ่พิจารณาต่อไป
5 กรณีเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น คณะกรรมการระดับ 

บช.ศ. จะเป็นผู้พิจารณาและออกค าส่ังแต่งต้ัง
6 กรณีสับเปล่ียนหมุนเวียน คณะกรรมการระดับ

สศป. เป็นผู้พิจารณา และส่งข้อมูลให้ บช.ศ.
ตรวจสอบ

7 สศป. ออกค าส่ังแต่งต้ัง  
8 แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
(๓) (๔)
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(งานธุรการก าลังพล)  
 (๑)  (๒) (๕) (๖) (7)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ม.ค. - ม.ีค. งานก าลังพล งานการขอพระราชทาน 1 บช.ศ. มีหนังสือส่ังการให้ สศป. จัดท าเอกสาร สว.ฝอ.สศป. ม.ค. - ม.ีค. งานธุรการ สศป.
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ รอง สว.ฝอ.สศป.
 2 ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการต ารวจในสังกัดทีม่ี ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.
 คุณสมบัติครบถ้วนและเสนอขอพระราชทาน  

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
 3 จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบฟอร์ม ส่ง บช.ศ.  
 

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานก าลังพล การจัดท าบัตร 1 ข้าราชการต ารวจในสังกัดส่งค าร้องเสนอขอ สว.ฝอ.สศป. ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ สศป.
ประจ าตัวข้าราชการ ท าบัตรประจ าตัวข้าราชการต ารวจ รอง สว.ฝอ.สศป.
ต ารวจ 2 ตรวจสอบหลักฐาน  ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.

3 เสนอ ผบก.สศป. ลงนามเพือ่น าเสนอ บช.ศ.
4 เก็บส าเนาบัตรไว้เป็นหลักฐาน  
5 รับบัตรทีด่ าเนินการแล้วจาก บช.ศ.
6 แจกจ่ายบัตรกับข้าราชการต ารวจผู้ยื่นค าร้อง  

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
(๓) (๔)
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(งานธุรการก าลังพล)  
 (๑)  (๒) (๕) (๖) (๗)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานก าลังพล การเล่ือนยศข้าราชการ 1 ข้าราชการต ารวจครบหลักเกณฑ์การขอเล่ือนยศ สว.ฝอ.สศป. ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ สศป.
ต ารวจ 2 ประมวลเร่ืองเสนอ บช.ศ. เพือ่ขอเล่ือนยศให้แก่ รอง สว.ฝอ.สศป.

  ข้าราชการต ารวจทีค่รบหลักเกณฑ์ ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.
 3 บช.ศ. ออกค าส่ังเล่ือนยศ

4 บช.ศ. ส่งส าเนาค าส่ังให้ สศป. ทราบ
5 สศป. แจ้งข้าราชการต ารวจผู้ได้รับการเล่ือนยศ  

รวมถึงหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ
 6 เจ้าหน้าทีล่งรายการใน ก.พ.๗

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
(๓) (๔)
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 (งานธุรการก าลังพล)  
 (๑)  (๒) (๕) (๖) (๗)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ต.ค. งานก าลังพล การจัดท าร่างบัญชี 1 สศป. ได้รับหนังสือแจ้งจาก บช.ศ. ให้จัดท า สว.ฝอ.สศป. ต.ค. งานธุรการ สศป.
ถือจ่ายเงินเดือนและ ร่างบัญชีถือจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจ าปี รอง สว.ฝอ.สศป.

 ค่าจ้างประจ าปี  จาก บช.ศ. ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.
  2 ด าเนินการจัดท าร่างบัญชีถือจ่ายฯ

3 ส่งข้อมูลให้ บช.ศ.

เดือน ม.ีค., ก.ย. งานก าลังพล การประเมินผลการ 1 สศป. ได้รับหนังสือแจ้งจาก บช.ศ. ให้ด าเนินการ สว.ฝอ.สศป. ม.ีค., ก.ย. งานธุรการ สศป.
ปฏิบัติราชการของ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอง สว.ฝอ.สศป.

 ข้าราชการต ารวจ ต ารวจ ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.
 2 มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพือ่ด าเนินการ

 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
3 หน่วยต่าง ๆ ส่งผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการต ารวจมายัง สศป.
4 รวบรวมเสนอ บช.ศ.
5 จัดท าประกาศคะแนนผลการประเมินของ

ข้าราชการต ารวจให้ทราบทัว่กัน

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
(๓) (๔)
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 (งานธุรการก าลังพล)  
 (๑)  (๒) (๕) (๖) (๗)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานก าลังพล การบันทึกข้อมูลใน 1 สศป.มีค าส่ังต่าง ๆ เช่น ค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน สว.งานธุรการ.สศป. ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ สศป.
ฐานข้อมูลก าลังพล ค าส่ังแต่งต้ังข้าราชการต ารวจระดับ ผกก.ลงมา รอง สว.งานธุรการ.สศป.

 โครงการ POLIS 2 เจ้าหน้าทีน่ าข้อมูลมาปรับปรุงข้อมูลในฐาน ผบ.หมู่ งานธุรการ.สศป.
  ก าลังพลโครงการ POLIS

3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เรียบร้อย

 4 เสร็จส้ินการบันทึกข้อมูล

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
(๓) (๔)
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 (งานธุรการก าลังพล)  
 (๑)  (๒) (๕) (๖) (๗)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานวินัย การด าเนินการทาง 1 ข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย สว.ฝอ.สศป. ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ สศป.
วินัย 2 ผบก.สศป. ต้ังกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง รอง สว.ฝอ.สศป.  

  3 กรณีไม่มีมูล ผบก.สศป. ส่ังยุติเร่ืองและรายงาน ผบ.หมู่  ฝอ.สศป.
  บช.ศ.ทราบ

4 กรณีมีมูล และเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง ผบก.สศป.. น าผลการสืบสวนข้อเท็จจริง
มาพิจารณาและส่ังลงโทษ แล้วรายงานผลให้

 บช.ศ.ทราบ หาก บช.ศ. เห็นชอบตาม ผบก.สศป..
จะส่ังยุติเร่ือง แต่หาก บช.ศ. ไม่เห็นชอบตามที่
ผบก.สศป. เสนอ บช.ศ. จะส่ังเพิม่โทษเป็นอัตรา
โทษทีห่นักขึ้น หรือลดโทษเป็นอัตราโทษทีเ่บาลง

5 แจ้ง สศป.ทราบ เพือ่ด าเนินการลงโทษต่อไป และ
สศป. แจ้งข้าราชการต ารวจทีก่ระท าผิดวินัยทราบ 
เพือ่รับโทษต่อไป

6 กรณีมีมูล และเป็นกรณีกระท าผิดวินัยร้ายแรง
ผบก.สศป. จะเสนอลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

 ตามความร้ายแรงแห่งกรณี และรายงานผลให้
บช.ศ. ทราบ หาก บช.ศ. ไม่เห็นชอบตามทีเ่สนอ
จะส่ังเพิม่โทษหรือลดโทษ หากเห็นชอบจะเสนอ 
ตร. เพือ่น าเสนอ ก.ตร. พิจารณาต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
(๓) (๔)
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 (งานธุรการก าลังพล)  
 (๑)  (๒) (๕) (๖) (๗)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ม.ค. -ก.ย. งานสวัสดิการ งานตรวจสุขภาพ 1 ส ารวจจ านวนข้าราชการต ารวจในสังกัดทีม่ี สว.ฝอ.สศป. ม.ค. -ก.ย. งานธุรการ สศป.
ประจ าปี ความประสงค์จะตรวจสุขภาพประจ าปี รอง สว.ฝอ.สศป.

2 โรงพยาบาลต ารวจหรือโรงพยาบาลอื่น ๆ ของรัฐ ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.
แจ้งวันเวลาการตรวจสุขภาพประจ าปีให้ สศป. 

 3 สศป. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด  
ทราบ และเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจ าปี
ตามวันเวลาทีก่ าหนดไว้

4 โรงพยาบาลต ารวจหรือโรงพยาบาลอื่น ๆ ของรัฐ
แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ข้าราชการ 
ต ารวจในสังกัดทราบ และให้ข้าราชการต ารวจ  
ทีม่ีผลการตรวจผิดปกติพบแพทย์เพือ่ท าการ 

 ตรวจรักษาต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
(๓) (๔)
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 (งานธุรการก าลังพล)  
 (๑)  (๒) (๕) (๖) (๗)

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงระยะเวลา หน่วยงานรับเร่ือง

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานสวัสดิการ การช่วยเหลืองานศพ 1 สศป. ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ สว.ฝอ.สศป. ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ สศป.
ของข้าราชการต ารวจ ข้าราชการต ารวจหรือครอบครัว รอง สว.ฝอ.สศป.

 และครอบครัว 2 แจ้ง บช.ศ. และหน่วยงานในสังกัดทราบ  ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.
  เกี่ยวกับก าหนดการสวดอภิธรรมศพ ตลอดจน

 การฌาปนกิจหรือการพระราชทานเพลิงศพ
 3 รวบรวมเงินเพือ่ท าบุญและมอบให้เจ้าภาพต่อไป

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานสวัสดิการ การเข้าพักอาศัยใน 1 สศป. ได้รับค าร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก สว.ฝอ.สศป. ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ สศป.
 อาคารบ้านพักของ ของทางราชการ รอง สว.ฝอ.สศป.  
 ทางราชการ 2 สศป. ประมวลเร่ืองเสนอ บช.ศ. ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.

  3 บช.ศ. พิจารณาสิทธิการเข้าพักอาศัยในอาคาร   
บ้านพักของทางราชการ

 4 บช.ศ.แจ้งผลการพิจารณาให้ สศป. ทราบ
5 ส าหรับข้าราชการต ารวจทีไ่ด้รับสิทธิเข้าพักอาศัย   

ในอาคารบ้านพักของราชการ ต้องไปท าสัญญา
กับ บช.ศ. เพือ่รับสิทธิเข้าพักอาศัยต่อไป

6 ส าหรับข้าราชการต ารวจทีไ่ม่ได้รับสิทธิ ให้รอ
การพิจารณาในคราวถัดไป

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
(๓) (๔)
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 (งานแผนงานและยุทธศาสตร์) 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฎิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. งานแผนงานและ 
    ยุทธศาสตร์ 

๑.๑ การก าหนดยุทธศาสตร์
นโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน 
 

๑. บช.ศ. ก าหนดยุทธศาสตร์นโยบาย
และ แผนการปฏิบัติงาน และส่ง
หนังสือให้  สศป. ด าเนินการจัดท า
แผน/โครงการ  
๒. ลงทะเบียนรับหนังสือ จาก  
ฝอ.สศป.(งานธุรการฯ) 
๓. หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
ทราบ และด าเนินการจัดท าแผน/
โครงการ ตามท่ี บช.ศ. ก าหนด 
๔. รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ
ตาม แผน/โครงการ ของหน่วยงาน 
ในสังกัด 
๕. จัดท าแผน/โครงการในภาพรวม 
ของ สศป.        
๖. ส่งรายงานการด าเนินการตามแผน 
โครงการ ให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ต.ค. - ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 

งานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 (งานแผนงานและยุทธศาสตร์) 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฎิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 
 

 ๑.๒ การควบคุมภายในตามระเบียบ 
คณะกรรมการแผ่นดินว่าด้วย  
การก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน 

๑. บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ สศป. 
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ 
๒. ลงทะเบียนรับหนังสือ  
จาก ฝอ.สศป.(งานธุรการฯ) 
๓. เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
ทราบและด าเนินการ 
๔. รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ 
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ของ 
หน่วยงานในสังกัด          
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ในภาพรวม
ของ สศป. 
๖. รายงานการควบคุมภายในตาม 
ระเบียบฯ ให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 
 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ทุกวันที่ ๑๕ 
ของเดือน  

งานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 (งานแผนงานและยุทธศาสตร์) 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฎิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๑.๓ รายงานการขับเคลื่อนทาง
ยุทธศาสตร์ บช.ศ. และการ
ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรของ
หน่วย 

๑. เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัด ทราบ และด าเนินการ 
๒. รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ
ของหน่วยงานในสังกัด   
๓. จัดท ารายงานการขับเคลื่อนฯ และ 
รายงานในส่วนของการประชุมและ 
ฝึกอบรมในภาพรวมของ สศป. 
๔. ส่งรายงานการขับเคลื่อนฯ ของ 
สศป. ให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 
 

-  สว.งานแผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ทุกวันที่ ๒๐ 
ของเดือน 

งานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 (งานงบประมาณ) 
(๑) 

ระยะเวลา 
การปฎิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

พ.ย. - ธ.ค. ๒. งานงบประมาณ 
 
 
 
 
 

๒.๑ จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

๒.๑.๑ บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ สศป. 
จัดท า     ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
๒.๑.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือ จาก ฝอ.ส
ศป.(งานธุรการฯ) 
๒.๑.๓ เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบ และด าเนินการจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณฯ ตามที่หน่วยต้องการ 
๒.๑.๔ รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด 
๒.๑.๕ จัดท าค าขอตั้งงบประมาณฯ ใน 
ภาพรวมของ สศป. 
๒.๑.๖ ส่งรายงานผลการด าเนินการ
จัดท าค าขอ ตั้งงบประมาณฯ ของ สศป. 
ให้ บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 
 

-  สว.งานแผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

พ.ย. - ธ.ค. งานงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

(งานงบประมาณ) 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฎิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒.๒ จัดท าประมาณการ
รายจ่ายขั้นต่ า ประจ าปี
งบประมาณ 

๒.๒.๑ บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ สศป. จัดท า
ประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าประจ าปี 
๒.๒.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือ จาก ฝอ.สศป.
(งานธุรการฯ) 
๒.๒.๓ จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าฯ 
๒.๒.๔ ส่งการจัดท าประมาณการรายจ่ายขั้น
ต่ าฯให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 
 

-  สว.งานแผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่  
งานแผนงานฯ 

พ.ย. - ธ.ค. งานงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
(งานงบประมาณ) 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฎิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒.๓ การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี และควบคุม
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับ 

๒.๓.๑ จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.) 
และทะเบียนควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของ สศป. ตามท่ีได้รับจัดสรร 
๒.๓.๒ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ของ งานการเงินและพลาธิการ ให้เป็นไป 
ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๒.๓.๓ บันทึกรายการหักเงินงบประมาณ 
โดยแยกประเภทรายจ่ายตามผลผลิต และ
กิจกรรมตามเอกสารการเบิกจ่าย เงินของ
งานการเงินและพลาธิการ 
 

-  สว.งานแผนงานฯ 
-  รอง สว.งานแผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งานแผนงานฯ 

ต.ค. - ก.ย. งานงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
(งานงบประมาณ) 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฎิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔ รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
 

๒.๔.๑ บช.ศ. ก าหนดให้ สศป. รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 
๒.๔.๒ รวบรวมผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ของ สศป. จากทะเบียนคุม
งบประมาณ 
๒.๔.๓ จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ สศป. ตามแบบฟอร์ม 
         -  ตามแบบ สงป.๓๐๑, ๓๐๒ และ 
๓๐๒/๑ 
            (โดยให้รายงานทุกไตรมาส) 
         -  ตามแบบ งป.๐๔  
            (ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน) 
๒.๔.๔ ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

-  สว.งานแผนงานฯ 
-  รอง สว. 
งานแผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่  
งานแผนงานฯ 

ต.ค. - ก.ย. งานงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 (งานงบประมาณ) 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฎิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 

 

 ๒.๕ รายงานการ
ปรับปรุงแนวทางและ
มาตรการการช าระ
หนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระให้แก่ 
รัฐวิสาหกิจ 
 

๒.๕.๑ บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ สศป.รายงาน การ
ปรับปรุงแนวทางและมาตรการ เกี่ยวกับการช าระ
หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
๒.๕.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือ จาก  
ฝอ.สศป.(งานธุรการฯ) 
๒.๕.๓ จัดท ารายงานการปรับปรุงแนวทางฯ 
๒.๕.๔ ส่งรายงานการปรับปรุงแนวทางฯ ให้      
บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 
๒.5.5 รวบรวมรายงานผลการด าเนินการและ
ปริมาณการใช้น้ ามันในแต่ละเดือน จากงานการเงิน
และพลาธิการมาประกอบการรายงาน 
๒.5.6 จัดท ารายงานการใช้พลังงาน และปริมาณ
การใช้น้ ามันในภาพรวม 
ของ สศป. 
๒.5.7 ส่งรายงานการใช้พลังงาน และปริมาณการ
ใช้น้ ามัน ให ้บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 
 

-  สว.งานแผนงานฯ 
-  รอง สว. 
งานแผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่  
งานแผนงานฯ 
 
 

ทุกวันที่ ๓๐ 
ของเดือน 
ธ.ค., มี.ค., 
มิ.ย. และ 

ก.ย. 
 

งานงบประมาณ 
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(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ระยะเวลาปฏบิัติงาน ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. งานการเงิน ๑. งานรับ - น าส่งเงิน ๑. รับเชค็หรือเงินสดจากหนว่ยผู้เบิก สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานการเงิน
ของปีงบประมาณ และพสัดุ ๒. น าเชค็ฝากธนาคาร รอง งานการเงิน สศป.

๓. เขยีนเชค็ส่ังจา่ยเงินเสนอผู้มีอ านาจลงนาม ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.

๔.  กรณีจา่ยเป็นเงินสดน าเชค็ไปเบิกเงินจากธนาคาร

     และจา่ยเงินให้กบัผู้มีสิทธรัิบเงินหรือเจา้หนี้

๕.  กรณีจา่ยเป็นเชค็ติดต่อผู้มีสิทธรัิบเงินและเจา้หนีใ้ห้

      มารับเชค็ท่ีงานการเงิน 

๖.  รับใบส าคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินส่งหนว่ยผู้เบิก

      และเกบ็รวบรวมเร่ือง

คู่มือการปฏบิัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ
งานการเงินและพสัดุ

คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 
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(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ระยะเวลาปฏบิัติงาน ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. งานการเงิน ๓. งานเงินเดือน ๑. จดัท าขอ้มูลเงินเดือน กบข. ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย เงินเพิ่ม สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานการเงิน

ของ และพสัดุ      เงินประจ าต าแหนง่ ของขา้ราชการต ารวจในสังกดั รอง งานการเงิน สศป.
ปีงบประมาณ      ท้ังหมดตามแบบฟอร์มฎกีาเบิกเงินเดือนของหนว่ย ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.

     ผู้เบิก เพื่อสรุปยอดการเบิกจา่ยเงินเดือนประจ าเดือน
     ของทุกเดือนส่งหนว่ยผู้เบิกกอ่นวนัที่ ๑๒ ของทุกเดือน
๒. กรณีมีขา้ราชการต ารวจในสังกดั  สศป . ยา้ยออก  จดัท า
    หนงัสือรับรองการจา่ยเงินเดือนคร้ังสุดท้าย และ
    หนงัสือน าส่งต้นสังกดัใหม่    ส่งหนว่ยผู้เบิกเพื่อ
    ด าเนนิการในส่วนท่ีเกีย่วขอ้งต่อไป
๓. กรณีที่ขา้ราชการต ารวจยา้ยเขา้และได้รับหนงัสือ
    รับรองการจา่ยเงินเดือนคร้ังสุดท้ายกอ่นวนัที่ ๑๒ 
    ของเดือน  ให้รวมเบิกจา่ยเงินเดือนประจ าเดือน
๔. กรณีขา้ราชการต ารวจยา้ยเขา้และได้รับหนงัสือ
    รับรองการจา่ยเงินเดือนหลังวนัท่ี๑๒ ของเดือนให้

    ท าเร่ืองขอตกเบิกเงินเดือนและ กบข.ระหวา่งเดือน 

    ส่งหนว่ยผู้เบิกเพื่อด าเนนิการต่อไป

๕. จดัท าขอ้มูล กบข. รายเดือนของขา้ราชการต ารวจ

     ในสังกดัส่งหนว่ยผู้เบิก

คู่มือการปฏบิัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ
งานการเงินและพสัดุ
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(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ระยะเวลาปฏบิัติงาน ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. งานการเงิน ๓.งานเงินเดือน(ต่อ) ๖. จดัท ารายการหักเงินเดือนเพื่อหายอดเงินสุทธขิอง สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานการเงิน

ของ และพสัดุ     ขา้ราชการต ารวจในสังกดัเพื่อน าส่งธนาคารพร้อมเชค็ รอง งานการเงิน สศป.
ปีงบประมาณ     ท่ีรับจากหนว่ยผู้เบิก เพื่อโอนเงินเดือนเขา้บัญชใีห้กบั ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.

    ขา้ราชการต ารวจในสังกดั สศป . เป็นประจ าทุกเดือน
๗. จดัท าหนงัสือเพื่อน าส่งเงินตามรายการหักเงินเดือน
    ส่งให้หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งและ กง. ต่อไป
๘. ส่งส าเนาเอกสารการน าส่งเงินให้กบัหนว่ยท่ีเกีย่วขอ้ง

๔.เงินสวสัดิการ ๑. รับเอกการการขอเบิกเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานการเงิน
     ค่าการศึกษาบุตร และตรวจสอบความถกูต้อง รอง งานการเงิน สศป.
๒.  กรณีเอกสารไม่ถกูต้องส่งแกไ้ข ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.
๓.  กรณีเอกสารถกูต้องรวบรวมขออนมุัติเบิกจา่ยเงิน
     ทดรองราชการของหนว่ย  ต่อ ผบก.สศป. 
๔. เขยีนเชค็ส่ังจา่ยเงินทดรองราชการของหนว่ยเสนอ
    ผู้มีอ านาจลงนาม

๕. เบิกเงินจากธนาคารตรวจนบัและจา่ยให้กบัผู้มีสิทธิ

    รับเงิน

๖. รวบรวมใบส าคัญท่ีจา่ยเงินแล้ว จดัท าใบเบิกส่งหนว่ย

    ผู้เบิก  เพื่อด าเนนิการในส่วนท่ีเกีย่วขอ้งต่อไป

คู่มือการปฏบิัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ
งานการเงินและพสัดุ
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(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ระยะเวลาปฏบิัติงาน ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. งานการเงิน ๕.   การยมืเงินทดรอง ๑. รับเอกสารการขอยมืเงินทดรองราชการและตรวจสอบ สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานการเงิน

ของ และพสัดุ       ราชการ     ความถกูต้อง รอง งานการเงิน สศป.
ปีงบประมาณ ๒.  กรณีไม่ถกูต้องส่งคืนแกไ้ข ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.

๓. กรณีถกูต้องขออนมุัติยมืและเบิกเงินทดรองราชการ
     ต่อ ผบก.สศป.  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้
๔. เขยีนเชค็ส่ังจา่ยเงินทดรองราชการ
๕. เบิกเงินจากธนาคารและจา่ยเงินให้กบัผู้มีสิทธรัิบเงิน
๖. รับใบส าคัญเพื่อชดใชเ้งินยมืและออกใบรับใบส าคัญ
๗. กรณีรับคืนเงินยมืเหลือจา่ยให้ออกใบเสร็จรับเงิน
๘. ด าเนนิการตรวจสอบใบส าคัญ ถา้ไม่ถกูต้องส่งคืนแกไ้ข
๙.  กรณีใบส าคัญถกูต้องด าเนนิการขออนมุัติเบิกเงินต่อ 
     ผบก.สศป.และน าส่งหนว่ยผู้เบิกเพื่อด าเนนิการในส่วน
     ท่ีเกีย่วขอ้งต่อไป
๑๐. ลงบัญชคุีมเงินทดรองราชการ

คู่มือการปฏบิัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ
งานการเงินและพสัดุ
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(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ระยะเวลาปฏบิัติงาน ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. งานการเงิน ๖.เบิกจา่ยเงินงบประมาณ ๑. รับเอกสารการขอเบิกเงินงบประมาณจากหนว่ยงาน สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานการเงิน

ของ และพสัดุ และนอกงบประมาณ      ในสังกดั รอง งานการเงิน สศป.
ปีงบประมาณ ๒. ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารท่ีขอเบิกเงิน ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.

๓. กรณีเอกสารไม่ถกูต้องส่งแกไ้ข
๔. กรณีเอกสารถกูต้องด าเนนิการขออนมุัติเบิกจา่ยเงิน
     ต่อ ผบก.สศป.  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้
๕. เมื่อ ผบก.สศป.อนมุัติเบิกจา่ยเงินแล้วจดัท าใบส าคัญการ
    ลงบัญช ีใบหักภาษี ณ ท่ีจา่ยและแบบแสดงรายการภาษี
    และหนงัสือน าส่งพร้อมเอกสารหลักฐานน าส่ง
    หนว่ยผู้เบิกเพื่อด าเนนิการในส่วนท่ีเกีย่วขอ้งต่อไป

๗. ซ่อมบ ารุงรักษา ๑.  หนว่ยงานหรือผู้ท่ีรับผิดชอบรถราชการเสนอความ สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานการเงิน
     ยานพาหนะ       ต้องการซ่อมมายงังานการเงินและพลาธกิาร รอง งานการเงิน สศป.

๒.  ตรวจสอบงบประมาณกบังานแผนงานและยทุธศาสตร์ ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.
๓.  ด าเนนิการจดัจา่งซ่อมตามระเบียบพสัดุ

คู่มือการปฏบิัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ
งานการเงินและพสัดุ
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๕) (๗) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจงาน เนื้องาน ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
และพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

๘. งานพัสดุ 
๘.๑ การจัดซื้อ/
จ้าง/เช่า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ 
ข้อ 11) 
     ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้างตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ 
(ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ. มาตรา 11 ) 
๒. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) โดยคณะกรรมการ/    
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    (ข้อ 78 ประกอบ 22 ) โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงาน 
ขอซื้อขอจ้าง 
5. การเชิญชวน/เจรจาต่อรอง 
    5.1.1. กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดท าหนังสือ
เชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
(ข้อ 78 (1)) 
 

สว.งานการเงิน สศป. 
รอง งานการเงิน สศป. 

ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป. 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๕) (๗) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

       5.1.2. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการ
พิจารณาข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี 
    5.1.3. คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อนุโลมข้อ 
55(4) ประกอบ ข้อ 78(2) ) 
    5.1.4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติ
ซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ 81) 
    5.2.1. กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 
บาท) เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ข้อ 79) กรณีตาม ม.56 (2) 
(ข) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ (เหมือนวิธีตกลงราคาเดิม) 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ภารกิจงาน เนื้องาน ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 
๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 

ของ 
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
และพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

๘.๑ การจัดซื้อ/
จ้าง/เช่า โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

    5.2.2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ข้อ 79) 
6. ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81) 
7. ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง  
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง ไมต่้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (มาตรา 66) 
8. ตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง 
9. คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับ 
10. จัดการเอกสารเบิกจ่าย 

สว.งานการเงิน สศป. 
รอง งานการเงิน สศป. 

ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป. 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) 
(๒) 

ภารกิจงาน 
(๓) 

เนื้องาน 
(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๖) 

ห้วงเวลา 
(๗) 

หน่วยงานรับเรื่อง ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
และพัสดุ 

 
 
 
 
 
 

๘. งานพัสดุ 
๘.2 การจัดซื้อ/จ้าง/
เช่า โดยวิธีคัดเลือก 
  
  
  
  
  

๑. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ
ข้อ 11) ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้างตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) 
หรือ (ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ. มาตรา 11 ) 
๒. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) โดยคณะกรรมการ/ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(ข้อ 74 ประกอบ 22 ) โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดท าหนังสือ
เชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ (ข้อ 74 (1)) (เชิญชวนไปยัง 
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า  
3 ราย) 
5. ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอตามวัน 
เวลาที่ก าหนด (74 (4)) 
6. คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและด าเนินการ
พิจารณาผล (ข้อ 74 (4)) 
 

สว.งานการเงิน สศป. 
รอง งานการเงิน สศป. 
ผบ.หมู่ งานการเงิน 
สศป. 
  
  
  
  
  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

  
  
  
  
  
  
  

งานพัสดุ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
และพัสดุ 

 
 
 
 
 
 

๘.2 การจัดซื้อ/จ้าง/
เช่า โดยวิธีคัดเลือก 
(ต่อ) 
  
  
  
  
  

7. คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 76) 
8. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือ
จ้าง  เห็นชอบผลการพิจารณา ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42) 
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42) 
10. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการคัดเลือก (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161     
      ยกเว้นกรณ ีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. 56 (1) (ค) 
ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณี (ม. 66 วรรคสอง) 
11. ตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง 
12. คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับ 
13. จัดการเอกสารเบิกจ่าย 

สว.งานการเงิน สศป. 
รอง งานการเงิน สศป. 
ผบ.หมู่ งานการเงิน 
สศป. 
  
  
  
  
  

ตลอด
ปีงบประมาณ 
  
  
  
  
  
  
  

งานพัสดุ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
และพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘. งานพัสดุ 
๘.3 การจัดซื้อ/
จ้าง/เช่า โดยวิธ ี
e-Market 
  
  
  
  
  
  
  

๑. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ 
ข้อ 11)  โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
    ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้างตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)  
ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ. มาตรา 11 ) 
๒. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) โดย 
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e - market (ข้อ 34)  
โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ (ข้อ 22) โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
ขอจ้าง 

สว.งานการเงิน สศป. 
รอง งานการเงิน สศป. 
ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป. 
  
  
  
  

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุ 
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คูม่ือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   6. จัดท าประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP /เว็บไซส์ของ
หน่วยงานและปิดประกาศที่หน่วยงาน (ข้อ 35) 
    - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
    - ประกาศเผยแพร ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
    - ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของการ
ประกาศเผยแพร่ 
7. การเสนอราคา 
    7.1 กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
          7.1.1 E-market แบบใบเสนอราคา ข้อ 30 (1) 
          7.1.2 ผู้ประกอบการเข้าระบบ e- GP เพ่ือเสนอ
ราคาตามวัน/เวลาที่ก าหนดโดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว  
ข้อ 37 (1) 
         7.2 กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท 
               7.2.1 E-market แบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 (2) 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

         7.2.2 ผู้ประกอบการเข้าระบบ e – GP เพ่ือเสนอ
ราคาตามวัน/เวลาที่ก าหนดโดยเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ภายใน
เวลา 30 นาที ข้อ 37 (2) 
8. สิ้นสุดการเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาผู้ชนะการ
เสนอราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด (ข้อ 38) 
9. เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ข้อ 41) 
10. หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อ 
หรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา 
11. หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และ
ประกาศผลผู้ชนะ (ข้อ 42 ) 
12. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   13. ตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง 
14. คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับ 
15. จัดการเอกสารเบิกจ่าย 

   

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
และพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘. งานพัสดุ 
๘.4 การจัดซื้อ/
จ้าง/เช่าโดยวิธี 
e-bidding 

๑. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ 
ข้อ 11) โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
     ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้างตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง)  
หรือ (ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ. มาตรา 11 ) 
๒. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) โดยคณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e – bidding (ข้อ 43) 
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ (ข้อ 22) โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
ขอจ้าง 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   6. น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น (ข้อ 45) 
    กรณี วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า  
หน่วยงานของรัฐ 
      - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
      - ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
      - ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของ
การประกาศเผยแพร่ 
    6.1. ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟัง
ความคิดเห็น (ข้อ 45)  
           6.1.2. หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเห็นชอบให้น า
ประกาศเผยแพร่ 
           6.1.3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ข้อ 48) 
           6.1.4. ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และ
จัดเตรียมเอกสารฯ เพ่ือยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e – GP  
(ข้อ 51) 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

              6.1.5. ก าหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) ก่อน ถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ  
(ข้อ 52) 
            6.1.6. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ  
e-GP โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54) 
            6.1.7. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการ
พิจารณาผล (ข้อ 55) 
            6.1.8. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการ
พิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ 
ขอความเห็นชอบ ตามข้อ 55(4) 
             6.1.9. หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐและผู้มีอ านาจ
อนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 59) 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

       6.2. น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา รับฟังความ
คิดเห็น (ข้อ 45 + ข้อ 46) 
      6.2.1. ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น ให้ด าเนินการ  
ข้อ 6.1.2. 
      6.2.2. มีผู้เสนอความคิดเห็น 
               - หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 47 (1)) 
      6.2.3. ไม่ปรับปรุง ข้อ 47 (2) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ท ารายงาน แล้วด าเนินการ ข้อ 6.1.2. 
      6.2.4. ปรับปรุง ข้อ 47 (1) 
                - กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงาน
พร้อมความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้า 
                  หน่วยงานของรัฐ + น าร่างประกาศอีกครั้ง
(ข้อ 47 (1)) แล้วด าเนินการข้อ 6.2 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ข้อ 59) 
8. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดหรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผล
การพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 
9. ตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง 
10. คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับ 
11. จัดการเอกสารเบิกจ่าย 

   

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 

งานการเงิน 
และพัสดุ 

๘. งานพัสดุ 
๘.5 การจัดซื้อ/
จ้าง/เช่า โดยวิธี
สอบราคา 

๑. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ 
ข้อ 11) โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
    ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้างตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ. มาตรา 11) 
๒. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) โดยคณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

สว.งานการเงิน สศป. 
รอง งานการเงิน สศป. 
ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป. 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   3. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 61) โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ 
4. จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ (ข้อ 22) โดย เจ้าหนา้ที่พัสดุ 
5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
ขอจ้าง 
6. น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
      6.1.1. ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟัง
ความคิดเห็น (ข้อ 62 ) เป็นดุลพินิจของหน่วยงาน 
      6.1.2. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศ
เผยแพร่ 
6.1.3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
สอบราคาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ(ข้อ 63) 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

         6.1.4. ก าหนดวัน เวลายื่นข้อเสนอ และการเปิดซอง
ข้อเสนอ (ข้อ 61) ก าหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมก่อนถึงวันเสนอราคา(ถ้ามี) (ข้อ 66) 
      6.1.5. รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาที่ก าหนด 
(ข้อ 68) 
      6.1.6. คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาผล  
(ข้อ 70) ให้น าความในข้อ 55 (2) – (3)มาใช้โดยอนุโลม 
      6.1.7. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ 
เห็นชอบ ตามข้อ 70 
      6.1.8. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติ
ซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 85) 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

       6.2. น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่  รับฟังความคิดเห็น 
(น าข้อ 45 + ข้อ 46 อนุโลม) 
      6.2.1. ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น ให้ด าเนินการ ข้อ 6.1.2 
      6.2.2. มีผู้เสนอความคิดเห็น 
               - หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้ง
ตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
      6.2.3. ไม่ปรับปรุง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงาน  
แล้วด าเนินการ ข้อ 6.1.2. 
      6.2.4. ปรับปรุง 
               - กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงาน
พร้อมความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ + น าร่างประกาศอีกครั้ง แล้วด าเนินการ 
ข้อ 6.2 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
งานการเงินและพัสดุ 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ข้อ 72) 
8. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด หรือข้อตกลงภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผล
การพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 
9. ตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง 
10. คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับ 
11. จัดการเอกสารเบิกจ่าย 
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(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ระยะเวลาปฏบิตังิาน ภารกิจงาน เน้ืองาน ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. งานการเงิน ๘.๖ การรับ-จา่ยพสัดุ ๑. ลงคุมพสัดุท่ีจดัซ้ือหรือได้มาในทะเบียนคุมพสัดุ สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานพสัดุ
ของ และพสัดุ ๒. รับใบเบิกพสัดุจากหนว่ยงานในสังกดั สศป .  ตรวจสอบ รอง งานการเงิน สศป.

ปีงบประมาณ     และด าเนนิการขออนมุัติ เบิก-จา่ย พสัดุ เสนอ ผบก. ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.
    เพื่ออนมุัติ โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้
๓. เมื่อ ผบก.สศป. อนมุัติแล้ว ด าเนนิการจา่ยพสัดุตามใบเบิก
๔. ลงตัดจา่ยพสัดุในทะเบียนคุมพสัดุ

ก.ย. - พ.ย. งานการเงิน ๘.๗ การตรวจสอบพสัดุ ๑. กอ่นส้ินเดือนกนัยายนของทุกปี จดัท าค าส่ังแต่งต้ัง สว.งานการเงิน สศป. ก.ย. - พ.ย. งานพสัดุ
ของทุกปี และพสัดุ        ประจ าปี     คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปีเสนอ ผบก.สศป. รอง งานการเงิน สศป. ของทุกปี

    ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.
๒. แจง้คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปีท่ีได้รับการ
    แต่งต้ังทราบ
๓. คณะกรรมการเร่ิมด าเนนิการตรวจสอบพสัดุในวนั
    เปิดท าการแรกของเดือน ต.ค. เป็นต้นไป โดยตรวจสอบ
    ความถกูต้องของ การรับ-จา่ยพสัดุ ต้ังแต่ ๑ ต.ค. ปีกอ่น
    ถงึ ๓๐ ก.ย. ของปีปัจจบุัน ตรวจนบัพสัดุคงเหลือมีอยู่
    ตรงตามบัญชหีรือทะเบียนหรือไม่ มีพสัดุช ารุด
    เส่ือมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จ าเป็นต้องใชใ้นราชการ
    ต่อไปหรือไม่

คู่มอืการปฏบิตังิานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ
งานการเงินและพัสดุ
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(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ระยะเวลาปฏบิตังิาน ภารกิจงาน เน้ืองาน ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง

ก.ย. - พ.ย. งานการเงิน ๘.๘ การตรวจสอบพสัดุ ๔. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพสัดุ สว.งานการเงิน สศป. ก.ย. - พ.ย. งานพสัดุ
ของทุกปี และพสัดุ        ประจ าปี(ต่อ)     ต่อ ผบก.สศป. ภายใน ๓๐ วนัท าการ นบัแต่วนัเร่ิมท าการ รอง งานการเงิน สศป. ของทุกปี

    ตรวจสอบ ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.
๕. จดัท ารายงานเสนอหัวหนา้ส่วนราชการจ านวน ๑ ชดุ
    ส่งส าเนาไปส านกังานตรวจเงินแผ่นดินจ านวน ๑ ชดุ 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. งานการเงิน ๘.๙ การขายทอดตลาด ๑. กรณีมีพสัดุเส่ือมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จ าเป็นต้อง สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานพสัดุ
ของ และพสัดุ       พสัดุ     ใชใ้นราชการ ให้ด าเนนิการจ าหนา่ย รอง งานการเงิน สศป.

ปีงบประมาณ ๒. จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริง ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.
    เพื่อตรวจสอบวา่พสัดุนัน้ช ารุดเส่ือมสภาพหรือสูญไป
    ตามธรรมชาติหรือไม่ และประเมินราคาขัน้ต่ า
๓.  หากผลการพจิารณาตามขอ้ ๒ ปรากฏวา่ จะต้องหาตัว
     ผู้รับผิดชอบให้จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
    หาขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและด าเนนิการต่อไป
๔. หากตรวจสอบวา่พสัดุนัน้ช ารุดเส่ือมสภาพหรือสูญไป 
    ตามธรรมชาติให้ด าเนนิการขายทอดตลาดต่อไป
๕. คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงจดัท ารายงานผลการสอบ
    หาขอ้เท็จจริงกรณีส่ิงของหลวงช ารุดเส่ือมสภาพหรือ
    สูญไป ต่อ ผบก.สศป. ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้

คู่มอืการปฏบิตังิานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ
งานการเงินและพัสดุ
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(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
ระยะเวลาปฏบิตังิาน ภารกิจงาน เน้ืองาน ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. งานการเงิน ๘.๕ การขายทอดตลาด ๖. ด าเนนิการขออนมุัติจ าหนา่ยพสัดุช ารุดหรือหมดความ สว.งานการเงิน สศป. ตลอดปีงบประมาณ งานพสัดุ
ของ และพสัดุ       พสัดุ(ต่อ)     จ าเป็น และแต่งต้ังคณะกรรมการขายทอดตลาด รอง งานการเงิน สศป.

ปีงบประมาณ    พสัดุช ารุดเส่ือมสภาพหรือหมดความจ าเป็นต่อ ผบก.สศป. ผบ.หมู่ งานการเงิน สศป.
    โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้
๗. จดัท าประกาศขายทอดตลาดพสัดุช ารุด ปิดประกาศ
    สอบราคาในท่ีเปิดเผย และแจง้หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง
    ประชาสัมพนัธใ์ห้ผู้สนใจทราบ
๘. คณะกรรมการขายทอดตลาด ด าเนนิการขายทอดตลาด
    และรายงานผลการขายทอดตลาด เสนอ ผบก.สศป.ทราบ
๙. น าเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดส่งเป็นเงินรายได้
    แผ่นดิน
๑๐. ด าเนนิการขออนมุัติ  ผบก.สศป ตัดจา่ยพสัดุช ารุดท่ี
      ขายทอดตลาดออกจากบัญชคุีมโดยผ่านผู้บังคับบัญชา 
      ตามล าดับชัน้
๑๑. ลงตัดจา่ยพสัดุออกจากทะเบียนคุม

คู่มอืการปฏบิตังิานของฝ่ายอ านวยการ  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ
งานการเงินและพัสดุ
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เส้นทางเดินของงาน (Work Flow) (งานธุรการก าลังพล) 

น าส่งหน่วยท่ี
รับผิดชอบ

ไม่ครบ/ไม่ถูกตอ้ง

หนงัสือส่ง

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบ/แยกประเภท

ประสานหน่วย
เจา้ของเร่ือง/ส่งคืน

หนงัสือรับ(จากหน่วยใน/นอกสงักดั)

เอกสารครบถูกตอ้ง
ลงทะเบียนรับ
แยกเร่ือง

ส่งหนงัสือออก

งานรับ-ส่ง

ผบช.ศ.
ลงนาม

ผบก.
ลงนาม

ออกเลข
บช.ศ.

ออกเลข
บก.

หน่วยท่ีรับผิดชอบด าเนินการ
ตามหนงัสือเรียบร้อย

แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)

การรับ - สง่หนังสอื
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)

งานเลือ่นขัน้เงนิเดอืน

บช.ศ.มหีนังสอืสัง่การให ้สศป. พจิารณา

เลือ่นขัน้เงนิเดอืนใหแ้กข่า้ราชการต ารวจ

แจง้เวยีนหน่วยตา่ง ๆ สง่ขอ้มลูการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนเพือ่ประกอบการพจิารณา ระดับ บก.

หน่วยตา่ง ๆ สง่ขอ้มลู

คณะกรรมการประชมุพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนใหแ้กข่า้ราชการต ารวจ

รวบรวมขอ้มลูเสนอ บช.ศ.เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง ขอ้มลูถูกตอ้ง

ประสานหน่วยแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

ขอ้มลูถูกตอ้ง

บช.ศ.สง่ขอ้มลูกลับมาให ้สศป.
เพือ่ออกค าสัง่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน

ระดับ รอง ผกก.ลงมา

แจง้หน่วยตา่ง ๆ ทราบ

ลงรายการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนในสมดุ ก.พ.7

รวบรวมขอ้มลูเสนอ บช.ศ. เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง

บช.ศ.ออกค าสัง่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน
ระดับ ผกก. – รอง ผบก.

และสง่ส าเนาค าสัง่ให ้สศป. ทราบ
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บช.ศ.มหีนังสอืสัง่การให ้สศป. .จัดท าบญัชี

รายชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นเลือ่นต าแหน่ง
สงูขึน้ระดับ สว.- รอง ผบก.

แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)  
งานการแตง่ตัง้

สศป. แตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาเสนอขอ้มลูผูเ้หมาะสม
เลือ่นต าแหน่งสงูขึน้ และสับเปลีย่นหมนุเวยีน

คณะกรรมการประชมุพจิารณาผูเ้หมาะสมเลือ่นต าแหน่ง
สงูขึน้ และสับเปลีย่นหมนุเวยีน

จัดท าบญัชรีายชือ่ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกจากคณะกรรมการ
สง่ บช.ศ. เพือ่พจิารณาตอ่ไป

กรณีเลือ่นต าแหน่งสงูขึน้ 

คณะกรรมการระดับ บช.ศ. เป็น
ผูพ้จิารณาและออกค าสัง่แตง่ตัง้

กรณีสับเปลีย่นหมนุเวยีน 

คณะกรรมการ สศป.  เป็นผูพ้จิารณา 
และสง่ขอ้มลูให ้บช.ศ. ตรวจสอบ 

สศป. ออกค าสัง่แตง่ตัง้

แจง้ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน  (Work Flow)

การขอพระราชทานยศขา้ราชการต ารวจ

 บช.ศ.มหีนังสอืสัง่การให ้สศป.
ส ารวจขา้ราชการซึง่สมควร       

ขอพระราชทานยศ

ตรวจสอบขอ้มลูขา้ราชการต ารวจในสงักัดซึง่ยังคงด ารง 
วา่ทีย่ศในชัน้ยศตา่ง ๆ 

บช.ศ. ประมวลเรือ่งเสนอไป ตร. เพือ่ขอพระราชทานยศ
ใหแ้กข่า้ราชการต ารวจ                                            

และ ตร.เสนอไปยังส านักนายกรัฐมนตรี

ประมวลเรือ่งขอพระราชทานยศเสนอ บช.ศ.

ตร. สง่ประกาศส านักนายกรัฐมนตรพีระราชทานยศ
ขา้ราชการต ารวจให  ้บช.ศ. และ บช.ศ. สง่ให ้สศป.

สศป. แจง้ขา้ราชการต ารวจผูไ้ดรั้บพระราชทานยศทราบ

เจา้หนา้ทีล่งรายการเลือ่นยศ        
ใน ก.พ.7
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)  
งานการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

บช.ศ.มหีนังสอืสัง่การให ้สศป. จัดท า
เอกสารการเสนอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

ประมวลเรือ่งเสนอ ผบก.สศป. แจง้ให ้
หน่วยงานตา่ง ๆ ในสงักัดจัดท าขอ้มลู

ตรวจสอบขอ้มลูขา้ราชการต ารวจใน
สงักัดทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้น และเสนอ

ขอพระราชทานเครือ่งราชฯ  

จัดท าบัญชรีายชือ่ตามแบบฟอรม์

สง่ บช.ศ.
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ขา้ราชการต ารวจในสงักดัสง่ค ารอ้ง

เสนอขอท าบัตรประจ าตวัขา้ราชการ
ต ารวจในสงักดั

เสนอ ผบก.สศป. ลงนาม

 เพือ่น าเสนอ ผบช.ศ.

เอกสารหลกัฐาน ไมถ่กูตอ้ง เอกสารหลกัฐานถกูตอ้งครบถว้น

ตรวจสอบหลกัฐาน

ประสานผูย้ืน่ค ารอ้งแกไ้ข        
ใหถ้กูตอ้ง

รับบัตรทีด่ าเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้
จาก บช.ศ.

เก็บส าเนาบัตรไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และสง่ บช.ศ.

เอกสารหลกัฐานถกูตอ้ง

แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)
การจัดท าบตัรประจ าตวัขา้ราชการต ารวจ

แจกจา่ยบัตรกบัขา้ราชการต ารวจ
ผูย้ืน่ค ารอ้ง
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน  (Work Flow)

การเลือ่นยศขา้ราชการต ารวจ

ขา้ราชการต ารวจครบหลักเกณฑ์

การขอเลือ่นยศ

ประมวลเรือ่งเสนอ บช.ศ.

เพือ่ขอเลือ่นยศ

ใหแ้กข่า้ราชการต ารวจทีค่รบหลักเกณฑ์

บช.ศ.

ออกค าสัง่เลือ่นยศ

บช.ศ. สง่ส าเนาค าสัง่

ใหส้ศป. ทราบ

เจา้หนา้ทีล่งรายการเลือ่นยศ        
ใน ก.พ.7

สศป. แจง้ขา้ราชการต ารวจ       
ผูไ้ดรั้บการเลือ่นยศ รวมถงึ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)

การจัดท ารา่งบัญชถีอืจา่ยเงนิเดอืน และคา่จา้งประจ าปี

 สศป. ไดรั้บหนังสอืแจง้จาก บช.ศ.
ใหจั้ดท ารา่งบัญชถีอืจา่ยเงนิเดอืน
และคา่จา้งประจ าปีจาก บช.ศ.

ด าเนนิการจัดท ารา่งบัญชถีอืจา่ยฯ

สง่ขอ้มลูให ้บช.ศ.ทราบ
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)

การประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของขา้ราชการต ารวจ

สศป.ไดรั้บหนังสอืแจง้จาก บช.ศ.ให ้
ด าเนนิการประเมนิผลการปฏบิัต ิ
ราชการของขา้ราชการต ารวจ

มหีนังสอืแจง้หน่วยงานในสงักัดเพือ่ใหด้ าเนนิการ
ประเมนิผลการปฏบิัตริาชการของขา้ราชการต ารวจ

หน่วยตา่ง ๆ สง่ผลการประเมนิการปฏบิัตริาชการของ
ขา้ราชการต ารวจมายัง สศป.

จัดท าประกาศคะแนนผลการประเมนิ
ของขา้ราชการต ารวจใหท้ราบท่ัวกัน

สศป. รวบรวมเสนอ บช.ศ.
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)

การบันทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลูก าลังพลโครงการ POLIS

 สศป. มคี าสัง่ตา่ง ๆ เชน่  ค าสัง่เลือ่นขัน้
เงนิเดอืน  ค าสัง่แตง่ตัง้ขา้ราชการต ารวจระดับ 

ผกก.ลงมา

เจา้หนา้ทีน่ าขอ้มลูมาปรับปรงุขอ้มลู                      
ในฐานก าลังพลโครงการ POLIS

เสร็จสิน้การบันทกึขอ้มลู

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูและด าเนนิการ
จัดเก็บขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ย
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)

การด าเนนิการทางวนัิย

ขา้ราชการต ารวจถูกกลา่วหาวา่

กระท าผดิวนัิย

ผูบ้งัคับบญัชาตัง้กรรมการสบืสวนขอ้เท็จจรงิ

ผบก. สศป. น าผลการสบืสวนขอ้เท็จจรงิมาพจิารณา

กรณีไมม่มีลู กรณีมมีลู

ผบก. สศป. สัง่ยตุเิรือ่ง

ผบก. สศป. เสนอลงโทษปลดออก หรอืไลอ่อกตาม
ความรา้ยแรงแหง่กรณี

กระท าผดิวนัิยไมร่า้ยแรง กระท าผดิวนัิยรา้ยแรง

ผบก. สศป. สัง่ลงโทษภาคทัณฑ ์ทัณฑกรรม  กักยาม  
กักขัง หรอืตัดเงนิเดอืนตามควรแกก่รณี 

รายงานผลให ้บช.ศ.ทราบ

ผบช.ศ.สัง่เพิม่โทษเป็นอัตรา
โทษทีห่นักขึน้หรอืลดโทษลง

เป็นอัตราโทษทีเ่บาลง

เห็นชอบตาม ผบก. สศป. ไมเ่ห็นชอบตามที ่ผบก.สศป. เสนอ

ผบช.ศ.สัง่ยตุเิรือ่ง

แจง้ ผบก. สศป. ทราบเพือ่ด าเนนิการลงโทษตอ่ไป

ผบก. สศป. แจง้ขา้ราชการต ารวจที่
กระท าผดิวนัิยทราบเพือ่รับโทษตอ่ไป

รายงานผลให ้บช.ศ.ทราบ

เห็นชอบตาม ผบก. สศป.
ไมเ่ห็นชอบตาม ผบก. สศป.

เสนอ ตร. (ผา่น วน.) เพือ่เสนอ  
ก.ตร.พจิารณาตอ่ไป
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)

การตรวจสขุภาพประจ าปี

 ส ารวจจ านวนขา้ราชการต ารวจใน
สงักัดทีม่คีวามประสงคจ์ะตรวจ

สขุภาพประจ าปี

สศป. มหีนังสอืแจง้ความประสงคข์อรับบรกิารตรวจสขุภาพ
ประจ าปีกับ ร.พ.ต ารวจ หรอื ร.พ.อืน่ ๆ ของรัฐ

 ร.พ.ต ารวจ หรอื ร.พ.อืน่ ๆ ของรัฐ แจง้วนั เวลา การ
ตรวจสขุภาพประจ าปีให ้สศป.ทราบ

ร.พ.ต ารวจ หรอื ร.พ.อืน่ ๆ ของรัฐ แจง้ผล
การตรวจสขุภาพประจ าปีใหแ้กข่า้ราชการ
ต ารวจในสงักัดทราบ และใหข้า้ราชการ

ต ารวจทีผ่ดิปกตพิบแพทยเ์พือ่ท าการตรวจ
รักษาตอ่ไป

รายงานผลใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ
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แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน  (Work Flow)

การชว่ยเหลอืงานศพของขา้ราชการต ารวจและครอบครัว

 สศป. ไดรั้บแจง้เกีย่วกับการตายของ
ขา้ราชการต ารวจหรอืครอบครัว

ท าหนังสอืแจง้ บช.ศ. และหน่วยงานในสงักัดทราบ    
เกีย่วกับก าหนดการสวดอภธิรรมศพ

รวบรวมเงนิเพือ่รว่มท าบญุและ
มอบใหเ้จา้ภาพ

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                294 
 

แผนผังแสดงเสน้ทางเดนิของงาน (Work Flow)

การเขา้พักในอาคารบา้นพักของทางราชการ

 สศป. ไดรั้บค ารอ้งขอเขา้พักในทีพั่ก
อาศัยของทางราชการ

สศป. ประมวลเรือ่งเสนอ บช.ศ.

ท าสญัญากับ บช.ศ. เพือ่รับ
มอบบา้นพัก และรับสทิธ ิ   

เขา้พักอาศัยตอ่ไป

บช.ศ.พจิารณาสทิธกิารเขา้พักอาศัย
ในอาคารบา้นพักของทางราชการ

ใหแ้กข่า้ราชการต ารวจ

ขา้ราชการต ารวจทีไ่มไ่ดรั้บสทิธิ

บช.ศ.แจง้ผลการพจิารณาให ้สศป. ทราบ

ขา้ราชการต ารวจทีไ่ดรั้บสทิธิ

รอการพจิารณาในคราวถัดไป
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แผนผังแสดงขั้นตอนในการด าเนนิงาน (Flow Chat) 
งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

การก าหนดยุทธศาสตร์นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 

บช.ศ. ก าหนดยุทธศาสตร์นโยบายและแผนปฏิบัติ
งาน และส่งหนังสือให้ สศป. ด าเนินการจัดท าแผน/

โครงการ 
 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 
จาก ฝอ.สศป. (งานธรุการฯ) 

รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน/โครงการ 

ของหน่วยงานในสังกัด 

จัดท าค าแผน/โครงการ ในภาพรวม 
ของ สศป. 

ส่งรายงานผลการด าเนินการตาม
แผน/โครงการ ของ สศป. 

ให้ บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและ
ด าเนินการจัดท าแผน/โครงการ ตามที่ บช.ศ. ก าหนด 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในการด าเนนิงาน (Flow Chat) 
งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ สศป. รายงาน 
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 
จาก ฝอ.สศป. (งานธรุการฯ) 

รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ของ

หน่วยงานใน  สศป.  

จัดท ารายงานผลการด าเนินการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ของหน่วยงานในสังกดัในภาพรวมของ สศป. 

 

ส่งรายงานรายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ให้ บช.ศ.  

(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัดทราบและด าเนินการ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในการด าเนนิงาน (Flow Chat) 
งานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

รายงานการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ บช.ศ.  
และการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วย 

บช.ศ. ก าหนดให้ สศป. รายงานการ
ขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ บช.ศ. และการ
ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วย  

ลงทะเบียนรับหนังสือ 
จาก ฝอ.สศป. (งานธรุการฯ) 

รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานใน

สังกัด 

จัดท ารายงานการขับเคลื่อนฯ และรายงาน
ในส่วนของการประชุมและฝึกอบรมใน

ภาพรวมของ สศป. 

ส่งรายงานการขับเคลื่อนฯ ของ สศป. 
ให้ บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
ทราบและด าเนินการ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในการด าเนนิงาน (Flow Chat) 
งานงบประมาณ 

จัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ สศป. จัดท าค าขอ
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 
จาก ฝอ.สศป. (งานธุรการฯ) 

รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการของหน่วยงาน 

ในสังกัด 

จัดท าค าขอต้ังงบประมาณฯในภาพรวม 
ของ สศป. 

ส่งรายงานผลการด าเนินการจัดท าค า
ขอต้ังงบประมาณฯ  ของ สศป. 
ให้ บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและ
ด าเนินการการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณฯ  

ตามที่หน่วยต้องการ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในการด าเนนิงาน (Flow Chat) 
งานงบประมาณ 

จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าประจ าปีงบประมาณ 

บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ สศป.  
จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าประจ าปี  

ลงทะเบียนรับหนังสือ 
จาก ฝอ.สศป. (งานธรุการฯ) 

ส่งรายงานผลการด าเนินการจัดท าประมาณการ
รายจ่ายขั้นต่ าประจ าปีงบประมาณ 

ของ สศป. 
ให้ บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าประจ าปีงบประมาณ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในการด าเนนิงาน (Flow Chat) 
งานงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบังคับ 

จัดท าแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(แบบ สงป.) และทะเบียนควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณ ของ สศป. ตามที่ได้รับจัดสรร 

 

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินของ
งานการเงินและพลาธิการ ให้เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

บันทึกรายการหักเงินงบประมาณโดยแยกประเภท
รายจ่ายตามผลผลิตและกิจกรรมตามเอกสาร     
เบิกจ่ายเงินของงานการเงินและพลาธิการ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในการด าเนนิงาน (Flow Chat) 
งานงบประมาณ 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

บช.ศ. ก าหนดให้ สศป.  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินของ
งานการเงินและพลาธิการ ให้เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาร 
ของ สศป. ตามแบบฟอร์ม 

- ตามแบบ สงป.๓๐๑,๓๐๒ และ ๓๐๒/๑  
(รายงานภายในวันที่ ๒ ของทุกเดือน) 

- ตามแบบ งป.๐๔ (รายงานทุกไตรมาส) 

ส่งรายงานผลารใช้จ่ายงบประมาณให้ บช.ศ. 
(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก) 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในการด าเนนิงาน (Flow Chat) 
งานงบประมาณ 

รายงานการปรับปรุงแนวทางและมาตรการช าระหนี้               
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ สศป.  
รายงานการปรับปรุงแนวทางและมาตรการช าระหนี้ 

ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 
จาก ฝอ.สศป. (งานธรุการฯ) 

จัดท ารายงานการปรับปรุงแนวทางฯ 
 
 

ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ บช.ศ. 
(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก) 
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รับ - ส่งเงิน

รับเช็คหรือเงินสด

จ่ายให้ผูมี้สิทธิรับเงิน

รวบรวมใบส าคญัหรือใบเสร็จรับเงิน
ส่งหน่วยผูเ้บิก / เก็บรวมเร่ือง

น าเช็คฝากธนาคาร

เขียนเช็คสัง่จ่ายเงิน

เบิกเงินสดจากธนาคาร
จ่ายเช็คให้ผูมี้สิทธิ
รับเงินหรือเจา้หน้ี

จ่ายเงินให้ผูมี้สิทธิ
รับเงิน/เจา้หน้ี

รวบรวมใบส าคญัหรือ
ใบเสร็จรับเงิน/ส่งหน่วย
ผูเ้บิก/เก็บรวมเร่ือง

รวบรวมใบส าคญัหรือใบเสร็จรับ
เงินส่งหน่วยผูเ้บิก/เก็บรวมเร่ือง

เงินสด เช็ค

จ่ายเช็คจ่ายเงินสด
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เงินเดือน

ตรวจสอบขา้ราชการต ารวจยา้ยเขา้   ยา้ยออก 
เพื่อจดัท าขอ้มูลเงินเดือนส าหรับหน่วยผูเ้บิก

กร ียา้ยออก

รับแบบตดัโอนเงินเดือนพร้อม
หนงัสือน าส่งตน้สังกดัใหม่

จดัท าแบบตดัโอนเงินเดือนพร้อม
หนงัสือน าส่ง ส่งหน่วยผูเ้บิก

กร ียา้ยเขา้

รวมเบิกเงินเดือน
ประจ าเดือน

ขอตกเบิกเงินเดือนและ
จดัท าขอ้มูล กบข  

รายเดือนส่งหน่วยผูเ้บิก

จดัท าขอ้มูล กบข  รายเดือน

จดัท ารายการหักเงินเดือนหายอดเงินส ทธิ

เขา้สู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือน

รับแบบตดัโอนเงินเดือน

ก่อนวนัท่ี 
   ของเดือน

หลงัวนัท่ี
   ของเดือน
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เงินสวสัดิการ

รับเอกสารขอเบิก

ตรวจสอบ

ขออน มติัเบิกจ่าย
เงินทดรองราชการ

เบิกเงินทดรองราชการ

รวบรวมใบส าคญัส่งหน่วยผูเ้บิก
ด าเนินการต่อไป

จ่ายเงินให้ผูมี้สิทธิรับเงิน

ส่งแกไ้ข

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง
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เบิกเงินงบประมา และเงินนอกงบประมา 

รับเอกสารขอเบิกเงิน

ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ขออน มติัเบิกจ่ายเงิน

รวบรวมเอกสารส่งหน่วยผูเ้บิก
ด าเนินการต่อไป

ส่งแกไ้ข

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง
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ซ่อมบ าร งรักษายานพาหนะ

รับเร่ือง

ตรวจสอบงบประมา 

ด าเนินการจา้งซ่อมตามระเบียบพสัด 
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รับ – จ่ายพสัด 

ลงทะเบียนค มพสัด 

จ่ายพสัด 

รับใบเบิกจากหน่วย

ขออน มติัจ่ายพสัด 

ลงตดัพสัด ออกจากทะเบียนค ม
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การตรวจสอบพสัด ประจ าปี

ก่อนส้ินเดือน ก.ย. ของท กปี จดัท าค  าสั่งแต่งตั้ง
ค ะกรรมการตรวจสอบพสัด ประจ าปี

ค ะกรรมการฯ เร่ิมตรวจพสัด ตั้งแต่วนัเปิดท าการ
วนัแรกของเดือน ต.ค. ของท กปี

ค ะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบพสัด 
ภายใน 30 วนัท าการ

ส่งส าเนารายงานเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ และ สตง.
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การขายทอดตลาดพสัด ช าร ด

กร ีพสัด ช าร ดเส่ือมสภาพมาจากการใชง้านตามปกติ

แต่งตั้งค ะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริง และประเมินราคาขั้นต  ่า

รายงานผลการประเมินราคา

ขออน มติัจ  าหน่ายพสัด 

ประกาศขายทอดตลาดพสัด  
และแต่งตั้งค ะกรรมการจ าหน่าย

ด าเนินการขายทอดตลาด

รายงานผลการขายทอดตลาด

น าเงินส่งรายไดแ้ผน่ดิน

รายงานหวัหนา้ส่วนราชการ

อน มติัตดัจ่ายพสัด ออกจากบญัชีค ม

ตดัจ่ายพสัด ออกจากบญัชีค ม

ไม่ปราก ตวัผูรั้บผดิ

ด าเนินการวา่ดว้ย
ความรับผิดทาง
แพง่ต่อไป

ปราก ตวั
ผูรั้บผิด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานรับ - ส่งหนงัสือ
2 งานน าสารและพลขับ
3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ  
4 การพิจารณาความชอบงานเล่ือนขั้นและอัตราเงินเดือน  
5 งานแต่งต้ังข้าราชการต ารวจ   
6 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์    
7 การจดัท าบัตรประจ าตัวข้าราชการต ารวจ
8 การเล่ือนยศข้าราชการต ารวจ
9 การขอพระราชทานยศข้าราชการต ารวจ
10 การจดัท าร่างบัญชีถือจา่ยเงินเดือนและค่าจา้งประจ าปี      
11 การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลก าลังพลโครงการ POLIS
12 การตรวจสุขภาพประจ าปี   
13 การช่วยเหลืองานศพของข้าราชการต ารวจและครอบครัว
14 การขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของทางราชการ
15 การด าเนนิการทางวินยั

 หมายเหตุ  งานล าดับท่ี 15 อาจจะไม่มีการด าเนนิการก็ได้ เนือ่งจากไม่มีข้าราชการต ารวจถูกด าเนนิการทางวินยั

ปฏทิินการปฏบิัตงิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖…
งานธรุการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

ล าดบัที่ รายการ / กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖… พ.ศ.๒๕๖…
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
งานแผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายอ านวยการ ส านักงานการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ / กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๖... พ.ศ.๒๕๖... 

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

๑ การก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการปฏบิัติงาน             

๒ 
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 

            

๓ 
รายงานการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ บช.ศ. และการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร
ของหน่วย 

            

๔ จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖……..             

๕ การจัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖…….             

6 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖…….             

๗ 
และจัดท าบัญชีควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและขัอ
บังคับ 

            

๘ 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ ตร. 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายอ านวยการ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 

 
ล าดับที ่

 
รายการ/กิจกรรม 

พ.ศ.๒๕๖... พ.ศ.๒๕๖... 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
 

๗. 
๘. 

 
 
 

งานธุรการ 
งานรับ - น าส่งเงินเงินเดือน 
งานเงินเดือน 
งานเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ 
ยืมเงินทดรองราชการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและ
นอกงบประมาณ 
ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 
งานพัสด ุ
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ฝ่ายยุทธศาสตร ์
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 คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

       (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน   

 
        

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.61 

1. งานธุรการ 1.๑ งานธุรการและงาน 
สารบรรณ 

 สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ต.ค.- ก.ย. ฝอ.สศป. 

   1.๑.๑ การรับ - ส่งหนังสือ
แจ้งเวียนให้ข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดทราบ 

การรับหนังสือ 
1. ประทับตราเลขรับหนังสือ พร้อมลง  
    วัน เดือน ปี 

   

    2. ส่งให้เจ้าของเรื่องด าเนินการ    

    การส่งหนังสือ 
1. ออกเลขค าสั่ง พร้อมลงวัน เดือน ปี 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ต.ค.- ก.ย. ฝอ.สศป. 

    2. ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ    

   1.๑.๒ รายงานผลการปฎิบัติ
ต ามการล งนามในบันทึ ก
ข้อตกลง MOU 

ตรวจสอบข้อมูลว่ามีผู้มาขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
หรือไม ่

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ทุกวันที่ ๒๐ ฝอ.สศป. 

   1.๑.๓ รายงานการกระท าที่มี
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 

๑. ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ๒ ต.ค.,  
๒ ก.พ.และ 

๒ มิ.ย. 

ฝอ.สศป. 

    ๒. รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ    
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

   1.๑.๔ รายงานข้าราชการ
ต ารวจดีเด่น 

๑. คัดเลือกข้าราชการต ารวจในสังกัด  
    ชั้นสัญญาบัตร ๑ คน ชั้นประทวน ๑ คน 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ๒๕ ธ.ค., 
 ๒๕ มี.ค.และ 

๒๕ ก.ย. 

ฝอ.สศป. 

     ๒. ส่งรายชื่อให้ ฝอ.สศป.    

   1.๑.๕ ส่งแผนการปฎิบัติการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ตร. พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑. ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ทุกวันที่ ๒๘ ฝอ.สศป. 

     ๒. รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ    

    1.๑.๖ ส่งส าเนาแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตร. 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑. ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ๒ มี.ค.,  
๒ เม.ย., 

ฝอ.สศป. 

     ๒. รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ  ๒ ก.ค. และ  
2 ต.ค.61 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    1.๑.๗ แนวทางการรายงาน
ข้อมูล เรื่องกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 

๑. ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ทุกวันที่ ๒๕ ฝอ.สศป. 

     ๒. รายงานให้ ฝอ.สศป. ทราบ    

    1.๑.๘ รายงานผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑) 

๑. ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ทุกวันที่ ๒๕ ฝอ.สศป. 

     ๒. รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ    

    1.๑.๙ มาตรการปูองกันและแนว
ทางแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ
ต ารวจและลูกจ้างประจ า 

๑. ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ทุกวันที่ ๕ ฝอ.สศป. 

     ๒. รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ       

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๒๓ 
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

       
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    1.๑.๑๐ รายงานการ
ปกครองบังคับบัญชา 

แจ้งข้าราชการต ารวจในสังกัดท าบันทึกการปกครอง
บังคับบัญชาทุกคน 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ทุกเดือน ฝอ.สศป. 

    1.๑.๑๑ งานสวัสดิการต่างๆ   สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีการร้อง
ขอ 

ฝอ.สศป. 

    1.๑.๑๒ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

  สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ก.ย.-ต.ค.ของ
ทุกปี 

ฝอ.สศป. 

    1.๑.๑๓ ส่งผลการ
ปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมบริหาร บช.ศ. สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ทุกเดือน ฝอ.สศป. 

    ของฝุายยุทธศาสตร์ฯ      

    1.๑.๑๔ มาตรการประหยัด
พลังงาน 

ก าชับข้าราชการต ารวจในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานโดยเคร่งครัด 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ทุกวันที่ ๑๙ ฝอ.สศป. 

    1.๑.๑๕ แนวทางการ
ประหยัดน้ า 

  สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ทุกวันที่ ๓ ฝอ.สศป. 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๒๔ 
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    1.๑.๑๖ รายงานสถิติข้อมูล
ข้าราชการต ารวจถูก
ร้องเรียนว่าฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ
รอบ ๔ เดือน รอบ ๖ เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน 

๑. ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ๒ ก.พ.,  
๒ มิ.ย. และ 

๒ ต.ค. 

ฝอ.สศป. 

     ๒. รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ๒ เม.ย.,  
๒ ต.ค. 

ฝอ.สศป. 

    1.๑.๑๗ ขออนุมัติการการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

๑. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ตามภารกิจ ฝอ.สศป. 

     ๒. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

     ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๒๕ 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.๒ งานก าลังพล 
1.๒.๑ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจ าปี 
  
  
 
 
  
1.๒.๒ การลาประเภทต่างๆ 
 
1.๒.๓ การจัดท าบัญชีเลื่อน
ขั้นและอัตราเงินเดือน 
  

๑. ฝอ.สศป. แจ้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการท าบัญชี 
    เลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒. ให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด เขียนรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
๓. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
๔. จัดท าแบบประเมินผลตามกลุ่มของผู้รับการ 
ประเมิน 
๕. จัดท าแบบสรุปผลการประเมิน 
- ท าสมุดควบคุมการลาประเภทต่างๆ 
๑. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๒. จัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ต ารวจเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
๔. จัดท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ ฝอ.สศป. 
 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ  
  
  
  
  
 
 
 
สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ 
สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ 
  
  

 เม.ย. และ ก.ย. 
  
  
  
 
 
 
  
เมื่อมีการร้องขอ 
เม.ย. และ ก.ย. 
  
  

ฝอ.สศป. 
 
 
 
 

ฝอ.สศป. 
ฝอ.สศป. 

  
  

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๒๖ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    

1.๒.๔ ค าสั่งมอบหมาย
อ านาจการปกครองฯ 

    ข้าราชการต ารวจในสังกัดท าบันทึกการปกครอง
บังคับบัญชาทุกคน 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้บังคับบัญชา 

ฝอ.สศป. 

    

1.๒.๕ ค าสั่งมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบ 

๑. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ฯ สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ค าสั่งแต่งตั้งฯ 

ฝอ.สศป. 

     ๒. แจ้งข้าราชการต ารวจในสังกัดทราบ    

      ๓. รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ    

    
1.๒.๖ งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๑. ส ารวจข้าราชการต ารวจในสังกัดผู้ใดมีคุณสมบัติ 
    ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ก.พ.-เม.ย. ฝอ.สศป. 

      ๒. รายงาน ฝอ.สศป. เพ่ือทราบและด าเนินการ    

    

1.๒.๗ งานขอเลื่อนยศขอ
พระราชทานยศ และปลด 
ว่าที่ยศ 

ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการต ารวจในสังกัดผู้ใด 
มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมควรได้รับการเลื่อนยศ 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อครบ
หลักเกณฑ์ 

ฝอ.สศป. 

    
1.๒.๘ รายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิ ๑. ส ารวจข้าราชการต ารวจในสังกัดที่ส าเร็จการการ 

ฝึกอบรม 
สว.ฝุาย

ยุทธศาสตร์ฯ 
เมื่อมีการ 
ร้องขอ 

ฝอ.สศป. 

    
  ๒. ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ ฝอ.สศป.เพ่ือลงประวัติ

ใน ก.พ.๗       



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๒๗ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    1.๓ งานการเงิน         
    1.๓.๑ งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรวจสอบเอกสาร ส่งหลักฐานให้ ฝอ.สศป. สว.ฝุาย

ยุทธศาสตร์ฯ 
เมื่อมีการร้องขอ ฝอ.สศป. 

    1.๓.๒ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า
เรียนบุตร 

ตรวจสอบเอกสาร ส่งหลักฐานให้ ฝอ.สศป. สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีการร้องขอ ฝอ.สศป. 

    1.๔ งานพัสดุ      
    1.๔.๑ งานการเบิกจ่ายวัสดุต่าง ๆ ท าบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วย สว.ฝุาย

ยุทธศาสตร์ฯ 
เมื่อมีการร้องขอ ฝอ.สศป. 

    1.๔.๒ งานแจ้งซ่อมบ ารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑. ส ารวจการใช้พัสดุ โดยดูจากสถิติการใช้จาก 
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีพัสดุช ารุด ฝอ.สศป. 

      ๒. ระหว่างการใช้พัสดุ เมื่อเกิดการช ารุดแจ้งให้  
    ฝอ.สศป. ทราบ เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 

   

      ๓. เมื่อมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี หากมีพัสดุช ารุด 
    ไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ใน 
    ราชการตามระเบียบฯ โดยการจ าหน่วย 

   

      ๔. ส่งเรื่องให้ ฝอ.สศป.    
    1.๔.๓ จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุ จัดท าสมุดควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ สว.ฝุาย

ยุทธศาสตร์ฯ 
เมื่อมีการ
เบิกจ่าย 

ฝอ.สศป. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๒๘ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    1.5 งานวินัย เมื่อมีการร้องเรียน, กระท าผิดวินัย สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

 ฝอ.สศป. 

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.61 

2. งานก าหนดยุทธศาสตร์ 
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาอบรมของ ตร. 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร.
(พ.ศ.2560 - 2579) 

1. ปรับปรุงแก้ไข พร้อมจัดท ายุทธศาสตร์ 
    การศึกษาฯ 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ธ.ค. 60 ทุกหน่วยในสังกัด 

   

2. ขออนุมัติ ตร. ประกาศใช้และแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับ ตร. ในการติดตาม
และประเมินผลการน ายุทธศาสตร์
การศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบัติงาน 

 ม.ค.61 ตร. 

  
 

  
3. แจ้งหน่วยงานในสังกัด ตร. ทราบและ
ถือปฏิบัติ 

 ก.พ. 61 หน่วยที่ได้รับ
มอบหมาย 

      

4. สัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ตร. ไปสู่
การปฏิบัติ 

 มี.ค.61 หน่วยที่ได้รับ
มอบหมาย 

      

5. เสนอ ตร. ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติ
ราชการ ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ตร. 
 

 พ.ค.61 ตร. 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๒๙ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

      6. แจ้งหน่วยงานให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ 
    ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ตร. 

 พ.ค.61 หน่วยที่ได้รับ
มอบหมาย 

      7. ติดตามและให้หน่วยที่รับผิดชอบรายงานตาม 
    แผนปฏิบัติราชการฯ 

   

          7.1 ติดตามและรวบรวมรายงาน  
          รอบ 6 เดือน 

 31 มี.ค.61 หน่วยที่ได้รับ
มอบหมาย 

          7.2 ติดตามและรวบรวมรายงาน  
          รอบ 12 เดือน 

 31 ต.ค.61 หน่วยที่ได้รับ
มอบหมาย 

          7.3 รวบรวมรายงาน รอบ 12 เดือน  
          เสนอ ตร. 

 ต.ค.-พ.ย.61 ตร. 

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.61 

3. งานวิเคราะห์วิจัยเพื่อ
ก าหนดยุทธศาสตร์นโยบายและ
แผน การศึกษาอบรมของ ตร. 

3.1 จัดท า
แผนการฝึกอบรม
หลักสูตรหลักของ 
ตร. ประจ าปี 

1. ส ารวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรหลักของ ตร. 
2. ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรม 
3. น าข้อมูลจากข้อ 1 และ 2 มาจัดท าแผนการ 
ฝึกอบรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
4. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ที่ได้รับจัดสรรจาก บก.อก. 
5. แจ้งศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ส่งแผนการฝึกอบรม
ตามข้อ 4 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ 
 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ 
สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ 

 
สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ 

 
สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ 

สค. - ก.ย. 
 

สค. - ก.ย. 
ตามท่ี บก.อก. 

ก าหนด 
ส.ค. 

 
ก.ย. 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

ศฝร. ในสังกัด ตร. 
 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
 

ศูนย์ฝึกอบรมที่
อยู่ในแผนปีนั้น ๆ 

     

     

      

      
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๓๐ 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

      6. รวบรวมข้อมูลตามข้อ 5 จัดท าแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. ประจ าปี 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ก.ย.  

    3.2 จัดท าแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียน
นายสิบต ารวจประจ าปี 

1. ตร. อนุมัติจัดสรรอัตราให้กับหน่วยต่างๆ 
/ด าเนินการสอบ 

อต.  บช.ศ. 

     2. ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรม สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ  ศฝร. ในสังกัด ตร. 

      3. จัดท าร่างแผนจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมให้หน่วยฝึกอบรม 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ  บช.ศ. 

      4. เชิญประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง เตรียมความ 
พร้อมในการฝึกอบรม 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ  หน่วยฝึกอบรม/หน่วยที่
ได้รับจัดสรรอัตรา สกพ. 

สงป.บก.อก.บช.ศ. 
      5. ขออนุมัติ ตร. เปิดการฝึกอบรม สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ก.ย. ตร. 

      6. แจ้งอนุมัติ ตร. ตามข้อ 5 ให้หน่วยที่
เกี่ยวข้อง 

 ก.ย. หน่วยฝึกอบรม/หน่วยที่
ได้รับจัดสรรอัตรา สกพ. 

สงป.บก.อก.บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    

3.3 จัดท าแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
ต ารวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป 

1. ตร. แจ้งแนวทางการคัดเลือก พร้อม 
ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ก.ย.  

    
  2. ส ารวจจ านวน ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไปฯ 

ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม 
สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ก.ย. ทุกหน่วยในสังกัด 

ตร. 

    

  3. ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรมจัดท าร่าง 
แผนจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ให้หน่วยฝึกอบรม 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ก.ย. ศฝร. ในสังกัด ตร. 

    
  4. รวบรวมจ านวน ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไปฯ 

ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม 
สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ก.ย.  

    
  5. จัดท าร่างแผนจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมให้หน่วยฝึกอบรม 
สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ พ.ย. หน่วยฝึกอบรมสงป. 

สกพ. 

    
  6. เชิญประชุมหน่วยที่เก่ียวข้อง เตรียมความ 

พร้อมในการฝึกอบรม 
สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ พ.ย. หน่วยฝึกอบรมสงป. 

สกพ.  บก.อก.บช.ศ. 

    

  7. ขออนุมัติ ตร. เปิดการฝึกอบรม สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ  หน่วยฝึกอบรม/ 
ต้นสังกัดผู้อบรม 

สงป., สกพ., บก.อก.บช.ศ. 

    

  8. แจ้งอนุมัติ ตร. ตามข้อ 7 ให้หน่วย
เกี่ยวข้อง 
 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ  หน่วยที่ได้รับจัดสรร
อัตรา และหน่วย

ฝึกอบรมที่ได้รับจัดสรร 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

ปฏิบัติงาน            
    3.4 แจ้งข้อมูลหลักสูตร กอป.

(3 เดือน) ให้ สกพ. ทราบ 
(ก่อนก าหนดการฝึกอบรม  
4 เดือน) 

1. ใช้ข้อมูลจากเนื้องานที่ 3.1 สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ก.ย. บช.ศ. 

     2. แจ้งข้อมูลแผนการฝึกอบรม 
หลักสูตร กอป.    

 ต.ค. สกพ. 

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.61 

4. งานพิจารณา กลั่นกรองและ
ตรวจสอบโครงการและหลักสูตร
การศึกษาอบรมของ ตร. 

4.1 ขออนุมัติ ตร. เปิดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ 
ตร./โครงการฝึกอบรม 

1. รับเรื่องงานจากหน่วยการ
ฝึกอบรมในสังกัด บช.ศ. 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ตามที่มีการ
ร้องขอ 

หน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 

   2. พิจารณาขออนุมัติ ตร. เปิด 
หลักสูตร / โครงการเสนอ ตร. 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ตามที่มีการ
ร้องขอ 

 

     3. แจ้งเวียนอนุมัติ ตร. ให้ 
หน่วยงานฝึกอบรมเพ่ือ 
ด าเนินการฝึกอบรม 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ  หน่วยที่รับผิดชอบ
การฝึกอบรม 

      4. ติดตามผลการฝึกอบรมและ
ติดตามทะเบียนข้อมูลผู้ส าเร็จ 
การฝึกอบรม 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ  หน่วยที่รับผิดชอบ
การฝึกอบรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    

4.2 ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตร 
ชัยยะข้ันพื้นฐาน 

1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณส าหรับการฝึกอบรม 
    หลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ต.ค.  

      
2. ส ารวจจ านวนข้าราชการต ารวจที่สมัครใจ 
    เข้ารับการฝึกอบรม 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ มี.ค. - เม.ย. หน่วยงานในสังกัด 
ตร. 

      3. ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรม สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ พ.ค. ศฝร. ในสังกัด ตร. 

      
4. รวบรวมรายชื่อและจ านวนผู้สมัครใจเข้า 
    รับการฝึกอบรม 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ พ.ค.  

      

5. จัดสรรโควตาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ใน 
    สังกัด ตร.และโควตาในส่วนของ 
    ผู้บังคับบัญชาใน ตร. 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ มิ.ย. หน่วยงานในสังกัด 
ตร. 

      

6. จัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กับ 
    ศูนย์ฝึกอบรมที่สามารถรองรับการ 
    ฝึกอบรมได้ 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ มิ.ย. ศฝร. ในสังกัด ตร. 

      
7. ประมวลเสนอขออนุมัติ ตร. ด าเนินการ 
    ฝึกอบรม 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ มิ.ย.  

      
8. แจ้งอนุมัติ ตร. พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการ 
    ฝึกอบรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สว.ฝุายยุทธศาสตร์ฯ มิ.ย. หน่วยที่รับผิดชอบ
การฝึกอบรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    
4.๓ วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การฝึกอบรม 

๑. รับเรื่องงานจากหน่วยงานในสังกัด ตร. 
๒. ประมวลเรื่องรายงานให้ ตร. พิจารณา 
๓. ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานทราบ เพ่ือ
ด าเนินการ 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ต.ค. - ก.ย. ทุกหน่วยในสังกัด 
ตร. 

    
 

   

         

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.61 

5. งานสถิติ
ข้อมูลการศึกษา
อบรมของ ตร. 

5.1 รวบรวมข้อมูลแผนผลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. 
และข้อมูลแผนผลการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมยุทธวิธี  
ณ หนองสาหร่าย 

1. อนุมัติ ตร. ให้หน่วยฝึกอบรมจัดท า
ทะเบียนข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและ
แผนผลการฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่ 
ก าหนดในรูปแบบไฟล์ Excel 
2. ติดตามแผนผลการฝึกอบรม 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุด 
การฝึกอบรม 
3. รวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรหลักของ ตร./โครงการฝึกอบรม 
จากหน่วยฝึกอบรม 
4. จัดเก็บข้อมูลทะเบียนผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมและแผนผลการฝึกอบรม  
ในรูปแบบไฟล์ Excel เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในภาพรวมของตร. 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
สว.ฝุาย

ยุทธศาสตร์ฯ 
 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ต.ค. - ก.ย. 
ต.ค. - ก.ย. 
ต.ค. - ก.ย. 
ต.ค. - ก.ย. 

หน่วยที่รับผิดชอบ
การฝึกอบรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน            

    5.2 รวบรวมข้อมูลแผนผลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและผลการประเมิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
ก าลังพล ตร. (หน่วยร้องขอ) 

1. หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยที่รับผิดชอบ
โครงการฝึกอบรมจัดท าผลการประเมิน
โครงการฝึกอบรม 
2. ติดตามผลการประเมินผลโครงการ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการ 
ด าเนินโครงการฝึกอบรม 
3. รวบรวมผลการประเมินโครงการและ 
แผนผลที่หน่วยฝึกอบรมรายงาน 
4. จัดเก็บข้อมูลเพ่ือรวบรวมผลการ 
ประเมินโครงการฝึกอบรม แผนผล 
การฝึกอบรมให้กับฝุายพัฒนา 
หลักสูตร 1 เพ่ือรวบรวมรายงาน ตร. 
ต่อไป 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
สว.ฝุาย

ยุทธศาสตร์ฯ 
 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

ต.ค. - ก.ย.  
ต.ค. - ก.ย.  
ต.ค. - ก.ย.  
ต.ค. - ก.ย.  

หน่วยที่รับผิดชอบ
โครงการ 

       

       

        

1 ต.ค.60 - 
30 ก.ย.61 

6. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ 
    มอบหมาย 

6.1 ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

ตามท่ี สยศ.ตร. ก าหนด เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือก าหนดหลักสูตรใหม่ 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ 

    

    
6.2 รวบรวมหลักสูตรและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมของ ตร. 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือก าหนด
หลักสูตรใหม่ 

สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ     

    
6.3 งานปฏิรูปกิจการต ารวจ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579) 

ตามท่ี ได้รับมอบหมายจาก ตร. สว.ฝุาย
ยุทธศาสตร์ฯ     
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1. งานธุรการและงานสารบรรณ 

แผนก ฝอ. สศป. ส่งหนังสือราชการ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นภารกิจ 
ของหน่วยหรือไม่ 

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับหนังสือ บันทึกรายละเอียดลงในสมุดทะเบียนรับของ
หน่วย 

แจกจ่ายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชา 

ผูบ้ังคบับญัชาลงนามในหนังสือเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขหนังสือไปยังหน่วยที่เกี่ยวขอ้ง 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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2. ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร. (พ.ศ.2560 – 2579) 

ปรับปรุงแก้ไข พร้อมจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษาฯ 

แจ้งหน่วยงานในสังกัด ตร. ทราบและถือปฏิบัติ 

แจ้งหน่วยในสังกัด ตร. ที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ 

ติดตามและให้หน่วยท่ีรับผิดชอบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 

ขออนุมัติ ตร. ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 
และแต่งต้ังคณะกรรมการ ระดับ ตร. 

จัดสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 

ประมวลขออนุมัติ ตร. ใช้แผนปฏิบัติ
ราชการยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
4. ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 
5. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการต ารวจระยะ 20 ปี ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
6. การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) 
7. รวมทั้งยุทธศาสตร์และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมรายงาน รอบ 12 เดือน เสนอ ตร. 

ติดตามและให้หน่วยท่ีรับผิดชอบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
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3.1 จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. ประจ าปี 

ส ารวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรหลักของ ตร 

ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรม 

น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนการฝึกอบรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร 

แจ้งศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ส่งแผนการฝึกอบรม 

รวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                340 
 

ตร. อนุมัติจัดสรรอัตราให้กับหน่วยต่างๆ 
ด าเนินการสอบ 

 

เชิญประชุมหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง             
เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 จัดท าแผนการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบต ารวจประจ าปี 

ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรม 

จัดท าร่างแผนจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้หน่วยฝึกอบรม 

ประมวลขออนุมัติ ตร. เปิดการ
ฝึกอบรม 

แจ้งเวียนอนุมัติ ตร. ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตร. แจ้งแนวทางการคัดเลือก           
พร้อมก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ 

 

ส ารวจจ านวน ด.ต. 53 ปีข้ึนไป 
ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม 

 

ส ารวจสถานภาพ ศฝร. 
 

เชิญประชุมหน่วยท่ีเกี่ยวข้องเตรียม
ความพร้อมในการฝึกอบรม 

 

ประมวลขออนุมัติ ตร.  
เปิดการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจอายุ 53 ปีขึ้นไป 

รวบรวมจ านวน ด.ต.ฯ ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม 

จัดท าร่างแผนจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้หน่วย
ฝึกอบรม 

แจ้งเวียนอนุมัติ ตร. ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส ารวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรหลักของ ตร 

น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนการฝึกอบรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร 

แจ้งศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ส่งแผนการฝึกอบรม 

แจ้งข้อมูลแผนการฝึกอบรมหลักสูตร กอป. ให้ สกพ. 
ทราบ 

3.4 แจ้งข้อมูลแผนการฝึกอบรมหลักสูตร กอป. (3 เดือน) ให้ สกพ. ทราบ 
ก่อนก าหนดเปิดการฝึกอบรม 4 เดือน) 

ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรม 
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ประมวลเรื่องเสนอ ตร.  
ให้พิจารณา 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
๓. ค าสั่ง ตร.ที่ ๔๓๔/๒๕๕๒ ลง ๗ ก.ย.๒๕๕๒ เรื่อง ก าหนดลักษณะงานและการมอบอ านาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร. จตช. ที่ปรึกษา (สบ๑๐) ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. (สบ.๙)           
โดยมอบให้ รอง ผบ.ตร.(บร ๒) รับผิดชอบก ากับการบริหารราชการ บช.ศ. 

4.1 ขออนุมัติ ตร. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร./โครงการฝึกอบรม 

รับเรื่องงานจากหน่วยฝึกอบรมในสังกัด บช.ศ. 

แจ้งเวียนอนุมัติ ตร. ให้หน่วยงานฝึกอบรมทราบ 
เพื่อด าเนินการฝึกอบรม 

ติดตามผลการฝึกอบรมและติดตามทะเบียนข้อมูล
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
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ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณในการฝึกอบรม 

 

ส ารวจจ านวนข้าราชการต ารวจ                   
ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม 

 

ประมวลขออนุมัติ ตร. เปิด
การฝึกอบรม 

 

ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมรายชื่อและจ านวนผู้สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม 

แจ้งเวียนอนุมัติ ตร. พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.2 ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน 

รวบรวมรายช่ือและจ านวนผู้สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม 

จัดสรรโควตาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. และ ผู้บังคับบัญชาใน 
ตร. 

จัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กับศูนย์ฝึกอบรม 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                345 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

รับเรื่องงานจากหน่วยงานในสังกัด ตร. 

ประมวลเรื่องรายงานให้ ตร. พิจารณา 

ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานทราบเพื่อด าเนินการ 
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5.1 รวบรวมข้อมูลแผนผลการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร./โครงการฝึกอบรมยุทธวิธี ณ หนองสาหร่าย 

อนุมัติ ตร. ให้หน่วยฝึกอบรมจัดท า
ทะเบียนข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

ติดตามแผนผลการฝึกอบรมภายใน 30 วัน  
นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม 

รวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร./โครงการ
ฝึกอบรม 

จัดเก็บข้อมูลทะเบียนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและแผนผลการฝึกอบรม                               
ในรูปแบบไฟล์เอกเซล เพื่อเป็นข้อมูลในภาพรวมของ ตร. 
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หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยที่รับผิดชอบ 
โครงการฝึกอบรม จัดท าผลการประเมินโครงการ 

ติดตามผลการประเมินโครงการภายใน            
30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการด าเนิน

โครงการ 

รวบรวมผลการประเมินโครงการและแผนผลที่หน่วยฝึกอบรมรายงาน 

จัดเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและ 
แผนผลการฝึกอบรม ให้กับฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 

 รวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล ตร. ต่อไป 

5.2 รวบรวมข้อมูลแผนผลการฝึกอบรมและผลการประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล ตร. 
(หน่วยร้องขอ) 
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6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

รวบรวมหลักสูตรและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
อบรมของ ตร. 

งานปฏิรูปกิจการต ารวจ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

ตามที่ สยศ.ตร. ก าหนด เมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงหรือก าหนดหลักสูตร

ใหม ่



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                349 
 

 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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 งานอ านวยการ                         

1.1 งานธุรการ                         
 ๑.๑.๑ ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ของฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา                         
 ๑.๑.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU • • • • • • • • • • • • 
 ๑.๑.๓ รายงานการกระท าท่ีมีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  • 

   
• 

   
• 

   
 ๑.๑.๔ รายงานข้าราชการต ารวจดีเด่น  

  
• 

  
• 

  
• 

  
• 

 1.๑.๕ ส่งแผนการปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตร. 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

• • • • • • • • • • • • 

 1.๑.๖ ส่งส าเนาแผนปฏิบัติการปูองกันและปรามปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตร. ประจ าปี ๒๕๖๑ 

• 
  

• 
  

• 
  

• 
  

 1.๑.๗ แนวทางการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัด 

• • • • • • • • • • • • 

 ๑.๑.๘ รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) 

• • • • • • • • • • • • 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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

  
๑.๑.๙ มาตรการการปูองกันและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ า 

• • • • • • • • • • • • 

  
๑.๑.๑๐ รายงานปกครองการบังคับบัญชาตามค าสั่ง ตร. ที่ 
1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 

• • • • • • • • • • • • 

  
๑.๑.๑๑ งานสวัสดิการด้านต่างๆ (อาหารกลางวัน, ฌาปนกิจ, 
ทุนการศึกษา เป็นต้น) 

 

           
  ๑.๑.๑๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี • 

          
• 

  ๑.๑.๑๓ ส่งผลการปฎิบัติงานของฝุายยุทธศาสตร์การศึกษา 
            

  ๑.๑.๑๔ มาตรการประหยัดพลังงาน • • • • • • • • • • • • 
  ๑.๑.๑๕ แนวทางการประหยัดน้ า • • • • • • • • • • • • 

  

๑.๑.๑๖ รายงานสถิติข้อมูลข้าราชการต ารวจถูกร้องเรียนว่าฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

            

            1.1.16.1 รอบ ๔ เดือน  • 
   

• 
   

• 
   

            1.1.16.2 รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
      

• 
     

 ๑.๑.๑๗ ขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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

            
 ๑.๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประจ าปี        
• 

    
• 

 ๑.๒.๒ งานการลาประเภทต่าง ๆ  

           
 ๑.๒.๓ การจัดท าบัญชีเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน 

      
• 

    
• 

 ๑.๒.๔ ค าสั่งมอบหมายอ านาจการปกครองฯ  

           
 ๑.๒.๕ ค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบฯ  

           
 ๑.๒.๖ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

    
    

    
 ๑.๒.๗ งานขอเลื่อนยศ, ขอพระราชทานยศ และปลดว่าที่ยศ  

           
 ๑.๒.๘ รายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิ  

           
1.3 งานการเงิน 

            
 1.3.1 งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

ค่าทางด่วน 
 

           
 1.3.2 ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

เป็นต้น 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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

 ๑.๔.๑ งานการเบิกจ่ายวัสดุต่าง ๆ   
                       

 ๑.๔.๒ งานแจ้งซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์                         
 ๑.๔.๓ จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุ                         

1.5 งานวินัย                         
2 งานก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาอบรม

ของ ตร.                           
 ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร. (พ.ศ.๒๕60 - ๒๕7๙)                         
 1. ปรับปรุงแก้ไข พร้อมจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษาฯ 

  
• 

         
 2. เสนอ ตร. ขออนุมัติ และประกาศใช้ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ตร. 

   
• 

        
 3. ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 

    
• 

       
 4. สัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ตร. 

ไปสู่การปฏิบัติ      
• 

      
 5. เสนอ ตร. ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ตร. 

       
• 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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

       
• 

    
 7. ติดตามและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 

            
    7.1 ติดตามและรวบรวมรายงาน รอบ ๖ เดือน 

     
• 

      
    7.2 ติดตามและรวบรวมรายงาน รอบ 12 เดือน 

           
• 

    7.3 รวบรวมรายงาน รอบ 12 เดือน เสนอ ตร. 
            

3 งานวิเคราะห์วิจัยเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการศึกษา
อบรม ของ ตร.              

3.1 จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. ประจ าปี 
            

 3.1.1 ส ารวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. 
ประจ าปี           

 
 

 

 
 3.1.2 ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรม 

         
 
 

 

 
 3.1.3 รวบรวมข้อมูลตามข้อ 3.1.1 - 3.1.2 จัดท าแผนการฝึกอบรม

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 
 

           
 3.1.4 ขอข้อมูลรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ได้รับ

จัดสรรจาก บก.อก. เพ่ือให้หน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ วางแผนการฝึกอบรม           
• 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 3.1.5 มีหนังสือไปยังศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ส่งข้อมูลตามข้อ 3.1.4 

ก าหนดห้วงเวลาการฝึกอบรม                       • 
 3.1.6 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี                       • 

3.2 จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจประจ าปี                         
 3.2.1 ตร. อนุมัติจัดสรรอัตราให้กับหน่วยต่าง ๆ /ด าเนินการสอบ                         
 3.2.2 ส ารวจความพร้อมของหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ ว่าสามารถรองรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้จ านวนกี่คน                         
 3.2.3 จัดท าร่างแผนจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้หน่วย

ฝึกอบรม     •                   
 3.2.4 เชิญประชุมหน่วยที่เก่ียวข้อง เตรียมความพร้อมในการ

ฝึกอบรม     •                   
 3.2.5 ขออนุมัติ ตร. เปิดการฝึกอบรม         •               
 3.2.6 แจ้งอนุมัติ ตร. ตามข้อ 3.3.5  ให้หน่วยเกี่ยวข้อง         •               

3.3 จัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ 
อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป                         

 3.3.1 ตร. แจ้งแนวทางการคัดเลือก พร้อมก าหนดกรอบระยะเวลา
ด าเนินการ                         
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 3.3.2 มีหนังสือไปยังหน่วยงานในสังกด ตร. ให้ส่งจ านวน 

ด.ต. 53 ปีฯ ที่สมัครใจอบรมฯ                         
 3.3.3 ส ารวจความพร้อมของหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ ว่า

สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้จ านวนกี่คน             
 3.3.4 รวบรวมจ านวน ด.ต.ฯ ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม 

 
• 

          
 3.3.5 จัดท าร่างแผนจัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้

หน่วยฝึกอบรม  
• 

          
 3.3.6 เชิญประชุมหน่วยที่เก่ียวข้อง เตรียมความพร้อมใน

การฝึกอบรม  
• 

          
 3.3.7 ขออนุมัติ ตร. เปิดการฝึกอบรม 

  
• 

         
 3.3.8 แจ้งอนุมัติ ตร. ตามข้อ 3.4.7  ให้หน่วยเกี่ยวข้อง 

  
• 

         
3.4 แจ้งข้อมูลหลักสูตร กอป. (๓ เดือน) ให้ สกพ. ทราบ  

(ก่อนก าหนดการฝึกอบรม 4 เดือน ) 
• 

           
4 งานพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการและ

หลักสูตรการศึกษาอบรมของ ตร.                         
4.1 ขออนุมัติ ตร. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. /

โครงการฝึกอบรม                         
 4.1.1 รับเรื่องงานจากหน่วยการฝึกอบรมในสังกัด บช.ศ.                         
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 4.1.2 พิจารณาขออนุมัติ ตร. เปิดหลักสูตร/โครงการเสนอ ตร.             
 4.1.3 แจ้งเวียนอนุมัติ ตร. ให้หน่วยงานฝึกอบรม เพ่ือ

ด าเนินการฝึกอบรม 
            

 4.1.4 ติดตามผลการฝึกอบรมและติดตามทะเบียนข้อมูล
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม             

4.2 ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน 
            

 4.2.1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตร 

• 
           

 ชัยยะข้ันพื้นฐาน 
            

 4.2.2 ส ารวจจ านวนข้าราชการต ารวจที่สมัครใจเข้ารับการ
ฝึกอบรม     

 
 

 

      
 4.2.3 ส ารวจสถานภาพศูนย์ฝึกอบรม 

       
• 

    
 4.2.4 รวบรวมรายชื่อและจ านวนผู้ที่สมัครใจเข้ารับการ

ฝึกอบรม        
• 

    
 4.2.5 จัดสรรโควตาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร.  

และโควต้าในส่วนของผู้บังคับบัญชาใน ตร.         
• 

   
 4.2.6 จัดสรรจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กับศูนย์ฝึกอบรม 

ที่สามารถรองรับการฝึกอบรมได้         
• 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 4.2.7 ประมวลเสนอขออนุมัติ ตร. ด าเนินการฝึกอบรม 

        
• 

   
 4.2.8 แจ้งอนุมัติ ตร. พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
• 

   
4.3 วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม             

 4.3.1 รับเรืองข้อหารือจากหน่วยงานในสังกัด ตร.             
 4.3.2 พิจารณามีความเห็นเสนอ ตร.              
 4.3.3 แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ             
5 งานสถิติข้อมูลการศึกษาอบรมของ ตร.             

5.1 รวบรวมข้อมูลแผนผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. และ
ข้อมูลแผนผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมยุทธวิธี ณ หนองสาหร่าย                         

5.2 รวบรวมข้อมูลแผนผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพก าลังพล ตร.(หน่วยร้องขอ)                         

6 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย             
6.1 ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี             
6.2 รวบรวมหลักสูตร และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการศึกษาอบรมของ ตร.             
6.3 งานปฏิรูปกิจการต ารวจ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)             
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ฝ่ายพัฒนาหลักสตูร 1 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หนว่ยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๑. งานอ านวยการ      
     ๑.๑ งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ, แจ้งเวียนให้

ข้าราชการต ารวจในสังกัดทราบ 
การรับหนังสือ 
- ประทับตราเลขรับหนังสือ พร้อมลงวัน เดือน ปี  
- ส่งให้เจ้าของเรื่องด าเนินการการเวียนหนังสือ 
- หนังสือเวียนเมื่อลงรับหนังสือแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้ง
เวียนหนังสือให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดทราบการ
ส่งหนังสือ 
- ออกเลขส่งหนังสือ พร้อมลงวัน เดือน ปี 
- ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานธุรการ 
- ประมวลเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานโดยต้องมี 
   ความคิดเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
- รวบรวมเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ประกาศ ฯลฯ ที่หน่วยต้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. - ก.ย. ตร. หน่วยงาน 
ในสังกัด ตร.,         
ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด บช.ศ. 
(บก.อก., สศป,วตร.,
บก.ฝรก.สบร. และ 
กส.) 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับ

เรื่อง 

 

๑.๒ งานทะเบียนพล  ๑) การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการต ารวจเพ่ือจัดท า
บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- ให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด เขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินฯ 
- จัดท าแบบประเมินผล ตามกลุ่มของผู้รับการประเมิน 
- จัดท าแบบสรุปผลการประเมิน 
- ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- จัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- จัดท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ ฝอ.สศป. 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

มี.ค. - ก.ย. สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

 ๒) ควบคุมการลา  - ลงบัญชีควบคุมการลา และการยกเลิกวันลาของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
- น าเสนอผู้บังคับบัญชาและเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

 สศป. 

  ๓) รายงานการเลื่อนยศ
ข้าราชการต ารวจ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการต ารวจในสังกัด ผู้ใด 
มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมควรได้รับการเลื่อนยศ 
- จัดท าบัญชีตามแบบฟอร์มเสนอ ฝอ.สศป. 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. สศป. 

  ๔) การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ส ารวจข้าราชการต ารวจในสังกัดผู้ใดมีคุณสมบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
- รายงาน ฝอ.สศป. 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 ๑.๓ งานวินัย 
 

๑) รายงานการด าเนินการ
ตาม 
     มาตรการกวดขันความ
ประพฤติ และระเบียบวินัย
ข้าราชการ  ต ารวจ 

ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด เพื่อ
รายงานให้ สศป. ทราบ 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ทุกวันที่ ๑ 
ของเดือน 

สศป. 

  ๒) รายงานการตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท าบัญชี
ข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 
 
๓. มาตรการควบคุมและ
เสริมสร้างความประพฤติและ
วินัยต ารวจ 

ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด เพื่อ
รายงานให้ สศป. ทราบ 
 
 
 
ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด เพื่อ
รายงานให้ สศป. ทราบ 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 
 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 
 

ทุกวันที่ ๑ 
ของเดือน 

 
 
 

ทุกวันที่ ๑ 
ของเดือน 

สศป. 
 
 
 
 

สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ 
ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 ๑.๔ งาน
การเงินและ
พัสดุ 

๑) การเบิกจ่ายเงิน 
    - ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
บุตร ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
    - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
 

๑) รวบรวมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าผ่าน   
ทางดว่น ฯลฯ  
๒) ตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑) 
๓) ส่งหลักฐานตามข้อ ๒ ให้ ฝอ.สศป. 
๔) ได้รับเงินตามข้อ ๓ น าส่งให้ข้าราชการ
ต ารวจผู้ท าเรื่องเบิกต่อไป 
 
๑) ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๒) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับ

เรื่อง 
  ๒) งานพัสดุ 

     - งานเกี่ยวกับการเบิกวัสดุ 
    - งานเกี่ยวกับการควบคุม 
       บ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 

๑) ท าบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของหน่วย 
๒) ท าใบเบิกส่งให้ ฝอ.สศป. 
๑) ส ารวจการใช้พัสดุ โดยดูจากสถิติการใช้จาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
๒) ระหว่างการใช้พัสดุ เมื่อเกิดการช ารุดแจ้งให้ 
ฝอ.สศป. ทราบเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
๓) เมื่อมีการตรวจพัสดุประจ าปี หากมีพัสดุช ารุด
จนไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
ราชการ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม
ระเบียบฯ โดยการจ าหน่าย  
๔) ส่งเรื่องตามข้อ ๓ ผ่าน ฝอ.สศป. 
๕) เมื่อด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่จ าหน่าย
แล้ว แจ้งผลให้ทราบ จึงด าเนินการตัดออกจาก
บัญชีคุมพัสดุ 

สว. 
ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. สศป. 
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(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๒. งานพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการ
สอน การศึกษาอบรม 
ข้าราชการต ารวจชั้น
สัญญาบัตร และงาน
พัฒนาครู-อาจารย์ 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๒.๑ งานสร้าง 
พัฒนา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชาและ
หลักสูตร การศึกษา
อบรมข้าราชการ 
ต ารวจชั้นสัญญา
บัตร 

๑) งานสร้างหลักสูตร 
-  ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลและหารือกับหน่วยต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดท า/สร้างหลักสูตรใหม่ ให้
เหมาะสมทันสมัยและสอดรับกับนโยบายของ ตร. 
- (ปรับปรุงหลักสูตร ผกก. ฝอ.ตร.) จัดท าหลักสูตร ผบช. 
- โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ผบช. 
- จัดท าหลักสูตร สว.เฉพาะทางและคู่มือปฏิบัติงาน 
- จัดท าหลักสูตรทบทวน 4 สายงาน (ระดับ  
รอง สว-ผบ.หมู่)            
 -  จัดท าหลักสูตรใหม่ เสนอ ตร. พิจารณา-น าหลักสูตร
แถลงในที่ประชุม อ.ก.ตร.เพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
- แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยงานในสังกัด 
ตร. 
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(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๒) พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาและหลักสูตรการศึกษา
อบรมข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลและร่วมหารือกับหน่วยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมพิจารณาพัฒนา ปรับปรุง
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัย 
เหมาะสมในทุกด้าน 
- น าหลักสูตรที่พัฒนา ปรับปรุง เสนอ ตร. พิจารณา 
- น าหลักสูตรแถลงในที่ประชุม อ.ก.ตร.เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
- แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 

  หน่วยงาน 
ในสังกัด ตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย.  ๒.๒ งานวิเคราะห์วิจัยเพ่ือ
พัฒนารูปแบบ เทคนิค 
กระบวนการ เรียนการสอน 
การศึกษาอบรม ตลอดจนการ
วัดผล ประเมินผล 
และติดตามผลการฝึกอบรม 
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 

๑) วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค                     
-  กระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรม
ข้าราชการ ต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
๒) การวัดผลและประเมินผล 
- จัดท าโครงการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร 
- สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกลุ่มประชากร 
(หลักสูตร)  
- ส่งแบบประเมินผลให้หน่วยฝึกอบรมด าเนินการ 
- น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินกรอกลงในโปรแกรม 
ส าเร็จรูปทางสถิติ และท าการประมวลผล 
- น าผลที่ได้จากโปรแกรมฯ มาวิเคราะห์และอ่านค่า      
ตามผลที่ออกมา 
- รวบรวมผลการประเมินในภาพรวม 
- รายงานแบบสรุปผลการประเมินฯ ให้ ตร.  
 (ผ่าน ฝ่ายยุทธศาสตร์ สศป.) เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

สว.ฝ่าย
พัฒนา

หลักสูตร ๑ 
สศป. 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยงาน 
ในสังกัด ตร. 

 
 

หน่วยงาน 
ในสังกัด ตร. 
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 (๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจ
งาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๓) การติดตามผลการฝึกอบรม 
- ให้หน่วยฝึกอบรมรายงานผลภายหลังเสร็จสิ้นการ ฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสูตร กรณีท่ีมีปัญหา/อุปสรรค ให้น าเสนอและมีความเห็นเพิ่มเติม   
- น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบผลการฝึกอบรม พร้อมกับมีความเห็น
เสนอ (ผ่าน ฝ่ายยุทธศาสตร์ สศป.) และส่งให้หน่วยที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการ  
-  รวบรวมผลที่ได้จากการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ในครั้งต่อไป  
-  ตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของ 
แต่ละหน่วย 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยงาน 
ในสังกัด ตร. 

      

      

ต.ค. – ก.ย.  ๒.๓ งานการ
ฝึกอบรมพัฒนา
คร-ูอาจารย์  
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาครู-อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา  
- ด าเนินการการฝึกอบรมพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
- รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
- น าผลที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาปรับปรุง 
การฝึกอบรมในคราวต่อไป  

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยงาน 
ในสังกัด ตร. 
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(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย.  ๒.๔ งานการประเมิน 
คร-ูอาจารย์ เพ่ือ
เลื่อนต าแหน่ง 

- ให้ครู – อาจารย์ ท าแบบประเมินตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
- จัดตั้งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในการประเมินฯ 
- ท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินฯ 
- เสนอค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อได้รับการตอบ
รับแล้ว โดยท าเป็นบันทึก (ปม.๐4)  
- จัดพิมพ์แบบ ปม. ๐2, ๐3, ๐5 และ 06 เพ่ือใช้
ประกอบการประเมิน 
- สรุปรายงานผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่ง
อาจารย์ 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยงาน 
ในสังกัด ตร. 

ต.ค. – ก.ย.  ๒.๕ งานจัดท า
ทะเบียนครู-อาจารย์ 
และวิทยากรของ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

- รวบรวมค าสั่งแต่งวิทยากรจากหน่วยฝึกอบรม  
- จัดท าทะเบียนครู-อาจารย์ และวิทยากรของ ตร.  
  โดยจัดท าในทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน 
  แต่ละหลักสูตร 
 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยงานในสังกัด 
ตร. 
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(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. – ก.ย.  ๒.๖ งานจัดท า แก้ไข และ
ปรับปรุง ต าราวิชาการต่าง ๆ 
ให้เหมาะสม และทันสมัย 

- รวบรวมข้อมูลต าราวิชาการต่าง ๆ ที่จะท า
การแก้ไข ปรับปรุง 
- เชิญหน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องร่วมหารือและ
พิจารณาจัดท า แก้ไขและปรับปรุงต าราวิชาการ
ต่าง ๆ 
- รวบรวมข้อมูลหลังจากการสัมมนาเพ่ือจัดท า
เป็นรูปเล่มต้นฉบับ 
- ขออนุมัติ ผบช.ศ. จัดพิมพ์ต าราวิชาการต่าง ๆ 
- ประสานส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ 
- ตรวจพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง 
- แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑ 

สศป. 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยงานในสังกัด 
ตร. 
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เส้นทางเดินของงาน (Work Flow) 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.บช.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสร้าง พฒันา ปรับปรุงเนือ้หาวชิา และหลกัสูตรการศึกษา

อบรมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร 

งานสร้างหลกัสูตร 

ศึกษา เกบ็รวบรวมข้อมูลและหารือกบัหน่วยต่างๆทีเ่กีย่วข้อง  
เพือ่ด าเนินการจดัท า/สร้างหลกัสูตรใหม่ให้เหมาะสม ทนัสมยั 

และสอดรับกบันโยบายของ ตร. 

จดัท าหลกัสูตรใหม่เสนอ ตร. พจิารณา 

ตร. พจิารณา 

น าหลกัสูตรแถลงในทีป่ระชุม อ.ก.ตร. 
 เพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

น าหลกัสูตรแถลงในทีป่ระชุม อ.ก.ตร. 
 เพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

แจกจ่ายให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องด าเนนิการ 
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เส้นทางเดินของงาน (Work Flow) 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.บช.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

งานสร้าง พฒันา ปรับปรุงเนือ้หาวชิา และหลกัสูตรการศึกษา

อบรมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร 

งานพฒันา ปรับปรุงเนือ้หาและหลกัสูตรการศึกษาอบรม

ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบตัร 

ศึกษา เกบ็รวบรวมข้อมูลและหารือกบัหน่วยต่างๆทีเ่กีย่วข้อง  
เพือ่ด าเนินการจดัท า/สร้างหลกัสูตรใหม่ให้เหมาะสม ทนัสมยั 

และสอดรับกบันโยบายของ ตร. 

น าหลกัสูตรทีพ่ฒันา ปรับปรุง เสนอ ตร. พจิารณา 

ตร. พจิารณา 

น าหลกัสูตรแถลงในทีป่ระชุม อ.ก.ตร. 
 เพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

น าหลกัสูตรแถลงในทีป่ระชุม อ.ก.ตร. 
 เพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

แจกจ่ายให้หน่วยทีเ่กีย่วข้องด าเนนิการ 
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เส้นทางเดินของงาน (Work Flow) 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.บช.ศ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                374 

 

เส้นทางเดินของงาน (Work Flow) 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.บช.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางเดินของงาน (Work Flow) 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.บช.ศ. 
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เสนอค าส่ังแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อได้รับการ 
ตอบรับแล้ว โดยท าเป็นบันทึก (ปม.๐๔) 

จัดพมิพ์แบบ ปม. ๐๒, ปม. ๐๓, ปม. ๐๕ ,ปม ๐๖ เพือ่ใช้
ประกอบการประเมิน 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑.ศึกษา รวบรวมขอ้มูลในการจดัท า/สร้างและพฒันาปรับปรุง
เนือ้หาและหลักสูตรการศึกษาอบรมขา้ราชการต ารวจชัน้สัญญาบัตร
๒. สร้างและพฒันาปรับปรุงเนือ้หาและหลักสูตรการศึกษา
อบรมขา้ราชการต ารวจชัน้สัญญาบัตร
๓. สัมมนาฝึกอบรมพฒันาครู-อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
๔. การประเมินครู-อาจารยเ์พื่อเล่ือนต าแหนง่
๕.จดัท าทะเบียนครู-อาจารยแ์ละวทิยากรของ ตร.
๖. การวดัผลและประเมินผล
๗. การติดตามผลการฝึกอบรม
๘. จดัท า แกไ้ข และปรับปรุงต าราวชิาการต่าง ๆ  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕6…
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

พ.ศ.๒๕6… พ.ศ.๒๕6…
รายการ/กิจกรรม
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ฝ่ายพัฒนาหลักสตูร 2 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๑. งานอ านวยการ      
     ๑.๑ งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ, แจ้ง

เวียนให้ข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดทราบ 

การรับหนังสือ 
- ประทับตราเลขรับหนังสือ พร้อมลงวัน 
เดือน ปี  
- ส่งให้เจ้าของเรื่องด าเนินการ 
การเวียนหนังสือ 
- หนังสือเวียนเมื่อลงรับหนังสือแล้ว 
เจ้าหน้าที่แจ้ง 
   เวียนหนังสือให้ข้าราชการต ารวจใน
สังกัดทราบ 
  

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. ตร. หน่วยงาน 
ในสังกัด ตร.,         
ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด บช.ศ.    
(บก.อก., สศป., 
วตร.,บก.ฝรก., 
สบร. และ กส.) 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   การส่งหนังสือ 
- ออกเลขส่งหนังสือ พร้อมลงวัน เดือน ปี 
- ส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
การด าเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ธุรการ 
- ประมวลเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานโดย
ต้องมี 
   ความคิดเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
- รวบรวมเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง ประกาศ ฯลฯ ที่หน่วยต้อง
รับทราบและถือปฏิบัติ  
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 ๑.๒ งานทะเบียนพล  ๑) การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการต ารวจเพ่ือ
จัดท าบัญชีเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการท าบัญชีเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
- ให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด เขียน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 
- รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจเพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินฯ 
- จัดท าแบบประเมินผล ตามกลุ่มของ
ผู้รับการประเมิน 
- จัดท าแบบสรุปผลการประเมิน 
- ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

มี.ค. – ก.ย. สศป. 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๘๓ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   - จัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
- จัดท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ ฝอ.สศป. 

   

  ๒) ควบคุมการลา  - ลงบัญชีควบคุมการลา และการยกเลิกวันลา
ของข้าราชการต ารวจในสังกัด 
- น าเสนอผู้บังคับบัญชาและเก็บรวบรวมไว้เป็น
หลักฐาน 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

 สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๓) รายงานการเลื่อนยศ
ข้าราชการต ารวจ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด ผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วน และ
สมควรได้รับการเลื่อนยศ 
- จัดท าบัญชีตามแบบฟอร์มเสนอ  
ฝอ.สศป. 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. สศป. 

  ๔) การเสนอขอ
พระราชทาน    
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ส ารวจข้าราชการต ารวจในสังกัดผู้ใดมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
- รายงาน ฝอ.สศป. 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. สศป. 

 ๑.๓ งานวินัย 
 

๑) รายงานการ
ด าเนินการตามมาตรการ
กวดขันความประพฤติ 
และระเบียบวินัย
ข้าราชการต ารวจ 

ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด 
เพ่ือรายงานให้ สศป. ทราบ 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ทุกวันที่ ๑  
ของเดือน 

สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

๒) รายงานการตรวจสอบข้อมูล
และจัดท าบัญชีข้าราชการ
ต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด 
เพ่ือรายงานให้ สศป. ทราบ 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ทุกวันที่ ๑  
ของเดือน 

สศป. 

  ๓. มาตรการควบคุมและ
เสริมสร้างความประพฤติและ
วินัยต ารวจ 

ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด 
เพ่ือรายงานให้ สศป. ทราบ 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ทุกวันที่ ๑  
ของเดือน 

สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 ๑.๔ งานการเงิน
และพัสดุ 

๑) การเบิกจ่ายเงิน 
    - ค่ารักษาพยาบาล                 
      ค่าเล่าเรียนบุตร                  
     ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ 
 
 
 
 
    - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ     
 

๑) รวบรวมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ         
ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และ         
ค่าผ่านทางด่วน  ฯลฯ  
๒) ตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑) 
๓) ส่งหลักฐานตามข้อ ๒ ให้ ฝอ.สศป. 
๔) ได้รับเงินตามข้อ ๓ น าส่งให้ข้าราชการ
ต ารวจผู้ท าเรื่องเบิกต่อไป 
 
๑) ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๒) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. สศป. 

 
 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๘๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒) งานพัสดุ 
     - งานเกีย่วกับการ        
       เบิกวัสด ุ
 
    - งานเกี่ยวกับการ 
      ควบคุมบ ารุงรักษา 
      พัสดุครุภัณฑ์ 

๑) ท าบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของหน่วย 
๒) ท าใบเบิกส่งให้ ฝอ.สศป. 
 
๑) ส ารวจการใช้พัสดุ โดยดูจากสถิติ
การใช้จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
๒) ระหว่างการใช้พัสดุ เมื่อเกิดการ
ช ารุดแจ้งให้ ฝอ.สศป. ทราบ เพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
๓) เมื่อมีการตรวจพัสดุประจ าปี หากมี
พัสดุช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม 
ระเบียบฯ โดยการจ าหน่าย  
๔) ส่งเรื่องตามข้อ ๓ ผ่าน ฝอ.สศป. 
๕) เมื่อด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุ
ที่จ าหน่ายแล้ว แจ้งผลให้ทราบ  
จึงด าเนินการตัดออกจากบัญชีคุมพัสดุ 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. สศป. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๘๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๒.งานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียน
การสอน การศึกษา
อบรมข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวน และงาน
พัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและสื่อการ
เรียนการสอน 
 
 

๒.๑  งานสร้างพัฒนา
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและ
หลักสูตรการศึกษาอบรม
ข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การฝึกอบรมเพ่ือสร้าง พัฒนาปรับปรุง
เนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษา 
๒) เชิญหน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องร่วม
พิจารณา ก าหนดหลักสูตรขึ้นใหม่ ตาม
นโยบายของ ตร. และความต้องการ
ของสังคมโดยรวม   
๓) เสนอหลักสูตรตามข้อ ๒) เพ่ือให้ 
ตร. พิจารณา น าเข้าที่ประชุม อ.ก.ตร. 
ให้ความเห็นชอบ  
๔) น าหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
เรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือแจ้งให้
หน่วยฝึกอบรมทราบ 
๕) ส ารวจหลักสูตรของ ตร.(หลักสูตร
ฝึกอบรมชั้นประทวน) ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมทั้งหมดใน ตร. ว่ามีจ านวน
เท่าใด เพียงพอต่อความต้องการและ
เหมาะสม ทันสมัยหรือไม่  

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. ศฝร.ภ.๑ – ๘ 
ศชต.และ 
บก.ฝรก. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๘๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๖) เชิญหน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องร่วม
พิจารณา ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของ ตร. ให้มีความเหมาะสม และ
ทันสมัยอยู่เสมอ    
๗) เสนอหลักสูตรตามข้อ ๒) ที่ได้รับการ
ปรับปรุง เพื่อให้ ตร. พิจารณา น าเข้าที่
ประชุม อ.ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ  
๘) น าหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบเรียน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือแจ้งให้หน่วย
ฝึกอบรมทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒.๒ งานวิเคราะห์วิจัยเพื่อ
พัฒนารูปแบบเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอน 
การศึกษาอบรม ตลอดจนการ
วัดผล ประเมินผลและติดตาม
ผลการฝึกอบรมข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน 
 
 

๑) เชิญหน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ร่วมวิเคราะห์ 
วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบเทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอน การศึกษาอบรม  
๒) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์เรียนให้
ผู้บังคับบัญชาทราบและน าไปปรับปรุง พัฒนา
รูปแบบ เทคนิคกระบวนการเรียนการสอน 
การศึกษาอบรม  
๓) ท าการวัดผลประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้
แบบสอบถามและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
๔) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการ
ฝึกอบรมเพ่ือท าการวิเคราะห์ผล 
๕) ให้หน่วยฝึกอบรมรายงานผลการฝึกอบรม
ในแต่ละหลักสูตรให้ ตร. (ผ่าน บช.ศ.) ทราบ 
โดยหากมีปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะให้
น าเสนอในคราวเดียวกัน 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย.  

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๓๙๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๖) น าผลที่ได้จากการประเมิน/ติดตาม เสนอ  
ตร. ทราบ  
๗) มีความเห็นเสนอ ตร. กรณีท่ีหน่วย
ฝึกอบรมเสนอปัญหา/อุปสรรคในการ
ฝึกอบรมหรือมีความเห็นเพิ่มเติม  
๘) น าผลที่ได้จากการประเมินผล  
การติดตามผลเพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรในคราวต่อไป  

   

  ๒.๓  งานจัดท า
แก้ไขและปรับปรุง
ต าราวิชาต่าง ๆ ให้
เหมาะสมและ
ทันสมัย 

๑) รวบรวมข้อมูลต าราวิชาการต่าง ๆ ที่จะ
ท าการปรับปรุงแก้ไข 
๒)  เชิญหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วม
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสมและทันสมัย และ
ร่วมด าเนินการปรับปรุงต าราเรียนใน
หลักสูตรต่าง ๆ 
๓) ด าเนินการจัดพิมพ์ต าราเรียนใน
หลักสูตรต่าง ๆ และแจกจ่ายให้กับหน่วย
ฝึกอบรม 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ 

 สศป. 

ต.ค. – ก.ย.  
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย.  ๒.๔  งานพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและสื่อการ
เรียนการสอน 
 

๑) ตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 
๒) ศึกษา เกบ็รวบรวมข้อมูลและเชิญ
หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ
พัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ และขอ
อนุมัติใช้ 
๓) จัดท าหลักสูตรใหม่เสนอ ตร.พิจารณา  
๔) น าสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการ
พัฒนาแล้ว ให้ ศฝร.ต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง
ในการฝึกอบรม 
๕) ประเมินผลการใช้ 
๖) น าผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงในคราวต่อไป 
 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. ศฝร.ภ.๑ – ๘ 
ศชต.และ 
บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย.  
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕  งานศึกษาวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับการศึกษาอบรม 
 

๑) ตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและ
พัฒนาอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการศึกษาอบรม 
๒) ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเชิญ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องร่วมด าเนินการ
พัฒนาอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการศึกษาอบรม  
และขออนุมัติใช้ พร้อมจัดท าแผนการเรียน 
การสอน 
๓) น าแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ฯ หรือ
จัดท าอุปกรณ์ท่ีได้จากการพัฒนาให้ศูนย์
ฝึกอบรมเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกอบรม
ต่อไป  
๔) ประเมินผลการใช้ 
๕) น าผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงในคราวต่อไป 
 

สว.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. ศฝร.ภ.๑ – ๘ 
ศชต.และ 
บก.ฝรก. 
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ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ สศป.บชศ. 
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วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ เทคนิค
กระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรม 

เชิญหน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ร่วมวิเคราะห์ วิจัย
เพ่ือพัฒนารูปแบบเทคนิคกระบวนการเรียน     

การสอน การศึกษาอบรม 
 

น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์เรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบและน าไปปรับปรุง 
พัฒนารูปแบบ เทคนิคกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรม 

 

งานวิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ เทคนิค 
กระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรม ตลอดจน
การวัดผล ประเมินผล และตดิตามผลการฝึกอบรม

ข้าราชการต ารวจชัน้ประทวน 
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รายงานสรุปผลการประเมินให้ ตร. 
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น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบผลการฝึกอบรม พร้อมมีความเห็น 
เสนอ (ผ่าน ฝ่ายยุทธศาสตร์ สศป.) และส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง 
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ส่งต้นฉบับที่ตรวจพิสูจน์อักษรแล้ว 
ให้โรงพิมพ์ด าเนินการพิมพ์ 
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จัดท าหลักสูตรใหม่เสนอ ตร. พิจารณา  

จัดท าหลักสูตรใหม่เสนอ ตร. พิจารณา 

ผบช.ศ. พิจารณาในหลักการ 
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ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเชิญหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมด าเนินการพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาอบรม  

และขออนุมัติใช้ พร้อมจัดท าแผนการเรียนการสอน 

ผบช.ศ. อนุมัติในหลักการ 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ศึกษา รวบรวมขอ้มูลในการจัดท า/สร้างและพฒันาปรับปรุงเนื้อหา

และหลักสูตรการศึกษาอบรมขา้ราชการต ารวจชัน้ประทวน
2 สร้าง พฒันา ปรับปรุงเนื้อหาและหลักสูตรการศึกษาอบรม

ขา้ราชการต ารวจชัน้ประทวน
3 วิเคราะห์ วิจัยเพือ่พฒันา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียน การสอน 

การศึกษาอบรม
4 พฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษาและส่ือการเรียนการสอน
5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพฒันาอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาอบรม
6 การวัดผลและประเมินผล
7 การติดตามผลการฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจชัน้ประทวน
8 จัดท า แก้ไข และปรับปรุงต าราวิชาการต่าง ๆ  

ล ำดับท่ี

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖…
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

๒๕๖… ๒๕๖…
รายการ/กิจกรรม

หลงัจากเสร็จส้ินการฝึกอบรมของแต่ละหลกัสูตร 
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ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
 
 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 ๑. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑.๑  พัฒนามาตรฐาน
และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ตร. 
 
 
๑.๒ จัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 
 
 
 
 

๑.๑.๑ รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและการตรวจ
ประเมินคุณภาพคุณภาพภายนอก 
๑.๑.๒ สัมมนาการพัฒนามาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ตร. 
๑.๒.๑ จัดท า/ปรับปรุงคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 
๑.๒.๒ แจกจ่ายคู่มือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
๑.๒.๓ ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจคู่มือ
แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยต่าง ๆ  
 

สว.ฝ่ายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๑  

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. บก.อก., วตร.,บก.ฝรก., 
กลุ่มงานอาจารย์, สศป., 
ฝอ.สศป.,  
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑,๒, 
ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายยุทธศาสตร์
,ฝ่ายมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ ๒ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
 
 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๑.๓ การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
หน่วยฝึกอบรม 

๑.๓.๑ แต่ละหน่วยจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพและ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR  
(Self Assessment Report) ส่ง สศป.บช.ศ.  
(ผ่าน ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑) ทราบ 
ภายใน ๑๕ พ.ย. 
๑.๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
๑๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
๑.๓.๔ ประเมินภายในหน่วยฝึกอบรมต่างๆ  
๑.๓.๕ รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอ 
กก.ตรวจสอบผลการประเมินฯ  
๑.๓.๖ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ ตร.
ทราบ พร้อมแจ้งผลการประเมินให้หน่วยต่าง ๆ ทราบ 
๑.๓.๗ เผยแพร่รายงานให้สาธารณะชนทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒. อบรมเพ่ิมพูน
ทักษะเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒.๑  อบรมเพ่ิมพูน
ทักษะผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน 

๒.๑.๑ ขั้นเตรียมการ  
     - จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
    - เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    -ประสานบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๒ ขั้นด าเนินการ 
     -ด าเนินการอบรม 
    - ประเมินผลการอบรม ด้วยการสังเกต 
แบบสอบถาม  และสัมภาษณ์ 
๒.๑.๓ ขั้นหลังการอบรม 
    - สรุปผลการอบรม และรายงานผลการ
อบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒.๒ อบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ครู/อาจารย์ 
หน่วยฝึกอบรมเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพ 

๒.๒.๑ ขั้นเตรียมการ  
     - จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
    - เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    -ประสานบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒.๒ ขั้นด าเนินการ 
     -ด าเนินการอบรม 
    - ประเมินผลการอบรม ด้วยการสังเกต 
แบบสอบถาม  และสัมภาษณ์ 
๒.๒.๓ ขั้นหลังการอบรม 
    - สรุปผลการอบรม และรายงานผลการ
อบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

สว.ฝ่าย
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ ๑  

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. บก.อก., วตร., บก.ฝรก., 
กลุ่มงานอาจารย์, สศป., 
ฝอ.สศป., ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑,๒,  
ฝ่ายวิชาการ,  
ฝ่ายยุทธศาสตร์, 
ฝ่ายมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ ๒ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒.๓ สัมมนาเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานและ
เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๒.๓.๑ ขั้นเตรียมการ  
     - จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
    - เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    -ประสานบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓.๒ ขั้นด าเนินการ 
     -ด าเนินการอบรม 
    - ประเมินผลการอบรม ด้วยการสังเกต 
แบบสอบถาม  และสัมภาษณ์ 
๒.๓.๓ ขั้นหลังการอบรม 
    - สรุปผลการอบรม และรายงานผล        
การอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 

สว.ฝ่ายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๑  

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. บก.อก., วตร., บก.ฝรก., 
กลุ่มงานอาจารย์, สศป., 
ฝอ.สศป., ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๑,๒, ฝ่าย
วิชาการ,  
ฝ่ายยุทธศาสตร์,ฝ่าย
มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ ๒ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๓.๒ งานก าลังพล 
- การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 

- ฝอ.สศป.ส่งหนังสือแจ้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การท าบัญชีการเลื่อนเงินเดือน 
- ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
- จัดท าตารางข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร/ชั้นประทวน 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ชั้นสัญญาบัตร/ชั้นประทวน  
- จัดท าบัญชีเลื่อนเงินเดือนของชั้นประทวนส่ง 
ฝอ.สศป.พร้อมเอกสารประกอบของ 
ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน 
- ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการต ารวจในสังกัด
และท าหนังสือขอเลื่อนยศ โดยด าเนินการขอก่อน
ครบก าหนด  ๑ เดือน 
- ฝอ.สศป. แจ้งเวียน/ด าเนินการขอพระราชทาน
ยศพร้อมเอกสารประกอบ 
- ฝอ.สศป. แจ้งเวียน/ด าเนินการขอเครื่องราชฯ 
พร้อมส่งเอกสารประกอบ 
 

สว.ฝ่ายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๑  

มี.ค. และ ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 

ฝอ.สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๓.๓ งานวินัย 
- รายงานการด าเนินการ
ตามมาตรการกวดขันความ
ประพฤติ และระเบียบวินัย
ข้าราชการฯ 
-รายงานการตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท าบัญชี
ข้าราชการต ารวจที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 
 
 
-มาตรการควบคุมและ
เสริมสร้างความประพฤติ
และวินัยต ารวจ 
 

  
ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในหน่วยแล้ว
รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในหน่วยแล้ว
รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ 
 
 
ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในหน่วยแล้ว
รายงานให้ ฝอ.สศป.ทราบ 
 
 

 
- สว.ฝ่าย
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ ๑  
 
 
 
- สว.ฝ่าย
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ ๑ 
- สว.ฝ่าย
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ ๑ 

 
ทุกวันที่  ๑ เดือน 

 
 
 
 
 
 

ทุกวันที่ ๒๐ 
ของเดือน 

 
 

ทุกวันที่ ๒๕ ของทุก 
๓ เดือน 

 
 

 
ฝอ.สศป. 

 
 
 
 
 
 

ฝอ.สศป. 
 
 
 

ฝอ.สศป. 
 

 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                           ๔๑๑ 
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๓.๔ งานการเงิน 
- ขอปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 
 
 
 
 
- เบิกค่ารักษาพยาบาล, 
ค่าเล่าเรียนบุตร, 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง      ไป
ราชการ ฯลฯ 
 

 
-ท าหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
-ท าหนังสือขอเบิกเงินปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

-ข้าราชการต ารวจยื่นแบบฟอร์ม     ขอ
เบิกค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร, 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พร้อม
เอกสารหลักฐาน 
- ตรวจสอบข้อมูลแบบฟอร์มและ
เอกสารหลักฐาน 
-ท าหนังสือแจ้ง ฝอ.สศป. พร้อมแนบ
เอกสารประกอบ 

 
สว.ฝ่ายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๑ 
 
 
 

สว.ฝ่ายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๑  
 
 

 
๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. 

 
 
 
 

เมื่อมีผู้ยื่นเอกสารขอ
เบิก 
 
 
 
 
 

 
ฝอ.สศป. 
 
 
 
 
 

ฝอ.สศป. 
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๑
) 

๒ 

๑
) 

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 1) การติดต่อทางเอกสาร 2) การติดต่อด้วยตนเอง 

ระบบการติดต่อราชการของฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 

1 การติดต่อทางเอกสาร 
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2 การติดต่อด้วยตนเอง 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6… 
ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑   ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๖..... พ.ศ.๒๕๖..... 

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. จัดท าและแจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา             

2. นิเทศมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามคู่มือแก่หน่วยฝึกอบรม             

3. หน่วยฝึกอบรมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)    
ส่งให้ บช.ศ. (ภายใน ๑๕ ม.ค.ของทุกปี) 

            

4. บช.ศ.ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ภายในหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ  

            

5. พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน             
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ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๑. งานอ านวยการ      
     ๑.๑ งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ, แจ้งเวียนให้

ข้าราชการต ารวจในสังกัดทราบ 
การรับหนังสือ 
- ประทับตราเลขรับหนังสือ พร้อมลงวัน เดือน ปี  
- ส่งให้เจ้าของเรื่องด าเนินการ 
การเวียนหนังสือ 
- หนังสือเวียนเมื่อลงรับหนังสือแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้ง
เวียนหนังสือให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดทราบ 
การส่งหนังสือ 
- ออกเลขส่งหนังสือ พร้อมลงวัน เดือน ปี 
- ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานธุรการ 
- ประมวลเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานโดยต้องมี 
ความคิดเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
- รวบรวมเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
ประกาศ ฯลฯ ที่หน่วยต้องรับทราบและถือปฏิบัติ  

สว.ฝ่าย
มาตรฐาน
และการ
ประกัน
คุณภาพ ๒ 
สศป. 

ต.ค. – ก.ย. งานต่างๆในฝ่าย
มาตรฐานฯ ๒ 
สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 ๑.๒ งานทะเบียนพล  ๑) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการต ารวจ 
เพ่ือจัดท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- ให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด เขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินฯ 
- จัดท าแบบประเมินผล ตามกลุ่มของผู้รับการ
ประเมิน 
- จัดท าแบบสรุปผลการประเมิน 
- ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- จัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
- จัดท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ ฝอ.สศป. 
 

สว.ฝ่าย
มาตรฐาน
และการ
ประกัน
คุณภาพ ๒ 
สศป. 

มี.ค. และ 
ก.ย. 

ฝอ.สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒) ควบคุมการลา  - ลงบัญชีควบคุมการลา และการยกเลิกวันลา
ของข้าราชการต ารวจในสังกัด 
- น าเสนอผู้บังคับบัญชาและเก็บรวบรวมไว้
เป็นหลักฐาน 

สว.ฝุายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. ฝอ.สศป. 

  ๓) รายงานการเลื่อนยศ
ข้าราชการต ารวจ 

- ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการต ารวจใน
สังกัด ผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วน และสมควร
ได้รับการเลื่อนยศ 

 ต.ค. – ก.ย. ฝอ.สศป. 

  ๔) รายงานการเลื่อนยศ จ.ส.ต. 
เป็น ด.ต. 

- ส ารวจข้าราชการต ารวจผู้มียศ จ.ส.ต. ใน
สังกัด ผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
ตร. ก าหนด 
- จัดท าบัญชีตามแบบฟอร์มเสนอ ฝอ.สศป. 

 ต.ค. – ก.ย. ฝอ.สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๕) การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ส ารวจข้าราชการต ารวจในสังกัดผู้ใดมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
- รายงาน ฝอ.สศป. 
 

 ต.ค. – ก.ย. ฝอ.สศป. 

 ๑.๓ งานวินัย 
 

๑) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด  
เพ่ือรายงานให้ สศป. ทราบ 

สว.ฝุาย
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ ๒ 
สศป. 
 

ภายในวันที่ ๒ 
ของทุก ๓ 

เดือน 
(รายไตรมาส) 

ฝอ.สศป. 

  ๒) รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
พ.ศ.๒๕…. 
 

ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด  
เพ่ือรายงานให้ สศป. ทราบ 

สว.ฝุาย
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ ๒ สศป. 
 

ทุกวันที่ ๒๘ 
ของเดือน 

ฝอ.สศป. 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๒๑  
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
หว้งเวลา 

(๗) 
หน่วยงาน
รับเรื่อง 

  ๓. รายงานสถิติข้อมูลข้าราชการ
ต ารวจถูกร้องเรียนว่าฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจ 

ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด เพื่อรายงานให้  
สศป. ทราบ 

สว.ฝุาย
มาตรฐาน
และการ
ประกัน
คุณภาพ ๒ 
สศป. 

๑) รอบ ๔ เดือน 
- ๒ ก.พ. 
- ๒ มิ.ย. 
- ๒ ต.ค. 
๒) รอบ ๖ เดือน
และ ๑๒ เดือน 
- ๒ เม.ย.   
- ๒ ต.ค. 

ฝอ.สศป. 

 ๑.๔ งานการเงิน
และพัสดุ 

๑) การเบิกจ่ายเงิน 
    - ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
บุตร ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ 
 
 
 
 
   - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
 

๑)  รวบรวมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล, 
ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าผ่านทางด่วน  ฯลฯ  
๒) ตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑) 
๓) ส่งหลักฐานตามข้อ ๒ ให้ ฝอ.สศป. 
๔) ได้รับเงินตามข้อ ๓ น าส่งให้ข้าราชการต ารวจ  ผู้ท าเรื่อง
เบิกต่อไป 
 
๑) ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๒) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

สว.ฝุาย
มาตรฐาน
และการ
ประกัน
คุณภาพ ๒ 
สศป. 

ต.ค. – ก.ย. ฝอ.สศป. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๒๒  
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒) งานพัสดุ 
     - งานเกี่ยวกับการเบิกวัสดุ 
 
 
    - งานเกี่ยวกับการควบคุม
บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 

๑) ท าบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของหน่วย 
๒) ท าใบเบิกส่งให้ ฝอ.สศป. 
 
๑) ส ารวจการใช้พัสดุ โดยดูจากสถิติการใช้จาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
๒) ระหว่างการใช้พัสดุ เมื่อเกิดการช ารุดแจ้งให้      
ฝอ.สศป. ทราบเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
๓) เมื่อมีการตรวจพัสดุประจ าปี หากมีพัสดุช ารุดจน
ไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบฯ 
โดยการจ าหน่าย  
๔) ส่งเรื่องตามข้อ ๓ ผ่าน ฝอ.สศป. 
๕) เมื่อด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่จ าหน่ายแล้ว  
แจ้งผลให้ทราบ จึงด าเนินการตัดออกจากบัญชี 
คุมพัสดุ 

สว.ฝุาย
มาตรฐาน
และการ
ประกัน
คุณภาพ ๒ 
สศป. 

ต.ค. – ก.ย. ฝอ.สศป. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๒๓  
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๒. งานมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ 

๑) งานการก าหนด จัดท า และ
พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 

๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๒. เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา บช.ศ. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ   
๓. ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
๔.แจ้งเวียนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้หน่วยศึกษาอบรมทราบและ    
ถือปฏิบัติ 
๕. ติดตาม ตรวจสอบ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยศึกษาอบรม   
๖. รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยศึกษา
อบรม  เพ่ือน าไปพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

สว.ฝุาย
มาตรฐาน
และการ
ประกัน
คุณภาพ ๒ 
สศป. 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยศึกษาอบรม
ต่างๆ 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๒๔  
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
 (๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๒. งานมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ 

๒) งานการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและรับรอง
มาตรฐานหน่วยศึกษาอบรม 
 

๑. หน่วยศึกษาอบรมส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR)  ให้ สศป.บช.ศ. 
๒. ก าหนดวันในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
๓. คณะผู้ตรวจประเมิน ศึกษาข้อมูลการรายงาน 
การประเมินตนเองของหน่วยฝึกอบรม 
๔. คณะผู้ตรวจประเมิน ท าการตรวจประเมิน 
และรายงานผลการประเมินทางวาจา 
๕. จัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน ส่งไปยังหน่วย
ฝึกอบรมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
๖. หน่วยฝึกอบรมตรวจสอบผลการตรวจประเมิน 
และส่งผลกลับมายัง บช.ศ. 
๗. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๘. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ไปยัง ตร.เพ่ือรับรองมาตรฐานหน่วยศึกษาอบรม 
 

สว.ฝุายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๒ สศป. 

ม.ค. – ก.ย. หนว่ยศึกษาอบรม
ต่างๆ 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๒๕  
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๙.แจ้งผลการรับรองมาตรฐานการศึกษาให้หน่วย
ฝึกอบรมทราบ 
๑๐.เผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนรับทราบ 
๑๑. รวบรวมประเด็นที่เป็นจุดควรพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในปีต่อไป 

   

ต.ค. – ก.ย. ๒. งานมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ 

๓) งานการจัดท าและพัฒนา
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

๑. ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมประเด็นปัญหา
อุปสรรคของมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา และปรึกษาหารือกับหน่วยต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
๒. จัดท าร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
๓. จัดท าโครงการสัมมนาฯ เพ่ือให้ ผบช.ศ.เห็นชอบ 
และน าเรียน ตร. ขออนุมัติโครงการสัมมนาฯ 

สว.ฝ่ายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๒ สศป. 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยศึกษาอบรม
ต่างๆ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๒๖  
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๔. แจ้งเวียนอนุมัติโครงการสัมมนาฯ ให้หน่วยศึกษาอบรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาฯ 
๕. ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาฯ ตามวัน เวลา             
และสถานที่ที่ก าหนด 
๖. ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๗. น าเสนอมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้ ผบช.ศ.ทราบ และน า
เรียน ตร. เพื่อรับความเห็นชอบ 
๘. ขออนุมัติจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ตร.    
๙. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร.    
๑๐. แจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 
ให้หน่วยศึกษาอบรมและหน่วยที่เก่ียวข้องทราบ 
และถือปฏิบัติ 

   

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๒๗  
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๒. งานมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ 

๔) งานจัดท าและพัฒนา
เครื่องมือในการติดตามและ
รวบรวมข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
๕) งานการจัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตร. 
 

๑. สร้างเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ควบคุม ตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้ การติดตามและ
รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเพ่ือให้การติดตามและ
รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ 
 
๑. ขออนุมัติ ผบก.สศป. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร. 
๒. จดัท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 
๓. ตรวจรับและตรวจสอบความถูกต้อง 
ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 
๔. แจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 
ให้แก่หน่วยศึกษาอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติ 

สว.ฝ่ายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๒ สศป. 
 
 
 
สว.ฝ่ายมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ ๒ สศป. 
 

ต.ค. – ก.ย. 
 
 
 
 
 
 

 
ต.ค. – ก.ย. 

หน่วยศึกษาอบรม
ต่างๆ 

 
 
 
 
 

 
หน่วยศึกษาอบรม

ต่างๆ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๒. งานมาตรฐาน
และการประกัน
คุณภาพ 

๖) งานจัดท าและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยศึกษา
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาร่วมกันพิจารณาพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๒. ออกแบบและวางระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จะใช้สนับสนุน 
๓. รวบรวมข้อมูล 

- ผลคะแนนการประเมินตนเองของหน่วยศึกษา
ฝึกอบรม 
- ผลคะแนนที่ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษา 

๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน 
๕. ดูแล ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

สว.ฝ่าย
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ ๒ 
สศป. 
 
 
 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยศึกษาอบรม
ต่างๆ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๒. งานมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ 

๗) วางแผนและด าเนินการ
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม 
วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยศึกษา 
 
 
 
 
 

๑. ศึกษารายละเอียดการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
๒. ประชุมแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
๓. จัดท าแผนการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
๔. ขออนุมัติแผนการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
๕. แจ้งเวียนแผนให้หน่วยที่เก่ียวข้องทราบ 
 

สว.ฝ่าย
มาตรฐานและ
การประกัน
คุณภาพ ๒ 
สศป. 
 
 
 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยศึกษาอบรม
ต่างๆ 
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ขั้นตอนการจัดท าโครงการการจัดสัมมนา 

 
 

 
 
 
 

จดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 

แจกจ่ายคู่มือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบและถือปฏิบติั 

ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจคู่มือแก่ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพของหน่วยต่างๆ  

แต่ละหน่วยงานจดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพ และเขียนรายงาน SSR 

 ภายในหน่วยและท า SAR ให ้บช.ศ. 

จดัอบรมเพ่ิมพนูทกัษะผูต้รวจประกนัคุณภาพภายใน 

จดัอบรมเพ่ิมพนูความรู้เก่ียวกบังานประกนัคุณภาพใหข้า้ราชการต ารวจในหน่วยฝึกอบรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประกนัคุณภาพภายใน 

ประกนัคุณภาพภายในหน่วยฝึกอบรมต่างๆ  

รวบรวมผลการประกนัคุณภาพภายในเสนอ กก.ตรวจสอบ 

รายงานผลการประกนัคุณภาพภายในให ้ตร.ทราบ 

พร้อมแจง้ผลการประกนัใหห้น่วยต่างๆ ทราบ เผยแพร่รายงานใหส้าธารณะชน 

รับทราบ 

ศึกษาประเดน็ที่เป็นจุดท่ีควรพฒันาตามขอ้เสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือเก็บ
รวบรวมไวเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันามาตรฐานและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในในปีต่อไป 

ประชุมช้ีแจงเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและท าความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัคุณภาพภายใน
ของหน่วยฝึกอบรมใหก้บัหวัหนา้หน่วยฝึกอบรม  

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 
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ศึกษารายละเอียดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของหน่วยศึกษาอบรม 

 

ประชุมแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยศึกษาอบรม 

 

จัดท าแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของหน่วยศึกษาอบรม 

วางแผนและด าเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ รวมทั้ง
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษา
อบรม หลักสูตรผู้บริหาร  หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค 

 

แจ้งเวียนแผนให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 

ขออนุมัติแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของหน่วยศึกษาอบรม 
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ศึกษา รวบรวมข้อมลู เพ่ือน าไปพัฒนาระบบ 

และกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

 เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บช.ศ. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 

ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

งานการก าหนด จัดท า และพัฒนาระบบ 

และกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยศึกษาอบรม  เพ่ือน าไปพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ติดตาม ตรวจสอบ ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยศึกษาอบรม   

แจ้งเวียนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ให้หน่วยศึกษาอบรมทราบและถือปฏิบัต ิ



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    433  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคของมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และปรึกษาหารือกับ    

หน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท าร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

งานการจัดท าและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

   

จัดท าโครงการสัมมนาฯ เพื่อให้ ผบช.ศ.เห็นชอบ และน าเรียน ตร. ขอ
อนุมัติโครงการสัมมนาฯ 

แจ้งเวียนอนุมัติโครงการสัมมนาฯ ให้หน่วยศึกษาอบรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาฯ 

ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาฯ ตามวัน เวลา          
และสถานที่ที่ก าหนด 

 
น าเสนอมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อให้ ผบช.ศ.ทราบ และน าเรียน ตร. เพื่อรับความเห็นชอบ 

 

ขออนุมัติจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร.    

จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร.    

 แจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ให้หน่วย
ศึกษาอบรมและหน่วยท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
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ขออนุมัติ ผบก.สศป.จัดท าคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 

 
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 

ตรวจรับและตรวจสอบความถูกต้อง 
ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 

 

งานการจัดท าคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 

 

แจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ให้แก่หน่วยศึกษาอบรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏบัติ 
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หน่วยศึกษาอบรมส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ให้ สศป.บช.ศ. 

ก าหนดวันในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะผู้ตรวจประเมิน ศึกษาข้อมูลการรายงาน 
การประเมินตนเองของหน่วยฝึกอบรม 

งานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและรับรองมาตรฐานหน่วยศึกษาอบรม 

 

 รวบรวมประเด็นที่เป็นจุดควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
 

คณะผู้ตรวจประเมิน ท าการตรวจประเมิน 
และรายงานผลการประเมินทางวาจา 

จัดท ารายงานผลการตรวจประเมิน 
ส่งไปยังหน่วยฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

หน่วยฝึกอบรมตรวจสอบผลการตรวจประเมิน 
และส่งผลกลับมายัง บช.ศ. 

 

รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปยัง ตร. 
เพื่อรับรองมาตรฐานหน่วยศึกษาอบรม 

แจ้งผลการรับรองมาตรฐานการศึกษาให้หน่วยฝึกอบรมทราบ 

เผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนรับทราบ 
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สร้างเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูล 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ควบคุม ตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้ การติดตามและรวบรวมข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

งานจัดท าและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเพื่อให้การติดตามและรวบรวมข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ 
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รวบรวมข้อมูล 
๑. ผลคะแนนการประเมินตนเองของหน่วยศึกษาฝึกอบรม 

     ๒. ผลคะแนนที่ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษา 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน 

งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยศึกษาอบรม 

 

ออกแบบและวางระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จะใช้สนับสนุน 

ในการจัดท าฐานข้อมูล 
 

เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันพิจารณาพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ดูแล ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

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 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ตร. 

 
                        

2 แจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ตร. 
 

                        

3 แจ้งให้หน่วยศึกษาอบรมจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ให้ บช.ศ. 

  
 

 
                 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและ
เทคนิค  (วตร.บช.ศ., สบส.กมค., ศพข.บช.ส., สฝจ.สพฐ.ตร., ฝอ.9 
บก.อก.สตม., ฝ่ายสรรพาวุธ ๒ สพ.สกบ., ฝ่ายการสื่อสาร ๑ สส.
สทส., กก.2-3 บก.รน.บช.ก. และ ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส.) 
ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 

 

                

5 จัดท าแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วย
ศึกษาอบรม ตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

                  

6 แต่งตัง้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ บช.ศ.     
 

 
               

7 ประชุมคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ บช.ศ.    
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒  ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕6... พ.ศ.๒๕6... 

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

การศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค 
(วตร.บช.ศ., สบส.กมค., ศพข.บช.ส., สฝจ.สพฐ.ตร., ฝอ.9 บก.อก.สตม., 
ฝ่ายสรรพาวุธ ๒ สพ.สกบ. ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. และ กก.2-3  
บก.รน.บช.ก.) ตร.ประจ าปีงบประมาณ 2561 

      

 
 

  

              

9 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพศึกษาอบรมภายในของหน่วยศึกษาอบรม
เสนอ ตร. 

            
 

 
       

10 แจ้งผลการรับรองมาตรฐานการศึกษาให้หน่วยศึกษาอบรมทราบ               
 

      

11 ทบทวนระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อวางแผน
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                 

 

 
   

12 ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                   
 

  

13 จัดท าโดยสัมมนา พัฒนา มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

                  
 

 
 

14 วางแผนการด าเนินงานการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์รวมทั้ง
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม                     
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ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๑. งานอ านวยการ      
     ๑.๑ งานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ, 

แจ้งเวียนให้
ข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัดทราบ 

การรับหนังสือ 
- ประทับตราเลขรับหนังสือ พร้อมลง  วัน เดือน ปี  
- ส่งให้เจ้าของเรื่องด าเนินการเวียนหนงัสือ 
- หนังสือเวียนเมื่อลงรับหนังสือแล้ว เจ้าหน้าที ่ 
แจ้งเวียนหนังสือให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดทราบ 
การส่งหนังสือ 
- ออกเลขส่งหนังสือ พร้อมลงวัน เดือน ปี 
- ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ  
- ประมวลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน โดยต้องมีความ
คิดเห็นเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
- รวบรวมเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ
ฯลฯ ที่หน่วยต้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

- ผกก.ฝุายวิชาการประกัน
คุณภาพ สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 

ต.ค. – ก.ย. หน่วยงานในสังกัด ตร., 
ทุกหน่วยงานในสังกัด 
บช.ศ. (บก.อก., สศป., 
วตร.,บก.ฝรก. และ 
กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๑.๒ งานทะเบียนพล ๑)  การประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการต ารวจ 

    เพ่ือจัดท าบัญชี 
    เลื่อนขั้นเงินเดือน 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการท าบัญชีเลื่อนขั้น 
  เงินเดือน 
- ให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดเขียนรายงาน 
  ผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
  ข้าราชการต ารวจเพื่อน ามาเป็นข้อมูล 
  ประกอบการประเมินฯ 
- จัดท าแบบประเมินผล ตามกลุ่มของผู้รับ  
  การประเมิน 
- จัดท าแบบสรุปผลการประเมิน 
- ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 
  เงินเดือน 
- จัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของ 
  ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ 
  เลื่อนขั้นเงินเดือน 
- จัดท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ ฝอ.สศป. 

- ผกก.ฝุายวิชาการประกัน
คุณภาพ  
  สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 

มี.ค. และ ก.ย. ฝอ.สศป. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย.  ๒) ควบคุมการลา 
 
 
 
 
๓) รายงานการเลื่อนยศ 
    ข้าราชการต ารวจ 
 
 
 
๔) การเสนอขอ
พระราชทาน    
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

- ลงบัญชีควบคุมการลา และการยกเลิกวันลา 
  ของข้าราชการต ารวจในสังกัด 
- น าเสนอผู้บังคับบัญชาและเก็บรวบรวมไว้เป็น 
  หลักฐาน 
 
- ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการต ารวจในสังกัด   
  ผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วน และสมควรได้รับ 
  การเลื่อนยศ 
- จัดท าบัญชีตามแบบฟอร์มเสนอ ฝอ.สศป. 
 
- ส ารวจข้าราชการต ารวจในสังกัดผู้ใดมี 
  คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
- รายงาน ฝอ.สศป. 
 

- ผกก.ฝุายวิชาการประกัน
คุณภาพ  
  สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 

 

ต.ค. - ก.ย. ฝอ.สศป. 
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คูม่ือการปฏิบัติงานของ ฝุายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๑.๓ งานวินัย 
 

๑) รายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหา 
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 

- ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด  
  เพ่ือรายงานให้ สศป. ทราบ 

- ผกก.ฝุายวิชาการประกัน
คุณภาพ สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 
 

ทุกวันที่ ๒๕ 
ของเดือน 

ฝอ.สศป. 

  ๒) การด าเนินการตามระเบียบ 
ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ข้าราชการต ารวจมีวินัย 
 
๓) รายงานสถิติข้อมูลข้าราชการ 
ต ารวจถูกร้องเรียนว่าฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของต ารวจ 
 

- ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด  
  เพ่ือรายงานให้ สศป. ทราบ 
 
 
- ตรวจสอบข้าราชการต ารวจในสังกัด  
  เพ่ือรายงานให้ สศป. ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

ทุก ๖ เดือน 
วันที่ ๑ เม.ย 
และ ๑๐ ก.ย. 

 
ทุก ๔ เดือน 
ต.ค. - ม.ค.,  
ก.พ. - พ.ค.  

และ  
มิ.ย. - ก.ย. 

ภายในวันที่ ๖ 
เดือนถัดไป 

ฝอ.สศป. 
 
 

ฝอ.สศป. 
 
 
 
 

 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๔๕  
 

 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๑.๔ งานพัสดุ ๑) งานเกี่ยวกับการเบิกวัสดุ 
 
 
๒) งานเกี่ยวกับการควบคุม 
    บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ 

- ท าบันทึกเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ของหน่วย 
- ท าใบเบิกส่งให้ ฝอ.สศป. 
- ส ารวจการใช้พัสดุ โดยดูจากสถิติการใช้   
  จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
- ระหว่างการใช้พัสดุ เมื่อเกิดการช ารุดแจ้ง    
  ให้ ฝอ.สศป. ทราบเพ่ือด าเนินการซ่อมแซม ต่อไป 
- เมื่อมีการตรวจพัสดุประจ าปี หากมีพัสดุ 
  ช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้  
  ในราชการ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตาม 
  ระเบียบฯ  โดยการจ าหน่าย  
- ส่งเรื่องตามข้อ ๓ ผ่าน ฝอ.สศป. 
- เมื่อด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่จ าหน่ายแล้ว 
  แจ้งผลให้ทราบ จึงด าเนินการตัดออกจากบัญชี 
  คุมพัสดุ 
 

- ผกก.ฝุายวิชาการ
ประกันคุณภาพ  
  สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 
 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 

ฝอ.สศป. 
 
 
 

ฝอ.สศป. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๔๖  
 

 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๑.๕ งานการเงิน
และ 
      พัสด ุ

๑) ค่ารักษาพยาบาล                  
    ค่าเล่าเรียนบุตร                  
    ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ 
 
 
 
 
 
๒) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
 
 
 
 

- รวบรวมใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่า
เรียนบุตร และค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ  
- ตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑) 
- ส่งหลักฐานตามข้อ ๒ ให้ ฝอ.สศป. 
- ได้รับเงินตามข้อ ๓ น าส่งให้ 
ข้าราชการต ารวจผู้ท าเรื่องเบิกต่อไป 
 
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา 
  ราชการ 
 

- ผกก.ฝุายวิชาการประกัน
คุณภาพ  
  สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 
 

ต.ค. – ก.ย. ฝอ.สศป. 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๔๗  
 

 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. วิเคราะห์วิจัยเพื่อ 
    พัฒนาระบบประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 
    ในภาพรวมของ ตร.  
    และประมวลข้อมูล 
    ระบบฐานข้อมูลและ 
    สารสนเทศ และการ 
    ให้บริการข้อมูล 
    เกี่ยวกับการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 

๒.๑ วิเคราะห์ระบบ
การประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์วิจัย
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๓. ท ารายงานสรุปผลพร้อมปัญหาข้อขัดข้อง
ของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. ประชุมน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ของการประกันคุณภาพการศึกษาให้ 
คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑.๑ เพ่ือทราบและ 
พิจารณาสั่งการ 
๕. ด าเนินการตามสั่งการของคณะกรรมการฯ 
๖. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 

- ผกก.ฝุายวิชาการประกัน
คุณภาพ  
  สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 

ต.ค. – ก.ย. ฝุายวิชาการ
ประกันคุณภาพ 

สศป.บช.ศ. 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๔๘  
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย.  ๒.๒ การวิจัยเพื่อพัฒนา 
      ระบบการประกัน 
      คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ของงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาและการ 
ให้บริการข้อมูล 
เกี่ยวกับการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์วิจัย
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ก าหนดเรื่องที่จะศึกษาวิจัยพร้อม
ตั้งสมมติฐานของการวิจัยให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 
๓. รวบรวมข้อมูล 
๔. น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล 
๕. รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอคณะ 
กรรมการฯ พิจารณา 
๖. น าผลการวิจัยไปด าเนินการพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. รวบรวมข้อมูลของงานประกันคุณภาพ 
การศึกษา อาทิ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ฯลฯ 
๒. น าข้อมูลมาจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลใน  
Web site ของ บช.ศ. (www.edupolice.org) 
๓. เผยแพร่ข้อมูลให้ทุกหน่วยงานในสังกัด 
ตร. ศึกษาผ่านทาง Web site บช.ศ. 

- ผกก.ฝุายวิชาการประกัน
คุณภาพ  สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 

ต.ค. – ก.ย. ฝุายวิชาการประกัน
คุณภาพ สศป.บช.ศ. 

 

http://www.edupolice.org/


คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๔๙  
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๓. งานพัฒนาและ 
    จัดการองค์ความรู้ 
    ด้านการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 
 

๓.๑ การจัดการ 
องค์ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
    ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวิเคราะห์ 
    รูปแบบและแหล่งความรู้การประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 
๓. รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ที่ 
    คัดสรร 
๔. เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาองค์    
    ความรู้ให้ทันสมัย ง่าย และสมบูรณ์ 
๕. แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด ตร. ที ่
    เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้ 
    ข้าราชการต ารวจในสังกัดทราบ 
๖. จัดท าองค์ความรู้เป็นฐานข้อมูลขององค์ 
    ความรู้ผ่านทาง Web site ของ บช.ศ.  
    เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจได้มีการ   
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

- ผกก.ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ  
  สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 

ต.ค. – ก.ย. ฝ่ายวิชาการ 
ประกันคุณภาพ 

สศป.บช.ศ. 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๕๐  
 

 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
 (๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗. จัดอบรม/สัมมนาการจัดการองค์ความรู้ให้
ข้าราชการต ารวจในสังกัด ตร. (กรณีเป็นองค์ 
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานใน 
สังกัด ตร.) 
๘. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการองค์ความรู้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมปัญหา  
ข้ออุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะ 
กรรมการฯ พิจารณา 
๙. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดการองค์ 
ความรู้ในคราวต่อไป 

- ผกก.ฝ่ายวิชาการประกัน
คุณภาพ สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 

ต.ค. – ก.ย. ฝ่ายวิชาการ 
ประกันคุณภาพ 

สศป.บช.ศ. 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๕๑  
 

 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 
(๑) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย.  ๓.๒ ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน อาทิ 
วพ.ตร., รร.นรต., สมศ.       
เป็นต้น 
 
 
 

๓.๓ จัดฝึกอบรม 
 

๑. ท าหนังสือแจ้งประสานหน่วยงานที่จะขอ
ความร่วมมือหรือสนับสนุนพร้อมก าหนดการ 
นัดหมาย 
๒. รอหนังสือแจ้งตอบรับจากหน่วยงานที่ขอ
ความร่วมมือ/ประสานงาน 
๓. จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปประสานงาน 
๔. รวบรวมข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
พร้อมประมวลความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา 
พิจารณาสั่งการ 
๕. ด าเนินการตามผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
 
- ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ
ที่ ๔ จัดการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม ข้อ ๔.๒ 
ฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้ 
 

- ผกก.ฝ่ายวิชาการประกัน
คุณภาพ สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
- ผกก.ฝ่ายวิชาการ 
  ประกันคุณภาพ  
  สศป.บช.ศ. 
 

ต.ค. – ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 

ฝ่ายวิชาการ 
ประกันคุณภาพ 

สศป.บช.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ
ประกันคุณภาพ 

สศป.  
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๔. จัดการประชุมสัมมนา 
    และฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
    งานด้านการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา  
     องค์ความรู้ใหม่ๆ     
    และการพัฒนา 
    ผู้ประเมินคุณภาพ 
    การศึกษา 

๔.๑ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
     งานด้านการ 
     ประกันคุณภาพ 
     การศึกษา 
 
๔.๒ ฝึกอบรมการจัดการ  
      องคค์วามรู้เพื่อ   
      ถ่ายทอดความรู้แก่   
      ข้าราชการต ารวจ 
 
๔.๓ ฝึกอบรมพัฒนาผู้ 
      ประเมินคุณภาพ 
      การศึกษา 

๑. รวบรวมองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ 
การศึกษา 
๒. ร่างและเสนอโครงการหรือแผนต่อ ตร. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเปิดอบรม 
๓. ร่างค าสั่งตั้งกองอ านวยการและค าสั่งแต่งตั้ง
วิทยากร 
๔. ร่างหนังสือเชิญวิทยากร และแจ้งหน่วยฝึกอบรมส่ง 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๕. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา 
๖. ประสานการจัดการ ด้านที่พักอาศัย (กรณีสัมมนา 
นอกสถานที่ตั้ง) ห้องสัมมนา และอุปกรณ์โสตฯ  
ประจ าห้องสัมมนา 
๗. จัดท าบัญชีเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ป้ายชื่อ
วิทยากรและป้ายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 

- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 
 

ต.ค. – ก.ย. บช.ศ.ประสานกับ 
ฝ่ายมาตรฐานและ

การประกัน
คุณภาพ ๑ และ ๒ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย.  

 

 ๘.  ร่างค าสั่งเดินทางไปราชการ (กรณีสัมมนานอก 
      สถานที่ตั้ง), หนังสือเชิญ ผบช.ศ. หรือผู้เหมาะสม  
      (แล้วแต่จัดในนามหน่วยใด บช.ศ. หรือ ตร.) เป็น 
      ประธานฯ เชิญ รอง ผบช.ศ.เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด 
 ๙.  ร่างค ากล่าวรายงานและค ากล่าวประธานในพิธี 
      เปิด-ปิด 
๑๐. จัดท าแบบและประเมินผลการสัมมนา 
๑๑. ท าหนังสือรับ-ส่งตัวผู้เข้าร่วมสัมมนา 
๑๒. ด าเนินการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๑๓. รายงานและประเมินผลการสัมมนาให้ ตร. 
      พิจารณา 
๑๔. น าข้อเสนอแนะจากการอบรมสัมมนามาปรับปรุง 
      การสัมมนาในคราวต่อไป 
 

- ผกก.ฝุายวิชาการ 
  ประกันคุณภาพ  
  สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 
 

ต.ค. – ก.ย. ฝุายวิชาการประกัน
คุณภาพ สศป.  

บช.ศ.ประสานกับ 
ฝุายมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ 

๑ และ ๒ 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๕๔  
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. – ก.ย. ๕. งานอื่น ๆ ที่    
ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมาย 

 

๑. รับงานที่ได้รับมอบหมาย อ่านท าความเข้าใจ และ
ศึกษา กลั่นกรอง เป็นเรื่องใด ของใคร เกี่ยวข้องกับผู้ใด 
หน่วยใดบ้าง 
๒. ประมวลเสนอหนทางด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา 
เช่น เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง ระเบียบหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ ฯลฯ 
๓. เสนอตามล าดับชั้น (กรณีปกติ) กรณีเร่งด่วน  
อาจเสนอโดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ หรือ  
ผบช.ศ. หรือผู้ที่ ผบช.ศ.มอบหมายพิจารณาสั่งการ 
๔. ให้ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายหรือสั่งการให้
แล้วเสร็จ 
๕. ร่างหนังสือตามสั่งเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม  
โดยพิจารณาว่าควรเป็นระดับใดลงนาม 
๖. แจ้งไปยังหน่วยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๗. ติดตาม ก ากับ ดูแล และรายงานผลจนแล้วเสร็จ
เสนอต่อ ผบช.ศ. หรือผู้ที่ ผบช.ศ.มอบหมายแทน 

- ผกก.ฝ่ายวิชาการ 
  ประกันคุณภาพ  
  สศป.บช.ศ. 
- รอง ผกก.ฯ 
- สว.ฯ 

ต.ค. – ก.ย. ฝ่ายวิชาการประกัน
คุณภาพ สศป. บช.ศ. 
ประสานกับหน่วยงาน

ต่างๆ ใน ตร. 
และหน่วยอ่ืน ๆ 
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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1. งานอ านวยการ 

1.1 การรับส่งหนังสือ 
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1.2 รวบรวมหนังสือราชการเสนอผู้บังคับบัญชา 
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1.3 การประชุมการท าค าสั่งและงานอ่ืนๆ 
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1.4 ร่างหนังสือโต้ตอบ 
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2.1 การวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
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2.3 จัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

น าข้อมูลมาจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูล 
ใน Web site ของ บช.ศ. (www.edupolice.org) 

เผยแพร่ข้อมูลให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. 
ศึกษาผ่านทาง Web site ของ บช.ศ. 
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3.1 การจัดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 
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3.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
อาทิ วพ.ตร., รร.นรต. และ สมศ. เป็นต้น 
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ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.บช.ศ. 
4. จัดการประชุม สมัมนา ฝึกอบรม เกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ความรู้ใหม่ๆ 
และการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ งานอ านวยการ

๑.๑ งานธรุการ
- การรับ - ส่งหนงัสือ, แจง้เวยีนให้ขา้ราชการต ารวจในสังกดัทราบ

๑.๒ งานทะเบียนพล
๑) การประเมินผลการปฏบิัติราชการของขา้ราชการต ารวจ
เพื่อจดัท าบัญชเีล่ือนขัน้เงินเดือน
๒) ควบคุมการลา
๓) รายงานการเล่ือนยศขา้ราชการต ารวจ
๔) การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์

๑.๓ งานวนิยั
๑) รายงานขอ้มูลเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนเจา้หนา้ที่ของรัฐในสังกดั
๒) การด าเนนิการตามระเบียบ ก.ตร. วา่ด้วยวธิกีารเสริมสร้างและพฒันาให้ขา้ราชการ ● ●

ต ารวจมีวนิยั
๓) รายงานสถติิขอ้มูลขา้ราชการต ารวจถกูร้องเรียนวา่ฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและ ● ● ●

จรรยาบรรณของต ารวจ
๑.๔ งานพสัดุ

๑) งานเกีย่วกบัการเบิกพสัดุ
๒) งานเกีย่วกบัการควบคุมบ ารุงรักษา พสัดุ ครุภณัฑ์

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖...
ฝ่ายวชิาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    467  
 

 
 

 

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

๑) ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ
๒) ค่าปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ

๒ วเิคราะห์วจิยัพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและจดัท า
ระบบฐานขอ้มูล

๒.๑ วเิคราะห์ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
๒.๒ วจิยัเพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
๒.๓ จดัท าระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศของงานประกนัคุณภาพการศึกษา

และการให้บริการขอ้มูลเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ให้ทันสมัยอยูเ่สมอ

๓ งานพฒันาและจดัการองค์ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
๓.๑ การจดัการองค์ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
๓.๒ ประสานหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๓ จดัฝึกอบรมองค์ความรู้เพื่อถา่ยทอดความรู้แกข่า้ราชการต ารวจ

๔ จดัการประชมุ สัมมนา และฝึกอบรมเกีย่วกบังานด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษา, องค์ความรู้ใหม่ ๆ และการพฒันาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

๕ งานอืน่ ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏทิินการปฏบิตังิานของ หน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖...
ฝ่ายวชิาการประกันคุณภาพ ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...
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ส่วนที่ 4 

วิทยาลัยการต ารวจ 
 

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรชั้นน าให้การศึกษาและฝึกอบรม 

 พันธกิจ 
 1.  ด าเนินการฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย และให้บริการวิทยาลัยการต ารวจแผนใหม่ 
 2.  บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ให้กับบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร 

 4.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์ย่อยด้านการด าเนินการฝึกอบรมพัฒนา ข้าราชการต ารวจในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
จาก ตร.    

4.2  โครงสร้างองค์กร   
 วิทยาลัยการต ารวจ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัด 5 กองก ากับการ ได้แก่   
 1.  ฝ่ายอ านวยการ 
 2.  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
 3.  ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม 
 4.  ฝ่ายวิทยบริการ 
 5.  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
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4.3  โครงสร้างบริหาร 
 วิทยาลัยการต ารวจ  มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

ผู้บังคับการวิทยาลัยการต ารวจ

รองผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ
วิทยาลัยการต ารวจ (1) วิทยาลัยการต ารวจ (2) วิทยาลัยการต ารวจ (3)

ผกก.ฝ่ายบริการการฝึกอบรม ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม

ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ
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4.4  อ านาจหน้าที่ของวิทยาลัยการต ารวจ 

  วิทยาลัยการต ารวจ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1.  ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานธุรการและงานสารบรรณ 

   2) งานบริหารงานบุคคล 

   3) งานคดีและวินัย 

   4) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
   5) งานการเงินและงานบัญชี 
   6) งานงบประมาณ 

   7) งานส่งก าลังบ ารุง 

   8) งานสวัสดิการ 

   9) งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการ 

   10) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

   11) งานศึกษาอบรม 

   12) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพของข้าราชการต ารวจในสังกัด รวมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว กับฐานข้อมูลก าลังพลกลาง ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและด าเนินการเพื่อให้ข้อมูล
สถานภาพก าลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

   13) งานพิธีการฝึกอบรม 

   14) งานด้านพยาบาล ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและข้าราชการต ารวจ 

   15) งานบริการเกี่ยวกับอาหาร งานตรวจอาหาร และงานประกอบอาหาร 

   16) งานเก็บ ควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร 

   17) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

   18) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 

   19) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  2.  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ งานการฝึกอบรม งาน
วิชาการ และงานวัดผลและประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1) งานอ านวยการของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 

   2) ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม
การประเมิน และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วย 

   3) จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจ าปี เสนอกองบัญชาการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

   4) จัดระบบการฝึกอบรมตามนโยบายและแผนการฝึกอบรม ตลอดจนก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
   5) งานคัดเลือกและเตรียมการฝึกอบรม 

   6) ประสานงานกับกลุ่มงานอาจารย์และหน่วยที่เก่ียวข้อง 

   7) จัดท าปฏิทินการฝึกอบรมและตารางการฝึกอบรม 

   8) การแต่งตั้งครู – อาจารย์ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ 
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   9) ก าหนดเกณฑ์และวัดผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
   10) ประสานกลุ่มงานอาจารย์ด าเนินการสอบและวัดผลการฝึกอบรม 

   11) การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม 

   12) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  3.  ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปกครอง 1  งานปกครอง 2             
งานทัศนศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1) งานอ านวยการของฝ่ายกิจการการฝึกอบรม 

   2) งานปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบของวิทยาลัยการต ารวจ 

   3) งานให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

   4) งานควบคุมอาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาคารโภชนาการ 

   5) ประสานกับอาจารย์เลขานุการประจ าวิชาเกี่ยวกับการต้อนรับอาจารย์ ผู้บรรยาย หรือวิทยากร และ 
การรับ-ส่ง 

   6) จัดแบ่งกลุ่มถกแถลงหรือสัมมนาตามที่ได้รับมอบหมาย 

   7) บันทึกการเรียนการสอนของอาจารย์ไว้เป็นหลักฐาน 

   8) บริการอุปกรณ์การสอนแก่อาจารย์ และก ากับดูแลอุปกรณ์ในห้องฝึกอบรมให้พร้อมอยู่เสมอ 

   9) จัดและก ากับดูแลห้องเรียน ห้องสอบ ห้องสัมมนาหรือหร้องถกแถลง 

   10) เก็บรวบรวมสถิติการลา และควบคุมความประพฤติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วส่งมอบให้ฝ่ายบริหาร
การฝึกอบรมเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

   11) ประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบ วินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบความเห็น ลงใน
หลักฐานแสดงผลการศึกษา 

   12) จัดเจ้าหน้าที่เวรผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าหน้าที่ต่าง ๆ 

   13) ก ากับ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดและความเหมาะสมของห้องเรียนและห้องสันทนาการ 

   14) จัดท าแผน ติดต่อประสานงาน และน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน อีกทั้งรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาดูงานของหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   15) งานการให้ความรู้ทางด้านกีฬาและพลานามัย 

   16) งานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

   17) งานจัดการด้านนันทนาการตามหลักสูตรต่าง ๆ  
   18) งานควบคุมอาคารพลศึกษา 

   19) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  4.  ฝ่ายวิทยบริการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ งานบรรณ
สารสนเทศ และงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1) งานอ านวยการของฝ่ายวิทยบริการ 

   2) จัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาสู้การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวิชาการ 

   3) จัดท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดกรอบการส่งเสริมบริการวิชาการ 

   4) งานจัดการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการและกิจกรรม
ทางวิชาการ 
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   5) งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนงานวิชาการระหว่างองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ 

   6) งานให้บริการสารสนเทศและจัดระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น 

   7) แสวงหา รวบรวม จัดระบบ สงวนรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self Study Center) ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นข้อสนเทศได้อย่างกว้างขวาง 

   8) งานวารสารทางวิชาการและเว็บไซต์ 
   9) งานประสานงานกับอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมสื่อการเรียน การสอน 

   10) งานจัดท าส าเนาเอกสาร ต ารา พัฒนาการผลิตและบริการสื่อมัลติมีเดีย 

   11) งานควบคุมและเก็บรักษาเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องโรเนียว และอุปกรณ์การโรเนียว 

   12) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรสานสนเทศอย่างมีส่วนร่วม 

   13) แสวงหาความร่วมมือจากศูนย์สารสนเทศทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

   14) ก าหนดแผนและโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับข้าราชการต ารวจและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยการต ารวจ รวมทั้งข้าราชการต ารวจของหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร้องขอ 

   15) ก าหนดและเสนอความต้องการอุปกรณ์การฝึกอบรมและเทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอและเหมาะสม 

   16) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ์การฝึกอบรมและเทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้
พร้อมใช้งานเสมอ 

   17) ฝึกอบรมตามนโยบายและแผนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนด รวมทั้งให้ค าปรึกษา
และแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   18) ก าหนดแผนและโครงการการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ ให้กับข้าราชการต ารวจและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยการต ารวจ รวมทั้งข้าราชการต ารวจของหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร้องขอ 

   19) ก าหนดและเสนอความต้องการอุปกรณ์การฝึกอบรมและเทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ     
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

   20) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ์การฝึกอบรมและเทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้พร้อม
ใช้งานเสมอ 

   21) ฝึกอบรมตามนโยบายและแผนการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศท่ีก าหนด 

   22) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  5. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย งานวิจัยและ
พัฒนาวิชาการ งานฐานข้อมูลและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1) งานอ านวยการของฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

   2) จัดท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดกรอบการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลงานวิจัยของครู – 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง 

   3) งานสรรหาผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

   4) จัดหาและจัดท าทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ 

   5) จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                    ๔๗๓  
 

   6) งานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย บทความวิชาการของครู – อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอบรม 

   7) ประสานและสร้างเครือข่ายสนับสนุนด้านการวิจัย จัดกิจกรรมทางวิชาการ ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การผลิตผลงานวิจัยของ ครู – อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรมระหว่างหน่วยงานภายใน
ด้วยกันและกับหน่วยงานภายนอก 

   8) ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของต ารวจ สนับสนุนครู
อาจารย์ในการพัฒนาการฝึกอบรม 

   9) จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เอกสาร ต ารวจในรูปแบบองค์ความรู้ (Knowledge Base)  
   10) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๖๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

 (1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค.60 - ก.ย.61 - งานด้านธุรการ - งานรับ-ส่ง และโต้ตอบ
หนังสือราชการของ 
วิทยาลัยการต ารวจ และ
ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

1. การรับ - ส่งหนังสือราชการ 
- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
- แจกจ่ายหนังสือราชการให้กับ กองก ากับที่
รับผิดชอบในแต่ละเรื่องงาน 
- น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการงาน
หนังสือในภาพรวมของ วตร. เพื่อเวียน
หนังสือให้ กก.ในสังกัดทราบและด าเนินการะ
ด าเนินการ 
- ตอบหนังสือราชการในภาพรวมของ วตร. 
- ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการจาก
หน่วยงานในสังกัด วตร. และแจกจ่ายให้กับ 
ผู้รับผิดชอบในฝ่ายอ านวยการ วตร.  
- น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการงาน
ในภาพรวมของ ฝ่ายอ านวยการ วตร. และ
เวียนหนังสือให้ ผู้รับผิดชอบในสังกัด  
ฝ่ายอ านวยการ วตร. ทราบและด าเนินการ 
 

1. พ.ต.ท.หญิง ณฤชล  แสนแก้ว 
สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
2. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์  ชเูนตร์ 
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง กิตติมา  
ปัตเมฆ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
4. จ.ส.ต.หญิง อภิสรา ปลื้มญาติ  
 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ วตร.  

ต.ค.60-ก.ย.61 งานธุรการ  
ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 

 
 



 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๖๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   2. จัดท าค าสั่งข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่เวร
ประจ าสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ 
3. จัดท าหนังสือโต้ตอบกรณีข้าราชการต ารวจไป
ร่วมในพิธีต่าง ๆ และอบรมโครงการต่าง ๆ 
4. จัดท าเอกสารประกอบการประชุมระดับ ตร. บช.
ศ.และ วตร. 
5. จัดท าระเบียบค าสั่งต่าง ๆ 
6. จัดท าค าสั่งแบ่งมอบหน้าที่ มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตร. บช.ศ. และ วตร. 
7. จัดรายงานประจ าเดือน ประจ างวด ส่ง บช.ศ. 
8. จัดเก็บรักษาและรวมรวบค าสั่ง ข้อบังคับ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ของ  วตร. และ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

   

 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๖๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. 2560-
ก.ย.2561 

- งานด้านก าลัง
พล 

รับผิดชอบงานก าลังพล
ของ วตร. และ 
ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

1.  จัดท าและรักษาสมุดลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการต ารวจและลูกจ้างใน
สังกัด ฝ่ายอ านวยการ วตร. และน าเสนอสมุด
ลงเวลาการปฏิบัติราชการฯ  
ให้ ผกก.ลงนามตรวจ 
2. การควบคุมท าเนียบข้าราชการต ารวจและ
ลูกจ้าง พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ Polis 
3. ตรวจสอบท าเนียบ เพ่ือไว้รองรับการ
แต่งตั้ง 
4. จัดท าข้อมูล กพ.7 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้าราชการต ารวจที่รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่ 
5. การจัดเก็บรักษา ลงรายละเอียดประวัติ 
และข้อมูลเงินเดือนใน กพ.7 
6. จัดท าข้อมูลการข้าราชการต ารวจที่รับการ
แต่งตั้งโยกย้ายในวาระการแต่งตั้งประจ าปี 
และตรวจสอบ แก้ไข บัญชีอาวุโสของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
 

1. พ.ต.ท.หญิง ณฤชล  แสนแก้ว  
สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
2. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์  ชเูนตร์ 
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง กิตติมา  ปัตเมฆ  
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
4. จ.ส.ต.หญิง อภิสรา ปลื้มญาติ  
 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

  



 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๖๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   7. จัดท าหนังสือส่งตัว และตอบรับตัวข้าราชการต ารวจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายประจ าปี  
8. จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด วตร. 
9. การจัดการขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจและ
ลูกจ้างในสังกัด วตร. ปีละ 2 ครั้ง (1 เม.ย. และ 1 ต.ค.) 
การขอเบิกและงดเงิน พ.ร.ต. 
10. การจัดท าการเลื่อนยศ การขอพระราชทานยศ ของ
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน 
11. การขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์     
เหรียญตราเครื่องหมายแสดงเกียรติคุณต่าง ๆ และการ
เรียกคืน 
 

   



 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๖๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   12. ตรวจสอบผู้ครบเกษียณอายุราชการ
ประจ าปี และจัดท าการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญส าหรับข้าราชการต ารวจและลูกจ้าง 
ที่เกษียนอายุราชการประจ าปี 
13. จัดท าหนังสือโต้ตอบโครงการ
ปรับเปลี่ยนก าลังพล 
14. การคัดเลือกข้าราชการต ารวจและบุคคล
ดีเด่น 
15. จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการต ารวจเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
16. จัดท าหนังสือโต้ตอบข้าราชการต ารวจใน
สังกัดลาไปต่างประเทศ 

   



 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๖๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. 2560-
ก.ย.2561 

- งานสวัสดิการ - รับผิดชอบด้านสวัสดิการ 
ของ วตร. และ ฝ่าย
อ านวยการวตร. 

1. แจ้งข่าวการตายของข้าราชการต ารวจและ
บุคคลในครอบครัว 
2. งานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. เปลี่ยนแปลง
ทายาท 
3. การขอบ้านพักสวัสดิการ ตร. และ บช.ศ. 
4. งานบุญ งานกุศล งานกาชาด งานบริจาค
สิ่งของ 
5. งานกีฬา ตร. 
6. จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ในพิธีเปิด 
– ปิดการฝึกอบรมและในกรณีร้องขอ 
7. กองทุนร้านค้า และสวัสดิการ ตร. 
8. การมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา 
ข้าราชการต ารวจ 
9. การตรวจสุขภาพประจ าปี 

1. พ.ต.ท.หญิง ณฤชล  แสนแก้ว  
สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
2. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์  ชเูนตร์ 
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง กิตติมา  ปัตเมฆ  
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
4. จ.ส.ต.หญิง อภิสรา ปลื้มญาติ  
 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ  
ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. 2560-
ก.ย.2561 

- งานวินัย - รับผิดชอบด้านงานวินัย 
ของ วตร. และ ฝ่าย
อ านวยการวตร. 

1. จัดท าค าสั่ง 1212 มอบหมายหน้าที่
ปกครองบังคับบัญชา  
2. รายงานเกี่ยวกับงานวินัยต่าง ๆ 
3. งานศูนย์จริยธรรม 

1. พ.ต.ท.หญิง ณฤชล  แสนแก้ว  
สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
2. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์  ชเูนตร์ 
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง กิตติมา  ปัตเมฆ  
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
4. จ.ส.ต.หญิง อภิสรา ปลื้มญาติ  
 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานธุรการและก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการและก าลังพล  
ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

1. การรบั – ส่งหนังสือราชการ 
2. จัดท าค าสั่งข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าท่ีเวร
ประจ าสถานท่ีราชการและเวรประชาสัมพันธ ์
2. จัดท าค าสั่งข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าท่ีเวร
ประจ าสถานท่ีราชการและเวรประชาสัมพันธ ์
3. จัดท าหนังสือโต้ตอบกรณีข้าราชการต ารวจไป
ร่วมในพิธีต่าง ๆ และอบรมโครงการต่าง ๆ 
4. จัดท าเอกสารประกอบการประชุมระดับ ตร. 
บช.ศ.และ วตร. 

   
 

งานธุรการ 
        
 
 

งานก าลังพล 
งานวินัย 

1.  จัดท าและรักษาสมุดลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการต ารวจและลูกจ้างใน
สังกัด ฝ่ายอ านวยการ วตร.  
2. การควบคุมท าเนียบข้าราชการต ารวจ
และลูกจ้าง บันทึกข้อมูลในระบบ Polis 
3. ตรวจสอบท าเนียบ เพื่อไว้รองรบัการ
แต่งตั้ง 
4. จัดท าข้อมลู กพ.7 ข้าราชการต ารวจ
บรรจุใหมย่ดประวัติ และข้อมูลเงินเดือนใน 
กพ.7 

1. แจ้งข่าวการตายของข้าราชการ
ต ารวจและบุคคลในครอบครัว 
2. งานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. 
เปลี่ยนแปลงทายาท 
3. การขอบ้านพักสวสัดิการ ตร. 
และ บช.ศ. 
4. งานบุญ งานกุศล งานกาชาด 
งานบริจาคสิ่งของ 

1. จัดท าค าสั่ง 1212 มอบหมาย
หน้าท่ีปกครองบังคับบัญชา  
2. รายงานเกีย่วกับงานวินัยต่าง ๆ 
3. งานศูนย์จรยิธรรม 

   งานสวัสดิการ  
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
งานธุรการและก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ  

 
ล าดับที่ 

รายการ/กิจกรรม พ.ศ.256... พ.ศ.256... 
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. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

 
 
 

งานธุรการ 
 
งานก าลังพล 
 
 
งานสวัสดิการ 
 
งานวินัย 
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งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๗๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

 (1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค.60 - ก.ย.61 - งานด้านธุรการ - งานรับ-ส่ง และโต้ตอบ
หนังสือราชการของ 
วิทยาลัยการต ารวจ และ
ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

1. การรับ - ส่งหนังสือราชการ 
- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
- แจกจ่ายหนังสือราชการให้กับ กองก ากับที่
รับผิดชอบในแต่ละเรื่องงาน 
- น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการงาน
หนังสือในภาพรวมของ วตร. เพื่อเวียน
หนังสือให้ กก.ในสังกัดทราบและด าเนินการะ
ด าเนินการ 
- ตอบหนังสือราชการในภาพรวมของ วตร. 
- ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการจาก
หน่วยงานในสังกัด วตร. และแจกจ่ายให้กับ 
ผู้รับผิดชอบในฝ่ายอ านวยการ วตร.  
- น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการงาน
ในภาพรวมของ ฝ่ายอ านวยการ วตร. และ
เวียนหนังสือให้ ผู้รับผิดชอบในสังกัด  
ฝ่ายอ านวยการ วตร. ทราบและด าเนินการ 
 

1. พ.ต.ท.หญิง ณฤชล  แสนแก้ว 
สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
2. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์  ชเูนตร์ 
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง กิตติมา  
ปัตเมฆ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
4. จ.ส.ต.หญิง อภิสรา ปลื้มญาติ  
 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ วตร.  

ต.ค.60-ก.ย.61 งานธุรการ  
ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   2. จัดท าค าสั่งข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่เวร
ประจ าสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ 
3. จัดท าหนังสือโต้ตอบกรณีข้าราชการต ารวจไป
ร่วมในพิธีต่าง ๆ และอบรมโครงการต่าง ๆ 
4. จัดท าเอกสารประกอบการประชุมระดับ ตร. บช.
ศ.และ วตร. 
5. จัดท าระเบียบค าสั่งต่าง ๆ 
6. จัดท าค าสั่งแบ่งมอบหน้าที่ มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตร. บช.ศ. และ วตร. 
7. จัดรายงานประจ าเดือน ประจ างวด ส่ง บช.ศ. 
8. จัดเก็บรักษาและรวมรวบค าสั่ง ข้อบังคับ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ของ  วตร. และ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. 2560-
ก.ย.2561 

- งานด้านก าลัง
พล 

รับผิดชอบงานก าลังพล
ของ วตร. และ 
ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

1.  จัดท าและรักษาสมุดลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการต ารวจและลูกจ้างใน
สังกัด ฝ่ายอ านวยการ วตร. และน าเสนอสมุด
ลงเวลาการปฏิบัติราชการฯ  
ให้ ผกก.ลงนามตรวจ 
2. การควบคุมท าเนียบข้าราชการต ารวจและ
ลูกจ้าง พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ Polis 
3. ตรวจสอบท าเนียบ เพ่ือไว้รองรับการ
แต่งตั้ง 
4. จัดท าข้อมูล กพ.7 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้าราชการต ารวจที่รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่ 
5. การจัดเก็บรักษา ลงรายละเอียดประวัติ 
และข้อมูลเงินเดือนใน กพ.7 
6. จัดท าข้อมูลการข้าราชการต ารวจที่รับการ
แต่งตั้งโยกย้ายในวาระการแต่งตั้งประจ าปี 
และตรวจสอบ แก้ไข บัญชีอาวุโสของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
 

1. พ.ต.ท.หญิง ณฤชล  แสนแก้ว  
สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
2. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์  ชเูนตร์ 
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง กิตติมา  ปัตเมฆ  
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
4. จ.ส.ต.หญิง อภิสรา ปลื้มญาติ  
 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   7. จัดท าหนังสือส่งตัว และตอบรับตัวข้าราชการต ารวจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายประจ าปี  
8. จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด วตร. 
9. การจัดการขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต ารวจและ
ลูกจ้างในสังกัด วตร. ปีละ 2 ครั้ง (1 เม.ย. และ 1 ต.ค.) 
การขอเบิกและงดเงิน พ.ร.ต. 
10. การจัดท าการเลื่อนยศ การขอพระราชทานยศ ของ
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน 
11. การขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์     
เหรียญตราเครื่องหมายแสดงเกียรติคุณต่าง ๆ และการ
เรียกคืน 
 

   



 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๗๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   12. ตรวจสอบผู้ครบเกษียณอายุราชการ
ประจ าปี และจัดท าการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญส าหรับข้าราชการต ารวจและลูกจ้าง 
ที่เกษียนอายุราชการประจ าปี 
13. จัดท าหนังสือโต้ตอบโครงการ
ปรับเปลี่ยนก าลังพล 
14. การคัดเลือกข้าราชการต ารวจและบุคคล
ดีเด่น 
15. จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการต ารวจเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
16. จัดท าหนังสือโต้ตอบข้าราชการต ารวจใน
สังกัดลาไปต่างประเทศ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
หว้งเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. 2560-
ก.ย.2561 

- งานสวัสดิการ - รับผิดชอบด้านสวัสดิการ 
ของ วตร. และ ฝ่าย
อ านวยการวตร. 

1. แจ้งข่าวการตายของข้าราชการต ารวจและ
บุคคลในครอบครัว 
2. งานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. เปลี่ยนแปลง
ทายาท 
3. การขอบ้านพักสวัสดิการ ตร. และ บช.ศ. 
4. งานบุญ งานกุศล งานกาชาด งานบริจาค
สิ่งของ 
5. งานกีฬา ตร. 
6. จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ในพิธีเปิด 
– ปิดการฝึกอบรมและในกรณีร้องขอ 
7. กองทุนร้านค้า และสวัสดิการ ตร. 
8. การมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา 
ข้าราชการต ารวจ 
9. การตรวจสุขภาพประจ าปี 

1. พ.ต.ท.หญิง ณฤชล  แสนแก้ว  
สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
2. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์  ชเูนตร์ 
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง กิตติมา  ปัตเมฆ  
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
4. จ.ส.ต.หญิง อภิสรา ปลื้มญาติ  
 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการ  
ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. 2560-
ก.ย.2561 

- งานวินัย - รับผิดชอบด้านงานวินัย 
ของ วตร. และ ฝ่าย
อ านวยการวตร. 

1. จัดท าค าสั่ง 1212 มอบหมายหน้าที่
ปกครองบังคับบัญชา  
2. รายงานเกี่ยวกับงานวินัยต่าง ๆ 
3. งานศูนย์จริยธรรม 

1. พ.ต.ท.หญิง ณฤชล  แสนแก้ว  
สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
2. ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์  ชเูนตร์ 
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
3. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง กิตติมา  ปัตเมฆ  
รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
4. จ.ส.ต.หญิง อภิสรา ปลื้มญาติ  
 ผบ.หมู่ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานธุรการและก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานธุรการและก าลังพล  
ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

1. การรบั – ส่งหนังสือราชการ 
2. จัดท าค าสั่งข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าท่ีเวร
ประจ าสถานท่ีราชการและเวรประชาสัมพันธ ์
2. จัดท าค าสั่งข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าท่ีเวร
ประจ าสถานท่ีราชการและเวรประชาสัมพันธ ์
3. จัดท าหนังสือโต้ตอบกรณีข้าราชการต ารวจไป
ร่วมในพิธีต่าง ๆ และอบรมโครงการต่าง ๆ 
4. จัดท าเอกสารประกอบการประชุมระดับ ตร. 
บช.ศ.และ วตร. 

   
 

งานธุรการ 
        
 
 

งานก าลังพล 
งานวินัย 

1.  จัดท าและรักษาสมุดลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการต ารวจและลูกจ้างใน
สังกัด ฝ่ายอ านวยการ วตร.  
2. การควบคุมท าเนียบข้าราชการต ารวจ
และลูกจ้าง บันทึกข้อมูลในระบบ Polis 
3. ตรวจสอบท าเนียบ เพื่อไว้รองรบัการ
แต่งตั้ง 
4. จัดท าข้อมลู กพ.7 ข้าราชการต ารวจ
บรรจุใหมย่ดประวัติ และข้อมูลเงินเดือนใน 
กพ.7 

1. แจ้งข่าวการตายของข้าราชการ
ต ารวจและบุคคลในครอบครัว 
2. งานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. 
เปลี่ยนแปลงทายาท 
3. การขอบ้านพักสวสัดิการ ตร. 
และ บช.ศ. 
4. งานบุญ งานกุศล งานกาชาด 
งานบริจาคสิ่งของ 

1. จัดท าค าสั่ง 1212 มอบหมาย
หน้าท่ีปกครองบังคับบัญชา  
2. รายงานเกีย่วกับงานวินัยต่าง ๆ 
3. งานศูนย์จรยิธรรม 

   งานสวัสดิการ  
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
งานธุรการและก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ  

 
ล าดับที่ 

รายการ/กิจกรรม พ.ศ.256... พ.ศ.256... 
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. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

 
 
 

งานธุรการ 
 
งานก าลังพล 
 
 
งานสวัสดิการ 
 
งานวินัย 
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ฝ่ายอ านวยการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

งานด้าน
ยุทธศาสตร์ 

1. ก าหนดแผนการปฏิบัติ
ราชการและยุทธศาสตร์ วตร. 

1. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท ากรอบการด าเนินการ
ในแต่ละภารกิจตามความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับแผน บช.ศ. 
2. จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ต.ค.60 ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

2. รายงานผลการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ บช.ศ. 

1. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
2. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ก.ย.61 ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

งานด้านแผนงาน 1. จัดท าแผนการปฏิบัติ
ราชการของ วตร.  

1. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท ากรอบการด าเนินการ
ในแต่ละภารกิจตามความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับแผน บช.ศ. 
2. จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ต.ค.60 ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

2. รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ บช.ศ. และ ตร. 

1. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
2. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ก.ย.61 ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

งานด้าน
งบประมาณ 

1. จัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปีของ วตร. 

1. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท าในแต่ละภารกิจตาม
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ บช.ศ. 
2. จัดท าค าของบประมาณ 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

2. แจ้งจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 

1. แจ้งข้อมูลที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ 
จาก บช.ศ. ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ฝ่ายอ านวยการ วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

งานด้าน
งบประมาณ 

3. ลงบัญชีควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.
และท่ีได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมหรือ 
ที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ 

1. น าข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก บช.ศ.
บันทึกลงในสมุดบัญชีคุมงบประมาณ 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 

4. ขอสนับสนุนงบประมาณตามร้องขอ
ของหน่วย และเพ่ิมเติมในการฝึกอบรม
ในประเทศและต่างประเทศ  

1. น าข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก บช.ศ. 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ตามท่ีได้รับ
จัดสรร 

ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1. รวบรวมการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานการเงิน
และพัสดุ  
2. จัดท ารูปแบบรายงาน ส่งให้ บช.ศ. 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ทุกวันที่ 2  
ของเดือน 

ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

งานธุรการ 1. รายงานการใช้สาธารณูปโภค 1. รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการใช้
สาธาณูปโภคให้ บช.ศ. 

สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ทุกวันที่ 2  
ของเดือน 

ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 

2. รายงานการบันทึกค่าดัชนีการใช้
พลังงาน 

1. รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานให้ บช.ศ. สว.ฝ่ายอ านวยการ 
(งานแผนงาน/
งบประมาณ) 

ทุกวันที่ 2  
ของเดือน 

ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานแผนงาน/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

งานด้านยุทธศาสตร ์

ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท าแผนให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

บช.ศ. 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์ บช.ศ. 

งานด้านแผนงาน 

ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท าแผนให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 

บช.ศ. 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ศ. 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานแผนงาน/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานแผนงาน/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ วตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานด้านงบประมาณ 

ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท าค าขอ
งบประมาณในแตล่ะภารกิจตาม
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ 

บช.ศ. 

จัดท าหนังสือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จาก บช.ศ. 

งานด้านธุรการ 

รวบรวมข้อมลู 
การรายงานผลการใช้

สาธารณูปโภคและค่าดัชนีการใช้
พลังงาน 

 

จัดท ารายงานผลให้ บช.ศ. 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

 
 
 

งานด้านยุทธศาสตร์ 
 
งานด้านแผนงาน 
 
งานด้านงบประมาณ 
 
งานธุรการ 
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งานการเงินและพัสดุ (การเงินและบัญชี) ฝ่ายอ านวยการ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๙๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (การเงินและบัญชี) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

1. งานธุรการ 
2. งานรับ-ส่งหนังสือ 
3. งานเบิก-จ่ายเงิน 
4. งานรับ-ส่งเงิน 

1. ลงรับและแยกจ่ายงานให้ผู้ปฎิบัติ 
2. น าเสนองานให้ผู้บังคับบัญชาลงนามตามล าดับชั้น 
3. งานโต้ตอบหนังสือส่งหน่วยเกี่ยวข้อง 
4. ตรวจนับเงินที่เบิกและจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
5. ตรวจนับเงินที่แต่ละหน่วยน าส่งและน าเงินส่งธนาคาร 
6. รวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินและการรับ-น าส่ง
เงินพร้อมใบส าคัญการลงบัญชี 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

1 วัน 
2 วัน 
2 วัน 
2 วัน 
2 วัน 
2 วัน 

ทุกหน่วยใน วตร. 
ธนาคารกรุงไทย 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

เบิกจ่ายเงินเดือนให้กับ 
ข้าราชการต ารวจและ
ลูกจ้างในสังกัด 

1. ตรวจสอบว่ามีข้าราชการต ารวจย้ายเข้าย้ายออกเพ่ือ
จัดท ายอดขอเบิกเงินเดือน,เงิน กบข. ประจ าเดือนกับ
ระบบ GFMIS 
2. กรณีข้าราชการฯ ย้ายออก ท าแบบตัดโอนเงินเดือนส่ง
สังกัดใหม่ 
 
3. กรณีข้าราชการฯย้ายเข้าและได้รับแบบตัดโอน
เงินเดือนก่อนวันที่ 15 รวมเบิกจ่ายเงินเดือนประจ าเดือน 
4. กรณีข้าราชการฯย้ายเข้าและได้รับแบบตัดโอน
เงินเดือนหลังวันที่ 15 ท าตกเบิกเงินเดือนจ่ายผู้มีสิทธิรับ
เงนิต้นเดือนหน้า 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

ภายในวันที่ 15 
 
 
ภายในวันที่ 7
ของเดือนถัดไป 
 
ภายในวันที่ 15 
 
ภายในวันที่ 3 
ของเดือนถัดไป 
 
 

กรมบัญชีกลาง 
สังกัดใหม่ของ 
ผู้ย้าย 
ข้าราชการต ารวจ
และลูกจ้างประจ า
ในสังกัด วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (การเงินและบัญชี) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   5. จัดท ารายการหักเงินเดือนเพ่ือหายอดเงินเดือนสุทธิที่
ข้าราชการ ได้รับเพ่ือจัดท าโอนเงินเดือนส่งธนาคาร 
 
6. โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 
7. น าส่งเงินตามรายการที่หักจากเงินเดือนส่งหน่วย
เกี่ยวข้อง 

 ส่งแผ่นธนาคาร
ก่อนสิ้นเดือน 4 

วันท าการ 
3 วันท าการ 

ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 

ธนาคารกรุงไทย 
 

 
ผู้มีสิทธิรับเงนิ 
เจ้าหนี้ 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

การเบิกจ่ายเงิน 
- ค่าตอบแทน ใช้สอย  
ค่าวัสดุ  
- ค่าสาธารณูปโภค  
- ค่ารักษาพยาบาล  
- ค่าการศึกษาบุตร 

1. รับเอกสารขอเบิกเงินและน าส่งผู้รับผิดชอบเบิก 
2. ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน 
3. กรณีเอกสารถูกต้องวางเบิกเงินในระบบ GFMIS โดย
น าเสนองานตามล าดับชั้น 
4. กรณีเอกสารไม่ถูกต้องส่งคืนให้แก้ไข 
5. ตรวจสอบการโอนเงินในระบบ GFMISและเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 
6. ตรวจสอบการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ 
GFMIS (กรณีจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน) 
 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

1 วัน 
2 วัน 
3 วัน 

 
1 วัน 
2 วัน 

 
1 วัน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (การเงินและบัญชี) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   7. โทรแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินเพื่อมารับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
และขอรับใบเสร็จรับเงิน 
8. น าเอกสารหลักฐานพร้อมใบส าคัญลงบัญชี 
9. เก็บรวบรวมเอกสาร 

 2 วัน 
 

1 วัน 
1 วัน 

 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

- จ่าย-ยืมเงินทดรอง
ราชการให้ผู้ยืม 

1. รับเอกสารและน าส่งผู้รับผิดชอบเบิก 
2. ตรวจสอบเอกสารขอยืมเงิน 
3. กรณีเอกสารถูกต้องน าเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติใบยืม, 
เขียนเช็ค ,จ่ายเช็ค 
4. กรณีเอกสารไม่ถูกต้องส่งคืนให้แก้ไข 
5. รับคืนเงินยืม,ตรวจใบส าคัญ,น าเสนอผู้บังคับบัญชา, 
เบิกเงินในระบบ GFMIS ชดใช้ใบส าคัญ 
6. ส่งหลักฐานพร้อมใบส าคัญลงบัญชีให้งานการเงิน 
และพัสดุ 
7. เก็บรวบรวมใบส าคัญ 
 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

1 วัน 
2 วัน 
1 วัน 

 
3 วัน 
2 วัน 

 
1 วัน 
1 วัน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (การเงินและบัญชี) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

การบันทึกบัญชี 
1. การบันทึกบัญชี ระบบ
เกณฑ์คงค้างในสมุดรายวัน
ทั่วไป,สมุดรายวันรับ,สมุด
รายวันจ่าย ,บัญชีแยก
ประเภทและทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการ 

1. รับเอกสารหลักฐานการรับ –จ่ายเงินและการขอเบิกในระบบ 
GFMIS ใบส าคัญทั้งด้านรับ,จ่าย และท่ัวไป  
2. เรียกรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน  
(ZAP_RPTW01) ,รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
(ZFI_CASHBAL) และสมุดรายวันทั่วไป (ZGL_RPT 001) จาก
ระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีในระบบ 
GFMIS ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากไม่ถูกต้องด าเนินการแก้ไข 
3. น าใบส าคัญการลงบัญชีที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วบันทึก
รายการในสมุดบัญชีต่างๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
4. กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการให้บันทึก
บัญชีในทะเบียนคุมเงิน  ทดรองราชการ 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

ทุกสิ้นวัน 
ตลอดปี 

งบประมาณ 

 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

2. การปรับปรุงรายการ
บัญชีและข้อผิดพลาดใน
ระบบ GFMIS 

ตรวจสอบการบันทึกรายการที่ฝ่ายต่างๆ บันทึกลงในระบบ 
GFMIS  ทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)  ระบบเบิกจ่ายเงนิ (AP) 
และระบบรับ-น าส่ง (RP) หากพบข้อผิดพลาดหรือฝ่ายต่างๆร้อง
ขอให้ด าเนินการแก้ไขให้ด าเนินการแก้ไขในระบบบัญชีแยก
ประเภท (GL) กรณีไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ให้แจ้ง
กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขให้ 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (การเงินและบัญชี) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

2.  ปิดงวดบัญชีและท า
งบทดลองรายเดือน 

1. สรุปยอดรายการบัญชีต่างๆในสมุดบัญชีแยกประเภทเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดท างบทดลองรายเดือนของหน่วย  
2. เรียกรายงานงบทดลองรายเดือน (ZGL_MVT_MONTH)  
จากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบกับงบทดลองมือที่จัดท าขึ้น
และเทียบยอดรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน กรณีท่ีรายการ
บัญชีไม่ตรงกันให้จัดท างบเทียบยอดบัญชีหาความแตกต่าง
ระหว่างบัญชีมือกับระบบ GFMIS 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

  

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
จัดท ากระดาษท าการงบ
การเงินประจ าปี 

ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีรวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างปีงบประมาณด าเนินการจัดท ากระดาษท าการงบ
การเงินประจ าปีเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในงบการเงินประจ าปี
ของหน่วยให้มีความถูกต้อง 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

  

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

3.การจัดท างบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคาร
และเงินฝากคลัง 

1. ติดตามรายงานยอดเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารประจ าเดือน 
(Statement Bank) ทุกบัญชีจาก ธนาคารกรุงไทย จ ากัด
(มหาชน) และเรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 
(ZGL_RPT013)  จากระบบ GFMIS 
2. น ารายงานจากธนาคารและที่เรียกได้จากระบบ GFMIS เทียบ
กับบัญชีของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
3. รายงานเสนอ  ผบก. วตร. เพ่ือทราบ 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

ภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๔๙๖ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (การเงินและบัญชี) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

การรายงานด้านการบัญชี 
1. รายงานสถานะการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
 

1. จัดท ารายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเภทต่าง ๆ ส่งงานแผนและงบประมาณ 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

ภายในวันที่  3
ของเดือนถัดไป 

 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

2. รายงานสถานะการใช้
จ่ายงบประมาณจากระบบ 
GFMIS 

1.เรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ZFMA47) 
จากระบบ GFMIS  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน เสนอ ผบก.วตร. 
น าส่งกช.สงป. 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบญัชี 

ภายในวันที่ 20 
ของเดือนถัดไป 

กช.สงป. 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

3. รายงานประจ าเดือน
ตามระบบ GMIS 

เรียกรายงานประจ าเดือนในระบบ GFMIS ส่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 5 รายการ ดังต่อไปนี้ 
1.งบทดลองประจ าเดือน (ZGL_MVT_MONTH) 
 2.รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ZFMA47,ZFMA55) 
3. รายงานการจัดเก็บและน าส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
จ าแนกตามแหล่งของเงิน (ZRP_R06) 
4. รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน (ZFI_CASHBAL) 
5.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT013) 

สว.ฯ 
งานการเงิน
และบัญชี 

ภายในวันที่  
15ของเดือน

ถัดไป 

สตง. 
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คูม่ือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (การเงินและบัญชี) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

4. รายงานการจัดเก็บและ
น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

ด าเนินการจัดท ารายงานการจัดเก็บและน าส่งเงินรายได้
แผ่นดินตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางก าหนดส่ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 
 

 ภายในวันที่  
15 ของเดือน

ถัดไป 

 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

5. รายงานฐานะเงิน ทด
รองราชการ 

ด าเนินการจัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการตาม
แบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางก าหนดส่งส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบ 
 

 ภายในวันที่  
15 ของเดือน

ถัดไป 

 

ม.ค. - ธ.ค. งานการเงินและ
พัสดุ ฝอ.วตร. 

3. รายงานงบทดลอง
ภาพรวม วตร. 

1.เรียกรายงานงบทดลองรายเดือน 
(ZGL_MVT_MONTH) ของ วตร. มาตรวจสอบความ
ถูกต้องเมื่อพบข้อคลาดเคลื่อนให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
2. เรียกรายงานงบทดลองรายเดือนภาพรวมของ วตร.
(ZGL_MVT_MONTH_GROUP) และจัดพิมพ์เสนอ ผบก.
วตร. ส่ง ตร.(ผ่าน กช.สงป.) 
 

 ภายในวันที่  
20 ของเดือน

ถัดไป 
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รับและน าส่งเงิน 

งานรับเงิน งานจ่ายเงิน 

น าเงินจาก
ก าป่ัน 

เบิกเงินจาก
ธนาคาร 

ตรวจนับเงินที่น ามาส่ง 

น าเงินเก็บ
ก าป่ัน 

น าฝาก
ธนาคาร 

จ่ายผู้มีสิทธิรับเงิน 

ส่งงานการเงินและบัญชี 
บันทึกรายการบัญชี 

ส่งงานการเงินและบัญชี 
บันทึกรายการบัญชี 
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ท าใบส าคัญส่ง งานการเงินและ      
บัญชี   บันทกึรายการบัญชี 
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ส่งงานการเงินและบัญชี 
บันทึกรายการบัญชี 

ส่งงานการเงินและบัญชี 
บันทึกรายการบัญชี 
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การบันทึกรายการบัญชี 

เรียกรายงานรายวนัจาก
ระบบ GFMIS 

รับหลกัฐานขอเบิก ,       
รับ-จ่ายเงนิ และใบส าคญั
จากงานการเงนิและบญัชี  

ตรวจสอบความถูกต้องการ
บันทกึรายการในใบส าคญั
และในระบบ GFMIS 

ผ่านรายการไปยงับัญชีแยกประเภท 

เอกสารถูกต้องรอบันทกึบัญชี เอกสารไม่ถูกต้องส่งกลบั              
งานการเงนิและบญัชี  แก้ไข 

กรณีเป็นเงนิในและเงนินอกงบประมาณ  
บันทกึรายการในสมุดรายวนั 

ส้ินเดอืนสรุปข้อมูลจดัท ารายงาน
ฐานะเงนิทดรองราชการส่ง สตง. 

กรณีเป็นเงนิทดรองราชการ     
บันทกึรายการในทะเบียนคุม         

เงนิทดรองราชการ 

สรุปข้อมูลทุกส้ินเดอืนเพือ่ท า          
งบทดลองรายเดอืน 

เปรียบเทยีบงบทดลองมอืกบังบทดลอง
ในระบบ GFMIS ท างบเทยีบยอดกรณี

บัญชีมรีายการแตกต่างกนั 

จดัท ารายงานส่งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
ทั้ง กช.สงป.และ สตง. 
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งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ 
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คูม่ือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 ต.ค. - 30 ก.ย. 
ของ 

ปีงบประมาณ 
 

งานการเงิน 
และพัสดุ 
ฝอ.วตร. 

 

1. จัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า 
1.1 จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(กรณีตาม ม.๕๖(๒) (ข) 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท) 
 
 

 
1.1.1  หน่วยงานต่าง ๆ ใน วตร. และส านักงาน
ผู้บังคับบัญชาแจ้งความต้องการขอรับการสนับสนุนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ งานบริการมายัง ฝ่ายอ านวยการ (ผ่าน งาน
การเงินและพัสดุ) 
1.1.2 จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ
ละเอียด 
1.1.3 กรณีวงเงินการจัดหาเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป
ให้จัดท าราคากลาง ดังนี้ 
    (1) จัดซื้อให้จัดท าราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. 
    (2) จัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ให้จัดท าราคากลางตาม
แบบ ป.ป.ช. 
    (3) จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท าราคากลางตามแบบ 
ป.ป.ช. 
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เพ่ือจัดท า
ใบแสดงปริมาณงาน (ปร.4, ปร.5 และ ปร.6) 
 

 
เจ้าหน้าที่
ประจ า 

งานการเงิน
และพัสดุ 
ฝอ.วตร. 

 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.1.4 ด าเนินการขอรับความเห็นชอบตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง พร้อม
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และแจ้งให้กรรมการทราบ 
1.1.5  เมื่อ ผบก.วตร. ให้ความเห็นชอบแล้วติดต่อ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่า เพื่อเจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย/รับจ้าง/ให้เช่า นั้นโดยตรง 
โดยคัดเลือกราคาต่ าสุด 
1.1.6 แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณกับงานแผนและ
งบประมาณ ฝอ.วตร. 
1.1.7 ด าเนินการขออนุมัติ ผบก.วตร. ดังนี้ 
  - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า ตามข้อ (5) 
พร้อมลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.1.8 แจ้งผู้ขาย/รับจ้าง/ผู้ให้เช่า รับใบสั่ง/สัญญา 
1.1.9 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ  พ.ศ.2560  
1.1.10 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการ
ตรวจรับ ให้ ผบก.วตร. ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.วตร.) 
1.1.11 ด าเนินการตรวจรับในระบบ e-GP และในระบบ  
GFMIS 
1.1.12 เสนอ ผบก.วตร. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
1.1.13 ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลงในทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน (กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์) 
1.1.14 เมื่อ ผบก.วตร. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน  ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการเบิกเงินในระบบ GFMIS ให้กับผู้ขาย/
ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้าง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า ให้บันทึกข้อมูลลง
ในระบบ e-GP และบันทึกใบ PO ใบสั่ง/สัญญา ลงใน
ระบบ GFMIS ยกเว้นวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท ไม่ต้อง
บันทึกลงในระบบ e-GP และระบบ GFMIS 

   

  1.2 จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(กรณีตาม ม.๕๖(๒) (ก) 
(ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 

1.2.1  หน่วยงานต่าง ๆ ใน วตร. และส านักงาน
ผู้บังคับบัญชาแจ้งความต้องการขอรับการสนับสนุนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ งานบริการมายังฝ่ายอ านวยการ (ผ่าน งาน
การเงินและพัสดุ) 
1.2.2 จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ
ละเอียด 
1.2.3 กรณีวงเงินการจัดหาเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป
ให้จัดท าราคากลาง ดังนี้ 
    (1) จัดซื้อให้จัดท าราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. 
    (2) จัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ให้จัดท าราคากลางตาม
แบบ ป.ป.ช. 
 

เจ้าหน้าที่
ประจ า 

งานการเงิน
และพัสดุ 
ฝอ.วตร. 

 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

       (3) จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท าราคากลางตามแบบ 
ป.ป.ช. พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
เพ่ือจัดท าใบแสดงปริมาณงาน (ปร.4, ปร.5 และ ปร.6) 
1.2.4 ด าเนินการขอรับความเห็นชอบตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง พร้อม
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และแจ้งให้กรรมการทราบ 
1.2.5 จัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด 
1.2.6 คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณา
ข้อเสนอ/ต่อรองราคาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
1.2.7 รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ 
ผบก.วตร.(ผ่าน ฝอ.วตร.) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.2.8 เมื่อ ผบก.วตร. อนุมัติให้ความเห็นชอบแล้วติดต่อ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า เพื่อเสนอราคา เพื่อคัดเลือกผู้
เสนอราคาต่ าสุด 
1.2.9 แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณกับงานแผนและ
งบประมาณ ฝอ.วตร. 
1.2.10 ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจาก ผบก.วตร. 
ตามข้อ (7) พร้อมทั้งประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1.2.11 แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า เข้ามาท าสัญญา 
1.2.12 ลงนามในสัญญา/ใบสั่ง  
1.2.13 แจ้งผู้ขาย/รับจ้าง/ผู้ให้เช่า รับใบสั่ง/สัญญา 
 1.2.14 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้งคณะกรรมการฯ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
1.2.15 คณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานผลการตรวจ
รับให้ ผบก.วตร. ทราบ (ผ่าน ฝอ.วตร.) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.2.16 ด าเนินการตรวจรับในระบบ e-GP และในระบบ  
GFMIS 
1.2.17 เสนอ ผบก.วตร. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
1.2.18 ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลงในทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน (กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์) 
1.2.19 เมื่อ ผบก.วตร. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน  ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการเบิกเงินในระบบ GFMIS ให้กับผู้ขาย/
ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้าง 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า ให้บันทึกข้อมูล 
ลงในระบบ e-GP และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 
ลงในระบบ GFMIS 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.3.1 หน่วยงานต่าง ๆ ใน วตร. แจ้งความต้องการ 
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง, จัดเช่า มายัง ฝอ.วตร. (ผ่าน งานการเงินและ
พัสดุ) 
1.3.2 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.3.3 จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ
ละเอียด 
1.3.4 กรณีวงเงินการจัดหาเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป
ให้จัดท าราคา 
กลาง ดังนี้ 
    (1) จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. 
    (2) จัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง ให้จัดท าราคากลางตาม
แบบ ป.ป.ช. 
    (3) จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท าราคากลางตามแบบ 
ป.ป.ช. พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 เพ่ือจัดท าใบแสดงปริมาณงาน(ปร.4, ปร.5 และ ปร.6) 

   

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
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(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.3.5 จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือกเสนอ 
ผบก.วตร. เพ่ือขอรับความเห็นชอบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.3.6 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก
จัดท าหนังสือเชิญไปยังผู้ประกอบการ 
1.3.7 ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือยื่นข้อเสนอตามวัน 
เวลาที่ก าหนด 
1.3.8 คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอ และด าเนินการ
พิจารณาผล พร้อมมีความเห็นเสนอต่อ ผบก.วตร. 
1.3.9 ด าเนินการขออนุมัติ ผบก.วตร. ดังนี้ 
  - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า ตามข้อ 1.3.7 พร้อม
ทั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
1.3.10 แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ กับ งานแผนและ
งบประมาณ ฝอ.วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.3.11 แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ให้เข้ามาท าสัญญา 
พร้อมน าหลักประกันสัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ของ
วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า มามอบให้งานการเงินและ
พัสดุเก็บไว้เป็นหลักประกันสัญญา พร้อมออกบเสร็จ 
รับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
1.3.12 ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
1.3.13 แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า รับใบสั่ง/สัญญา 
1.3.14 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้งคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ  
1.3.15 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการ
ตรวจรับ ให้ ผบก.วตร. ทราบ (ผ่าน ฝอ.วตร.) 
1.3.16 ด าเนินการตรวจรับในระบบ e-GP และ ใน
ระบบ GFMIS 
1.3.17 เสนอ ผบก.วตร. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.3.18 ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลงในทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน (กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์) 
1.3.19 เมื่อ ผบก.วตร. อนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว ท าการ
บันทึกการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS เพ่ือเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขาย/ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า ให้บันทึกข้อมูล 
ลงในระบบ e-GP และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง 
ลงในระบบ GFMIS 

   

     1.4 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
จัดเช่า  โดยวิธีตลาด- 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Market) 

1.4.1 หนว่ยงานต่าง ๆ ใน  วตร. แจ้งความต้องการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง, จัดเช่า มายัง ฝอ.วตร. (ผ่านงานการเงิน
และพัสดุ) 
1.4.2 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4.3 จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ
ละเอียด 
1.4.4 จัดท าราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. 

เจ้าหน้าที่
ประจ า 

งานการเงิน
และพัสดุ 
ฝอ.วตร. 

 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.4.5 จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง เสนอ ผบก.วตร.  
เพ่ือขอรับความเห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 
1.4.6 เมื่อ ผบก.วตร. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จัดท า
ประกาศเผยแพร่ในระบบ e=GP/เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และปิดประกาศท่ีหน่วยงาน 
1.4.7 การเสนอราคา 
    (1) กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้าน
บาท ให้เสนอราคาแบบใบเสนอราคา โดยผู้ประกอบการ
เข้าระบบ e-GP เพ่ือเสนอราคาตามวัน/เวลาที่ก าหนด 
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว 
    (2) กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ให้เสนอราคาแบบ
การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการเข้าระบบ 
e-GP เพ่ือเสนอราคา ตามวัน/เวลาที่ก าหนด โดยเสนอ
ราคาก่ีครั้งก็ได้ภายใน 30 นาที 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.4.8  เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่พิจารณา 
ผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด 
1.4.9 เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาพร้อมมีความเห็น
เสนอต่อ ผบก.วตร. (ผ่าน ฝอ.วตร.) 
1.4.10 ขออนุมัติ ผบก.วตร. เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า  
ตามข้อ 8 
1.4.11 เจ้าหน้าที่แจ้งผลทาง e-mail และประกาศผลผู้ชนะ 
1.4.12 แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ กับงานแผนและ
งบประมาณ 
1.4.13 แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ภายหลังจากพ้นระยะอุทรธรณ์ผลการพิจารณา 7 วันท าการ 
พร้อมน าหลักประกันสัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน 
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง มามอบให้งานการเงินและพัสดุ เก็บไว้เป็น
หลักประกันสัญญา พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็น
หลักฐาน 
1.4.14 ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.4.15 แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า รับใบสั่ง/สัญญา 
1.4.16 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้งคณะกรรมการ
ตรวจรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
1.4.17 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการ
ตรวจรับ ให้ ผบก.วตร. ทราบ (ผ่าน ฝอ.วตร.) 
1.4.18 ด าเนินการตรวจรับในระบบ e-GP และในระบบ 
GFMIS 
1.4.19 เมื่อ ผบก.วตร. อนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว ท าการ
บันทึกการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS เพ่ือเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขาย/ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า ให้บันทึกข้อมูล 
ลงในระบบ e-GP และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง 
ลงในระบบ GFMIS 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

     1.5 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
จัดเช่า  โดยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
 

1.5.1 หนว่ยงานต่าง ๆ ใน วตร. แจ้งความต้องการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง, จัดเช่า มายัง ฝอ.วตร.(ผ่านงานการเงิน
และพัสดุ) 
1.5.2 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.5.3 จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
1.5.4 การจัดท าราคากลาง 
    (1) จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. 
    (2) จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท าราคากลางตามแบบ 
ป.ป.ช. พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือ
ค านวณราคากลาง (ใบแสดงปริมาณงานฯ ปร.4, ปร.5 
และ ปร.6) 
1.5.5 จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e=bidding) 

เจ้าหน้าที่
ประจ า 

งานการเงิน
และพัสดุ 
ฝอ.วตร. 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
หว้งเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.5.6 จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง เสนอ ผบก.วตร.  
เพ่ือขอรับความเห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศ 
1.5.7 เมื่อ ผบก.วตร. ให้ความเห็นชอบแล้วให้น าร่าง
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ 
e=GP/เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และปิดประกาศ  
ณ ที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 
หมายเหตุ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้าน อยู่ในดุลพินิจของ 
 ผบก.วตร. ที่จะน าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่หรือไม่ก็ได้ 
1.5.8 น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 
1.5.9 กรณีมีผู้เสนอความคิดเห็น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสดุ (พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับผิดชอบท า
รายงานพร้อมความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไขเสนอ 
ผบก.วตร. น าร่างประกาศอีกครั้งหนึ่ง 
  - หากมีผู้เสนอความคิดเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้ง
ตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
 กรณีไม่ปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบท า
รายงาน พร้อมเหตุผลที่ไม่ปรับปรุง เสนอ ผบก.วตร. 
เห็นชอบให้น าร่างประกาศเผยแพร่ 
1.5.10 หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา 
1.5.11 ก าหนดระยะเวลาเผยแพร่เอกสารฯ และ
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP 
1.5.12 ก าหนดวัน เวลา ที่ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 
ก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
1.5.13 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP  
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว 
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(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
ห้วงเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.5.14 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการพิจารณาผล 
1.5.16 คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
พร้อมความเห็นเสนอ ผบก.วตร. เพื่อขอรับความเห็นชอบ 
1.5.16 ขออนุมัติ  ผบก.วตร.เพ่ือจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ตามข้อ 1.5.16 
1.5.17 ประกาศผลผู้ชนะ และเจ้าหน้าที่แจ้งผลทาง e-mail  
1.5.18 แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ กับงานแผนและ
งบประมาณ ฝอ.วตร. 
1.5.19 แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ภายหลังจากพ้นระยะอุทรธรณ์ผลการพิจารณา 7 วันท าการ
พร้อมน าหลักประกันสัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน 
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง มามอบให้งานการเงินและพัสดุเก็บไว้เป็น
หลักฐานและออกใบเสร็จให้ไว้เป็นหลักฐาน 
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(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5)  
ผู้รับผิดชอบ 

(6)  
หว้งเวลา 

(7)  
หน่วยงานรับเรื่อง 

   1.5.20  ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
1.5.21 แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รับใบสั่ง/สัญญา 
1.5.22 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้งคณะกรรมการตรวจรับตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
1.5.23 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจรับ ให้ 
ผบก.วตร.(ผ่าน ฝอ.วตร.) 
1.5.24 ด าเนินการตรวจรับในระบบ e-GP และในระบบ GFMIS 
1.5.25 เสนอ ผบก.วตร. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
1.5.26 ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลงในทะเบียนคุมคุภัณฑ์ 
หรือวัสดุคงทน (กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
1.5.27 เมื่อ ผบก.วตร. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ด าเนินการบันทึกการเบิก 
เงินในระบบ GFMIS  
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้บันทึกข้อมูล 
ลงในระบบ e-GP และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง 
ลงในระบบ GFMIS 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม (งานปกครอง 1) วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค.60-ก.ย.61 - งานด้านธุรการ - งานรับ-ส่ง และโต้ตอบ
หนังสือราชการของ 
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม 
วตร. 

- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
- น าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 
- เวียนหนังสือส าคัญให้งานต่างๆ ในสังกัดทราบและ
ด าเนินการ 
- ตอบหนังสือราชการในภาพรวมของฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม 
 
 

สว. ฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม 
 (งานปกครอง 1) 

ต.ค.60-ก.ย.61 ฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม 

ต.ค. 60-ก.ย.61 -งานด้านก าลังพล - รับผิดชอบด้านก าลังพล
ของฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม วตร. 

-ควบคุมการลงชื่อมาปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด 
- ควบคุมวันลาต่างๆ ของข้าราชการต ารวจในสังกัด 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดและรายละเอียดอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
- จัดท าฐานข้อมูลก าลังพล 

สว. ฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม 
 (งานปกครอง 1) 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 

 
 

มี.ค.61, ก.ย.61 
 
 

ต.ค.60-พ.ย.61 
 

 

ฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม (งานปกครอง 1) วิทยาลัยการต ารวจ 

 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

( 2) 
ภารกิจงาน 

( 3 ) 
เนื้องาน 

( 4 ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

( 5) 
ผู้รับผิดชอบ 

( 6 ) 
ห้วงเวลา 

( 7 ) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. 60-ก.ย.61 - งานด้านการ
ควบคุมพัสดุและ
สิ่งของหลวง 

- ควบคุมพัสดุและ
สิ่งของหลวงของ 
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม 

- จัดท าบัญชีเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ของ 
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม ในแต่ละไตรมาส 
 
- จัดท าบัญชีเบิกวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานของฝ่ายกิจการ
การฝึกอบรม 

สว. ฝ่ายกิจการการ
ฝึกอบรม 
 (งานปกครอง 1) 

ต.ค.60, ม.ค., 
เม.ย.,ก.ค.61 

 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.60, ม.ค., 
เม.ย.,ก.ค.61 

ฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม 

ต.ค. 60-ก.ย.61 - งานด้านการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ บช.ศ.
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2561 

- รายงานผล 
การด าเนินการตาม
แผนปฏบิัติราชการ บช.ศ.
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

- รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการ 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ บช.ศ.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
- รายงานผลการการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
บช.ศ.ประจ าปีงบประมาณ  
 

สว. ฝ่ายกิจการการ
ฝึกอบรม 
 (งานปกครอง 1) 

รอบ 6 เดือน 
(1ต.ค.-31มี.ค.) 
รอบ 9 เดือน 

(เม.ย.-30มิ.ย.) 
รอบ 12 เดือน 
(1ก.ค.-30ก.ย.) 

ฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม (งานปกครอง 2)  วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

( 2) 
ภารกิจงาน 

( 3 ) 
เนื้องาน 

( 4 ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

( 5) 
ผู้รับผิดชอบ 

( 6 ) 
ห้วงเวลา 

( 7 ) 
หน่วยงานรับ

เรื่อง 

-  ก่อนเปิด
หลักสูตรต่างๆ 
หนึ่งสัปดาห์ 

 

-  งานควบคุมอาคาร
หอพักผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม 
 

 

-  จัดเตรียมความพร้อม
ห้องพักให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ  
 

 

-  ตรวจสอบห้องพักในแต่ละชั้นว่ามี
อุปกรณ์ใดช ารุดหรือใช้งานได้หรือไม่ 
- แจ้งฝ่ายอ านวยการหรือหน่วยเกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมห้อง หรืออุปกรณ์
ภายในห้อง 
- ตรวจสอบห้องท่ีสามารถใช้งานได้ใน 
แต่ละชั้น 
- ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จากฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
ก่อนหลักสูตรเปิดประมาณ 3 วัน 
- ด าเนินการจัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ให้เข้าพักประจ าหมายเลขห้อง 
- แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและ 
ลงลายมือชื่อในวันรายงานตัวเข้ารับ 
การฝึกอบรม 

สว. ฝ่ายกิจการ
การฝึกอบรม 
 (งานปกครอง 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดห้องพักให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ตามระยะเวลาการ 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย 
การต ารวจ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม (งานทัศนศึกษา)  วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

( 2) 
ภารกิจงาน 

( 3 ) 
เนื้องาน 

( 4 ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

( 5) 
ผู้รับผิดชอบ 

( 6 ) 
ห้วงเวลา 

( 7 ) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ธ.ค.60 – ก.ย.61 น าผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ เดินทางไปศึกษา
ดูงานทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
 

- เพ่ือเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
- การเสริมสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจพอเพียง 
- การบริหารจัดการ 
- การป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรม 

1. จัดท าแผนการศึกษาดูงานใน
หลักสูตรต่างๆ  
2. ขออนุมัติแผนการศึกษาดูงานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 
3. ท าหนังสือประสานหน่วย 
ที่จะไปศึกษาดูงาน 
4. ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงาน 
5. ชี้แจงก าหนดการศึกษาดูงาน
และขออนุมัติในการศึกษาดูงานแก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6. เดินทางไปศึกษาดูงาน 
7.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสนอผล
การศึกษาดูงานพร้อม
เอกสารรายงาน 
8. เสนอผลการศึกษาดูงาน 

สว. ฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม 
 (งานทัศนศึกษา) 
 

ธ.ค.60 – ก.ย.61 วิทยาลัย 
การต ารวจ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม (งานกีฬาและนันทนาการ)   วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลาร
ปฏิบัติงาน 

( 2) 
ภารกิจงาน 

( 3 ) 
เนื้องาน 

( 4 ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

( 5) 
ผู้รับผิดชอบ 

( 6 ) 
ห้วงเวลา 

( 7 ) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

- การฝึก 
การแก้ปัญหา
เป็นกลุ่ม   
 
 
 
 
 
 
 
- การทดสอบ
สมรรถภาพ
ร่างกาย  
  
 
 

- น าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าฝึกการ
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆเข้าทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย 

- ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ปรับบุคลิกภาพและการปรับ 
ปรุงตนเอง ใน  3 มิติ  ได้แก่  
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา 
 
 
 
 
 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนการฝึกแก้ปัญหาในกลุ่มของ
หลักสูตรต่างๆ 
2. ท าหนังสือเชิญอาจารย์ 
3. โทรศัพท์ประสานอาจารย์ 
4.  ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการแต่ง
กายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5. แนะน าอาจารย์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6. ท ากิจกรรมตามที่อาจารย์แบ่งกลุ่ม 
7. ขอบคุณอาจารย์ผู้สอน 
 
1. ท าหนังสือเชิญอาจารย์ 
2. ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการแต่งกาย 
3. โทรศัพท์ประสานอาจารย์ 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพ 
5. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ 

สว. ฝ่าย
กิจการการ
ฝึกอบรม 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 
 
 
 
 
 
สว. ฝ่าย
กิจการการ
ฝึกอบรม 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 
 

- วันพฤหสับดีสัปดาห์แรก
ของการเปิดหลักสูตร 
ทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
- วันศุกร์สัปดาห์แรกของ
การเปิดหลักสูตร 
ทุกหลักสูตร 
 

วิทยาลัย 
การต ารวจ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม (งานกีฬาและนันทนาการ) วิทยาลัยการต ารวจ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

( 2) 
ภารกิจงาน 

( 3 ) 
เนื้องาน 

( 4 ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

( 5) 
ผู้รับผิดชอบ 

( 6 ) 
ห้วงเวลา 

( 7 ) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 - ข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด วตร.เข้า
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ร่างกาย 
 

- ข้าราชการต ารวจตั้งแต่
ระดับ ผบก. ลงมา 

 

1. จัดท าค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
ผู้รับผิดชอบในการทดสอบสมรรถภาพ 
2. หนังสือแจ้งเวียนให้กับข้าราชการ 
ต ารวจในสังกัดทราบค าสั่งและก าหนด 
3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ
ต ารวจ 
4. รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของข้าราชการต ารวจในสังกัด วตร.ให้กับ
ผู้บังคับบัญชาทราบผลการทดสอบ 
 

สว. ฝ่าย
กิจการการ
ฝึกอบรม 
(งานกีฬาและ
นันทนาการ) 
 
 

- ทดสอบปีละ  2 ครั้ง 
 

วิทยาลัยการต ารวจ 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) งานปกครอง 1  ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานปกครอง 1 
ฝ่ายกิจการการฝึกบรม 

-  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
   ราชการ 
-  น าเสนอผู้บังคับบัญชา  
พิจารณาสั่งการ 
- เวียนหนังสือให้งาน ต่างๆ 
ในสังกัดทราบและด าเนินการ  
-  ตอบหนงัสือราชการในภาพรวม
ของฝ่ายกิจการ 
การฝึกอบรม 
 

 
 

 
 

   
 

งานธุรการ 
        
 
 

งานก าลังพล 
งานด้านการด าเนินการ

แผนปฏิบัตริาชการ บช.ศ 

-  ควบคุมการลงช่ือมาปฏิบตัิ
ราชการของต ารวจในสังกัด 
- ควบคุมวันลาของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเลือน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดและรายละเอียดอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 - จัดท าฐานข้อมูลก าลังพล 

- จัดท าบัญชีเสนอความต้องการ
วัสดุ ครภุัณฑ์  
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม 
ในแต่ละไตรมาส 
- จัดท าบัญชีเบิกวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน 
  

- รวบรวมข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ บช.ศ.ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2561 
- รายงานผลการ 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ บช.ศ.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

   งานควบคุมพัสดุ            
   และสิ่งของหลวง  
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานปกครอง 2  ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.

งานควบคุมอาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

ตรวจสอบห้องพักในแต่ละชั้นว่ามอีุปกรณ์ใด
ช ารุดหรือใช้งานได้หรือไม ่

 

แจ้งฝ่ายอ านวยการหรือผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินการซ่อมแซมห้องหรืออุปกรณ์ภายในห้อง 

 

ตรวจสอบห้องที่สามารถใช้งานได ้
ในแต่ละชั้น 

 

แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและลงลายมือช่ือรับกุญแจ
ห้องพักในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

 

ด าเนินการจัดรายชื่อผู้เข้ารับการฝกึอบรม
ให้เข้าพักประจ าหมายเลขห้อง 

 

ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก
ฝ่ายบรหิารการฝึกอบรมก่อนหลักสูตรเปิด

ประมาณ 3 วัน 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร. 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 
2. ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการ

แต่งกาย 

 
1. ท าหนังสือเชิญอาจารย์ 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการ
ทดสอบสมรรถภาพ 

 

 
3. โทรศัพท์ประสานอาจารย์ 

 

5. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร. 

 
 

ข้าราชการต ารวจในสังกัด วตร. เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 
2. หนังสือแจ้งเวียนให้กับข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดทราบค าสั่งและ
ก าหนด 

 

 
 

1. จัดท าค าสัง่มอบหมายการปฏบิัติ
หน้าที่ใหก้ับผู้รบัผดิชอบในการ 

ทดสอบสมรรถภาพ 

4. รายงานผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายของข้าราชการ

ต ารวจในสังกัด วตร.ให้กับ
ผู้บังคับบญัชาทราบผลการทดสอบ 

 
3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ข้าราชการต ารวจ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม  วิทยาลัยการต ารวจ  

 
ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 
 
 
 

งานควบคุมอาคารหอพักผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาเป็นกลุ่ม  
(Walk rally) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
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งานวิชาการ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                 ๕๓๗ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 1 (ด้านงานธุรการ)  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  
 

 (1) 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. 
 

- งานด้านธุรการ  งานรับ - ส่ง และโต้ตอบ
หนังสือราชการของ 
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
วตร. 

- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการของ 
  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. 
- ตั้งแท่นให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
- เวียนหนังสือให้งานต่างๆ ในสังกัด 
  ทราบและด าเนินการ 
- ตอบหนังสือราชการในภาพรวมของ 
  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. 

งานวิชาการ 1 ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม 

  ต.ค. - ก.ย. 
 

ฝ่ายบริหารการฝึก 
อบรม วตร. 

 
ฝ่ายต่างๆ ในสังกัด 
วตร., กอจ.บช.ศ. 
ฝ่ายอ านวยการ 

วตร. 
ต.ค. - ก.ย. 

 
 

- งานด้านก าลังพล - รับผิดชอบงาน  
  ก าลังพล ของฝ่าย 
  บริหารการฝึก  
  อบรม วตร. 

- ควบคุมการลงชื่อมาปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม วตร. 
- ควบคุมวันลาต่างๆ  
- จัดประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ระดับ กก.รวมทั้งจัดเตรียมรายละเอียด  
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการ 
ประชุม  
- จัดท าบัญชีก าลังพล 

งานวิชาการ 1 ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม 

  ต.ค.  - ก.ย. 
 
 
  ต.ค.  - ก.ย. 
  มี.ค.,  ส.ค. 
 
 
   
ก.ย. 

ฝ่ายบริหารการฝึก 
อบรม วตร.  

 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 1 (ด้านงานธุรการ)  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  
 

 (1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. 
 

- งานด้านการ 
  ควบคุมพัสดุ 
  ครุภัณฑ์และ 
  สิ่งของหลวง 

- ควบคุมพัสดุ 
  ครุภัณฑ์และ 
  สิ่งของหลวงของ 
  ฝ่ายบริหารการ 
  ฝึกอบรม 

- จัดท าบัญชีสิ่งของหลวงของฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม วตร. 
- จัดท าบัญชีเสนอความต้องการ
วัสดุ -  ครุภัณฑ์ 4  ไตรมาส 
- จัดท าบัญชีเบิกวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน 

งานวิชาการ 1 
ฝ่ายบริหารการ

ฝึกอบรม 

  ต.ค. - พ.ย. 
 
  ต.ค., ม.ค.,  
  เม.ย., ก.ค. 
  พ.ย., ก.พ., 
  พ.ค., ส.ค. 

ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 

ต.ค. - ก.ย. - งานด้านการเงิน - บริหารงานการเงิน  
  ของฝ่ายบริหาร 
  การฝึกอบรม 

- จัดสวัสดิการข้าราชการต ารวจใน
สังกัดฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 

งานวิชาการ 1 
ฝ่ายบริหารการ

ฝึกอบรม 

 ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 1 (ด้านการปฏิบัติตามค ารับรองราชการ)  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  
 

 (1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. 
 

- งานด้านการ 
  ปฏิบัติการตาม 
  ค ารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการ 

- รายงานผลการ 
  ปฏิบัติราชการตาม 
  ค ารับรองการ 
  ปฏิบัติราชการ  
  (ตัวชี้วัดต่างๆที่ 
  งานวิชาการ 1  
  รับผิดชอบ) 

- จัดท าและรวบรวมข้อมูลรายละเอียด 
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการตามคู่มือ 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) 
 

งานวิชาการ 1 
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 

ต.ค. - ก.ย. 
 

ระดับ กก.- ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม 

ระดับ บก.-วตร. 
ระดับ บช. - บช.ศ. 

ต.ค. - ก.ย. 
 

  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด)  
 

   รอบ 6 เดือน 
  (ต.ค. - มี.ค.) 
  รอบ 9 เดือน 
  (เม.ย. - มิ.ย.) 
  รอบ 12 เดือน 
  (ก.ค. - ก.ย.) 

หน่วยงานระดับ บก. 
บช. ตร. (เจ้าภาพ) 

   - น าแฟ้มไปตรวจ 
 

  หน่วยงานระดับ บก. 
บช. ตร. (เจ้าภาพ) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 1 (ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา)  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  
 

 (1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. 
 
 

งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- เก็บรวบรวม  
  เอกสารหลักฐาน 
  กิจกรรมต่างๆ  
  ประกอบตัวบ่งชี้ใน 
  คู่มือการประกัน 
  คุณภาพการศึกษา 
  ภายใน ตร.ที ่
  ก าหนด 

- จัดท า Common Data Set 
- เก็บรวบรวม เอกสารหลักฐานในการ 
  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน วตร. ประจ าปี 
  

- ทุกหน่วยงานในสังกัด 
วตร. 
   

ปีงบประมาณ  
  256… 

วตร. 

ต.ค. - ก.ย. 
 
 
 

งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- ติดตาม 
  ความก้าวหน้าของ 
  การด าเนินการ 
  ประกันคุณภาพ 
  การศึกษาภายใน  
  256... 

- ประชุมคณะกรรมตรวจสอบและ 
  ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน เพ่ือตรวจสอบและติดตาม 
  ความคืบหน้าการด าเนินงานตามราย 
  ตัวบ่งชี้ที่มอบให้ฝ่ายต่างๆ ในสังกัด  
  วตร.รับผิดชอบ  
 

งานวิชาการ 1 ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม 

รอบ 6 เดือน 
(มี.ค.) 

รอบ 9 เดือน 
(มิ.ย.) 

รอบ 12 เดือน 
(ก.ย.) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 1 (ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  
 

 (1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

พ.ย. 
 

งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- ทบทวนค าสั่ง  
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการด้าน
ประกันคุณภาพ  

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดท า
เป็นค าสั่งเสนอ ผบก.วตร. ลงนาม และ
แจ้งให้หน่วยต่างๆ ทราบ 
 

งานวิชาการ 1 ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม 

พ.ย. วตร. 

พ.ย. งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- ทบทวนค าสั่งอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ประจ าปี  
 

- คัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมการตรวจ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน วตร. 

งานวิชาการ 1 ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม 

พ.ย. วตร. 

พ.ย. งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- วางแผนการ 
ด าเนินการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  
ของ วตร. ประจ า  
ปีงบประมาณถัดไป 
 

- จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม  
การด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน วตร. 
 

งานวิชาการ 1 ฝ่าย
บริหารการฝึกอบรม 

พ.ย. วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 1 (ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

 

 (1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

พ.ย. - ธ.ค. 
 

งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- จัดท าคู่มือการ 
  ประกันคุณภาพ 
  การศึกษาภายใน  

- ประสานขอรับคู่มือการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาภายใน ตร. ประจ าปี 
  งบประมาณ... จาก บช.ศ. เพ่ือเป็น 
  แนวทางในการด าเนินการจัดท า 
  คู่มือฯ ของ วตร. 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการ  
  ศึกษาภายใน วตร. ประจ าปี และ  
  แจกจ่ายให้ฝ่ายต่างๆ ในสังกัด วตร. 

งานวิชาการ 1 
ฝ่ายบริหาร 

การฝึกอบรม 

พ.ย. - ธ.ค. 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
การฝึกอบรม 

ต.ค. – ก.ย. 
 

งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- ให้ความรู้แก่ 
ข้าราชการต ารวจ วตร. 
เพ่ือด าเนินการตามคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- แจกจ่ายคู่มือฯ 
- ประชุมชี้แจง 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ด้านการประกัน  
  คุณภาพ (เปลี่ยนทุก 3 เดือน) 
- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  เพ่ือให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา   

งานวิชาการ 1 
ฝ่ายบริหาร 

การฝึกอบรม 

ม.ค. 
 
  ก.ย., ธ.ค.,   
  มี.ค., มิ.ย. 
  ส.ค. – ก.ย. 

วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 1 (ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ธ.ค. งานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- จัดท ารายงานการ 
  ประเมินตนเอง  
  (SAR) ประจ าปีงบ 
  ประมาณ  256…   
  ของ วตร. เพ่ือส่ง  
  บช.ศ. 

- รวบรวม และสรุปข้อมูลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามรายตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
และจัดท าร่าง รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามแบบท่ีก าหนดในคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปี 
- จัดประชุมพิจารณา ร่าง (SAR)  
 
- จัดท าหนังสือเสนอให้ ผบก.วตร.  
พิจารณาลงนาม และส่งรายงานการ 
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี ของ 
วตร. ส่ง บช.ศ  
- รอรับการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน จาก บช.ศ. 

งานวิชาการ 1 ฝ่าย
บริหารการ
ฝึกอบรม 

  ต.ค. - ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. - พ.ย. 
 
 
 

มี.ค. 

วตร. 
 
 
 
 

 
 
คณะกรรมการด าเนิน 
การประกันคุณภาพฯ 

 
 
 
 

บช.ศ. 
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เส้นทางเดินของงาน (Flow Chart) 

ของ งานวิชาการ 1 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านงานธุรการ 

- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
- ตั้งแท่นให้ผู้บังคับบัญชา 
  พิจารณาสั่งการ 
- เวียนหนังสือให้งานต่างๆ 
  ในสังกัดทราบและด าเนินการ 
 - ตอบหนังสือราชการในภาพรวม  
   ของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
 

 

    งานสารบรรณ 
 

      งานก าลังพล     การด าเนินการตามค า
รับรองการปฏิบตัิราชการ 

- ควบคุมการลงช่ือมาปฏิบตั ิ
  ราชการของต ารวจในสังกัด 
- ควบคุมวันลาของข้าราชการ 
  ต ารวจในสังกัด 
- จัดท าบัญชีเงินเดือนประกอบการ 
  พิจารณา เพื่อขอเลื่อนข้ัน 
  เงินเดือน 
- จัดท าบัญชีก าลังพล 

-  จัดท าบัญชสีิ่งของหลวง 
- จัดท าบัญชีเสนอความต้องการ 
  วัสดุ ครุภณัฑ ์
- จัดท าบัญชีเบิกวัสดุ อุปกรณ ์
   ส านักงาน 
  

- มอบหมายผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัด 
- ส าเนาคู่มือการปฏิบัตติามค า 
  รับรองการปฏิบตัิราชการ  
  ประจ าปี แจกจ่ายงานต่างๆ  
  ในสังกัด ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม   

งานควบคุมพัสดุ  
และสิ่งของหลวง 
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เส้นทางเดินของงาน (Flow Chart) 
ของงานวิชาการ 1 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  ประจ าปี 

  

 
 
 
 

ด าเนินงานตามนโยบายที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการด าเนินการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

- ศึกษาคู่มือค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
- มอบหมายผูร้ับผดิชอบระดับ กก. บุคคล 
- แต่งตั้งคณะด าเนินงานฯ  
- รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลการปฏิบัตริาชการตาม 
  แนวทางด าเนินการในคู่มือค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
- รายงานผลการปฏิบตัิราชการ (ตวัช้ีวัด) รอบ 6 เดือน  
  9 เดือน และ 12 เดือน 
- น าแฟ้มไปตรวจตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
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A 
 

A 
 

เส้นทางเดินของงาน (Flow Chart) 
ของงานวิชาการ 1 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  ประจ าปี  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฆ

สรุปผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา,

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และ
คณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการด าเนินการ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งช้ีฯ 
รวบรวมข้อมลูเอกสารหลักฐาน 

และกิจกรรมต่างๆ ที่ไดด้ าเนินงาน 
ใส่แฟ้มประกันคณุภาพ 

 

ให้ความรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่ข้าราชการต ารวจใน

สังกัด วตร. 

คณะกรรมการฯ 
ก ากับ ตรวจสอบ ตดิตาม ให้ค าแนะน า ผลการ

ด าเนินการรายตัวบ่งช้ีที่มอบหมายให้แต่ละฝ่ายฯ 
รับผิดชอบด าเนินการ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 256... 
งานวิชาการ 1 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  

  

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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 งานด้านธุรการ              

 - ลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือราชการ ของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม              
 - ตั้งแท่นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ             
 - เวียนหนังสือให้งานต่างๆ ในสังกัดทราบและด าเนินการ             
 - ตอบหนังสือราชการในภาพรวม ของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม             
 - ควบคุมการลงชื่อมาปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจในสังกัด             
 - ควบคุมวันลาต่าง ๆ ของข้าราชการต ารวจในสังกัด             
 - จัดประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและจัดเตรียมรายละเอียดอื่น ๆ  

  ที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการประชุม 
            

 - จัดท าบัญชีก าลังพล             
 - จัดท าบัญชีสิ่งของหลวง             
 - จัดท าบัญชีเสนอความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ ์4 ไตรมาส             
 - จัดท าบัญชีเบิกวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน             

2 ด้านการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
- รวบรวมข้อมูลตามคู่มือค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

            

 - รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (ตัวชี้วัด) ตามระยะเวลาที่ก าหนด             
 - น าแฟ้มไปตรวจตามห้วงเวลาที่ก าหนด             
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 256... 
งานวิชาการ 1 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  

 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา             
  - จัดท า Common Data Set             

 
- เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานในการด าเนินการประกันคุณภาพการ  
  ศึกษาภายใน วตร. ประจ าปีงบประมาณ   

            

 
- ติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านการประกัน  
 คุณภาพการศึกษาภายใน วตร. รอบ 6 เดือน  9 เดือน 12 เดือน   

            

 - ทบทวนและจัดท าค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน             

  
- จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภายใน วตร. ประจ าปี   

            

 - จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจ าปี              
 - ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตามคู่มือฯ             
 - จัดบอร์ดให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา             

 
- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
 การศึกษาแก่ข้าราชการต ารวจในสังกัด วตร.และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

            

 - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี ของ วตร. เพ่ือส่ง บช.ศ.             

  
- เตรียมความพร้อมรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 
  จาก บช.ศ. 
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งานวิชาการ 2 
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คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 2 (งานคัดเลือก) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

ปีงบประมาณ พ.ศ..... การคัดเลือกข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
ผู้ที่สมัครใจ และมี
คุณสมบัติครบถ้วนเข้า
รับการการฝึกอบรม 
หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
- หลักสูตร สว. 
- หลักสูตร ฝอ.ตร. 
- หลักสูตร ผกก. 
- หลักสูตร บตส. 

1. แผนการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ..... 

1. ฝอ.วตร. แจ้งแผนการ
ฝึกอบรม ฯ ให้ทุกหน่วย
ทราบและด าเนินการ  
 

ฝอ.วตร. เริ่ม 1 ต.ค...... ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
วตร. 

  2. ส ารวจผู้มีสิทธิเข้ารับการ
อบรมในทุกหลักสูตร (สว., 
ผกก., และ บตส.) 

1. รับนโยบาย 
2. มีหนังสือแจ้งไปหน่วย 
ต่าง ๆ ของ ตร. 

พ.ต.ต.หญิง 
รัชฎา  ฯ 
ส.ต.ต.หญิง  
ธิดารัตน์ ฯ 

ประมาณ 15 
ก.ย. ...   

ทุกหน่วยงานในสังกัด 
ตร. 

  3. ขออนุมัติ ตร. เปิดการ
ฝึกอบรมฯ ในแต่ละหลักสูตร 
(สว., ฝอ.ตร., ผกก., บตส. 
และ บรอ.) 
 

รวบรวมเอกสาร และข้อมูล
ต่างๆ เพื่อขออนุมัติ ตร.  
เปิดการฝึกอบรม 

พ.ต.ต.หญิง 
รัชฎา ฯ 

ก่อนเปิดการ
ฝึกอบรมฯ ในแต่
ละหลักสูตร 

ผบ.ตร. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๕๑ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 2 (งานคัดเลือก) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

  4. จัดสรรที่นั่งผู้มีสิทธิเข้ารับ
การฝึกอบรม แยกตามหน่วย 
(สว., ผกก. และ บตส.) 

1. รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
อบรมตามที่หน่วยต่าง ๆ จัดส่ง 
2. จัดสรรที่นั่งให้แต่ละหน่วย 
3. เสนอ ผบก.วตร. พิจารณา 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎา ฯ  
ส.ต.ต.หญิง  
ธิดารัตน์ ฯ 

1 สัปดาห์หลังจาก
รวบรวมรายชื่อจาก
หน่วยต่าง ๆ  
ของ ตร.  

ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด ตร. 

  5. แจ้งหน่วย ตร. พิจารณา
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ตามท่ี ตร. จัดสรรให้ พร้อมทั้ง
ให้ต้นสังกัดแจ้งข้าราชการ
ต ารวจที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
รับการฝึกอบรม 

1. ภายหลังพิจารณาสั่งการ 
2. แจ้งหน่วยต่าง ๆ คัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
3. เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎาฯ 
ส.ต.ต.หญิง  
ธิดารัตน์ ฯ 

2 สัปดาห์ ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด ตร. 

  6. ประชุมหน่วยขึ้นตรง
พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1. เวียนหนังสือเชิญประชุม 
2. เตรียมเอกสารการประชุม 
3. ประสาน ฝอ.วตร. ขอใช้ห้อง
ประชุม  

พ.ต.ต.หญิง รัชฎาฯ 
ส.ต.ต.หญิง  
ธิดารัตน์ ฯ 
 

2 สัปดาห์ 
 

วตร./ ฝ่ายบริหาร
การฝึกอบรม วตร. 

  7. แจ้งหน่วยขึ้นตรง ให้ส่งตัว
ข้าราชการต ารวจที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับการอบรม 

- มีหนังสือแจ้งหน่วยขึ้นตรง ในส่วน
ของหน่วยที่ได้รับการคัดเลือก ส่งตัว
ข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎาฯ 
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ 
 

1-2 สัปดาห ์
ก่อนหลักสูตรเปิด 

หน่วยขึ้นตรง 
ในสังกัด ตร. 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๕๒ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 2 (งานคัดเลือก) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

  8. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

1. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ให้ผู้รับผิดชอบใน วตร. 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. ท าบัญชีส าหรับการ
ลงทะเบียนรับตัว 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎา ฯ 
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ  
 

1 สัปดาห์ก่อนหลักสูตรเปิด 
 
 

วตร./ ฝ่ายบริหาร
การฝึกอบรม วตร. 

  9. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

- จัดท าค าสั่งเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 
- เสนอค าสั่ง ผบก.วตร. ลงนาม 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎา ฯ 
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ 

1 สัปดาห์ก่อนหลักสูตรเปิด วตร./ ฝ่ายบริหาร 
การฝึกอบรม วตร. 

  10. หลักสูตรเปิดการ
ฝึกอบรม 

1. รับรายงานตัว 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3. ประสานขอรายชื่อที่ถูกต้อง
จากเจ้าหน้าที่หลักสูตร  

พ.ต.ต.หญิง รัชฎา ฯ  
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ  
 

1 วันหลังจากหลักสูตรเปิด วตร./ ฝ่ายบริหาร 
การฝึกอบรม วตร. 

  11. ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ท าหนังสือถึง ทพ.สกพ.  
ขอความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
2. ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติฯ 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎา ฯ 
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ 
 

1 สัปดาห์หลังจากหลักสูตรเปิด ผบก.ทพ. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๕๓ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 2 (งานคัดเลือก) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับ
เรื่อง 

  11. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ท าหนังสือถึง ทพ.สกพ. ขอความ
อนุเคราะห์ใน 
การตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎาฯ 
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ 
 

1 สัปดาห์หลังจาก
หลักสูตรเปิด 

ผบก.ทพ. 

  12. จัดท าค าสั่งให้
ข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

- หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จ ท า
ค าสั่งฯ เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  
  หลักสูตร สว. และ ฝอ.ตร. 
ให้ ผบก.วตร. ลงนาม 
  หลักสูตร ผกก. และ บตส. 
ให้ ผบช.ศ. ลงนาม 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎา ฯ 
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ 

1 สัปดาห์หลังจาก
ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จ 

วตร./ ฝ่าย
บริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

  13. จัดท าประกาศนียบัตร 
เสนอ ผบก.วตร. / ผบช.ศ. 
/ ผบ.ตร. ลงนาม   

1. มีหนังสือถึง ฝอ.วตร. ขอสนับสนุน
ปกฯ และการท าประกาศนียบัตร 
2. เสนอ ผบก.วตร. / ผบช.ศ. / ผบ.ตร. 
ลงนามในประกาศฯ 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎา ฯ 
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ 

2 สัปดาห์ ก่อนปิดการ
ฝึกอบรม ในหลักสูตร 
สว. และ ฝอ.ตร. 
1 เดือน ก่อนปิดการ
ฝึกอบรม ในหลักสูตร 
ผกก. และ บตส. 

วตร./ ฝ่าย
บริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๕๔ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิชาการ 2 (งานคัดเลือก) ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

  14. จัดท าหนังสือส่งตัวกลับ 1. 1. จัดท าหนังสือส่งตัวกลับแยก 
2. แต่ละหน่วย 

2. เสนอ ผบก.วตร. ลงนาม 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎาฯ 
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ 

1 สัปดาห์ ก่อนปิด
การฝึกอบรม 

วตร./ ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

  15. จัดท าประกาศรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

- จัดท าประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรม เสนอ ผบก.วตร. ลง
นาม 

พ.ต.ต.หญิง รัชฎาฯ 
ส.ต.ต.หญิง  
ธิดารัตน์ ฯ 

ประกาศฯ มีผล  
ณ วันสุดท้ายของ
การฝึกอบรม 

วตร./ ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

  16. ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้น
สังกัด 

- ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม พ.ต.ต.หญิง รัชฎาฯ 
ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ฯ 

วันสุดท้ายของการ
ฝึกอบรม 

ทุกหน่วยงานในสังกัด 
ตร. ที่ส่งข้าราชการ
ต ารวจมาเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ : รายละเอียดการด าเนินการแต่ละขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                555 
 

 

แผนการฝึกอบรม ประจ าปี.... 

ส ารวจผู้มสีิทธิเข้ารับ 
การฝึกอบรม 

ขออนุมัติเปิด 
การฝึกอบรม 

จัดสรรที่น่ังผู้มสีิทธิ 
ให้แต่หน่วย 

จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

พิจารณาหน่วยข้ึนตรง และ 

แจ้งให้ส่งตัวเข้าอบรม 

หลักสตูรเปดิการฝึกอบรม 

จัดท าค าสั่งเข้ารับการ 
ฝึกอบรม 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

จัดท าประกาศนียบัตร  จัดท าหนังสือส่งตัวกลับ 

ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม 

ส่งตัวกลับ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

การคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว., ฝอ.ตร., ผกก. และ บตส. 

 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๕๗ 
 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๕๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม (งานวิชาการ 3)  วิทยาลัยการต ารวจ  
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจ 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

4 สัปดาห์ จัดท าตารางการ
ฝึกอบรม 

จัดท าตารางการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ตาม
แผนการฝึกอบรม 
วตร. 

1. ประสานกลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.        
ขอโครงสร้างหลักสูตร 

2. จัดท าร่างตารางสอนส่งให้ 
กอจ.บช.ศ.แก้ไข 

3. จัดท าตารางสอนตามที่ กอจ.บช.
ศ.แก้ไข เพื่อขออนุมัติ ผบก.วตร. 

4. เวียนตารางสอนให้ทุกหน่วยที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

 งานวิชาการ 3  
ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

ก่อนการเปิดการ
ฝึกอบรม 1 

เดือน 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

ทุกสับดาห์ จัดท าตารางการ
ฝึกอบรมราย
สัปดาห์ 

จัดท าตารางการ
ฝึกอบรมประจ า
สัปดาห์ ระบุ วัน
เวลา ชื่อวิชา และ
ชื่ออาจารย์ผู้สอน 

1.จัดพิมพ์ตารางรายสัปดาห์ตาม
รายชื่อวิชาและอาจารย์ผู้สอนที่
ได้รับจากใบสั่งเชิญอาจารย์ ของ 
กอจ.บช.ศ. 

งานวิชาการ 3  
ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

ก่อนการเรียน
การสอน 1 

สัปดาห์ 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๕๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม (งานวิชาการ 3)  วิทยาลัยการต ารวจ  
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจ 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 สัปดาห์ แต่งตั้งอาจารย์
และครูผู้สอน 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
และครูผู้สอนของแต่ละ
หลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

1. ประสานกลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ. ขอรายชื่อ
อาจารย์ในแต่ละวิชาและหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

2. ท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนใน
หลักสูตร....ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

   เสนอ ผบช.ศ.ลงนาม 
3. เวียนค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ให้ทุกส่วนที่

เกี่ยวข้องทราบ 

งานวิชาการ 3 
ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

ภายในสัปดาห์แรก
ของการฝึกอบรม 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

1 สัปดาห์ แต่งตั้งอาจารย์
และครูผู้สอน 
เพ่ิมเติม 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์และครูผู้สอนของ
แต่ละหลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
เพ่ิมเติม 

1. รวบรวมรายชื่ออาจารย์และครูผู้สอนที่มี
การเชิญมาสอนเพ่ิมเติมจากที่มีในค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ..... 

2. ท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนใน
หลักสูตร....ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
เพ่ิมเติม เสนอ ผบก.วตร.ลงนาม 

งานวิชาการ 3 
ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

เดือนละ 1 ครั้ง  
ใน 1 หลักสูตร 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม (งานวิชาการ 3)  วิทยาลัยการต ารวจ  

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจ 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

2 สัปดาห์ จัดท าหนังสือ
เชิญ ครู - 
อาจารย์ 

จัดท าหนังสือเชิญ 
อาจารย์ และ
หนังสือขอ
อนุญาต
หน่วยงานต้น
สังกัดของอาจารย์ 
อย่างเป็นทางการ 

1. ประสานกลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.    
ขอใบเชิญอาจารย์ที่ระบุ 
หลักสูตร วันเวลาที่สอน ชื่อ
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เลขา 
ตลอดถึงหน่วยงานต้นสังกัด(กรณี
ให้ขออนุญาตหน่วยงาน) และ
สถานที่จัดส่งหนังสือ 

2. ประสานกลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.    
ขอขอบเขตวิชา 

3. ส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ 
 
 
 
 

งานวิชาการ 3  
ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

ก่อนการเรียน
การสอนอย่าง
น้อย 2สัปดาห์ 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม (งานวิชาการ 3)  วิทยาลัยการต ารวจ  
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจ 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

4 สัปดาห์ ด าเนินการสอบ 
ด้านวิชาการ 

แจ้งก าหนดการสอบ
ด้านวิชาการ และ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบด้าน
วิชาการ 

1.แจ้งเวียนก าหนด วันเวลา สถานที่สอบในแต่ละ
หลักสูตรและค าชี้แจงการสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
ด้านวิชาการ 

3. เวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
ด้านวิชาการ ให้ทุกหน่วยในสังกัด วตร. ทราบ 

4.ประสานขอข้อสอบฉบับสมบูรณ์จาก กอจ.บช.ศ. 
เพ่ือจัดส่งให้ คณะกรรมการจัดท าส านเนาข้อสอบ  

5.จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ กระดาษค าตอบ  
6.รอรับข้อสอบ อุปกรณ์การสอบและกระดาษ 
  ค าตอบหลังการสอบเสร็จสิ้น จากเจ้าหน้าที่คุมสอบ  
7. ตรวจคะแนนการสอบด้านวิชาการเฉพาะแบบ
ปรนัย ส่งให้ กอจ.บช.ศ. 

 

งานวิชาการ 3 
ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรมวตร. 

ก่อนการสอบอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ 

 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม (งานวิชาการ 3)  วิทยาลัยการต ารวจ  
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจ 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 สัปดาห์ ด าเนินการสอบเสริม ก าหนด วันเวลาสถานที่ 
สอบเสริมให้ผู้สอบเสริม
และ ผู้คุมสอบทราบ และ
ด าเนินการสอบเสริม 

1. ประสานกลุ่มงานอาจารย์ขอผล
คะแนนแต่ละวิชาหลักสูตรต่างๆ 
และรายชื่อผู้ขาดสอบ, ผู้สอบไม่
ผ่านเกณฑ์การวัดผล 

2. ก าหนดวันเวลา สถานที่ ในการ
สอบเสริม  

3. ประสาน กอจ.บช.ศ.เพื่อขอ
ข้อสอบเสริม 

4. ตรวจข้อสอบเสริมเฉพาะข้อสอบ
ปรนัยและส่งผลคะแนนสอบเสริม
ให้ กอจ.บช.ศ. 

 

งานวิชาการ 3 
ฝ่ายบริหาร 

การฝึกอบรม วตร. 

ภายหลังได้รับแจ้งผล
การสอบ 1 สัปดาห์ 
โดยประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 
การฝึกอบรม 

วตร. 

12 เดือน รวบรวมสถิติการ
บรรยายของวิทยากร  
ครู อาจารย์ ประจ าปี 

บันทึกสถิติการบรรยาย
ของวิทยากร ครู อาจารย์ 

บันทึกรายชื่อวิทยากร และ
หลักสูตรการบรรยายของวิทยากร 
ครู อาจารย์ แต่ล่ะท่าน 
 

งานวิชาการ 3 
ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

เริ่มเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรแรกของปี 
จนถึงหลักสูตรสุดท้าย
ของปีงบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 
การฝึกอบรม 

วตร. 
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- ด าเนินการสอบด้าน
วิชาการ 

- ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ     
  คุมสอบ 
 

- เสนอ ผบก.วตร. อนุมัติ 

- ด าเนินการสอบ 
- ตรวจคะแนนสอบด้านวิชาการ 

ส่งผลคะแนนไป กอจ.บช.ศ. 

จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 
ครู - อาจารย์  

จัดท ารายชื่อวิทยากรที่ 
มาบรรยายประจ าปี 

- เสนอ ผบก.วตร.  
   พิจารณาลงนาม 

ส่งหนังสือเชิญวิทยากร 

- รวบรวมรายชื่อจาก
หนังสือเชิญวิทยากร 

สถิติข้อมูลการบรรยาย
ของวิทยากรประจ าปี 

A 

แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ วตร.  

เส้นทางเดินของงาน Work Flow งานวิชาการ 3 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  

- จัดท าร่างตารางการ   
ฝึกอบรม(ตารางสอน) 

 

- ส่งร่างตารางสอนไป กอจ. 
พิจารณาและแก้ไข 

- เสนอขออนุมัติตารางสอน 

แจ้งเวียนตารางสอน 

ร่างค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร  
คร-ูอาจารย์  

- เสนอ ผบช.ศ./ผบก.วตร. 
   พิจารณาอนุมัติ 

ส่งค าสั่งไป กอจ.บช.ศ. 
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ปฎิทินการปฎิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 

งานวิชาการ 3  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  
 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ประสานงานกับกลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

1 น าโครงสร้าง หลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติจาก ตร.แล้วมา 
จัดท าตารางการฝึกอบรม (ตารางสอน) 

            

2 
แต่งตั้งครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            

3 
เวียนตารางสอนรายสัปดาห์ 

            

4 จัดท าหนังสือเชิญ ครู อาจารย์ อย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มงาน
อาจารย์ 
บช.ศ.ได้ติดต่อประสานงานไว้แล้ว 

            

5 ด าเนินการจัดสอบด้านวิชาการโดยแจ้งก าหนดการสอบ ท าค าสั่ง 
คณะกรรมการคุมสอบ ตรวจคะแนนการสอบ แจ้งผลคะแนน 
การสอบให้ กอจ.บช.ศ.ตามล าดับ 

            

6 ด าเนินการสอบเสริม 
ตรวจคะแนนการสอบเสริม แจ้งผลคะแนนเสริม ให้ กอจ.บช.ศ.
ตามล าดับ 

            

7 รวบรวมข้อมูล/สถิติการบรรยายของวิทยากรประจ าปี             

มิ.ย.2555 
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งานประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๖๕ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 ต.ค.60–30 ก.ย.61 1. งานวัดผล - รายงานบัญชีแสดงผล
การศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร เพ่ือให้ ตร.  

1. ขออนุมัติแต่งตั้ง 
คณะกรรมการวัดผลการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ  

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง  
วิมลพรรณ 
ร.ต.อ.หญิง ปัทมาภรณ์ 
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อัญชลี 
ด.ต.หญิง ทิวาพร 

ภายในสัปดาห์ที่ 3 
ของการฝึกอบรม 

-ผบ.ตร.,ทพ.สกพ., 
สศป. 
- หน่วยงานของ 

 ทราบ 
- จัดท าหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา 
รายบุคคลในแต่ละ 

2. จัดท าหนังสือขอรายชื่อ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ถูกต้องจาก 
ผอ.หลักสูตรต่าง ๆ 

 ภายในสัปดาห์ที่ 3 
หลังจากเปิดการ
ฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม 

 หลักสูตร เพ่ือแจ้งให้กับ
หน่วยงานของผู้ส าเร็จ 

3. จัดท าแบบประเมินบุคลิกภาพ
โดยเพื่อนร่วมรุ่น 

 ภายในเดือน ต.ค.
ของทุกปี 

 

 การฝึกอบรมทราบ 4. แจกแบบประเมินบุคลิกภาพผู้
เข้ารับการฝึกอบรม (โดยเพื่อน
ร่วมรุ่น)  

 ก่อนเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมของแต่ละ
หลักสูตร 

 

   5. รวบรวมคะแนน ของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
ได้รับจากกลุ่มงานอาจารย์เพ่ือ
ประมวลผลคะแนน  

 ก่อนเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรมของแต่ละ
หลักสูตร 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 2. งานประเมินผล รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชา 
- การประเมินความคิดเห็น
ก่อนและหลัง 

1. ขออนุมัติวิธีการประเมินผลและ
ติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของ วตร. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง วิมล
พรรณ 
ร.ต.อ.หญิง ปัทมาภรณ์ 

หลังจาก ตร. อนุมัติเปิด
การฝึกอบรม 

ผบช.ศ., กอจ.บช.ศ., 
สศป.,หน่วยงานใน
สังกัด วตร. 

  การฝึกอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือ 

2. จัดท าแบบประเมินวิทยากร,ประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

 ภายในเดือน ต.ค. 
ของทุกปี 

 

  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- การประเมินภาพรวมการ
ฝึกอบรม 
- การประเมินวิทยากร 

3. ประมวลผลแบบประเมินดังนี้ 
3.1 แบบประเมินความคิดเห็นก่อนและ
หลังการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 
 

 ก่อนการฝึกอบรม 
ภายในสัปดาห์ที่ ๑  
ของแต่ละหลักสูตร 
หลัง การฝึกอบรม 
ภายในสัปดาห์ที่ ๓  
ของแต่ละหลักสูตร 

 

   3.2 แบบประเมินภาพรวมการฝึกอบรม 
 

 ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ก่อน
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ของแต่ละหลักสูตร 
(ตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   3.3 แบบประเมินวิทยากร  ภายใน 1 เดือน หลังจาก
จบการฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตร 

 

 3. งานติดตามผล 
การฝึกอบรม 

รายงานผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
- การติดตามส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาของ 

1. ขออนุมัติวิธีการประเมินผลและติดตามผล
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆของ วตร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง 
วิมลพรรณ 
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง 
อัญชลี 
 

หลังจาก ตร. อนุมัติเปิดการ
ฝึกอบรม 

ผบช.ศ., กอจ.บช.ศ., 
สศป.,หน่วยงานใน
สังกัด วตร. 

  ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ 

2. จัดท าแบบสอบถามการติดตามผลการ
ฝึกอบรม 

 ภายในเดือน ต.ค.ของทุกปี  

  - การติดตามส าหรับ
เพ่ือนร่วมงานของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ 

3. จัดส่งแบบสอบถามพร้อมแนบซองเอกสาร
ติดดวงตราไปรษณียากรเพ่ือส่งแบบสอบถาม
ให้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับคืน วตร. 

 ภายใน 2-3 เดือน หลังจาก
จบการฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตร 

 

   
 

4. ประมวลผลแบบประเมินดังนี้ 
4.1 แบบประเมินติดตามส าหรับผู้บังคับบัญชา
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
4.2 แบบประเมินติดตามส าหรับเพื่อนร่วมงาน
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

 ภายใน 1 เดือน หลังจาก
ได้รับแบบสอบถามคืนมา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 4. งานอื่น ๆ  
ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

1. งานธุรการ วินัย 
และก าลังพล 

- จ าแนกหนังสือ 
- ลงทะเบียนรับ 
- จัดเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ 
สั่งการ 

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง วิมลพรรณ 
ร.ต.อ.หญิง ปัทมาภรณ์ 
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อัญชลี 
ด.ต.หญิง ทิวาพร 

ตลอดทั้งปีงบประมาณ งานวิชาการ 1 
เพ่ือรวบรวมจัดส่ง 

ฝอ.วตร. 

  2. งานการเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ 

- ส ารวจความต้องการใช้พัสดุ 
- จัดเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ 
สั่งการ 

 ตลอดทั้งปีงบประมาณ งานวิชาการ 1 
เพ่ือรวบรวมจัดส่ง 

ฝอ.วตร. 
  3. งานควบคุมภายใน

ตามระเบียบ คตง. 
- ลงทะเบียนรับ 
- จัดเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามใน
หนังสือส่ง 

 ภายใน 90 วัน หลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

งานวิชาการ 1 
เพ่ือรวบรวมจัดส่ง 

ฝอ.วตร. 
  4. งานยุทธศาสตร์

และแผน 
- ลงทะเบียนรับ 
- จัดเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามใน
หนังสือส่ง 

 ภายในระยะเวลาที่  
บช.ศ.ก าหนด 

งานวิชาการ 1 
เพ่ือรวบรวมจัดส่ง 

ฝอ.วตร. 
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ตร. อนุมัติเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. รายงานบญัชีแสดงผลการศึกษาของ 
แต่ละหลักสูตร ให้ ตร.ทราบ 

2. จัดส่งหลักฐานแสดงผลการศึกษา
รายบุคคลในแต่ละหลักสูตร แจ้ง

หน่วยงานของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมทราบ 

Flow Chart เรื่อง งานวัดผล ของงานประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
วัดผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  

2. จัดท าหนังสือขอรายชื่อผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมที่ถูกต้องจาก ผอ.หลักสูตรต่าง ๆ 

3. จัดท าแบบประเมิน
บุคลิกภาพโดยเพื่อนร่วมรุ่น 

 

4. แจกแบบประเมินบคุลิกภาพผู้เข้า
รับการฝึกอบรม (โดยเพื่อนร่วมรุ่น) 

 

5. รวบรวมคะแนนของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อประมวลผลคะแนน  
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ตร. อนุมัติเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชา (เป็นรูปเลม่) 
- การประเมินความคดิเห็นก่อนและหลังการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตฯ 
- การประเมินภาพรวมการฝึกอบรม 

- การประเมินวิทยากร 

Flow Chart เรื่อง งานประเมินผล ของงานประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขออนุมัติวิธกีารประเมินผลและติดตามผล
การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ของ วตร. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561  

2. จัดท าแบบประเมินวิทยากร,ประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตฯ 

3. ประมวลผลแบบประเมินดังนี้ 
3.1 แบบประเมินความคิดเห็นก่อนและหลังการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตฯ 
3.2 แบบประเมินภาพรวมการฝึกอบรม 

3.3 แบบประเมินวิทยากร 
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ตร. อนุมัติเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายงานผลเสนอผู้บงัคับบญัชา (เป็นรูปเล่ม) 
- การติดตามส าหรับผู้บงัคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงานของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  

Flow Chart เรื่อง งานติดตามผลการฝึกอบรม ของงานประเมินผล ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขออนุมัติวิธกีารประเมินผลและติดตามผล
การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ของ วตร. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561  
 

2. จัดท าแบบสอบถามการติดตามผล 
การฝึกอบรม 

3. จัดส่งแบบสอบถามพร้อมแนบซองเอกสาร
ติดดวงตราไปรษณียากรเพื่อส่งแบบสอบถามที่

กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับคืน วตร. 
 

4. ประมวลผลแบบประเมินดังนี้ 
4.1 แบบประเมินติดตามส าหรับผู้บังคับบัญชา

ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
4.2 แบบประเมินติดตามส าหรับเพื่อนรว่มงาน
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ 
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งานส่งเสรมิวิชาการ ฝา่ยวิทยบริการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิทยบริการ  วิทยาลัยการต ารวจ 

 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ เดือน 1. จัดท าแผน
ปฏิบัติงานเพื่อ
ก าหนดกรอบ
การส่งเสริม
บริการ
วิชาการ 

๑. การจัดการประชุม/การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ    

๒. โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ                

๓. โครงการการฝึกอบรมด้าน
ภาษาต่างประเทศ                 

๔. ก าหนดและเสนอความต้องการ
อุปกรณ์การฝึกอบรมและ
เทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ            

๕. ก าหนดและเสนอความต้องการ
อุปกรณ์การฝึกอบรมและ
เทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

๑. ประชุมฝ่ายวิทยบริการเพ่ือปรึกษา หารือ 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี   

๒. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ
ภารกิจ        

๓. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท ากรอบการด าเนินการ
ในแต่ละภารกิจตามความเหมาะสม                 

๔. จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

พ.ต.ท.สักก์สีห์  
ศิริศักดิ ์
ร.ต.อ.สุเจตน์   
ลิ่มสกุล 
ร.ต.ท.หญิง สม
จิตร วงศ์อภัย 
 

ทุก ๑ ปี งานส่งเสริม
วิชาการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิทยบริการ  วิทยาลัยการต ารวจ 

 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ วัน  
ต่อ เอกสาร  

๑ ชุด 

2. จัดท าส าเนา
เอกสาร ต ารา 
พัฒนาการผลิต
และบริการสื่อ
มัลติมีเดีย 

- เอกสาร 
ประกอบการบรรยาย
ของวิทยากรใน
หลักสูตรต่าง ๆ   
- เอกสารด้านธุรการ  
ที่ใช้ในการด าเนินงาน
และจัดการฝึกอบรม
ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในสังกัด วตร. 

๑. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการขอ
จัดท าเอกสาร             
๒. ส่งแบบฟอร์มการขอจัดท าเอกสาร
พร้อมต้นฉบับเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ 
(ก่อนวันขอรับเอกสารไม่น้อยกว่า ๗ วัน)      
๓. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร                                 
    - ความถูกต้องของเอกสาร       
    - จ านวนเอกสารที่ขอจัดท า       
    - วัน เวลา ขอรับเอกสาร    
๔. ลงทะเบียนในหนังสือจัดท าเอกสาร                        
๕. จัดท าส าเนาเอกสาร        
6. จัดเรียงเอกสาร, จัดท ารูปเล่มเอกสาร                          
7. เก็บส าเนาเอกสารที่จัดท าไว้ ๑ ฉบับ                            
8. แยกเอกสารที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อรอผู้ส่ังท ามารับเอกสาร                        
   

    
   

ผู้ขอจัดท าเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

ร.ต.อ.สุเจตน์  ลิ่มสกุล 
ร.ต.ท.หญิง สมจิตร  

วงศ์อภัย 
เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสาร 

 
 

๑ ต.ค.–๓๐ ก.ย. 
 

 

งานส่งเสริมวิชาการ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                 575 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิทยบริการ  วิทยาลัยการต ารวจ 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   9. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
10. เซ็นชื่อรับเอกสาร ในใบขอจัดท าเอกสารที่
ส่งมาพร้อมกับต้นฉบับและรับต้นฉบับคืน 
11. จัดเก็บใบขอจัดท าเอกสารที่ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วเข้าแฟ้มใบจัดท าเอกสาร 
12.ลงช่ือในหนังสือขอจัดท าเอกสารว่าผู้ขอ   
จัดท าเอกสารได้รับเอกสารไปเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ขอจัดท าเอกสาร 
 

ร.ต.อ.สุเจตน์  ลิ่มสกุล 
ร.ต.ท.หญิง สมจิตร 

วงศ์อภัย 
เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสาร 

  

๑ สัปดาห์ 2. การควบคุมดูแล
รักษาอุปกรณ์การ
ฝึกอบรมและ
เทคโนโลยีของศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและศูนย์
ฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ 

ควบคุมและดูแลรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ  
ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

๑. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆภายในศูนย์                         

๒. หากตรวจพบปัญหาหรือความเสียหายที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานใน
สมุดบันทึกการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ 
ประจ าของแต่ละศูนย์ฯ   

๓. กรณีสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ให้แจ้ง
ให้บริษัทผู้ดูแลทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ต่อไป 

พ.ต.ท.สักก์สีห์ ศิริศักดิ์ 
ร.ต.อ.สุเจตน์  ลิ่มสกุล 
ร.ต.ท.หญิง สมจิตร  
วงศ์อภัย 
 

ทุก ๆ  
๑ เดือน 

งานส่งเสริม
วิชาการ 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                 ๕๗๖ 
 

 

ด าเนินการแก้ไขทันที 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณ์การฝึกอบรมและ
เทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และศูนย์ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ 
โ ส่งเสริมการบริการวิชาการ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพความ
พร้อมใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

9 

เกิดปัญหา ช ารุด เสียหาย 

บันทึกผลการตรวจสอบ 

 

บริษัทผู้ดูแล 
แจ้ง 

ไม่สามารถ
แก้ไขเองได้ 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                 ๕๗๗ 
 

 

การประชุมฝ่ายวิทยบริการ 

 

มอบหมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท ากรอบการ
ด าเนินการในแต่ละภารกิจ 

 

จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อก าหนดกรอบการ
ส่งเสริมการบริการวิชาการ 

9 

ตัดสินใจก าหนดภารกจิ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                 ๕๗๘ 
 

กรอกแบบฟอร์ม 
การขอจัดท าเอกสาร 

กรอกแบบฟอร์ม 
การขอจัดท าเอกสาร 

กรอกแบบฟอร์ม 
การขอจัดท าเอกสาร 

กรอกแบบฟอร์ม 
การขอจัดท าเอกสาร 

กรอกแบบฟอร์ม 
การขอจัดท าเอกสาร 

กรอกแบบฟอร์ม 
การขอจัดท าเอกสาร 

กรอกแบบฟอร์ม 
การขอจัดท าเอกสาร 

งานส่งเสรมิวิชาการ ฝา่ยวิทยบริการ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าส าเนาเอกสาร ต ารา 
พัฒนาการผลิตและบริการสื่อมัลติมีเดีย 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                 ๕๗๙ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256... 
งานส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิทยบริการ วิทยาลัยการต ารวจ 

 
 

ล าดับที่ 
 

รายการ/ กิจกรรม 
พ.ศ. 256... พ.ศ. 256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ 
 

จัดท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดกรอบ
การส่งเสริมบริการวิชาการ 

            

 

๒ จัดท าส าเนาเอกสาร ต ารา พัฒนาการ
ผลิตและบริการสื่อมัลติมีเดีย 

            

๓ การควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณ์การ
ฝึกอบรมและเทคโนโลยีของศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ 
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ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
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คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๘๑ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (1)  วิทยาลัยการต ารวจ 

 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. 
 

งานด้านธุรการ งานรับ - ส่งและ
โต้ตอบหนังสือราชการ
ของฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา วตร. 

1. ลงทะเบียนหนังสือรับ – สง่ หนังสือราชการ
ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
2. ตั้งแท่นให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
3. เวียนหนังสือส าคัญให้หน่วยงานต่างๆ  
ในสังกัดทราบ และด าเนินการ 
4. ตอบหนังสือราชการในภาพรวมของฝ่ายวิจัย
และพัฒนา  

งานวิจัยและพัฒนา (1) ต.ค. - ก.ย. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 

1 วัน 
 

1 - 2 วัน 
 

1 วัน 

งานด้านธุรการ กรณีเป็นงานประจ าที่มี
ก าหนดระยะเวลา
รายงาน 

1. ด าเนินการตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องฯ 
2. จัดท าหนังสือราชการ เสนอผู้บังคับบัญชา 
ตรวจร่างตามล าดับชั้น  จนถึงผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าหน่วยงานลงนาม 
3. เมื่อผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ออกเลขทะเบียนส่งหนังสือ 
และน าส่งหนังสือราชการดังกล่าวต่อไป มีลดเวลา
การด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 กรณีได้รับ
ข้อมูลครบถ้วนก่อนครบก าหนดรายงาน 

งานวิจัยและพัฒนา (1) 1 วัน 
 

1 - 2 วัน 
 

1 วัน 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๘๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (1)  วิทยาลัยการต ารวจ 
 

  

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ทันทีท่ีได้รับ
หนังสือ 

งานด้านธุรการ กรณีเป็นงานเร่งด่วน 
เช่น ด่วน ด่วนมาก 
ด่วนที่สุด 

1. ลงเลขทะเบียนหนังสือรับ (ภายนอกหรือ
ภายในแล้วแต่กรณี) 
2. ตั้งแท่นให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
3. ด าเนินการตามสั่งการ แล้วจัดท าหนังสือ
ราชการ เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจร่าง
ตามล าดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชาหัวหน้า
หน่วยงานลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
4. ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง (ภายนอก
หรือภายในแล้วแต่กรณี) น าส่งหนังสือ
ราชการดังกล่าวต่อไป 
5. กรณีรับงานเร่งด่วนดังกล่าวเพ่ือความ
รวดเร็ว  ให้ลดขั้นตอนตามข้อ 2 เมื่อเสร็จ
จากข้ันตอนที่ 1 แล้ว ให้แยกงานให้ฝ่ายที่
รับผิดชอบด าเนินการ 
 

งานวิจัยและพัฒนา (1) ทันทีท่ีได้รับ
หนังสือ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๘๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (1)  วิทยาลัยการต ารวจ 

 

  

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. งานด้านก าลังพล รับผิดชอบด้านก าลัง
พลของ ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา วตร. 

1. ควบคุมการลงชื่อมาปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
2. ควบคุมวันลาต่างๆ ของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัด 
3. จัดท าบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดและ 
    รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

งานวิจัยและพัฒนา (1) ต.ค. - ก.ย.  
(มี.ค. , ก.ย.) 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 

ต.ค. - ก.ย. งานด้านการ
ควบคุมพัสดุและ

สิ่งของหลวง 

ควบคุมพัสดุและ
สิ่งของหลวงของฝ่าย
วิจัยและพัฒนา วตร. 

1. ตรวจสอบท าบัญชีสิ่งของหลวงของฝ่าย
วิจัยและพัฒนา  
2. จัดท าบัญชีเสนอความต้องการวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
3. จัดท าบัญชีเบิกวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน
ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

งานวิจัยและพัฒนา (1) ต.ค. - ธ.ค. 
ม.ค. - มี.ค. 
เม.ย. - มิ.ย. 
ก.ค. – ก.ย. 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
วตร. 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๕๘๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (2)  วิทยาลัยการต ารวจ 

 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. งาน
ประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ผลงานวิจัย 
บทความทางวิชาการ 
ของครู-อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
อบรม 

1. จัดท าหนังสือในนาม ผบก.วตร. ขอผลงานวิจัย
บทความทางวิชาการ  เพ่ือน ามาประชาสัมพันธ์ที่
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
2. เมื่อได้รับงานวิจัย บทความทางวิชาการแล้วท า
หนังสือน าส่งฝ่ายวิทยบริการ วตร. ลงเว็บไซต์  
และน าเก็บไว้ในห้องสมุด วตร. 

งานวิจัยและพัฒนา (2) ต.ค. - ก.ย. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 

ต.ค. - ก.ย. จัดท าฐานข้อมูล
งานวิจัย 

งานวิจัย บทความทาง
วิชาการ เอกสาร ต ารา
ในรูปแบบองค์ความรู้ 
(Knowledge Base) 

- จัดท าฐานข้อมูลด าเนินการอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยและพัฒนา (2) ต.ค. - ก.ย. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 

ต.ค. - ก.ย. งานสรรหา
ผลงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ 

สืบค้นข้อมูลด้าน
งานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1. สืบค้นหาข้อมูลด้านงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต 
2. ท าหนังสือขอผลงานวิจัยทั้งด้านต่างๆ จาก 
ผบก.วจ.สยศ.ตร., กอจ.บช.ศ. 
3. เมื่อได้รับงานด้านวิจัยแล้วน ามาเก็บรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในหน่วย เพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้าที่ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา  
4. และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

งานวิจัยและพัฒนา (2) ต.ค. - ก.ย. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (2)  วิทยาลัยการต ารวจ 

 
  

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. จัดท าทะเบียน
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญสาขา

ต่างๆ 

เก็บรวบรวมทะเบียน
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 

1. สรรหาประวัติผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
2. เมื่อได้ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
แล้วน าเข้ามาเก็บ 
    รวบรวมไว้ในแฟ้มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิที่
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
3. และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

งานวิจัยและพัฒนา (2) ต.ค. - ก.ย. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 

ต.ค. - ก.ย. 
 
 
 

ประสานและ
สร้างเครือข่าย
สนับสนุนด้าน

การวิจัยฯ 

สนับสนุนด้านการวิจัย         
จัดกิจกรรมทาง
วิชาการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ฯ 

- เมื่อมีหนังสือแจ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน   
  มีโครงการสัมมนาเกี่ยวกับเสนอผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับต ารวจ 
  จะเข้าร่วมในทันที 

 งานวิจัยและพัฒนา (2) ต.ค. - ก.ย. 
 

 
 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (2)  วิทยาลัยการต ารวจ 

 

 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. ค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูล

ปรากฏการณ์
ทางสังคม 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
ปรากฏการณ์ทางสังคม
ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของต ารวจ
เพ่ือสนับสนุนอาจารย์ฯ 

1. ค้นหาข้อมูลปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานของต ารวจ จากทาง
หนังสือพิมพ์ 
2. สืบค้นข้อมูลปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานของต ารวจ จากทาง
อินเตอร์เน็ต 
3. เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะน าเก็บเข้าแฟ้มไว้
สนับสนุน ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมและ 
คร-ูอาจารย์ 
4. และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

งานวิจัยและพัฒนา (2) ต.ค. - ก.ย. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 

ต.ค. - ก.ย. จัดหาทุน 
เพ่ือสนับสนุน

การวิจัย 

จัดหาทุนเพื่อสนับสนุน
งานวิจัย 

1. เมื่อได้รับการประสานงานเป็นหนังสือจาก 
กอจ.บช.ศ. มีโครงการท างานวิจัย จะท า
หนังสือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
ฝ่ายวิจัยฯ ของ ตร.หรือ 
2. ท าหนังสือขอสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ส านักวิจัยแห่งชาติหรือหน่วยงานอ่ืน 

งานวิจัยและพัฒนา (2) ต.ค. - ก.ย. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
วตร. 
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แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart)     ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
 

งานวิจัยและพัฒนา 
 
 

 

 

 
สืบคน้ / คน้ควา้  

ขอ้มูลดา้นการวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต ารวจ 
และขอ้มูลประวติัผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการวิจยัและพฒันา 

เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

 

 

 

 

 
พิจารณาวธีิการ ประชาสัมพนัธ์ / เผยแพร่ 

ผลงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต ารวจ 
 

 

 

 

 

 

       ส่งต่อผลงานวจิยัไปใหฝ่้ายวทิยบริการ วตร.       
            เพื่อใหเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์อง วตร. 
          และเพื่อใหเ้ก็บไวใ้นห้องสมุดของ วตร.                        ส่งต่อโดยตรงใหห้น่วยงานต ารวจ 
                                                                       เพื่อใหน้ าไปใชป้ระโยชน์                              
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ส่วนที่ 5 
กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 
5.1  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์       

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยหลักในการผลิตข้าราชการต ารวจ การฝึกยุทธวิธี และปฏิบัติการของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ 
  
 พันธกิจ 
 1. ฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการต ารวจ และข้าราชการต ารวจ
ทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ในส านักงานต ารวจแห่งชาติอาทิ  งานปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการรักษา ความปลอดภัยในกิจการของต ารวจ งานบริการประชาชนและงานการให้    
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชน ฯลฯ 
      2. ฝึกอบรมบุคลากรที่ท าหน้าที่ครูฝึกข้าราชการต ารวจ เพ่ือพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะ
ทางด้านยุทธวิธีต ารวจ  
    3. ฝึกอบรมด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานต ารวจให้กับองค์การภาครัฐและภาคเอกชน 
และด้านระเบียบวินัย ความสามัคคี ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป   
     4. ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
สถาบันการศึกษา และองค์การอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์ย่อยด้านการด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการต ารวจในหลักสูตรต่าง  ๆ 
ที่ ตร.รับผิดชอบ 
  2. ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน 
  3. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
5.2  โครงสร้างองค์กร 
 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  ประกอบด้วย  หนว่ยงานในสังกัด   4  กองก ากับการ ได้แก ่

1. ฝุายอ านวยการ   
2. ฝุายบริการการฝึกอบรม 
3. ฝุายปกครองและกิจการการฝึกอบรม 
4. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ 
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ศูนยฝึ์กยุทธวิธีต ารวจ 
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5.3  โครงสร้างบริหาร 
 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง   มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.4   อ านาจหน้าที่ของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวนตามความต้องการ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยกเว้นต ารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการ
ต ารวจจังหวังชายแดนภาคใต้ 

4 

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ 
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2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการต ารวจและศาสตร์สาขาอ่ืนเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในทางวิชาการและจัดท ามาตรฐานการศึกษาและระบบการเรียนการสอนของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 4. ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม เพ่ือสนับสนุนการปูองกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรม 
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน 
 5. เป็นศูนย์กลางการฝึก และพัฒนาทักษะทางยุทธวิธี และการยิงปืนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ประกอบด้วย 
 1. ฝ่ายอ านวยการ    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ 
2) งานบริหารงานบุคคล 
3) งานคดีและวินัย 
4) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
5) งานการเงินและงานบัญชี 
6) งานงบประมาณ 
7) งานส่งก าลังบ ารุง 
8) งานสวัสดิการ 
9) งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการ 
10) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
11) งานศึกษาอบรม 
12) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพก าลังพลของข้าราชการ

ต ารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลก าลังพลกลางของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลสถานภาพก าลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

13) ให้บริการในด้านการใช้อาคารสถานที่ส าหรับการจัดประชุมสัมมนา  หรือประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ แก่ข้าราชการต ารวจหรือบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์ใช้บริการ 

14) งานรักษาการณ์ 
15) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย 
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16) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝุายใดโดยเฉพาะ 
17) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 2.  ฝ่ายบริการการฝึกอบรม    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ คัดเลือก
และเตรียมการ งานผลิตเอกสารและต ารา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด งานประกัน
คุณภาพ และงานวัดผลและประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1) งานอ านวยการของฝุายบริการการฝึกอบรม 
2) วางแผนและเตรียมการด าเนินการฝึกอบรมตามนโยบายและแผนการศึกษาที่ก าหนด  

ตลอดจนงานพิธีการฝึกอบรม 
3) จัดระบบการฝึกอบรม และควบคุมให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการ 

ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
4) คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในส่วนที่กองบัญชาการศึกษา มอบหมาย

ให้กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางด าเนินการ 
5) ประสานงานกับกลุ่มงานอาจารย์และหน่วยที่เก่ียวข้อง 
6) จัดท าปฏิทินการฝึกอบรมและตารางการฝึกอบรม 
7) การแต่งตั้งครู – อาจารย์ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ 
8) ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักพัฒนาและสร้างสรรค์ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนพัฒนาการค้นคว้า วิจัยในแขนงวิชาต่าง ๆของวิชานั้น ๆ 
  9) จัดท าแผน เตรียมการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ไปทัศนศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล 

10) จัดท าทะเบียนการศึกษาของนักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
11) รวบรวมคะแนนสอบจากครู – อาจารย์ และประกาศผลการศึกษา 
12) ก าหนดความต้องการอุปกรณ์การศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม 
13) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ์การศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ใช้งานได้

ตลอดเวลา รวมทั้งดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการสืบสวน ห้องโรงพักจ าลอง 
รวมถึงห้องสื่อการเรียนการสอนที่จะเกิดข้ึนภายในอนาคต 

14) ติดตามประสานงานกับอาจารย์ผู้บรรยายและสาธิตในการใช้อุปกรณ์การศึกษา 
15) งานแจกจ่าย และเก็บรักษาเอกสารค าสอนและต ารา 
16) รับผิดชอบโครงการผลิตเอกสารค าสอน ต ารา บทเรียน และเอกสารทางวิชาการ 

รวมทั้งโครงการวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาการต่าง ๆ 
17) งานออกแบบศิลปกรรมและเข้ารูปเล่ม 
18) งานรวบรวมความต้องการการใช้หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุห้องสมุด 
19) จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ เพ่ือให้บริการในส่วนรูปลักษณะทางกายภาพ และ 

การเชื่อมโยงกับการยืม – คืน ด้วยระบบอัตโนมัติ 
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20) วิเคราะห์และจัดเลขหมู่หนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆงานทะเบียนและสถิติของห้องสมุด 
21) จัดท าบัตรรายงาน บัตรยืมและส่งคืนหนังสือ บริการหนังสือและช่วยค้นหา 
22) งานรวบรวมรายชื่อหนังสือ เอกสาร วารสารหรือสิ่งพิมพ์ ที่ส าคัญหรือน่าจะเป็น

ประโยชน์ แนะน าแก่บุคคลหรือหน่วยราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
23) งานซ่อมบ ารุงหนังสือและวัสดุห้องสมุด 
24) งานธุรการและงานสารบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
25) วางแผนและการก าหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศของ กองบังคับ

การฝึกอบรมต ารวจกลาง รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแบบแผนและค าสั่ง และปรับปรุง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย และใช้สนับสนุนงาน
ปูองกันปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

26) ก าหนดวิธีการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่สามารถเปิดเผยได้
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานต ารวจ 

27) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่ต ารวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มี
การถ่ายทอดการพัฒนาแก่งานต่าง ๆ ในสังกัด และจัดท าระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส าหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือแก้ไขข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ 

28) รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์น ามาปฏิบัติตลอดจน
เสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ์เสนอผู้บังคับบัญชา และจัดหาจัดท า
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

29) รวบรวมข่าวสารจากสื่อสารมวลชนทุกประเภท เพ่ือสรุปวิเคราะห์และเผยแพร่ภายใน
กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

30) จัดท าและแจกจ่ายเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการรับสมัครและสอบ
คัดเลือก ตามหลักสูตรที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป  ตลอดจน
ผู้สนใจอื่น ๆ ได้ทราบ 

31) เผยแพร่กิจกรรมของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางทางวิทยุ  โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร และสื่อสารมวลชนอื่น ๆ 

32) รวบรวมข่าวสารและประมวลข้อเท็จจริงที่สื่อมวลชนกล่าวถึงกองบังคับการฝึกอบรม
ต ารวจกลาง เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชา 

33) ติดต่อประสานงานกับสื่อสารมวลชนทุกประเภท เพ่ือจัดท าข่าวในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

34) เป็นเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามแก่ข้าราชการต ารวจ 
สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ที่มาติดต่อกับกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

35) ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน การควบคุม การประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกอง
บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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36) จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจ าปี เสนอกองบัญชาการศึกษา หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

37) จัดเก็บและรายงานผลการศึกษา วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร และประเมินผล
กระบวนการเรียนการสอน 

38) งานวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม เผยแพร่ผลการวิจัยและเอกสาร 
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 39) ติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ไปปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือปรับปรุงนโยบาย
การศึกษาให้เหมาะสม 

40) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 3. ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองร้อยที่ 1
กองร้อยที ่2 กองร้อยที่ 3 งานกีฬาและนันทนาการ และครูฝึกพลศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1) งานอ านวยการของฝุายปกครองและกิจการการฝึกอบรม 
2) ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ ในด้านความประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัย ค าสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ของกอง
บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 3) ดูแล ตรวจตรา กวดขัน ให้นักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจ 
ความเอาใจใส่การศึกษาอบรมให้ได้ผลดีอยู่เสมอ 

4) วางแผน ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้ 

5) อบรม ให้ค าปรึกษา แนะน าในการประพฤติตน การวางตน การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องแก่
นักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้มีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และอุดมการณ์ 

6) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปืนหรือสิ่งของหลวงต่าง ๆ 
  7) เตรียมการฝึก ให้ความรู้ในการฝึกทดสอบการใช้หอสูงและสถานีทดสอบก าลังใจ แก่

นักเรียนนายสิบต ารวจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งข้าราชการต ารวจ หน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ตามท่ีได้รับการร้องขอหรือเมื่อได้รับค าสั่ง 

8) ให้การศึกษาอบรม และพัฒนาวิชาการด้านวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และ การ
ฝึกการต่อสู้ปูองกันตัว ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการตามหลักสูตรต่าง ๆ 

9) จัดหา ควบคุม เบิกจ่าย จัดเก็บ และดูแลรักษาอุปกรณ์เพ่ือการกีฬาและนันทนาการ 
10) จัดท าแผน เตรียมการ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษดู

งาน การฝึกหัดปฏิบัติราชการ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล 
11) ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนนายสิบต ารวจ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
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12) ติดตามเพ่ือรักษาพยาบาลนักเรียนนายสิบต ารวจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในกรณีออกไป
ฝึกนอกที่ตั้ง 

13) จัดส่งผู้ปุวยที่มีอาการหนักและสถานพยาบาลไม่อาจจะรักษาได้ไปรักษาที่โรงพยาบาล
ต ารวจหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ 

14) ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการรักษาพยาบาล รวมทั้งจัดท าบัญชีเกี่ยวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 

15) งานตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายข้าราชการต ารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง 

16) งานบริการเกี่ยวกับอาหาร งานตรวจอาหาร และงานประกอบอาหาร รวมทั้งศึกษา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสุขอนามัย 

17) งานเก็บ ควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายอุปกรณ์การประกอบอาหาร 
18) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

4.  ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการฝึก ๑ (สนามยิงปืน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และอาคารฝึกทางยุทธวิธี) งานการฝึก ๒ (สนามฝึกต่าง ๆ ของกองบังคับ
การฝึกอบรมต ารวจกลาง เช่น สนามยิงปืน สนามขับรถทางยุทธวิธี เมืองจ าลองสถานการณ์) และ
งานครูฝึกยุทธวิธีต ารวจ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1) งานอ านวยการของศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ 
2) จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ ์และยานพาหนะที่เก่ียวข้องกับการสอนและการฝึก 
3) เป็นวิทยากร/ครูฝึก หรือสรรหาวิทยากร/ครูฝึก มาท าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการยิงปืน 

ยุทธวิธีต ารวจ และยุทธวิธีพิเศษต่าง ๆ 
 4) วางแผน ด าเนินการฝึกอบรมการยิงปืน ยุทธวิธีต ารวจ และยุทธวิธีพิเศษต่าง ๆตาม
หลักสูตรหรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งก ากับดูแล ประเมินผล และติดตามผลการฝึก 

5) ควบคุม ดูแล ซ่อมบ ารุงสนามยิงปืน อาคารฝึกยุทธวิธี ฯลฯ ตลอดจนคลังอุปกรณ์ 
ทะเบียนอุปกรณ์ อาวุธปืน เครื่องกระสุน และอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการฝึก 

6) เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการฝึกและการทดสอบการยิงปืน รวมทั้งการฝึกยุทธวิธี
ต ารวจและยุทธวิธีพิเศษต่าง ๆ 

7) ประสานงาน รวมทั้งให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการฝึกยิงปืน 
การทดสอบการยิงปืน การฝึกยุทธวิธีต ารวจและยุทธวิธีพิเศษต่าง ๆ 

8) จัดเตรียมเอกสาร รวบรวม จัดท า พัฒนา ต าราประกอบการสอน การฝึกยิงปืนการฝึก
ยุทธวิธีต ารวจและยุทธวิธีพิเศษต่าง ๆ 

9) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                                                        คู่มือการปฏบิัติงานของ  ฝ่ายอ านวยการ (งานธรุการ/ก าลังพล)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน
ม.ค. -  ธ.ค. งานธรุการ/ ก าลังพล 1.งานรับหนงัสือ 1.ตรวจสอบภารกจิงานเขา้ สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ม.ค. -  ธ.ค. ทุกหนว่ยในสังกดั

2.ลงบัญชคุีม
3.พจิารณาแยกเอกสารแจกจา่ย
4.เสนอผู้บังคับบัญชาส่ังการ
5.เจา้หนา้ท่ีน าส่ง
6.ผู้รับเซ็นชือ่ในสมุดคุมเอกสาร
7.เกบ็เป็นหลักฐาน

งานส่งหนงัสือ 1.รับเอกสารจากทุก หนว่ยในสังกดั สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ม.ค. -  ธ.ค. - บชศ.
2.ลงบัญชคุีม - หนว่ยอืน่ ๆ
3.แยกเอกสาร แบ่งเป็นน าส่งโดยเจา้หนา้ท่ีหรือส่ง
ทางไปรษณีย์
4.เจา้หนา้ท่ีน าส่งเกบ็หลักฐานหรือเกบ็รวบรวม
ใบน าส่งไวเ้ป็นหลักฐาน

จดัท าสถติิ 1.จดัท าสถติิหนงัสือเขา้ -ออก สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ม.ค. -  ธ.ค. ทุกหนว่ยในสังกดั
2.นบัแต่ ม.ค. - ธ.ค.
3.เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
4.เกบ็เป็นหลักฐาน

ม.ค. -  ธ.ค. งานธรุการ/ ก าลังพล 2.การออกเลขหนงัสือ, 1.จดัท าสมุดออกเลขหนงัสือ,ค าส่ัง,บันทึก, สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ม.ค. -  ธ.ค. ทุกหนว่ยในสังกดั
ค าส่ัง,บันทึก 2.เกบ็ต้นฉบับของแต่ละประเภทจ านวน 1 ชดุ - บก.ฝรก.

3. เกบ็เป็นหลักฐาน
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10                                                                     คู่มือการปฏบิัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ (งานธรุการ/ก าลังพล)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

ปีงบประมาณ งานธรุการ/ ก าลังพล 3.การรายงานโต้ตอบ 1.ท าหนงัสือโต้ตอบภายใน - ภายนอก สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ปีงบประมาณ -ทุกหนว่ยในสังกดั
หนงัสือภายใน-ภายนอก 2.ท าในระดับ บก.,กก. - บช.ศ.

3.ท าหนงัสือโต้ตอบ - หนว่ยงานอืน่ ๆ
4.ส่งกลับหนว่ยท่ีเกีย่วขอ้ง

ทุกวนัองัคารของ งานธรุการ/ ก าลังพล 4.ประชมุบริหาร บก.ฝรก. 1.เป็นเลขาท่ีประชมุ สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ทุกวนัองัคาร -ทุกหนว่ยในสังกดั
ต้นเดือน 2.แจง้ผู้เกีย่วขอ้งร่วมประชมุ ของต้นเดือน

3.จดัเตรียมห้องประชมุ
4.จดรายงานการประชมุ
5.รายงานการประชมุให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือ
ให้หนว่ยในสังกดัถอืปฏบิัติ

ทุกวนัท่ี 15 งานธรุการ/ ก าลังพล 5. การเล่ือนยศขา้ราชการ 1.จดัท าสมุดคุมการเล่ือนยศ สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ทุกวนัท่ี 15 - บช.ศ.
ของทุกเดือน ต ารวจชัน้สัญญาบัตรและ 2.ปฏบิัติตามแนวทาง,ระเบียบท่ี ตร.ก าหนด ของทุกเดือน

ชัน้ประทวน 3.ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถว้นตามแนวทาง ,
ระเบียบท่ี ตร.ก าหนด
4.เสนอ ผบก.ฝรก.พจิารณาลงนาม
5.ส่ง บช.ศ. ด าเนนิการ
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                                                             คู่มือการปฏบิัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ (งานธรุการ/ก าลังพล)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน
เม.ย., ต.ค. งานธรุการ/ ก าลังพล 6. การประเมินผลการ 1.จดัท าขอ้ตกลง,ตัวชีว้ดัการประเมินผลการปฏบิัติ สว.งานธรุการ/ ก าลังพล เม.ย., ต.ค. -ทุกหนว่ยในสังกดั

ปฏบิัติงานของขา้ราชการ งานของขา้ราชการต ารวจของทุกปีงบประมาณ
ต ารวจ 2.เสนอ ผบก.ฝรก.พจิารณาเห็นชอบ

3.ออกค าส่ังจดัท าขอ้ตกลง , ตัวชีว้ดัฯส าหรับ
ขา้ราชการต ารวจในสังกดั
4.ประกาศ เผยแพร่ ให้ขา้ราชการต ารวจในสังกดั
รับทราบ
5.รายงานผลให้ บช.ศ.ทราบ
6.บช.ศ.มีหนงัสือแจง้หนว่ยในสังกดั เพื่อด าเนนิการ
ประเมินผลการปฏบิัติราชการ
7.แจง้ทุกหนว่ยในสังกดัจดัท าผลการปฏบิัติราชการ
เพื่อน าเสนอผู้ประเมินและผู้ตรวจสอบระดับต่างๆ
8.จดัท าประกาศคะแนนผลการประเมินฯให้ทราบ
ท่ัวกนั
9.มีหนงัสือส่งผลการประเมินของขา้ราชการต ารวจ
ไปยงั บช.ศ.

ทุกวนัท่ี 20 งานธรุการ/ ก าลังพล 7. การออกบัตรประจ าตัว 1.ตรวจสอบหลักฐาน สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ทุกวนัที่ 20 - บช.ศ.
ของทุกเดือน ขา้ราชการต ารวจ , 2.จดัพมิพบ์ัญชรีายชือ่ ของทุกเดือน
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                                                                    คู่มือการปฏบิัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ (งานธรุการ/ก าลังพล)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง    
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

 ขา้ราชการบ าเหนจ็ 3.เสนอ ผบก.ฝรก.พจิารณาลงนาม
บ านาญและ ลูกจา้งประจ า 4.ส่งเร่ืองให้ บช.ศ.ด าเนนิการ

5.ส่งบัตรท่ีด าเนนิการเรียบร้อยแล้วคืนผู้ยืน่ค าขอ
มีบัตรฯ

ต.ค. งานธรุการ/ ก าลังพล 8. การแต่งต้ังขา้ราชการ 1.บช.ศ.แจง้หลักเกณฑ์การแต่งต้ังขา้ราชการต ารวจ สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ต.ค. - บช.ศ.
ต ารวจระดับชัน้สัญญาบัตร 2.แจง้ทุก หนว่ยในสังกดั ทราบ
และ  ชัน้ประทวน 3.ผบก.ฝรก.มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ

4.ประชมุคณะกรรมการพจิารณาแต่งต้ัง ฯ
5.ตรวจสอบขอ้มูลตามหลักเกณฑ์และน าเสนอที่ประชมุ
6.จดัท าบัญชเีสนอขอแต่งต้ัง
7.ส่งขอ้มูลเสนอ  บช.ศ.พจิารณา

ต.ค. -  ก.ย. งานธรุการ/ ก าลังพล 9. จดัท าค าส่ังขา้ราชการ 1.ประมวลเร่ืองและจดัท าร่างค าส่ังเดินทางไป สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ต.ค. -  ก.ย. -ทุกหนว่ยในสังกดั
ต ารวจเดินทางไปราชการ ราชการเสนอผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจอนมุัติให้

ขา้ราชการต ารวจเดินทางไปราชการ
2.เมื่อได้รับอนมุัติแล้วแจง้ให้ขา้ราชการต ารวจ
ท่ีมีรายชือ่รับทราบค าส่ัง
3.แจง้ให้หนว่ยต่าง ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งทราบเพื่อเป็น
แนวทางประสานการปฏบิัติ
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                                                            คู่มือการปฏบิัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ (งานธรุการ/ก าลังพล)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

ต.ค. งานธรุการ/ ก าลังพล 10.การส่ง - รับมอบงาน 1.แจง้ให้หนว่ยต่างๆท่ีเกีย่วขอ้งรายงานยอดก าลังพล สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ต.ค. -ทุกหนว่ยในสังกดั
บก.ฝรก. ส่ิงของหลวง ครุภณัฑ์ ศาสตราภณัฑ์ ในความรับผิด

ชอบ และจดัท าแฟม้
2.น าแฟม้เสนอผู้ส่งมอบหนา้ท่ีและผู้รับมอบหนา้ท่ี
เพื่อรับมอบต าแหนง่และก าลังพล ส่ิงของหลวง
ครุภณัฑ์ / ศาตราภณัฑ์
3.แจง้ให้หนว่ยต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งทราบ
4.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชัน้

เม.ย., ต.ค. งานธรุการ/ ก าลังพล 11. การเล่ือนเงินเดือน 1.ได้รับหนงัสือเวยีนจาก สกพ.และศาลากลาง สว.งานธรุการ/ ก าลังพล เม.ย., ต.ค. -ทุกหนว่ยในสังกดั
ขา้ราชการต ารวจ และ จ.นครปฐมให้ด าเนนิการพจิารณาจดัท าบัญชกีาร
เล่ือนขัน้ค่าลูกจา้งประจ า เล่ือนเงินเดือนขา้ราชการต ารวจและลูกจา้งประจ า

2.ท าหนงัสือแจง้หนว่ยงานในสังกดัด าเนนิการตาม
ก าหนดระยะเวลาท่ีตร.และศาลากลาง จ.นครปฐม ก าหนด
3.จดัท าบัญชแีสดงการเล่ือนเงินเดือนและค าส่ัง
เล่ือนเงินเดือนขา้ราชการต ารวจและลูกจา้งประจ า
4.จดัท าค าส่ังให้ขา้ราชการต ารวจและลูกจา้งประจ า
ในสังกดัได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชัว่คราว

ก.พ.- ต.ค. งานธรุการ/ ก าลังพล 12. ขอพระราชทานเคร่ือง 1.ได้รับหนงัสือเวยีนจาก สกพ.ให้ตรวจสอบ สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ก.พ.- ต.ค. บช.ศ.
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14                                                                คู่มือการปฏบิัติงานของ ฝ่ายอ านวยการ (งานธรุการ/ก าลังพล)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง   
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

ราชอสิรยาภรณ์และขอ ขา้ราชการต ารวจในสังกดัท่ีมีสิทธิข์อรับพระราชทาน
พระราชทานยศ เคร่ืองราชฯและท่ีมีสิทธขิอรับพระราชทานยศใน
ขา้ราชการต ารวจ แต่ละปี

2.มีหนงัสือแจง้หนว่ยงานในสังกดัให้ตรวจสอบ
และจดัส่งรายชือ่พร้อมเอกสารท่ีเกีย่วขอ้งของ
ขา้ราชการต ารวจในสังกดัท่ีมีสิทธิข์อรับพระราชทาน
เคร่ืองราชฯและพระราชทานยศ ประจ าปี
3.รวบรวมรายชือ่พร้อมเอกสารต่าง ๆ เสนอ บช.ศ.
ด าเนนิการ
4.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชัน้

ก.ค.- ต.ค. งานธรุการ/ ก าลังพล 13. เสนอบ าเหนจ็บ านาญ 1.ได้รับประกาศ ตร. เร่ือง ขา้ราชการต ารวจท่ีจะพน้ สว.งานธรุการ/ ก าลังพล ก.ค.- ต.ค. - ส านกังานคลังจงัหวดั
ปกติของขา้ราชการ จากราชการ เพราะเกษียณอายรุาชการ นครปฐม

2.มีหนงัสือแจง้หนว่ยงานในสังกดัทราบ - บช.ศ.
- สกพ.,กง.

3.ท าหนงัสือขอรับบ าเหนจ็บ านาญให้กบัขา้ราชการ
ต ารวจท่ีเกษียณอายุ
4.ท าหนงัสือขอรับเงินจากกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ
ขา้ราชการ
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 คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

10 วัน งานยุทธศาสตร์ 1.  จัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

-  ด าเนินการตามสั่งการของกองบัญชาการศึกษา 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ก าหนดเวลา
ไม่แนนอน 

 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 2. รายงานผลการด าเนิน
ตามนโยบาย  ตร.  
 

1)  รวบรวมผลการด าเนินการตามโครงการ / งาน / 
กิจกรรม 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ทุกวันที่ 1  
ของเดือนถัดไป 

 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 3. รายงานผลการบริหาร
ราชการแผ่นดินและ
ผลักดันนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 
 

1)  รวบรวมผลการด าเนินการตามโครงการ / งาน / 
กิจกรรม 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ทุกวันจันทร์
ของสัปดาห์ 

 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

15 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

งานยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

4.  รายงานผลการ
ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 
 

1)  รวบรวมผลการด าเนินการตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งาน
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ทุกเดือน 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 5. รายงานข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประชุม
คณะหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า 

1)  รวบรวมผลการด าเนินการตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งาน
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ทุกเดือน 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 6. การจัดท ารายงาน
ประจ าปี 

1)  รวบรวมผลการด าเนินการตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งาน
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ต.ค. ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                605 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

15 วัน งานยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

7.  ทบทวนและปรับปรุงเปูาหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม 
และตัวชี้วัดผลส าเร็จ เพ่ือ
ประกอบการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

1)  ก าหนดเปูาหมายหลัก แนวทางการ
ด าเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ช่วงเวลา 
ที่จะด าเนินการ 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ต.ค.-พ.ย. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

10 วัน  8. การขอรับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ และรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วม 

1)  รวบรวมผลการด าเนินการตามโครงการ/ 
งาน/กิจกรรม 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ม.ค. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

5 วัน งานยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

9.  จัดท าแผนการฝึกอบรม
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.256...  ตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.256... 

1)  ก าหนดแผน โครงการ/กิจกรรม และหลักสูตรการ
ฝึกอบรม และช่วงเวลาที่จะด าเนินการ 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ บช. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งาน
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ก.ย.-ต.ค. 
 

สศป. 
บช.ศ. 

5 วัน  10. ขออนุมัติโครงการ/
หลักสูตรการฝึกอบรม 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.256... 

1)  รวบรวมผลการด าเนินการตามโครงการ/งาน/กิจกรรม 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งาน
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และ 
งานประมาณ 

ต.ค.-ธ.ค. 
 

สศป.. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

15 วัน งานแผน 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256... 
 

1)  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
พ.ศ.256... 
2)  จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการของหน่วยให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. 
3)  ประชุมพิจารณาร่างจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
4)  ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 256... 
5)  ตรวจทานความถูกต้อง 
6)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
7)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

พ.ย.-ธ.ค. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

10 วัน  2.  รายงานผลการปฏิบัติ 
ราชการตามแผนปฏิบัติ     
ราชการ ของ บช.ศ.  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.256... (รอบ 6 เดือน) 
 

1)  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
2)  จัดท าโครงการและด าเนินงานตามโครงการ 
3)  ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
4)  รายงานผลการด าเนินการ 
5)  น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินการ 
6)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

เม.ย. 
 

ฝอ.2 
บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

10 วัน. งานแผน 
(ต่อ) 

 3.  รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของ บช.ศ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256...  
(รอบ 12 เดือน) 
 

1)  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
2)  จัดท าโครงการและด าเนินงานตามโครงการ 
3)  ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
4)  รายงานผลการด าเนินการ 
5)  น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินการ 
6)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ต.ค. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

10 วัน 
 
 
 
 

 4.  จัดท าข้อมูลคู่มือ 
การปฏิบัติงานของหน่วย  
 

1)  สรุปภารกิจงาน จ าแนกตามก าหนดหน้าที่การงานใน
ความรับผิดชอบ 
2)  จัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน 
3)  จัดท าเส้นทางเดินของงาน ( Work Flow ) 
4)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน ( Gantt  Chart ) 
5)  ตรวจทานความถูกต้อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ก าหนดเวลา
ไม่แน่นอน 

 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

5 วัน 
 

งานแผน 
(ต่อ) 

5.  จัดท ารายงานผลการควบคุม 
ภายในของ ตร. รอบ 6 เดือน 

1)  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 
2)  ประชุมพิจารณาตามแบบที่ก าหนด 
3)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
4)  ตรวจทานความถูกต้อง 
5)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
6)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

เม.ย. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

5 วัน 
 
 
 

 6.  จัดท ารายงานผลการควบคุม 
ภายในของ ตร. รอบ 12 เดือน 

1)  สรุปภารกิจงาน จ าแนกตามก าหนดหน้าที่ 
การงานในความรับผิดชอบ 
2)  จัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน 
3)  จัดท าเส้นทางเดินของงาน ( Work Flow ) 
4)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน ( Gantt  Chart ) 
5)  ตรวจทานความถูกต้อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ต.ค. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

5 วัน งานแผน 
(ต่อ) 

7.  จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ของแผนงาน/โครงการ ที่เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์ของ ตร. 

1)  รวบรวมแผนงาน/โครงการที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 
ประกอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาวิเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์ของ ตร. 
2)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการ เรื่อง การบริหาร 
ความเสี่ยง 
3)  ประชุมพิจารณาตามแบบที่ก าหนด 
4)  จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม 
ที่ ตร. ก าหนด 
5)  ตรวจทานความถูกต้อง 
6)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
7)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ต.ค.-พ.ย. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

5 วัน  8. รายงานผลการด าเนินการ 
เรื่อง การบริหารความเสี่ยง 
ของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256...(รอบ 6 เดือน) 

1)  รวบรวมผลการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

เม.ย. 
 

ฝอ.2  
บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

5 วัน 
 

งานแผน 
(ต่อ) 

9. รายงานผลการด าเนินการ 
เรื่อง การบริหารความเสี่ยง
ของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256...(รอบ 12 เดือน) 

1)  รวบรวมรายงานสรุปผลการด าเนินการตามกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของ ตร.และหน่วยงานในสังกัด 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

 ต.ค. 
 

ฝอ.2 
บก.อก. 
บช.ศ. 

5 วัน  10. สรุปผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256... 

1)  รวบรวมผลการด าเนินการตามโครงการ/งาน / กิจกรรม 
2)  จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ ส.ค.- 
ก.ย. 

 

บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 
 
 

10 วัน 

งานงบประมาณ 1. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256... 
1.1 พิจารณาทบทวนปรับปรุง
เปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ของหน่วยงาน เพ่ือ
ประกอบการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256... 

 
 
 
1)  แจ้งหน่วยในสังกัด ทราบ 
2)  ประชุมพิจารณาทบทวนปรับปรุงเปูาหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการฯ  
3)  น าเสนอผู้บริหาร เพ่ือประกอบการจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 
 
 

 
 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 

งประมาณ 

 
 
 

มิ.ย. - ก.ย. 
 

 
 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

20 วัน งานงบประมาณ 
(ต่อ) 

1.2  จัดท าข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256... 
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) 

1)  แจ้งหน่วยในสังกัด ส่งรายละเอียดงบประมาณ 
ที่ต้องการ 
2)  ประชุมพิจารณาค าขอ 
3)  ด าเนินการจัดท าข้อเสนองบประมาณ เบื้องต้น  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
4)  ตรวจทานความถูกต้อง 
5)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
6)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ต.ค. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

5 วัน  1.3  จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256...
เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  
 

1)  แจ้งหน่วยในสังกัด ส่งรายละเอียดจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณท่ีต้องการ 
2)  ประชุมพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ 
3)  ด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
4)  ตรวจทานความถูกต้อง 
5)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
6)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ต.ค. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

10 วัน งานงบประมาณ 
(ต่อ) 

2.  จัดท าประมาณการรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.256... ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

1)  รับข้อมูล จากงานการเงินและพัสดุ 
2)  ด าเนินการจัดท าตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์  
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ม.ค. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256... 

 3.  การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256... ตรวจสอบและ
จัดท าทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณ 

1)  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ของ 
บก.ฝรก.  ตามท่ี ตร. ก าหนด 
2)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของ บก.ฝรก.  
ตามท่ี ตร. ก าหนด 
3)  รับอนุมตัิโอนจัดสรรงบประมาณจาก ตร. 
และบันทึกลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
4)  งานการเงินส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิก
จ่ายเงินแต่ละประเภทให้ ด าเนินการตรวจสอบ 
ว่ามีงบประมาณเพียงพอให้การสนับสนุนหรือไม่ 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ตลอด 
ปีงบประมาณ  

บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 งานงบประมาณ 
(ต่อ) 

 5)  รับข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าเดือน จากงานการเงินฯ 
6)  บันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายลงทะเบียน
คุมเงินงบประมาณ ปี 255... 
 

   

2 วัน  4. การจัดท ารายงานผล 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงาน  และ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.256...   
(สงป.301,302 , สงป.302/1   
และแบบ งป.04, งป.-53 ) 
         

 
1)  ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ จาก
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และประสานขอ
ข้อมูลจากงานการเงินฯ 
2)  ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ 
ตร.ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

 
สว.งานยุทธศาสตร์ 

แผนงาน และ
งบประมาณ 

 
ทุกวันที่ 3 
ของเดือน 

 
ฝอ.2 บก.อก. 

บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับ

เรื่อง 
3 วัน งานงบประมาณ 

(ต่อ) 
4.2  รายงานผลการใช้จ่าย    
งบประมาณ  ตามรายละเอียด    
ประกอบงบประมาณรายจ่าย    
ประจ าปี พ.ศ.  256... 

1)  ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ จาก
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และประสานขอ
ข้อมูลจากงานการเงินฯ 
2)  ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ 
ตร.ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ทุกวันที่ 3 
ของเดือน 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

5 วัน  4.3  รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณตามรายละเอียด 
ประกอบ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 256...   
(สิ้นปีงบประมาณ ) 

1)  รับข้อมูล จากงานการเงินและพัสดุ 
2)  ด าเนินการจัดท าตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

30 ก.ย. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วง/เวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

2 วัน งานงบประมาณ 
(ต่อ) 

4.4  รายงานแผนและผลการ  
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง       
ประจ าปี งบประมาณ     
พ.ศ.256... 

1)  รับข้อมูลจากงานการเงินและพัสดุ 
2)  ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร.
ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ทุกวันที่ 3 
ของเดือน 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

5 วัน  4.5  การบันทึกค่าดัชนีการใช้ 
พลังงาน  (EUI ) ของ   
หน่วยงานราชการเพ่ิมเติม     
จากการบันทึกข้อมูลการใช้
พลังงาน 

1)  แจ้งหน่วยงานในสังกัด ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 
2)  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด จัดท า
รายงานผลในภาพรวม  
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ทุกวันที่ 3 
ของเดือน 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

3 วัน งานงบประมาณ 
(ต่อ ) 

4.6  รายงานผลการด าเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  
(มาตรการจูงใจในการประหยัด) 

1)  แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการจูงใจในการ
ประหยัด  
2)  รับข้อมูลจากงานการเงินและพัสดุ 
3)  ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร.
ก าหนด 
4)  ตรวจทานความถูกต้อง 
5)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
6)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ทุกวันที่ 5  
ของเดือน  

 

ฝอ.1 บก.อก. 
บช.ศ. 

3 วัน  4.7  เร่งรัดการรายงานผลการ 
ปรับปรุงแนวทางและมาตรการ 
เกี่ยวกับการช าระหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่
รัฐวิสาหกิจ 

1)  ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค จากทะเบียน
คุมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วย 
2)  ด าเนินการจัดท าตามแบบฟอร์มที่ ตร. ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ทุกวันที่ 15 
ของเดือน 

ม.ค., เม.ย., 
ก.ค. และ 

ต.ค. 
(รายไตรมาส) 

ฝอ.2  
บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ฝุายอ านวยการ (งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

3 วัน งานงบประมาณ 
(ต่อ ) 

4.8 รายงานผลการติดตาม
เร่งรัด 
      การใช้จ่ายงบประมาณ  
      ประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ.256... 
 

1)  รับข้อมูลจากงานการเงินและพัสดุ 
2)  ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ ตร.ก าหนด 
3)  ตรวจทานความถูกต้อง 
4)  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
5)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ทุกสิ้นเดือน ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 

3 วัน  5.  การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256... 

1)  เมื่อได้รับข้อมูลตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...  
2)  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256...  ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256... 
3)  จัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการแต่ละหมวด
รายจ่าย 
4)  จัดท า Action Plan แต่ละรายการ 
5)  น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
6)  ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และ 
งบประมาณ 

ต.ค. 
 

ฝอ.2 บก.อก. 
บช.ศ. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน       

1 ต.ค. - 30 ก.ย. 
ของทุกปี 

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

1. งานธุรการ 
  
  
  
2.  การรับและ 
น าส่งรายได้ 
แผ่นดิน 
ของหน่วยงาน 
  
  
  
  

1. ลงรับและแยกจ่ายงานให้ผู้ปฏิบัติ  
2. น าเสนองานให้ผู้บังคับบัญชาลงนามตามล าดับขั้น 
3. งานโต้ตอบหนังสือส่งหน่วยเกี่ยวข้อง 
  
1.  เมื่อมีการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน ให้บันทึกรายการรับรู้ 
รายได้แผ่นดินด้วยเอกสารใบรับเงินของหน่วยงาน  
แบบฟอร์ม นส.01  
2.  น าเงินสด และ/หรือ เช็ค ส่งธนาคารกรุงไทย พร้อมกับ  
Pay in Slip  
3.  บันทึกรายการใบน าส่งเงินรายได้แผ่นดินด้วยเอกสาร 
ใบน าส่งเงิน (แบบผ่านรายการ) แบบฟอร์ม นส.02-1 
4.  รายงาน บช.ศ., จัดเก็บเอกสารทางการเงิน 

สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก. 
 
สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก. 
  
  
  
  
  

1 วัน 
2 วัน 
2 วัน 

 
2 วัน 
2 วัน 

 
 

  
  
  
  
  

ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน 
ผู้บังคับบัญชา,หน่วยงาน 
ที่ให้โต้ตอบหนังสือ 
ผู้มีสิทธิรับเงิน, ธนาคาร 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

23 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน       

    3.  การรับและ 
น าส่งรายได้ 
เงินนอก 
ของหน่วยงาน 

1.  เมื่อมีการจัดเก็บรายได้เงินนอกงบประมาณของ 
หน่วยงานเช่น การน าเงินประกันสัญญาฝากคลัง    
บันทึกรายการรับรู้รายได้ด้วยเอกสาร ใบรับเงินของ  
หน่วยงาน แบบฟอร์ม นส.01 
2.  น าเงินสด และ/หรือ เช็ค ส่งธนาคารกรุงไทย  
พร้อมกับ Pay in Slip  
3.  บันทึกรายการใบน าส่งเงินรายได้เงินนอก 
งบประมาณด้วยเอกสารใบน าส่งเงิน  
(แบบพักรายการ) แบบฟอร์ม นส.02-2 
4.  รายงาน บช.ศ., จัดเก็บเอกสารทางการเงิน 
  
 

      
     
          

     
            

 
 

23 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                622 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 
 
  

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  4. เบิกจ่ายเงินเดือนให้ 
ข้าราชการต ารวจและ 
ลูกจ้างประจ าในสังกัด
บก.ฝรก. 

1. ตรวจสอบว่ามีข้าราชการต ารวจย้ายเข้า
ย้ายออก เพ่ือจัดท ายอดขอเบิกเงินเดือน , 
เงินประจ าต าแหน่ง , เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน  
เงิน กบข.  และเงินอ่ืน ๆ  ประจ าเดือนกับ
ระบบ GFMIS     
2. กรณีข้าราชการฯ ย้ายออก ท าแบบตัดโอน
เงินเดือนส่งสังกัดใหม่ 
3. กรณีข้าราชการฯ ย้ายเข้า  และได้รับแบบ
ตัดโอนเงินเดือนก่อนวันที่ 15 รวมเบิกจ่าย
เงินเดือนประจ าเดือน 
4. กรณีข้าราชการฯ ย้ายเข้า และได้รับแบบ
ตัดโอนเงินเดือนหลังวันที่ 15 ท าตกเบิก
เงินเดือนจ่ายผู้มีสิทธิรับเงินต้นเดือนถัดไป 

สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก. 
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ 5 
ของเดือน 

  
  

ภายในวันที่ 7 
ของเดือน 

 
ภายในวันที่ 15 

ของเดือน 
 

ภายใน 7 วัน 
นับจากวันที่ 
ได้รับหนังสือ 

ผู้มีสิทธิรับเงินเดือน 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

  

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   5. จัดท ารายการหักเงินเดือนเพ่ือหายอดเงิน
เดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับเพ่ือจัดท าโอน
เงินเดือนส่งธนาคาร  
6. โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 
 
7. น าส่งเงินตามรายการที่หักเงินเดือนส่ง
หน่วยเกี่ยวข้อง 

 ส่งรายการให้ธนาคาร 
ก่อนสิ้นเดือน 4 วัน 

 
ก่อนสิ้นเดือน 3 วัน 

ท าการ 
ภายใน 5 วันท าการ 

นับจากสิ้นเดือน 

 

  5. เบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณและเงินนอก 
งบประมาณทุกหมวด 
รายจ่ายกับระบบ GFMIS 

1. รับเอกสารขอเบิกเงินและน าส่ง
ผู้รับผิดชอบเบิก 
2. ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน 
3. กรณีเอกสารถูกต้องวางเบิกเงินในระบบ 
GFMIS โดยน าเสนองานตามล าดับชั้น 
4. แยกเอกสารไม่ถูกต้องส่งคืนให้แก้ไข 

 1 วัน 
 

2 วัน 
3 วัน 

 
1 วัน 

ผู้ขายสินค้า 
และบริการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   5. ตรวจสอบการโอนเงินในระบบ GFMIS 
และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 
6. ตรวจสอบการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
ในระบบ GFMIS  (กรณีจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิ
รับเงิน) 
7. โทรแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินเพื่อมารับใบรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย และขอรับบเสร็จรับเงิน 
8. เก็บรวบรวมเอกสาร 

 2 วัน 
 

1 วัน 
 
 

1 วัน 
 

2 วัน 

 

  6. จัดท าบัญชีในระบบ
บัญชีเกณฑ์คงค้าง 
รายงานทางและบัญชีส่ง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กง.,ตส., สตง.  
เป็นต้น 

1. ลงสมุดบัญชีรายวัน 
2. ลงสมุดบัญชีแยกประเภท 
3. จัดท างบทดลอง 
4. จัดท างบการเงิน 
5. จัดท ารายงานตามแบบ 

สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก. 

2 วันท าการ 
2 วันท าการ 
ข้อ 3 และ 4  

จัดท าภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 
ส่งตามหน่วยรับ 
รายงานก าหนด 

กง., ตส., สตง. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 
  

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  7. จ่ายเงินยืมราชการ, 
เงินทดรองราชการ 
ให้ผู้ยืมเงิน 

1. รับเอกสารและน าส่งผู้รับผิดชอบ 
2. ตรวจสอบเอกสารขอยืมเงิน 
3. กรณีเอกสารถูกต้องน าเสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติใบยืม, เปิดก าปั่น, จ่ายเงินยืม 
4. กรณีเอกสารไม่ถูกต้องส่งคืนให้แก้ไข 
5. รับคืนเงินยืม, ตรวจใบส าคัญ, น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา, เบิกเงินในระบบ GFMIS  
ชดใช้ใบส าคัญ 
6. เก็บรวบรวมใบส าคัญ 
 

สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
ผบ.หมู่ ฝอ.บก. ฝรก. 

1 วัน 
1 วัน 
2 วัน 

 
1 วัน 
3 วัน 

 
1 วัน 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

  

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 งานพลาธิการ 
 

1. งานธุรการ 
  
  
  
 
2. งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
จัดเช่า 
 2.1 จัดจ้าง/จัดซื้อโดย
วิธีการคัดเลือก 
 

1. ลงรับและแยกจ่ายงานให้ผู้ปฏิบัติ  
2. น าเสนองานให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
ตามล าดับขั้น 
3. งานโต้ตอบหนังสือส่งหน่วยเกี่ยวข้อง 
  
1. หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด บก.ฝรก. เสนอ
ความต้องการมายังงานพลาธิการ บก.ฝรก. 
2. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ กับงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ บก.ฝรก. 
และ งานการเงิน บก.ฝรก. 
3. ด าเนินการขอรับความเห็นชอบตาม
ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535  
4. เมื่อผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพ่ือเสนอราคา และ
คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุด 

สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
ผบ.หมู่ ฝอ.บก. ฝรก. 

 

1 วัน 
2 วัน 
2 วัน 

 
ตลอด 

ปีงบประมาณ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
พลาธิการ 
ผู้บังคับบัญชา, 
หน่วยงานที่ให้  
โต้ตอบหนังสือ 
หน่วยงานเสนอ 
ความต้องการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน       

   5. ด าเนินการขออนุมัติ ผบก.ฝรก. ดังนี้ 
    - ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามข้อ 4  
พร้อมลงนามในใบสั่งซื้อ /เช่า/จ้าง  
    - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับ  
6. แจ้งคณะกรรมการทราบและแจ้งผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง 
รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
7. บันทึกรายการ PO ในระบบ GFMIS 
8. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ส่งมอบงาน แจ้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ(งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

      
      9. คณะกรรมการตรวจรับ รายงานผลการตรวจรับ  

10. ด าเนินการตรวจรับในระบบ GFMIS 
11. เสนอ ผบก.ฝรก. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง 
12. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลงในทะเบียนคุมวัสดุ  
(กรณีจ้างท าของ) 
13. เมื่อ ผบก.ฝรก. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน จึงส่งเอกสาร
การจัดจ้าง 
ดังกล่าวให้งานการเงิน บก.ฝรก.  เพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายให้แก่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ต่อไป  
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

      
1 ต.ค. – 30 ก.ย.

ของทุกปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพลาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 การจัดจ้าง/
จัดเช่า โดยวิธี
เจาะจงราคา  
(กรณีจ้างงาน, 
จ้างซ่อมแซม 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด บก.ฝรก. เสนอความ
ต้องการจัดจ้าง, จัดเช่า มายัง งานพลาธิการ บก.ฝรก. 
2. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ กับงานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงบประมาณ บก.ฝรก. และ งานการเงิน 
บก.ฝรก. 
3. ด าเนินการขอรับความเห็นชอบตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
4. เมื่อ ผบก.ฝรก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ติดต่อผู้รับจ้าง
เพ่ือเสนอราคา เพ่ือคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุด 
5. ด าเนินการขออนุมัติ ผบก.ฝรก. ดังนี้ 
     - ขออนุมัติจัดจ้าง,จัดเช่า จากผู้รับจ้างหรือผู้ให้เช่า 
ตามข้อ 4 พร้อมลงนามในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง หรือ
ใบสั่งเช่า/สัญญาเช่า 
      - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
หรือการเช่า (ในกรณีวงเงินเกิน 5,000 บาท) 

สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด   
 ปีงบประมาณ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

       

31 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ (งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน       

1 ต.ค. - 30 ก.ย. 
ของทุกปีงบประมาณ 

 
 
 

งานพลาธิการ 
 
 
 

  
  
  

6. แจ้งให้คณะกรรมการ/กรรมการทราบ และด าเนินการ
แจ้งผู้รับจ้างรับใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง หรือใบสั่งเช่า/ 
สัญญาเช่า 
7. บันทึกรายการ PO ในระบบ GFMIS 
8.  ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้งคณะกรรมการ/
คณะกรรมการตรวจรับ ตามระเบียบพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
9. คณะกรรมการ/กรรมการตรวจรับการจ้างหรือการเช่า 
รายงานผลการตรวจรับ 
10. ด าเนินการตรวจรับในระบบ GFMIS 
11. เสนอ ผบก.ฝรก. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้
รับจ้าง/ผู้ให้เช่า 
12. เมื่อ ผบก.ฝรก. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน จึงท าการส่ง
เอกสาร จัดจ้าง/เช่าดังกล่าวให้งานการเงิน บก.ฝรก.  
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ต่อไป 

  
  
  

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ(งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 

      
1 ต.ค. – 30 ก.ย. 

ของทุกปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

งานพลาธิการ 
  
  
  
  
  
  
  
  

3. งานซ่อมบ ารุง 
และดูแล
ยานพาหนะ 
  
  
  
  
  
  
  

1. ผู้รับผิดชอบรถราชการ เสนอความต้องการแจ้งซ่อม  
2. ประสานประมาณราคาค่าซ่อมกับผู้ประกอบการและ
ท าใบเสนอราคาค่าซ่อมพร้อมคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุด 
3. แจ้งการคุมงบประมาณไปยัง งานยุทธศาสตร์ แผนงาน  
และงบประมาณ พร้อมแจ้ง งานการเงิน บก.ฝรก. 
4. ขอรับความเห็นชอบตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535  
โดยวิธีตกลงราคา 
5. ขออนุมัติ ผบก.ฝรก. จัดจ้างตามข้อ 4 พร้อมลงนามใน
สั่งจ้าง 
     -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  
 

สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
รอง สว.ฝอ.บก. 

ฝรก. 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ(งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน       

1 ต.ค. – 30 
ก.ย. 

ของทุกปี 
งบประมาณ 

 
 
 

งานพลาธิการ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

-  ควบคุมการใช้รถ
ราชการ 

 
- การเปลี่ยน 
น้ ามันเครื่อง, ยาง 
และแบตเตอรี่ 

6. แจ้งให้คณะกรรมการทราบและด าเนินการตรวจ
รับตามใบสั่งจ้าง 
7. บันทึกรายการ PO กรณีวงเงินเกิน 5,000 บาท 
ในระบบ GFMIS 
8. ส่งเอกสารตามข้อ 7 ให้งานการเงิน บก.ฝรก. 
ด าเนินการเบิกจ่ายให้ผู้ประกอบการ 
1. รับผิดชอบรถราชการแต่ละหน่วยงานกรอก
ข้อมูลขออนุญาตใช้รถ ตามแบบ 3  
2. บันทึกการใช้รถตามแบบ 4  
   - ด าเนินการเช่นเดียวกับข้ันตอนการซ่อมบ ารุง
ตามข้อ 2 งานซ่อมบ ารุง  
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ(งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน       

1 ต.ค. – 30 ก.ย. งานพลาธิการ 
 

4. การจัดซื้อ ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่  
กค 0405.2/ว 89 ลง 18 ธ.ค.50  เรื่อง หลักเกณฑ์
และข้ันตอนการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ ดังนี้ 
1. คัดเลือกบริษัทผู้จ าหน่ายน้ ามัน เพื่อบริษัทฯจะได้ 
ประสานงานกับสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ ามันรถราชการ 
2. ขออนุมัติวงเงินในการจัดซื้อน้ ามันตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 
3. ส ารวจรถราชการที่มีสิทธิเติมน้ ามัน 
4. ประมาณการใช้น้ ามันรถราชการแต่ละคันในแต่ละ
เดือนส าหรับขอสินเชื่อจากสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ ามัน 

สว.ฝอ.บก.ฝรก. 
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 

 
 

ตลอด  
ของทุกปี น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ  

งบประมาณ       
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ(งานการเงินและพลาธิการ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน       

    5. น ารถราชการไปเติมน้ ามันโดยแจ้งรหัสประจ าบัตร 
ให้ถูกต้องและจ านวนเงินที่เติมต้องไม่เกินจ านวนที่ระบุไว้ 
6. น าใบบันทึกรายการขายที่ได้ลงลายมือชื่อของผู้ใช้บัตร 
รวบรวมส่งงานการเงินฯ 
7. เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
  

  ภายใน 3 วันท าการ 
หลังสิ้นเดือน 

ตลอดปีงบประมาณ 

งานการเงิน 
      บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ (งานรักษาการณ์) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

15 วัน งานรักษาการณ์  1. การวางแผนการ
รักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

1)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการรักษาความปลอดภัย 
2)  ประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนฯ 
3)  ร่างแผนการรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
4)  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5)  เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

ต.ค. ฝอ. 
บก.ฝรก. 

 

ทุกสัปดาห์  2. จัดก าลังพล
เข้าเวรรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ 

1)  ปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยที่ได้ก าหนดไว้ 
2)  ออกค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติ 
3)  ประชุมชี้แจงให้ทราบถึงภารกิจหน้าที่รายละเอียดและขั้นตอน
การปฏิบัติ ต่าง ๆ 
4)  มีผู้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ 
5)  มีการบันทึกผลและรายงานเหตุการณ์ 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

ต.ค.-ก.ย. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 
บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ (งานรักษาการณ์) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ทุกวัน งานรักษาการณ์ 
(ต่อ) 

3. ตรวจสอบและควบคุม
การเดินทางเข้า -ออก
สถานที่ราชการ 

1)  มีการตรวจสอบและบันทึกการเข้าออกทุกครั้ง 
2)  มีการแลกบัตรเข้า – ออกสถานที่ราชการ 
3)  มีผู้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ 
4)  มีการบันทึกผลและรายงานเหตุการณ์ 
 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

ต.ค.-ก.ย. ฝอ. 
บก.ฝรก. 

15 วัน  4. การจัดหาเครื่องมือ
สื่อสารใช้ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 
       

1)  ส ารวจความต้องการ 
2)  จัดหารูปรายการ 
3)  จัดท าโครงการเสนอความต้องการ 
4)  ขออนุมัติโครงการ 
5)  จัดซื้อตามระเบียบของทางราชการ 
 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

ต.ค. งานพลาธิการ 
บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ (งานรักษาการณ์ ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ทุกวัน งานรักษาการณ์ 
(ต่อ) 

5. จัดการจราจรและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

1)  ก าหนดเส้นทางเดินรถ 
2)  ก าหนดจุดจอดรถ 
3)  ก าหนดปูายจราจรต่าง ๆ 
4)  จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 
5)  มีผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

ต.ค.-ก.ย. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 
บก.ฝรก. 

 

1 - 2  วัน  6. การจัดกองเกียรติยศ กอง
รักษาการณ์ในโอกาสต่าง ๆ   

1)  แจ้งภารกิจให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
2)  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติ 
3)  จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะ 
4)  เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ 
5)  มีผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

 

ตามท่ี
ผู้บังคับบัญช
ามอบหมาย 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 
บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายอ านวยการ(งานรักษาการณ์)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 - 2 วัน งานรักษาการณ์ 
(ต่อ) 

7. อารักขาและคุ้มกันการขนย้าย
เงินหรือทรัพย์สิ่งของที่ส าคัญ 

1)  แจ้งภารกิจให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
2)  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติ 
3)  จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะ 
4)  เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ 
5)  มีผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

ตามท่ี
ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 
บก.ฝรก. 

 
 

1 - 2 วัน  8. ให้การสนับสนุนด้านก าลังพล         
แก่หน่วยงานต่าง ๆ 

1)  แจ้งภารกิจให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
2)  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติ 
3)  จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะ 
4)  เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ 
5)  มีผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

ตามท่ีได้รับ
การร้องขอ

หรือรับค าสั่ง 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 
บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ (งานรักษาการณ์) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ทุก 15 วัน งานรักษาการณ์ 
(ต่อ) 

9. ดูแลรักษาศาสตราภัณฑ์
ให้มีสภาพใช้งานได้ดี 

1)  มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล 
2)  จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย 
3)  จัดสถานเก็บรักษาท่ีเหมาะและปลอดภัย 
4)   ก าหนดระยะเวลาการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
5)  ก าหนดระยะเวลาการตรวจสภาพ 
6)  รายงานผลการตรวจ 
 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

ต.ค.-ก.ย. งานพลาธิการ  
บก.ฝรก. 

1 - 2 วัน  10. รักษาสรรพสิ่งของ
หลวงต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 

1)  แจ้งภารกิจให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
2)  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติ 
3)  จัดเวรยามดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ 
4)  มีผู้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ 
5)  มีการบันทึกและรายงานเหตุการณ์ 
 

งาน
รักษาการณ์ 

ตามท่ี
ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

ฝอ.บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  ฝุายอ านวยการ (งานรักษาการณ์) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ทุก 15 วัน งานรักษาการณ์ 
(ต่อ) 

11. ตรวจตราสอดสอดส่อง
การใช้เครื่องมือสื่อสารและ
บ ารุงรักษาให้ถูกต้อง 
 

1)  จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลและให้
ค าแนะการใช้ งานและการดูแลรักษา 
2)  จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย 
3)  จัดสถานเก็บรักษาท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
4)   ก าหนดระยะเวลาการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
5)  ก าหนดระยะเวลาการตรวจสภาพ 
6) รายงานผลการตรวจ 
 

สว.งาน 
รักษาการณ์ 

ต.ค.-ก.ย. งานพลาธิการ 
บก.ฝรก. 

3 วัน  12. จัดท าสถิติการใช้
เครื่องมือสื่อสาร    
ทุกชนิด 

1)  ส ารวจจ านวนการใช้เครื่องมือสื่อสารแต่ละ
ประเภท 
2)  ตั้งแต่  ม.ค. – ธ.ค.  
3)  เสนอตามล าดับชั้นเพื่อทราบ 
4)  เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

สว.งาน
รักษาการณ์ 

ธ.ค. งานพลาธิการ 
บก.ฝรก. 
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แผนผงัการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของฝ่ายอ านวยการ บก.ฝรก. 
(การับ – ส่ง หนังสือเข้าออกและท าสถิติ) 
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ไม่เห็นชอบ 

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประชุมบริหาร 
- พิจารณาร่างจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
- ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์ปี ............ 
- สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ ........... 

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

แก้ไข / ปรับปรุง 
ตามเสนอ 

ตรวจทานความถูกต้อง 

น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 

ส่งหน่วยงานรับเร่ือง 

แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 

เห็นชอบ 
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A 

การจัดท ารายงาน 
 จัดท าประมาณการรายได้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ........... ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 การจัดท ารายงาน 
 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ (สงป.301, สงป.302,302/1)

และ (แบบ งป.04, งป-53) 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี .......... 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี .......... 

(สิ้นปีงบประมาณ) 
- รายงานแผนและผลการปฏิบตัิการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปีงบประมาณ .......... 
- การบันทึกค่าดัชนีการใช้พลังงาน (EUI) ของหน่วยราชการเพิ่มเติมจากการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน 
- รายงานผลการด าเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัด) 
- เร่งรัดการรายงานผลการปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคคา้งช าระ

ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

ตรวจทานความถูกต้อง 

ส่งรายงานผล 
ให้หน่วยงานรับเร่ือง 
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งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
การท ารายงานโครงการ / กิจกรรม 

  พิจารณา โครงการ / งาน / กิจกรรม 

เสนอลงนามอนุมัติ โครงการ / งาน / กจิกรรม 

ด าเนินการตามโครงการ 

ประเมินผล โครงการ / งาน / กิจกรรม 

รายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานรับเรื่อง 

ตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการตามโครงการ 

จัดท าแผนโครงการ / งาน / กิจกรรม 

เห็นชอบ 

น าเสนอคณะท างาน พิจารณาโครงการ / งาน / กิจกรรม 

ไม่เห็นชอบ 
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งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่าง ๆ  

จัดท ารายงาน 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

ส่งหน่วยงานรับเร่ือง 

รวบรวมผลการด าเนินการตาม 
โครงการ / งาน / กิจกรรม 

ตรวจทานความถูกต้อง 
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49 

งานงบประมาณ 
จัดท าค าขอต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …….. 

แจ้งหน่วยงานในสังกัด ส่งรายละเอียดจดัท า
ค าของบประมาณที่ต้องการ 

ประชุมบริหาร พจิารณา 
ค าขอตั้งงบประมาณ 

ด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

แจ้งหน่วยงานในสังกัดไปแก้ไข
เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

ส่งฉบับแก้ไขเพื่อจัดท าค าขอฯ ตรวจทานความถูกต้อง 

น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 

ส่งหน่วยงานรับเร่ือง 

ไม่ต้องแก้ไข 

แก้ไข / เพิ่มเติม 
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งานงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …….. 

ตรวจสอบและจัดท าบัญชีคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

งานการเงินส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิก
จ่ายเงินแต่ละประเภทให้ด าเนินการตรวจสอบ

มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอหรือไม ่

อนุมัติให้การสนับสนุน 

ยกเลิกการเบิกจ่าย 

บันทึกลงสมุดคุมงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ ............ 

รับข้อมูลผลการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณ จากงานการเงินฯ 

A 

ไม่เพียงพอ 
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1. ขอรับความเห็นชอบ 

2. ด าเนินการตามวธิีที่ได้รับความเห็นชอบ 

3. ขออนุมัติซือ้/จ้าง 

4. การท าสัญญาซื้อหรอืสัญญาจ้าง 

5. การตรวจรับพสัดุหรอืการตรวจรับการจ้าง 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลง 10 ก.ค.2533 เรื่อง การเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ ในการด าเนินการ 
ของส่วนราชการ 

3. หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 74 ลง 1 พ.ค.2535  เรื่อง การเบิกจ่ายค่า
วัสดุ 

4. หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/ว 108 ลง 22 ก.ค.2535  เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดซื้อหรือการจัดจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

การจัดซื้อหรือการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

การจัดซ้ือ/จัดจ้าง : วิธีการคัดเลอืก  

1 

2 

3 

4 

5 
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54 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

ขอรับความยินยอมและแต่งต้ังกรรมการประกวดราคา (E-bidding) 
พิจารณาผล 

การประกาศเชิญชวนในระบบ (e-gp) 

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา 

การเสนอราคา 

พิจารณาผล 

ประกาศผู้ชนะ 

รออุทธรณ์ 7 วันท าการ 

ลงนามในสัญญา 

ส่งมอบ 

ตรวจรับ 

เบิกจ่าย 
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พระราชบญัญัตจิดัซือ้จดัจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 (เดิม) บทที่ 11 การควบคุมพัสดุ ข้อ 4 
3. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1001/ว 18 ลงวันที่ 8 กันยายน 2523 เรื่อง การ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจ าปี 

  
การขายทอดตลาดพัสดุที่ช ารุด 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                658 
 

 

 
 
 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                659 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                660 
 

 

 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                661 
 

 

 

 
 
 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                662 
 

 

 
 
 70 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                663 
 

 

 
 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ (งานธุรการและก าลังพล ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  

  

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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 การรับ – ส่ง หนังสือเข้าออกและท าสถิติ             
2 การออกเลขท่ีหนังสือ , ค าสั่งและบันทึก              
3 การจัดเก็บรวบรวมระเบียบของค าสั่งและบันทึก             
4 การรายงานโต้ตอบหนังสือภายใน – ภายนอก             
5 การประชุม, การจัดท ารายงานการประชุม             
6 ควบคุมสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการและการตรวจสอบพร้อม 

ทั้งลงสมุดวันลา 
            

7 สรุปและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการส่งไปรษณีย์รายเดือน             
8 จัดเวรยามอ านวยการ รักษาสถานที่ราชการ             
9 เสนอความต้องการเบิกสิ่งของหลวง             

10 รายงานผลการปฏิบัติ กิจกรรม 5 ส. (ปีละ 2 ครั้ง)             
11 การจัดสวัสดิการบ้านพัก             
12 การจัดสวัสดิการร้านค้า และสวัสดิการอื่น ๆ              
13 การเลื่อนยศข้าราชการต ารวจ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
14 การจัดท า ท าเนียบข้าราชการต ารวจ             
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ (งานธุรการและก าลังพล ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

  

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256.... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ             
16 จัดส่งข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม              
17 การด าเนินการทางวินัยข้าราชการต ารวจ             
18 การออกบัตรประจ าตัวข้าราชการต ารวจ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
19 การออกบัตรประจ าตัวข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
20 การออกบัตรประจ าตัวลูกจ้างประจ า 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
21 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที ่             
22 จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการต ารวจเดินทางไปราชการ             
23 จ าท า ท าเนียบรุ่นนักเรียนนายสิบต ารวจ และผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
            

24 รายงานการควบคุมก ากับดูแลความประพฤติข้าราชการต ารวจ 
(1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537) 

            

25 รายงานผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
26 รายงานแก้ไขปัญหาคอรับชั่น (ปีละ 2 ครั้ง)    2      2   
27 รายงานข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัย (ปีละ 2 ครั้ง)    2      2   
28 รายงานข้อมูลส าคัญ (กวดขันความประพฤติฯ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายอ านวยการ (งานธุรการและก าลังพล ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

  

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
29 เสนอขอบ าเหน็จบ านาญปกติของข้าราชการต ารวจที่จะพ้นจากราชการ 

เพราะเกษียณอายุ 
            

30 ขอพระราชทานยศข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร              
31 รายงานสถานภาพก าลังพล (จ านวนต าแหน่งและจ านวนข้าราชการต ารวจ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 จัดท าเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนประจ าต าแหน่งผู้ท าหน้าที่ปกครองโรงเรียน 

(พ.ร.ต.) 
            

33 จัดท าเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งผู้ท าหน้าที่เหตุพิเศษ (ต.ป.ป.)             
34 จัดท าร่างบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ...             
35 เสนอบัญชีแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ             
36 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์             
37 จัดท าแฟูมประวัติและ ก.พ.7 ข้าราชการต ารวจ ลูกจ้างประจ า, และ

นักเรียนนายสิบต ารวจ หรือกรณีมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง 
            

38 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการต ารวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า             
39 จัดท าและรวบรวบเอกสาร การส่ง-รับมอบงาน บก.ฝรก.             
40 จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการต ารวจช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการ  

แล้วแต่กรณี  
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 

ฝ่ายอ านวยการ (งานธุรการและก าลังพล ) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
  
ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
41 รายงานข้าราชการต ารวจถึงแก่กรรม (ก าหนดเวลาไม่แน่นอน)             
42 ด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ตร. และงานเกี่ยวข้อง

กับเรื่องการฌาปนกิจของข้าราชการต ารวจ และลูกจ้างประจ า  
            

43 การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.)             
44 การจัดท าหนังสือรับรองต่าง ๆ  (แล้วแต่กรณี)             
45 งานบริการ การขอใช้อาคารสถานที่ราชการ ส าหรับการจัดประชุม 

สัมมนา หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ แก่ข้าราชการต ารวจหรือ
บุคคลภายนอกท่ีมีความประสงค์ใช้บริการ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
งานยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  

  

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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. 
งานยุทธศาสตร์ 
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

            

2. รายงานผลการด าเนินตามนโยบาย  ตร.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3. รายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี             
4. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี             
5. รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเท่า 
            

6. การจัดท ารายงานประจ าปี             
7. ทบทวนและปรับปรุงเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และ

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ เพ่ือประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
            

8. การขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

            

9. จัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...  ตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 

          
 

 

10. ขออนุมัติโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...             
 
 
 
 

ทุกวันจันทร์ของเดือน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
งานยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

  

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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. 
แผนงาน 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256... 

 

           

2. รายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ บช.ศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... (รอบ 6 เดือน) 

     
 

      

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ บช.ศ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... (รอบ 12 เดือน) 

            

4. จัดท าข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วย              
5. จัดท ารายงานผลการควบคุม ภายในของ ตร. รอบ 6 เดือน      

 

      
6. จัดท ารายงานผลการควบคุม ภายในของ ตร. รอบ 12 เดือน             
7. จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ

แผนงานโครงการ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตร. 
            

8. รายงานผลการด าเนินการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของ ตร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...(รอบ 6 เดือน) 

     
 

      

9. รายงานผลการด าเนินการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของ ตร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...(รอบ 12 เดือน) 

            

10. สรุปผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...          
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
งานยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

  

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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. 
งานงบประมาณ 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256... 
1.1 พิจารณาทบทวนปรับปรุงเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จ ของหน่วยงาน เพ่ือประกอบการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.256... 

       
 

    

 1.2  จัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) 

            

 1.3  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  

            

2. จัดท าประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  
 

         

3. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256.. 
ตรวจสอบและจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

            

4. การจัดท ารายงานผล 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานและ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256...    
(สงป.301,302 , สงป.302/1  และแบบ งป.04, งป.-53 ) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 4.2  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามรายละเอียดประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.256... 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
งานยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

  
ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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

4.3  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียดประกอบ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256...  (สิ้นปีงบประมาณ ) 

           30 

 4.4  รายงานแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.256.... 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 4.5  การบันทึกค่าดัชนีการใช้พลังงาน  (EUI ) ของหน่วยงานราชการ
เพ่ิมเติมจากการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 4.6  รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
(มาตรการจูงใจในการประหยัด) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 4.7  เร่งรัดการรายงานผลการปรับปรุงแนวทางและมาตรการ เกี่ยวกับ
การช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

15   15   15   15   

 4.8 รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256... 

30 30 30 30 28 30 30 30 30 30 30 30 

5. การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...             
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
งานรักษาการณ์ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  

  

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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. 
งานรักษาการณ์ 

การวางแผนการรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
            

2. จัดก าลังพลเข้าเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ             
3. ตรวจสอบและควบคุมการเดินทางเข้า - ออกสถานที่ราชการ             
4. การจัดหาเครื่องมือสื่อสารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่             
5. จัดการจราจรและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ    

 

        
6. การจัดกองเกียรติยศ กองรักษาการณ์ในโอกาสต่าง ๆ      

 

        
7. อารักขาและคุ้มกันการขนย้ายเงินหรือทรัพย์สิ่งของที่ส าคัญ    

 

        
8. ให้การสนับสนุนด้านก าลังพลแก่หน่วยงานต่าง ๆ             
9. ดูแลรักษาศาสตราภัณฑ์ให้มีสภาพใช้งานได้ดี             

10. รักษาสรรพสิ่งของหลวงต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ    
 

        
11. ตรวจตราสอดสอดส่องการใช้เครื่องมือสื่อสารและบ ารุงรักษา 

ให้ถูกต้อง 
            

12. จัดท าสถิติการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด   
 

         
 
 
 
 
 

ตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

ตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

ตามท่ีไดรั้บการร้องขอหรือรับค าสัง่ 

ตามที่ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 

งานการเงินและพลาธิการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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. งานการเงินเบิกจ่ายเงินเดือน (งบบุคลากร)             

1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ตรวจสอบเอกสาร              
2 วางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินที่เบิกควบคู่กับเงินเดือนในระบบ GFMIS             
3 วางฎีกา กบข.              
4 ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าหน่วยงาน             
5 หักหนี้สินต่าง ๆ ของข้าราชการต ารวจ และลูกจ้างประจ า             
6 จ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ าเพ่ือน าเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร 
            

7 น าส่งเงินกู้ต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์, ฌาปนกิจสงเคราะห,์  
ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 
ค่าน้ า, ค่าไฟ, ค่าบ ารุงอาคาร-ค่าประกันบ้านพัก, เงินสวัสดิการต่าง ๆ  

            

8 ท าหนังสือน าส่งเอกสารการส่งช าระหนี้ให้หน่วยงานต่าง ๆ              
9 ท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มเติม กรณีข้าราชการที่ปรับระดับและได้รับ

ค าสั่งย้อนหลัง 
            

10 ท ารายการตกเบิกเงินเดือนข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ า             
11 ตัดโอนอัตราเงินเดือนและรับเข้าเงินเดือนข้าราชการที่มีการย้ายไป 

ด ารงต าแหน่งสังกัดใหม ่
            

 
 

ทุกวันท่ี 1-5 ของเดือน 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือน 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือน 

ประมาณวันท่ี 21-25 ของเดือน 
ประมาณวันท่ี 20-25 ของเดือน 

 

ประมาณวันท่ี 25-27 ของเดือน 
 

ทุกสิ้นเดือน 
 

ทุกสิ้นเดือน 
 ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 ทุกครั้งท่ีมีการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 
 

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
งานการเงินและพลาธิการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ล าดับ รายการ/กิจกรรม พ.ศ.256... พ.ศ.256... 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ลงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือนในบัตรคุมเงินเดือน             
13 น าส่งและหักเงิน กบข. รายเดือน และระหว่างเดือน             
14 ท าเรื่องเบิกเงินบ าเหน็จ-บ านาญ ข้าราชการต ารวจและลูกจ้างประจ าที่

เกษียณอายุ 
            

15 เขียนใบเสร็จฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. สามัญ - สมทบ              
16 จัดเก็บเอกสารและรวบรวมเรื่องไว้เพ่ือรอรับการตรวจต่อไป             

 เบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  (งบด าเนินงาน)             
17 รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร              

18 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ขออนุมัติเบิกเงิน             

19 วางฎีกาเบิกเงินจากคลังจังหวัดนครปฐม ในระบบ GFMIS             

20 กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน             

21 ตรวจสอบการโอนเงินจากธนาคาร, ท าใบสั่งรับงบประมาณ, จัดท าเช็ค              

22 แจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน             

23 กรณีจ่ายตรงให้แก่ผู้ขาย/คู่สัญญา ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ให้กับบริษัท ห้าง ร้าน และติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน 

            

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ทุกสิ้นเดือน 

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

ทุกสิ้นเดือน 
ตลอดเดือน 

 

ตลอดเดือน 
 

ตลอดเดือน 

ตลอดเดือน 

ตลอดเดือน 

ตลอดเดือน 

ตลอดเดือน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
งานการเงินและพลาธิการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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

 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (งบด าเนินงาน)             
25 รับเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา, ค่าไฟฟูา,  

ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เนต, ค่าไปรษณีย์ 
            

26 ตรวจเอกสารใบแจ้งหนี้ และขออนุมัติเบิก              
27 จัดท าเอกสารและวางฎีกาเบิกเงินจากคลังจังหวัดนครปฐม ในระบบ GFMIS             
28 กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน ท าใบสั่งรับงบประมาณ จัดท าเช็คจ่ายให้ผู้ขายหรือ

คู่สัญญา 
            

29 กรณีจ่ายตรง ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย   
ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน 

            

30 จัดเก็บเอกสารและรวบรวมเรื่องไว้เพ่ือรอรับการตรวจต่อไป             
 เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร (งบกลาง)             

31 รับเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ             
32 ลงรายละเอียด และขออนุมัติเบิก             
33 จัดท าเอกสารและวางฎีกาเบิกเงินจากคลังจังหวัดนครปฐม ในระบบ GFMIS             
34 ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีหน่วยงาน              
35 โอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละรายการที่ขอเบิก             

  

ตลอดเดือน 
 

ทุกเดือน 
 

ตลอดเดือนกรณีได้รับใบแจ้งหนี้ 
ตลอดเดือน 
ตลอดเดือน 

 
ตลอดเดือน 

 

ตลอดเดือน 
 

ตลอดเดือน 
 

ตลอดเดือน 
 

ตลอดเดือน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...    

งานการเงินและพลาธิการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

 
ล าดับที่ 

 
รายการ/กิจกรรม 

พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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

 เบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)             
37 รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร                
38 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ขออนุมัติเบิกเงิน             
39 วางฎีกาเบิกเงินจากคลังจังหวัดนครปฐม ในระบบ GFMIS             
40 กรณีจ่ายตรงให้แก่ผู้ขาย/คู่สัญญา  ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ให้กับบริษัท ห้าง ร้าน และติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน 
            

41 จัดเก็บเอกสารและรวบรวมเรื่องไว้เพ่ือรอรับการตรวจต่อไปจ่ายเงินทดรอง
ราชการ 

            

42 รับเอกสารขอยืมเงิน             
43 ตรวจสอบว่ามีเงินคงเหลือเพ่ือจ่ายตามรายการที่มีการขอยืมเงิน             
44 ขออนุมัติใบยืม             
45 จ่ายเงินยืม             
46 ตรวจใบส าคัญ             
47 เบิกเงินในระบบ GFMIS  มาชดใช้ใบส าคัญ              
48 รายงานฐานะเงินทดรอง              
  

ตลอดปีกรณีมีการจัดซ้ือและก่อสร้าง 
ตลอดปีกรณีมีการจัดซ้ือและก่อสร้าง 
ตลอดปีกรณีมีการจัดซ้ือและก่อสร้าง 
ตลอดปีกรณีมีการจัดซ้ือและก่อสร้าง 
 
ตลอดปีกรณีมีการจัดซ้ือและก่อสร้าง 
 
 

 
 
ตลอดเดือนกรณีมีการยืมเงิน 

 
 

ตลอดเดือน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...    
งานการเงินและพลาธิการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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

49 รวบรวมเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชี เช่น ใบส าคัญด้านรับ, 
ใบส าคัญด้านจ่าย, ใบส าคัญด้านทั่วไป 

            

50 ลงสมุดบัญชีรายวัน             
51 ลงสมุดบัญชีแยกประเภท             
52 จัดท างบทดลอง             
53 จัดท างบดุล              
54 จัดท ารายงานส่งหน่วยที่เก่ียวข้อง             

 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ             
55 รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ขออนุมัติเบิกจ่าย และการเก็บเอกสาร 

ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเบิกเงินงบประมาณ 
            

 งานอ่ืน ๆ             
56 รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่าย             
57 เรียกรายงานประจ าเดือนจากระบบ GFMIS             
58 รายงานการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน             
59 รายงานเงินรายรับสถานศึกษา             
60 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ             

ตลอดเดือนกรณีมีการยืมเงิน 
 

ตลอดเดือน 
ตลอดเดือน 

ทุกวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
 

ทุกสิ้นเดือน 
 

ตลอดเดือนกรณีมีการยืมเงิน 
 

ทุกวันท่ี 15 ของเดือน 
 ทุกวันท่ี 1 ของเดือน 

 ทุกวันท่ี 3 ของเดือน 
 ทุกสิ้นเดือน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...    
งานการเงินและพลาธิการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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

 2. งานพลาธิการ             
62 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี             
63 รายงานการปกครองดูแลใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)             
64 ส่งสัญญาวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไปให้ สตง.             
65 ส่งรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไปให้กรมสรรพากร

และ สตง. 
            

66 ตรวจสอบการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  (ใบ PO )             
67 จัดซื้อ/จัดจ้าง              
68 รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง             
69 ท าประกันภัยภาคบังคับรถราชการ             
70 รายงานการจัดท าบัญชีครุภัณฑ์ ยานพาหนะ              
71 รายงานผลการตรวจสอบการใช้ปูายทะเบียนรถตราโล่ฯ             
72 เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์              
73 ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์             
74 จัดท าบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์             

 
 

 

ภายใน 30 วันนับแต่วันลงนาม 
ในสัญญา ภายในวันท่ี 10  
ของเดือนถัดไป ทุกสิ้นเดือน 

 

ตลอดเดือน 
 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
 ทุกป ี
 

ทุกสิ้นเดือน 
 

ทุกสิ้นเดือน 
 

ทุกสิ้นเดือน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...    
งานการเงินและพลาธิการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
75 ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง             
76 จ าหน่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง หลังการตรวจสอบพัสดุประจ าปี             

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมีการปลูกสร้าง 
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ฝ่ายบริการการฝึกอบรม 
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คู่มือการปฏิบัติงาน  งานวิชาการ คัดเลือก และเตรียมการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 ต.ค. - ก.ย. ด าเนินการฝึกอบรม 
1. การฝึกอบรม
บุคคลภายนอกเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน 
 
2. การฝึกอบรมข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน 
 
3. การฝึกอบรมข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 
อายุ 53 ปีขึ้นไป  
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งและเลื่อน
ยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้น
สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.  
 
 

1. หลักสูตร นสต. 
 
2. หลักสูตรการเงิน   
และงบประมาณ รุ่นที่ 35 
 
3. หลักสูตรการส่งก าลัง
บ ารุง รุ่นที่ 37 
 
4. หลักสูตรปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม  
รุ่นที่ 20 
 
5. หลักสูตรการสืบสวน  
รุ่นที่ 21 
 
6. หลักสูตรการจราจร  
รุ่นที่ 18 
 
 

ขั้นตอนการท าหลักสูตรต่างๆ  
1. จัดท าแผนหลักสูตรและก าหนด
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
2. ขออนุมัติฝึกอบรม 
3. อบรมตามแผน 
การฝึกอบรม 
1. ท าหนังสือแจ้งให้หน่วยต่างๆ    
ส่งรายชื่อข้าราชการต ารวจเข้ารับ
การฝึกอบรม หรือรับจากหน่วยที่มี
หน้าที่รวบรวมรายชื่อ 
2. จัดท าตารางสอน  (ผอ.หลักสูตร
อนุมัติตาราง) 
3. เชิญอาจารย์สอน 
4. แต่งตั้งคณะท างาน 
5. พิมพ์รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6. ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้
หน่วยต่างๆ ทราบ  
7. ส่งตารางเรียนให้กองร้อยปกครอง 
 

งานวิชาการ 
คัดเลือกและ
เตรียมการ 

พ.ย. - ก.ย. 
 

 พ.ย. - ธ.ค. 
 

 พ.ย. - ธ.ค. 
 

 ธ.ค.  
 
 
 

 ธ.ค.  
 
 

 ธ.ค.  
 
 
 

ธ.ค.  
 

บก.ฝรก.ส่งเรื่อง/
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 
ให้ บช.ศ. ทราบ  
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คู่มือการปฏิบัติงาน  งานวิชาการ คัดเลือก และเตรียมการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  7. หลักสูตรธุรการและก าลังพล 
รุ่นที่ 20 
 
8. หลักสูตรผู้ชว่ยงานสอบสวน 
รุ่นที่ 18 
 
9. หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการต ารวจและบุคคลที่
บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน กอป.)  
รุ่นที่ 5 
 
10.หลักสูตรการฝึกอบรม
ส าหรับกลุ่มงานปฏิบัติการ
ปูองกันปราบปราม (ชัยยะ 
ขั้นพ้ืนฐาน) 
 

8. จัดท าปูายหลักสูตรติดแต่ละ
ห้องเรียนพร้อมตารางเรียน 
9. ประสานติดต่อกับหน่วย                   
ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอเข้าศึกษาดูงาน       
หรือปฏิบัติธรรม 
10. จัดท าประกาศนียบัตรมอบแก่ 
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

งานวิชาการ 
คัดเลือกและ
เตรียมการ 

ธ.ค. 
 
 

พ.ย. - ธ.ค. 
 
 

 ก.พ. - พ.ค. 
 
 
 
 
 
 

 พ.ค. - มิ.ย. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน  งานวิชาการ คัดเลือก และเตรียมการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  11. หลักสูตรการฝึกอบรม
ส าหรับผู้ท าหน้าที่ปกครอง
โรงเรียน 
 
12. หลักสูตรการฝึกอบรมการ
เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่
รักษาสันติภาพ 
 
13. หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
รุ่นที่ 100 และ รุ่น 101 
 
14. หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
ระดับหน้า 

   มิ.ย. 
 
 
 

ก.ค. 
 
 
 

พ.ย. -  มี.ค. 
 เม.ย. - ส.ค. 

 
เม.ย. - พ.ค. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน  งานวิชาการ คัดเลือก และเตรียมการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  15. หลักสูตร กดต. (อก.) รุ่นที่ 7 
 
16. หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 165 
 
17. โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บังคับใช้
กฎหมาย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
 
18. โครงการฝึกอบรมแบบ
สถานการณ์สมมุติ รุ่นที่ 1  
และรุ่นที่ 2 

  ธ.ค. - ก.พ. 
 

ม.ค. - มี.ค. 
 

เม.ย. 
พ.ค. 

 
 

มี.ค. 
ก.ค. 
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คู่มือการปฏิบัติงาน  งานผลิตเอกสารและต ารา กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย. 1. ด าเนินการผลิต
เอกสารและต ารา 
2.จัดห้องเรียน
หลักสูตรต่างๆ  
3. ดูแลและเก็บรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ได้รับมอบ 
4. จัดท าใบ
ประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 
 

- จัดท าเอกสารและต าราเรียน 
- จัดห้องเรียน 
- จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้ใช้งานได้ตามปกติ 
- พิมพ์ใบประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 

- รับต้นฉบับเอกสารและต ารา  
มาท าส าเนาเพ่ือประกอบการเรียน 
การสอน 
- จัดท าใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ 
การฝึกอบรม 
 
 
 

งานผลิตเอกสาร
และต ารา 

ตามสั่งการ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 

ให้ บก.ฝรก. ทราบ  
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายบริการการฝึกอบรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

       (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ระยะเวลา 

ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หน่วยงานรับเรื่อง 
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. - ก.ย. 
งาน
เทคโนโลยี 

จัดท าและ 
ปรับปรุง
เว็บไซต์ 
  

1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลเว็บซ์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
3) วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล 
4) ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล ให้ตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
5) แจ้งหน่วยงานในสังกัด ส่งรายละเอียดจัดท าข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ 
6) ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล 
7) ลงมือสร้างและทดสอบ 
8) เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก 
9) รายงานผลการปฏิบัติ 
10) ดูแลและพัฒนา 
  
  

งานเทคโนฯ 
ตามสั่งการ
ของ บช.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝอ.6 บก.อก. 
บช.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สารสนเทศ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายบริการการฝึกอบรม (งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. - ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ด าเนินการประเมินผลการ
เรียนการสอน 

๑. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน การควบคุม การประเมิน และ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของ บก.ฝรก. 

- จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง เสนอ 
บช.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
รองรับการตรวจสอบและประเมินผล 
รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๑. ประชุมพิจารณาและทบทวนระบบฯ 
และผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ บก.ฝรก. 

๓. ประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพแก่บุคลากร 

๕. ติดตามผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

๖. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 

๗. คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 
ของ บก.ฝรก.ตรวจประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ฝุายบริการ
การฝึกอบรม 

 บก.ฝรก.  
ส่งเรื่อง/รายงาน
ผลการปฏิบัติ
ต่างๆ ให้ บช.ศ.    
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายบริการการฝึกอบรม (งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๘. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
ปี ๒๕๖๑ 

๙. ส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่ 
บช.ศ.ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.ของทุกปี 

๑๐. เตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก  
สศป.บช.ศ. 

๑๑. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา     
      ภายในจาก สศป.บช.ศ. 
๑๒. แจ้งผลการประเมินแก่บุคลากร 
      ภายในหน่วยและประชุม 
      คณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการ 
      ตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข 
      ตามข้อเสนอแนะ 
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามผล 
      การประเมินภายใน 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายบริการการฝึกอบรม (งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 -   ๑๔. รวบรวมผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพในวงรอบ ๕ ปี เพื่อจัดท า
รายการผลการประเมินตนเองส าหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

๑๕. ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

๑๖. รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (๕ ปี) 

๑๗. แจ้งผลการประเมินภายนอกแก่
บุคลากรภายในหน่วยและประชุม 

๑๘. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามผล
การประเมินภายนอก 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายบริการการฝึกอบรม (งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒.ด าเนินการประเมินผล 
- ประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร

ต่างๆดังนี้ 
๑. หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 
๒. หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน

ข้าราชการต ารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพก าลังพล 7 สายงาน
(ประทวน) 

๓. หลักสูตร กอป. 
๔. หลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน 
๕. หลักสูตรสารวัตร 
๖. หลักสูตร กดต. 
๗. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา 
๘. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา

ระดับก้าวหน้า 
๙. หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับ

ผู้ท าหน้าที่ปกครองโรงเรียน 

การประเมินผล 
๑. ศึกษาแผนการฝึกอบรมประจ าปี ของ   
    บก.ฝรก.(ศาลายา) 
๒. จัดท าแบบประเมินผลภาพรวม  
    (ออนไลน์) ของทุกหลักสูตรที่อบรมใน 
    ปีงบประมาณ 
๓. จัดท าแบบประเมินวิทยากร (ออนไลน์) 

ของหลักสูตรต่างๆที่อบรมใน
ปีงบประมาณ 

๔. จัดท าแบบประเมินติดตามผลผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมเกิน ๘ สัปดาห์  

๕. ส่งแบบประเมินติดตามผลผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมฯ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ หลังจากท่ี
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ  

    ๓-๖ เดือน 
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คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายบริการการฝึกอบรม (งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 -  - ติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมที่ไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือปรับปรุง
นโยบายการศึกษาให้เหมาะสม โดย
ติดตามเฉพาะหลักสูตรที่มีระยะเวลา
การฝึกอบรมตั้งแต่ ๘ สัปดาห์ขึ้นไป 

๖. รวบรวมแบบประเมินติดตามผล
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ ที่ตอบกลับมา
และสรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ทราบและสั่งการ 

๗. เมื่อใกล้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละ    
    หลักสูตร ด าเนินการจัดส่งลิงค์การ    
    ประเมินผลภาพรวมการฝึกอบรม และ   
    ประเมินวิทยากรให้แก่ผู้เข้ารับการ 
    ฝึกอบรมเพ่ือท าการประเมิน 
๘. เมื่อได้รับผลประเมินตอบกลับ  
    ด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการ 
    ประเมินภาพรวมหลักสูตรและ    
    วิทยากร 
๙. รายงานผลการประเมินให้แก่ 
    ผู้บังคับบัญชา (ผบก.ฝรก.) และ  
    ตร. (โดยผ่าน สศป.บช.ศ.) 
๑๐. จัดส่งผลการประเมินวิทยากรให้แก่  
     กอจ. (ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ บก.ฝรก.)  
๑1. น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง    
      การด าเนินการต่อไป 

   

   

    
    
    
    
    
    

     
 -     
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แผนผังการปฏิบัติงาน ของ ฝ่ายบริการการฝึกอบรม 
‘ko 

 ฝ่ายบริการการฝึกอบรม 

- ด าเนนิการจดัการฝกึอบรมบคุคลภายนอกผู้มีวฒุิ ม.6 หรือ ปวช. เพื่อ
แต่งตั้งเปน็ข้าราชการต ารวจชัน้ประทวน (หลกัสตูรนกัเรียนนายสบิ
ต ารวจ) 

- ด าเนนิการจดัการฝกึอบรมหลกัสตูรทบทวนข้าราชการต ารวจชัน้
สญัญาบตัร 

- ด าเนนิการจดัการฝกึอบรมหลกัสตูรทบทวนข้าราชการต ารวจชัน้
ประทวน 
 
 

ขออนุมัตฝึิกอบรม 

- ด าเนินการตามขั้นตอนในการอบรม 

- เตรียมความพร้อมระหว่างการฝึกอบรม 

- ประเมนิผลการปฏบิัติงานเมือ่เสร็จภารกจิ 
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ฝ่ายบริการการฝึกอบรม                                       
(งานวิชาการ คัดเลือก และเตรียมการ) 

 

                การด าเนินการ 
1.จัดท าแผนและก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม                                                                             
2.ขออนุมัติฝึกอบรม                                                                                                                         
3.อบรมตามแผน 

การฝึกอบรม 
1.ท าหนังสือแจ้งให้หน่วยต่างๆ ส่งรายช่ือข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม 
หรือรับจากหน่วยที่มีหน้าที่รวบรวมรายช่ือ                                                                                      
2.จัดท าตารางสอน                                                                                            
3.เชิญอาจารย์สอน                                                                                            
4.แต่งตั้งคณะท างาน                                                                                          
5.พิมพ์รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม                                                                         
6.ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ                                                  
7.ส่งตารางเรียนให้กองร้อยปกครอง 

ระหว่างการฝึกอบรม 
1. ตรวจสอบรายชื่อว่าหน่วยไหนขาดหรือยังไม่มารายงานตัวให้แจ้งไปยัง ต้นสังกัด                
2. รายงานยอดผู้เข้ารับการฝึกอบรม                                                                      
3. ให้ค านวณชั่วโมงโดยขาดได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด                              
4. ถ้ามารายงานตัวช้ากว่าก าหนดให้ส่งกลับต้นสังกัด                                                     
5. ประสานติดต่อกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติธรรม                       
6.จัดท าใบประกาศนียบัตร 

 
 

ตรวจทานความถูกต้อง 

ส่งรายงานผล                     
ให้หน่วยงานรับเร่ือง 
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แผนผังการปฏิบัติงาน ของงานผลิตเอกสารและต ารา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานผลิตเอกสารและต ารา 

รับต้นฉบับเอกสารและต ารา จัดห้องเรียน ตรวจสอบรายช่ือ 

ถ่ายเอกสาร 

แจกจ่ายเอกสารและต าราให้กับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ส่งมอบใบประกาศนียบตัร
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

พมิพ์ใบ
ประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม 
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แผนผังแสดงขั้นตอน (FLOW CHART) 
งานรับ – ส่งหนังสือ 

 

งานรับ - ส่ง 

หนังสือรับ (จากหน่วยใน/
นอกสังกัด) 

หนังสือส่ง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/แยก
ประเภท 

ไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง 

ประสานหน่วย 
เจ้าของเร่ือง/ส่งคนื 

เอกสารครบถูกต้อง
ลงทะเบียนรับแยก

ด าเนินการตามที่
รับผิดชอบ 

หน่วยที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตามหนังสือ

เรียบร้อย 

ผบช.ศ. 
ลงนาม 

 
]’ok, 

ผบก. 
ลงนาม 

 
]’ok, 

ออกเลข บก. ออกเลข บช.ศ. 

กรณีเร่ืองใหม่ไม่
ชัดเจน ประมวลผล

เสนอ ผบก. 
พจิารณาส่ัง

การ 
ลงนาม 

ส่งหนังสือ
ออก 
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แผนผังการปฏิบัติงาน ของ ฝ่ายบริการการฝึกอบรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด 

 

 
จัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี 

ก ากับดูแลเว็บไซต์ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
- วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล 
- ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมลู  

ให้ตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
 

- แจ้งหน่วยงานในสังกัด ส่งรายละเอียดจัดท า
ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ 

- ตรวจทานความถูกต้องของข้อมลู 

 

- ลงมือสร้างและทดสอบ 
- เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก 

รายงานผลการปฏิบัติ 

ดูแลและพัฒนา 
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แผนผังแสดงขั้นตอน (Flow Chart) 
งานประกันคุณภาพและงานวัดผลและประเมินผล 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา 

1 
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1 

2 
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2 
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2. การวัดผลและประเมินผล 
    2.1 การประเมินผลภาพรวมการฝึกอบรม 

ศึกษาแผนการฝึกอบรมของ บก.ฝรก. 

ส่งลิงค์แบบประเมินภาพรวมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 1-2 วัน ก่อนจบการฝึกอบรม 

รายงานผลการประเมิน และจัดท าทะเบียนผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วย และ ตร. (โดยผ่าน บช.ศ.) 
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2.2 การประเมินผลวิทยากร 

รายงานผลการประเมินให้ บก.ฝรก. ทราบ 

จัดส่งรายงานให้แก่ กอจ. ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ บก.ฝรก. 
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2.3 การติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

เริ่มต้น 
(หลังจากจบการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นๆ ประมาณ 3-6 เดือน) 

รายงานผลการประเมินให้ ผบก.ฝรก. ทราบ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานวิชาการ คัดเลือกและเตรียมการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 
 
  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 นสต. รุ่นท่ี 9
2 การเงินและงบประมาณ รุ่นท่ี 35
3 การส่งก าลังบ ารุง รุ่นท่ี 37
4 ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม รุ่นท่ี 20
5 การสืบสวน รุ่นท่ี 21
6 การจราจร รุ่นท่ี 18
7 ธรุการและก าลังพล รุ่นท่ี 20
8 ผู้ชว่ยงานสอบสวน รุ่นท่ี 18
9 กอป. รุ่นท่ี 5

10 ชยัยะขัน้พื้นฐาน
11 การฝึกอบรมส าหรับผู้ท าหนา้ท่ีปกครองโรงเรียน

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                703 
 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานวิชาการ คัดเลือกและเตรียมการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเจา้หนา้ที่รักษาสันติภาพ
13 หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100
14 หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 101
15 สืบสวนคดีอาญา ระดับกา้วหนา้
16 กดต. (อก.) รุ่นที่ 7
14 สารวตัร รุ่นที่ 165
18 โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษฯ รุ่นที่ 1
19 โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษฯ รุ่นที่ 2
20 โครงการณ์ฝึกอบรมสถานการณ์สมมุติ รุ่นที่ 1
21 โครงการณ์ฝึกอบรมสถานการณ์สมมุติ รุ่นที่ 2

ล าดับที่ รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...
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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 ผลิตเอกสารและต ารา
2 จดัห้องเรียนหลักสูตรต่างๆ     ตามส่ังการของผู้บังคับบัญชา
3 จดัท าใบประกาศนยีบัตร

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖...
 ฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานผลิตเอกสารและต ารา กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ปฏทิินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานผลติเอกสารและต ารา กองบังคับการฝกึอบรมต ารวจกลาง 
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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 จดัท าค าส่ังแต่งต้ังเจา้หนา้ท่ีก ากบัดูแลเวบ็ซ์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
2 ประชมุเจา้หนา้ท่ีผู้รับผิดชอบ
3 วเิคราะห์และจดัโครงสร้างขอ้มูล
4 ออกแบบเวบ็เพจและเตรียมขอ้มูล ให้ตรงตามมาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครัฐ
5 แจง้หนว่ยงานในสังกดั ส่งรายละเอยีดจดัท าขอ้มูลท่ีต้องการเผยแพร่
6 ตรวจทานความถกูต้องของขอ้มูล
7 ลงมือสร้างและทดสอบ
8 เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จกั
9 รายงานผลการปฏบิัติ

10 ดูแลและพฒันา

รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖...

ล าดับท่ี

ฝ่ายบริการการฝึกอบรม  งานเทคโนโลยสีารสนเทศและห้องสมดุ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ปฏทิินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
ฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมดุ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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ปฏิทินการด าเนินงานของฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

รายการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
(ต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน) 
-  รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ปีงบประมาณก่อนหน้าและ
จัดส่งรายงานการประเมินตนเองแก่ บช.ศ. 

                  

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. ประชุมพิจารณาและทบทวนระบบฯ และผล 
การประเมินในปีที่ผ่านมา จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพและแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

                  

๒. จัดท าคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
บก.ฝรก. 

                  

๓. ประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

                  

๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ 
บุคลากร 

                  

๕. ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ                   
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ปฏิทินการด าเนินงานของฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

รายการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๖. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง 

                  

๗. คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ของ  
บก.ฝรก.ตรวจประเมินผลการด าเนินงานของ 
แต่ละตัวบ่งชี้ 

                  

๘. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๑                   
๙. ส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่ บช.ศ. 
ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ของทุกปี 

                  

๑๐. เตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการตรวจ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สศป.บช.ศ.  

                  

๑๑. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก 
สศป.บช.ศ. 

                  

๑๒. แจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรภายในหน่วย 
และประชุมคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการ 
ตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะ 
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ปฏิทินการด าเนินงานของฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 
 

รายการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณต่อไป 

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

                  

๑๔. รวบรวมผลการด าเนินการประกันคุณภาพใน 
วงรอบ ๕ ปี เพื่อจัดท ารายการผลการประเมินตนเอง 
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

                  

๑๕. ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

                  

๑๖. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
(๕ ปี) 

                  

๑๗. แจ้งผลการประเมินภายนอกแก่บุคลากรภายใน 
หน่วยและประชุมคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการ 
ตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

                  

๑๘. ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานตามผลการประเมิน 
ภายนอก 

                  

การประเมินผล 
๑. ศึกษาแผนการฝึกอบรมประจ าปี ของ บก.ฝรก.
(ศาลายา) 
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ปฏิทินการด าเนินงานของฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 
 
 

  

รายการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๒. จัดท าแบบประเมินผลภาพรวม (ออนไลน์) ของ 
ทุกหลักสูตรที่อบรมในปีงบประมาณ 

                  

๓. จัดท าแบบประเมินวิทยากร (ออนไลน์) ของ 
หลักสูตรต่างๆที่อบรมในปีงบประมาณ 

                  

๔. จัดท าแบบประเมินติดตามผลผู้ส าเร็จการ 
ฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมเกิน ๘ สัปดาห์  

                  

๕. ส่งแบบประเมินติดตามผลผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ  
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมฯ  
หลังจากท่ีเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ  
๓-๖ เดือน  

                  

๖. รวบรวมแบบประเมินติดตามผลผู้ส าเร็จการ 
ฝึกอบรมฯ ที่ตอบกลับมาและสรุปผลรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและสั่งการ 
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ปฏิทินการด าเนินงานของฝ่ายบริการการฝึกอบรม งานประกันคุณภาพ/งานวัดผลและประเมินผล กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

รายการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณต่อไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๗. เมื่อใกล้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ด าเนินการ 
จัดส่งลิงค์การประเมินผลภาพรวมการฝึกอบรม และ  
ประเมินวิทยากรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือท าการประเมิน 

                  

๘. เมื่อได้รับผลประเมินตอบกลับ ด าเนินการวิเคราะห์และ 
สรุปผลการประเมินภาพรวมหลักสูตรและวิทยากร 

                  

๙. รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้บังคับบัญชา (ผบก.ฝรก.) 
และ ตร. (โดยผ่าน สศป.บช.ศ.) 

                  

๑๐. จัดส่งผลการประเมินวิทยากรให้แก่ กอจ. (ที่มาปฏิบัติ 
หน้าที่ ณ บก.ฝรก.)  

                  

๑๒. น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการต่อไป                   
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ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึก 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายปกครองและกิจการการฝึกอบรม (กองร้อยที่ 1) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

05.00 - 21.00 น. 
ของทุกวัน 

- ปกครองบังคับบัญชาก ากับ
ดูแล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- ฝึกวิชาการฝึกแบบต ารวจ 
การยิงปืนพก และยุทธวิธี
ต ารวจ 
- สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนๆ 
- ดูแลความสะอาด เรียบร้อย 
ของพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ 

- อบรมระเบียบวินัย 
- อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
- ฝึกวิชาการฝึกแบบ
ต ารวจ 
- ฝึกการยิงปืนพก 
- ฝึกวิชายุทธวิธีต ารวจ 

- ประชุมชี้แจงระเบียบ
ข้อบังคับ ให้ปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการต ารวจที่ดี 
- อบรมคุณธรรจริยธรรม 
- ในระหว่างฝึกอบรมหากมี
การฝุาฝืนระเบียบ ข้อบังคับ 
ก็จะถูกลงโทษ 
- ฝึกปฏิบัติวิชาการฝึกแบบ
ต ารวจ การยิงปืนพก และ
ยุทธวิธีต ารวจ ตามจ านวน
ชั่วโมงการเรียนการสอน 
- ดูแลความสะอาด 
เรียบร้อยพื้นที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผบ.ร้อย และ 
ครูฝึก 

ตามระยะเวลา
ของหลักสูตร 

ฝุายปกครองฯ บก.
ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายปกครองและกิจการการฝึกอบรม (กองร้อยที่ 2)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

05.00 - 21.00 น. 
ของทุกวัน 

- ปกครองบังคับบัญชาก ากับ
ดูแล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- ฝึกวิชาการฝึกแบบต ารวจ 
การยิงปืนพก และยุทธวิธี
ต ารวจ 
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นๆ 
- ดูแลความสะอาด เรียบร้อย 
ของพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ 

- อบรมระเบียบวินัย 
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- ฝึกวิชาการฝึกแบบ
ต ารวจ 
- ฝึกการยิงปืนพก 
- ฝึกวิชายุทธวิธีต ารวจ 

- ประชุมชี้แจงระเบียบ
ข้อบังคับ ให้ปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการต ารวจที่ดี 
- อบรมคุณธรรจริยธรรม 
- ในระหว่างฝึกอบรมหากมี
การฝุาฝืนระเบียบ ข้อบังคับ 
ก็จะถูกลงโทษ 
- ฝึกปฏิบัติวิชาการฝึกแบบ
ต ารวจ การยิงปืนพก และ
ยุทธวิธีต ารวจ ตามจ านวน
ชั่วโมงการเรียนการสอน 
- ดูแลความสะอาด 
เรียบร้อยพื้นที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผบ.ร้อย และ 
ครูฝึก 

ตามระยะเวลา
ของหลักสูตร 

ฝุายปกครองฯ  
บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายปกครองและกิจการการฝึกอบรม (กองร้อยที่ 3) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

05.00 - 21.00 น. 
ของทุกวัน 

- ปกครองบังคับบัญชาก ากับ
ดูแล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- ฝึกวิชาการฝึกแบบต ารวจ 
การยิงปืนพก และยุทธวิธี
ต ารวจ 
- สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนๆ 
- ดูแลความสะอาด เรียบร้อย 
ของพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ 
 

- อบรมระเบียบวินัย 
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- ฝึกวิชาการฝึกแบบต ารวจ 
- ฝึกการยิงปืนพก 
- ฝึกวิชายุทธวิธีต ารวจ 

- ประชุมชี้แจงระเบียบข้อบังคับ  
ให้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการต ารวจที่ดี 
- อบรมคุณธรรจริยธรรม 
- ในระหว่างฝึกอบรมหากมีการฝุาฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับ ก็จะถูกลงโทษ 
- ฝึกปฏิบัติวิชาการฝึกแบบต ารวจ การ
ยิงปืนพก และยุทธวิธีต ารวจ  
ตามจ านวนชั่วโมงการเรียนการสอน 
- ดูแลความสะอาด เรียบร้อยพ้ืนที่  
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผบ.ร้อย 
และครูฝึก 

ตามระยะเวลา
ของหลักสูตร 

ฝุายปกครองฯ 
บก.ฝรก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝุายปกครองและกิจการการฝึกอบรม งานกีฬาและนันทนาการและครูพลศึกษา กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง   
 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

 (2) (3) (4)  (5)  (6) (7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 
ภารกิจงาน เนื้องาน ขั้นตอนการด าเนินงาน   ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา 

          
1 ต.ค. - 30 ก.ย. 

 
 
 
 

ครูฝึกพลศึกษา 
 
 
 
 

สอนวิชาพลศึกษา 
1. ฝึกการต่อสู้ 
ปูองกันตัว 
2. ฝึกกายบริหาร 

1. สรรหาครูพลศึกษา 
2. แต่งตั้งครูพลศึกษา 
3. ด าเนินการสอน 
4. ประเมินผล 
5. ส่งคะแนนวิชาการ 

สว.งานกีฬาฯ 
 

 

1. ตามแถลงหลักสูตร 
2. ตามตารางสอน 
  
  
  

ฝุายปกครองฯ 
  
  
  

 ภายในวันที่ 
15 มี.ค. 

ภายในวันที่ 
15 ก.ย. ของทุกปี 

ครูฝึกพลศึกษา 
 
 
 

ทดสอบสมรรถภาพ 
ของข้าราชการต ารวจ 
  
  

1. ประสานโรงพยาบาลต ารวจ 
2. ก าหนดวัน 
3. ด าเนินการทดสอบ 
4. สรุปผลส่ง บชศ. 

สว.งานกีฬาฯ 
 
 
 

1 วัน บก.ฝรก. 
    
    
    

ธันวาคม 
 
 
 

งานกีฬาและ 
นันทนาการ 

แข่งกีฬาภายใน 
ข้าราชการและ - 
นักเรียนอบรม 
  
  

1. ก าหนดประเภทกีฬา 
2. สรรหากรรมการ 
3. ก าหนดวัน 
4. ด าเนินการแข่งขัน 
5. ประเมินผล 

สว.กีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
 

5 วัน 
(16.30-18.00น.) 

 
 

ฝุายปกครองฯ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของงานกีฬาและนันทนาการ (พยาบาล)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.256... 

พยาบาล 1. ให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นแก่นักเรียน 
นายสิบต ารวจ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ข้าราชการต ารวจ 
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง  

1) ผู้ปุวยมาเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล 
2) ซักประวัติ อาการเจ็บปุวย ประเมินอาการเจ็บปุวย 
3) จ่าย ยา และให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ 
ผู้เจ็บปุวย 
4) ดูแลผู้ปุวยกรณีท่ีต้องพักรักษา ณ สถานพยาบาล 
5) จัดส่งผู้ปุวยที่มีอาการหนักและสถานพยาบาลไม่อาจจะ
รักษาได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลต ารวจหรือสถานพยาบาลอ่ืน 
ๆ  
6) บันทึกรายละเอียดการให้บริการรักษาพยาบาล 
7) ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
8) ตรวจทานความถูกต้อง 
9) น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
10) ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 

สว.งานกีฬาฯ ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256... 
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คู่มือการปฏิบัติงานของงานกีฬาและนันทนาการ (พยาบาล)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256... 

พยาบาล 2. การควบคุม ดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งจัดท า
บัญชีเกี่ยวกับการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์  

1) ส ารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ยาและ
เวชภัณฑ์ 
2) เสนอความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ยาและ
เวชภัณฑ์ 
3) เบิกรับวัสดุ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์  
4) จัดท าบัญชีเกี่ยวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 
5) ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด 
6) ตรวจทานความถูกต้อง 
7) น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
8) ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานกีฬาฯ ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256... 
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คู่มือการปฏิบัติงานของงานกีฬาและนันทนาการ (พยาบาล) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 พยาบาล 3.ตรวจสุขภาพประจ าปี
ข้าราชการต ารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง 

1) ก าหนดวัน เวลา ในการตรวจสุขภาพประจ าปี  
และแจ้งให้ข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ  
และลูกจ้างทราบ 
2) ประสานขอรับการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล  
จากโรงพยาบาลของรัฐ 
3) ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 
4) แจ้งผลการตรวจสุขภาพให้ข้าราชการต ารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทราบ 
5) ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
6) ตรวจทานความถูกต้อง 
7) น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
8) ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานกีฬาฯ 12 เดือน  
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คู่มือการปฏิบัติงานของงานกีฬาและนันทนาการ (พยาบาล)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 พยาบาล 4. ทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายข้าราชการ
ต ารวจ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง 

1) ก าหนดวัน เวลา ในการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย และแจ้งให้ข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง ทราบ 
2) ประสานขอรับการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล  
จากโรงพยาบาลต ารวจ 
3) ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
4) ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
5) ตรวจทานความถูกต้อง 
6) น าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
7) ส่งหน่วยงานรับเรื่อง 
 

สว.งานกีฬาฯ ทุก 6 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                720 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของฝุายปกครองและกิจการการฝึกอบรม (งานโภชนาการ)  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค.- ก.ย. โภชนาการ ตรวจสอบปรับปรุง ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับคุณภาพ
อาหารของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1. มอบหมายร้อยเวรปกครอง / สิบเวร และตัวแทน 
นสต. ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

2. บันทึกลงแบบฟอร์มการตรวจ ส่ง กก. ปกครองฯ 

3. รวบรวมเพ่ือสรุปและประเมินผล 

4. รายงานผู้บังคับบัญชา 

 

สว.งานกีฬาฯ ตลอด 
ปีงบประมาณ 

ฝุายปกครอง 
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Flow Chart เร่ืองการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ กองร้อย 1 บก.ฝรก. 
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Flow Chart เรื่องการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ กองร้อย 3 บก.ฝรก. 
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งานกีฬาและนันทนาการ 
และครูพลศึกษา 

สรรหาครูอาจารย์ 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ส่งรายช่ือท าค าสั่งแต่งตั้งครูอาจารย ์

ด าเนินการสอน 

ประเมินผล 

ส่งคะแนนวิชาการ 
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งานโภชนาการ 

ร้อยเวรปกครอง / สิบเวร ท้ัง 3 กองร้อย 
ตัวเทนนักเรียนนายสิบต ารวจ 

ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

บันทึกแบบฟอร์มการตรวจ 
น าส่ง กก.ปกครองฯ 

รวบรวมเพื่อสรุปและประเมินผล 

รายงานผู้บังคับบัญชา 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 
กองร้อยท่ี 1  ฝ่ายปกครองฯ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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 ฝึกอบรมหลักสูตรบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้า
รับราชการต ารวจชั้นประทวน  
(สายงานปูองกันปราบปราม) 

            
            

              
2 ฝึกอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบ 
            

        

              
3 

 
ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมหลักสูตรบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ

ปริญญาตรีทีไ่ด้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน
(สายงานป้องกันปราบปราม) 

2 ฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ   ตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาบให้รับผิดชอบ

3 ดูแลรักษาความสะอาดพืน้ทีรั่บผิดชอบ 
ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย

     ปฏิทินการปฏิบัตงิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...  

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...

                                                                 กองร้อย 2 ฝ่ายปกครองฯ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง
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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 ฝึกอบรมหลักสูตรบคุคลภายนอกผู้มีวุฒิ

ปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการเปน็ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน
(สายงานปอ้งกนัปราบปราม) 

2 ฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ   ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

3 ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย พื้นที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏทิินการปฏบิัติงาน  ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...  

ล าดับที่ รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...

กองร้อยที่ 3 ฝ่ายปกครองฯ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง
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  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
1 สอนพลศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทีไ่ด้

รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  
2 แข่งกีฬาภายใน บก.ฝรก.
3 สอนพลศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทีไ่ด้

รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน
4 สอนพลศึกษาหลักสูตรการจราจรรุ่นที ่..
5 ทดสอบสมรรถภาพข้าราชการต ารวจ คร้ังที ่..
6 สอนพลศึกษาหลักสูตร ป้องกันปราบปรามอาชกรรมรุ่นที ่…
7 สอนพลศึกษาหลักสูตร การสืบสวนรุ่นที ่…
8 สอนพลศึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยการสอบสวนรุ่นที ่…
9 สอนพลศึกษาหลักสูตร งานธุรการและก าลังพลรุ่นที ่…

10 สอนพลศึกษาหลักสูตร งานส่งก าลังบ ารุงรุ่นที ่…
11 สอนพลศึกษาหลักสูตร งานการเงินและงบประมาณรุ่นที ่…
12 ทดสอบสมรรถภาพข้าราชการต ารวจ คร้ังที ่…

ปฏิทินการปฏิบัตงิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
งานกีฬาและนันทนาการและครูฝึกพลศึกษา  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ล าดบัที่ รายการ/กิจกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...
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  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

1 จัดท ารายงานสถิติผู้การใช้ยา ทกุส้ินเดือน
2 จัดท ารายงานสถิติผู้การใช้ยา ทกุ  3 เดือน
3 จัดท ารายงานสถิติผู้ปว่ย  ทกุ 3 เดือน
4 รายงานสถิติการเจ็บปว่ย ของข้าราชการตามตารางที่ 73
5 ด าเนินการส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างเพื่อตรวจสุขภาพ

ประจ าปี

6 ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าป ีของข้าราชการและลูกจ้าง
7 จัดท าบญัชีรายงานการตรวจโรค ตามแบบที่  1 และ 2

         ปฏทิินการปฏบิัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...
งานพยาบาล งานกีฬาและนันทนาการฯ  ฝ่ายปกครองฯกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม
พ.ศ.256… พ.ศ.256…
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  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 การตรวจสอบ ปรับปรุง ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบั 
คุณภาพอาหารของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ปฏทิินการปฏบิัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...
งานโภชนาการ  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256… พ.ศ.256…
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ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

1 ต.ค. - 30 ก.ย. งานธรุการ ธรุการ 1. รับหนงัสือ / แจกจา่ยหนงัสือ สว. 1 วนั เจา้หนา้ที่ท าหนา้ท่ี
ของปีงบประมาณ   - จดัท าทะเบียนหนงัสือรับ 2. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รอง สว. 1 วนั งานธรุการ

  - จดัท าทะเบียนหนงัสือส่ง 3. ด าเนนิการตามท่ีส่ังการ/รายงานในก าหนดเวลา ผบ.หมู่ 2 วนั หรือที่เกีย่วขอ้ง
  - จดัท าทะเบียนหนงัสือลับ 4. จดัท าหนงัสือส่งโต้ตอบ/ค าส่ัง/ติดตามหนงัสือ 1 วนั
  - สมุดออกเลขท่ีค าส่ังผู้บังคับบัญชา 5. ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 1 วนั
  - บัญชลีงเวลาการปฏบิัติราชการของขา้ราชการต ารวจ 6. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั
  - สมุดรายงานประจ าวนั
  - งานด้านสวสัดิการ อาคาร/บ้านพกั
  - อืน่ ท่ีได้รับมอบหมาย 

คู่มือการปฏบิัติงาน ของงานธรุการ ก าลังพล และยทุธศาสตร์ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางคู่มือการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ ก าลังพล และยุทธศาสตร์ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

งานก าลังพล ก าลังพล 1. รับหนงัสือ สว. 1 วนั เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ี
  - จดัเกบ็ระเบียบขอ้บังคับต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกบังานด้านนี้ 2. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รอง สว. 1 วนั งานก าลังพล
  - จดัท าท าเนยีบขา้ราชการต ารวจ 3. ด าเนนิการตามท่ีส่ังการ/รายงานในก าหนดเวลา ผบ.หมู่ 1 วนั หรือท่ีเกีย่วขอ้ง
  - ตรวจสอบอตัราก าลังพลอนญุาตและจ านวนคนครอง 4. จดัท าหนงัสือส่งโต้ตอบ 1-2 วนั
  - จดัท าสมุดการลาขา้ราชการต ารวจ     - ด าเนนิการตรวจสอบขอ้มูล จดัท าขอ้มูล 
  - ตรวจสอบการขอเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์      ในแต่ละงาน ให้ครบถว้น ถกูต้อง สมบูรณ์
  - ตรวจสอบการขอเล่ือนยศ 5. ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 1 วนั
  - ขา้ราชการต ารวจไปชว่ยราชการหนว่ยงานอืน่ 6. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั
  - งานท่ีเกีย่วขอ้งกบัด้านก าลังพล
  - อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

คู่มือการปฏบิัติงาน ของงานธรุการ ก าลังพล และยทุธศาสตร์ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางคู่มือการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ ก าลังพล และยุทธศาสตร์ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

1 ต.ค. - 30 ก.ย. งานยทุธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 1. รับหนงัสือ สว. 1 วนั หนว่ยงานรับเร่ือง
ของปีงบประมาณ   - ด าเนนิการตามยทุธศาสตร์ของ บช.ศ. 2. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รอง สว. 1 วนั เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ี

  - ด าเนนิการตารมแผนงานของ บช.ศ. 3. ด าเนนิการตามท่ีได้รับมอบหมาย ผบ.หมู่ 2 - 3  วนั งานยทุธศาสตร์
  - แผนต่าง ๆ ขอหนว่ย., แผนการฝึกอบรม    - การก าหนดแผนงาน หรือที่เกีย่วขอ้ง
  - รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง    - ด าเนนิการตามยทุธศาสตร์ได้รับมอบ ฯลฯ
  - อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย    - จดัท าแผนการฝึกอบรม

   - จดัท าโครงการฝึกอบรมตลอดท้ังปีงบมาณ
   - รายงานผล
4. จดัท าหนงัสือส่งโต้ตอบ 1 วนั
5. ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 1 วนั
6. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

คู่มือการปฏบิัติงานของงานธรุการ ก าลังพล และยทุธศาสตร์ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางคู่มือการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ ก าลังพล และยุทธศาสตร์ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

1 ต.ค. - 30 ก.ย. งานธรุการ ธรุการ 1. รับหนงัสือ / แจกจา่ยหนงัสือ สว. 1 วนั เจา้หนา้ที่ท าหนา้ท่ี
ของปีงบประมาณ   - ด้านงานสารบรรณ 2. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รอง สว. 1 วนั ด้านธรุการ

3. ด าเนนิการตามที่ส่ังการ/รายงานในก าหนดเวลา ผบ.หมู่ 2 วนั หรือท่ีเกีย่วขอ้ง
4. จดัท าหนงัสือส่งโต้ตอบ 1 วนั
5. ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 1 วนั
6. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

งานวดัผล ประเมินผล และประกนัคุณภาพ การฝึก 1. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สว. 1 วนั เจา้หนา้ที่ท าหนา้ท่ี
  - จดัเกบ็ขอ้มูลผลการศึกษา 2. ด าเนนิการตามที่ได้รับมอบหมาย รอง สว. 1 วนั ด้านการฝึก
  - วดัผลการศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ 3. จดัเกบ็ขอ้มูลผู้เขา้รับการฝึกอบรม ผบ.หมู่ 2 วนั หรือท่ีเกีย่วขอ้ง
  - ประเมินผลกการเรียนการสอน 4. จดัท าแบบประเมินผล/ติดตามผล 2 - 3 วนั
  - ติดตามผลผู้ผ่านการประเมิน 5. บันทึกผลการประเมินการฝึกอบรม 2 - 3 วนั
  - อืน่ ท่ีได้รับมอบหมาย 6. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

คู่มือการปฏบิัติงานของงานวดัผล ประเมินผล และประกนัคุณภาพ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางคู่มือการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และประกันคุณภาพ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

1 ต.ค. - 30 ก.ย. งานการเงิน 1. เบิกจา่ยเงินทุกประเภท 1. ขออนมุัติยมืเงินราชการเพื่อเป็น สว. 1 ต.ค. - 30 ก.ย. เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ี
ของปีงบประมาณ   - มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเกีย่วกบัการ 2. เอกสารหลักฐานงบประมาณ ค่าใชจ่า่ยในการฝึกอบรม รอง สว. ด้านการเงิน/พสัดุ

ปฏบิัติงานด้านการเบิกจา่ยเงิน 3. การใชจ้า่ยงบประมาณ 2. ท าใบบันทึกการสอน ผบ.หมู่ หรือท่ีเกีย่วขอ้ง
ทุกประเภท 4. งานอืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 3. ท าแบบใบส าคัญรับเงิน

4. สรุปหนา้งบใบส าคัญรับเงิน
5. ส่งใบส าคัญยมืเงินราชการ

งานพสัดุ 1. ด้านการส่งก าลังบ ารุง 1. รับหนงัสือ สว. 1 ต.ค. - 30 ก.ย. เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ี
  - มีหนา้ท่ีรับผิดชอบด้านการส่งก าลังบ ารุง 2. การจดัหา 2. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รอง สว. ด้านการเงิน/พสัดุ
ก าหนดส่ิงอปุกรณ์ต่างๆ 3. การเกบ็รักษา 3. ด าเนนิการตามท่ีส่ังการ/รายงานในก าหนดเวลา ผบ.หมู่ หรือท่ีเกีย่วขอ้ง

4. การแจกจา่ย 4. จดัท าหนงัสือส่งโต้ตอบ
5. การจ าหนา่ย     - ด าเนนิการตรวจสอบขอ้มูล จดัท าขอ้มูล 
6. งานคลังพสัดุ      ในแต่ละงาน ให้ครบถว้น ถกูต้อง สมบูรณ์
7. งานครุภณัฑ์ 5. ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย
8. งานอืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 6. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน

คู่มือการปฏบิัติงานของ งานการเงิน ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางคู่มือการปฏิบัติงาน งานการเงิน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง

การปฏบิัติงาน
1 ต.ค. - 30 ก.ย. บริการการฝึกอบรม 1. งานธรุการ 1. ลงรับและจดัล าดับความเร่งด่วน สว.ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ บก.ฝรก. 1 วนั

ของทุกปี 2. น าเสนองานให้ผู้บังคับบัญชาลงนามตามล าดับขัน้ รอง สว.ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ บก.ฝรก. 2 วนั ผู้บังคับบัญชา, หนว่ยงาน
งบประมาณ 3. โต้ตอบหนงัส่งหนว่ยเกีย่วขอ้ง ผบ.หมู่ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ บก.ฝรก. 2 วนั ท่ีให้โต้ตอบหนงัสือ

2. งานฝึกอบรม 1. วางแผนและเตรียมการด าเนนิการฝึกอบรม สว.ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ บก.ฝรก. 1 วนั
2. จดัระบบการฝึกอบรม รอง สว.ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ บก.ฝรก. 1 วนั
3. คัดเลือกผู้เขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ผบ.หมู่ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ บก.ฝรก. 2 วนั
4. ประสานหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 2 สัปดาห์
5. แต่งต้ังครู - อาจารย ์และเชญิวทิยากร 1 สัปดาห์
6.รับรายงานตัวผู้เขา้รับการฝึกอบรม 1 วนั
7. ด าเนนิการด้านเอกสารระหวา่งการฝึกอบรม
   - ตรวจสอบความถกูต้องรายชือ่ 1 วนั
   - จดัท าป้ายชือ่ผู้เขา้รับการฝึกอบรม 1 วนั
   - การลงชือ่เขา้เรียน ตามจ านวนวนัท่ีอบรม
   - เกบ็รวบรวมภาพการฝึกอบรม ตามจ านวนวนัท่ีอบรม
   - ท าขอ้มูลท าเนยีบผู้เขา้รับการฝึกอบรม 2 วนั
   - จดัท าประกาศนยีบัตร 3 วนั
   - รายงานผลการฝึกอบรม 1 สัปดาห์

8. รวบรวมขอ้มูลของผู้เขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 2 วนั

คู่มือการปฏบิัติงานของ  งานเตรียมการฝึก ผลิตเอกสารต าราและโสตทัศนปูกรณ์ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง
คู่มือการปฏิบัติงานของ งานเตรียมการฝึก ผลิตเอกสารต าราและโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

1 ต.ค. - 30 ก.ย. งานพฒันา และฟื้นฟฯู อ านวยการ 1. รับหนงัสือ / แจกจา่ยหนงัสือ     สว., 1 วนั เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ี
ของปีงบประมาณ และสนบัสนนุ 2. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ     รอง สว., 1 วนั งานพฒันาฯ

3. ด าเนนิการตามขอ้ท่ีส่ังการ/รายงานในก าหนดเวลา     ผบ.หมู่ 1 วนั หรือท่ีเกีย่วขอ้ง
4. การด าเนนิการตามภารกจิท่ีได้รับมอบหมาย     (ทุกนาย) 
   4.1 รายงานผลการทดสดสอบสมรรถภาพทางกายไปยงั บก. 2 วนั
   4.2 รายงานการตรวจสุขภาพของขา้ราชการต ารวจ และผล เมื่อได้รับรายงาน
   การตรวจสุขภาพ จาก รพ.ตร. 
   4.3 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กบัขา้ราชการต ารวจผู้อบรม 1 วนั
   4.4 รายงานผลการทดสอบ 10 สถาน ี 1 วนั
   4.5 Ambulance อ านวยความสะดวกให้การฝึก ทันที 
5. การรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

คู่มือการปฏบิัติงานของ  งานพฒันาและฟื้นฟสูมรรถภาพ ของศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองคับการฝึกอบรมต ารวจกลางคู่มือการปฏิบัติงานของ งานพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ของศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

1 ต.ค. - 30 ก.ย. งานธรุการ ธรุการ 1. รับหนงัสือ / แจกจา่ยหนงัสือ สว. 1 วนั เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ที่
ของปีงบประมาณ   - ด้านงานสารบรรณ 2. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รอง สว. 1 วนั ด้านธรุการ

3. ด าเนนิการตามท่ีส่ังการ/รายงานในก าหนดเวลา ผบ.หมู่ 2 วนั หรือท่ีเกีย่วขอ้ง
4. จดัท าหนงัสือส่งโต้ตอบ 1 วนั
5. ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 1 วนั
6. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

งานฝึกยทุธวธิี การฝึก 1. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สว. 1 วนั เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ที่
  - ฝึกด้านยทุธวธิท้ัีงหนว่ยงานรัฐและเอกชน 2. ประชมุหารือเกีย่วกบัการฝึก ท่ีได้รับมอบหมาย รอง สว. 1 วนั ด้านการฝึก
  - ให้การสนบัสนนุด้านการฝึก 3. ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบแต่ละหนา้ท่ี ผบ.หมู่ 1 วนั หรือท่ีเกีย่วขอ้ง
  - การฝึกยงิปืนในระบบต่าง ๆ ท้ังในระดับพื้นฐาน 4. ก าหนดการฝึกอบรมท่ีเกีย่วขอ้ง 1 วนั
และกา้วหนา้ 5. จดัท าแผนการฝึก/ตารางการฝึกอบรม 2-3 วนั
  - การฝึกพฒันาขา้ราชการต ารวจในสังกดั 6. ตรวจสอบความพร้อมอปุกรณ์การฝึก 1-2 วนั
  - การฝึกอบรมตามแผน ประจ าปีงบประมาณ 7. ด าเนนิการฝึกตามแผนท่ีวางไว้ ตามระยะการฝึก
  - ตรวจสอบอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยฝึก 8. เกบ็ขอ้มูลจากฝึกและพฒันาการฝึก 2 วนั
  - อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 9. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

คู่มือการปฏบิัติงานของ  งานฝึกยทุธวธิ ี ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางคู่มือการปฏิบัติงานของ งานฝึกยุทธวิธี ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

1 ต.ค. - 30 ก.ย. งานธรุการ ธรุการ 1. รับหนงัสือ / แจกจา่ยหนงัสือ สว. 1 วนั เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ี
ของปีงบประมาณ   - ด้านงานสารบรรณ 2. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รอง สว. 1 วนั ด้านธรุการ

3. ด าเนนิการตามท่ีส่ังการ/รายงานในก าหนดเวลา ผบ.หมู่ 2 วนั หรือท่ีเกีย่วขอ้ง
4. จดัท าหนงัสือส่งโต้ตอบ 1 วนั
5. ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 1 วนั
6. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

งานอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยฝึก ฯ พฒันาการ 1. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สว. 1 วนั เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ี
  - การพฒันาอปุกรณ์และเคร่ืองชว่ยฝึกต่าง ๆ ฝึกอบรม 2. ด าเนนิการท่ีมอบหมาย รอง สว. 1 วนั ด้านพฒันาการฝึกฯ
  - บ ารุงรักษาอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยฝึก 3. ประชมุ หารือ สรุป ผบ.หมู่ 2-3 วนั หรือท่ีเกีย่วขอ้ง
  - พฒันา จดัท าเอกสาร ต ารา คู่มือ 4. รวบรวมขอ้มูล 3 วนั
  - พฒันาส่ือการเรียนการสอน 5. จดัท าแผนการพฒันาอปุกรณ์ ฯ 3 วนั
  - อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 6. ด าเนนิการตามแผนงาน ตามระยะทีก าหนด

7. เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพจิารณา 1 วนั
8. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

คู่มือการปฏบิัติงานของ  งานพฒันาอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยฝึก และเอกสาร ต ารา คู่มือ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางคู่มือการปฏิบัติงานของ งานพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก และเอกสาร ต ารา คู่มือ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ระยะเวลา ภารกจิงาน เนือ้งาน ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา หนว่ยงานรับเร่ือง
ปฏบิัติงาน

1 ต.ค. - 30 ก.ย. งานธรุการ ธรุการ 1. รับหนงัสือ / แจกจา่ยหนงัสือ สว. 1 วนั เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ี
ของปีงบประมาณ   - ด้านงานสารบรรณ 2. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รอง สว. 1 วนั ด้านธรุการ

3. ด าเนนิการตามท่ีส่ังการ/รายงานในก าหนดเวลา ผบ.หมู่ 2 วนั หรือที่เกีย่วขอ้ง
4. จดัท าหนงัสือส่งโต้ตอบ 1 วนั
5. ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 1 วนั
6. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

งานอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยฝึก ฯ พฒันาการ 1. เสนองานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สว. 1 วนั เจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ี
  - การพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝึกอบรม 2. ด าเนนิการท่ีมอบหมาย รอง สว. 1 วนั ด้านพฒันาการฝึกฯ
  - การฝึกอบรมให้ทันสมัยและพฒันาอยา่งต่อเนือ่ง 3. ประชมุ หารือ สรุป ผบ.หมู่ 2-3 วนั หรือที่เกีย่วขอ้ง
  - ส่งเสรอมผู้เขา้รับการฝึกอบรมให้ได้มีความรู้ 4. รวบรวมขอ้มูล 3 วนั
  - พฒันาการค้นควา้ วจิยัในแขนงต่าง ๆ 5. จดัท าแผนการพฒันาหลักสูตร ฯ 3 วนั
  - อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 6. ด าเนนิการตามแผนงาน ตามระยะทีก าหนด

7. เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพจิารณา 1 วนั
8. รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่องานเสร็จส้ิน 1 วนั

คู่มือการปฏบิัติงานของ  งานพฒันาหลักสูตรและการฝึก ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางคู่มือการปฏิบัติงานของ งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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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 จดัท าทะเบียนหนงัสือรับ
2 จดัท าทะเบียนหนงัสือส่ง
3 จดัท าทะเบียนหนงัสือลับ
4 สมุดออกเลขท่ีค าส่ังผู้บังคับบัญชา
5 บัญชลีงเวลาการปฏบิัติราชการของขา้ราชการต ารวจ
6 สมุดรายงานประจ าวนั
7 งานด้านสวสัดิการ อาคาร/บ้านพกั
8 จดัเกบ็ระเบียบขอ้บังคับต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกบังานด้านนี้
9 จดัท าท าเนยีบขา้ราชการต ารวจ

10 ตรวจสอบอตัราก าลังพลอนญุาตและจ านวนคนครอง
11 จดัท าสมุดการลาขา้ราชการต ารวจ

พ.ศ.256.. พ.ศ.256..

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.256...
งานธุรการ ก าลังพล และยทุธศาสตร์ ศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ล าดับท่ี รายงาน/กจิกรรม

ด า น น ารตาม       าท    า นด

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ดั อ บญั า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 

 านธุร าร   า ั พ  แ ะยุทธศาสตร์ ศูนย์ฝึ ยุทธ  ธ ต าร จ  อ บ ัคบั ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 ตรวจสอบการขอเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์
13 ตรวจสอบการขอเล่ือนยศ
14 ขา้ราชการต ารวจไปชว่ยราชการหนว่ยงานอืน่
15 ด าเนนิการตามยทุธศาสตร์ของ บช.ศ.
16 ด าเนนิการตามแผนงานของ บช.ศ.
17 แผนต่าง ๆ ขอหนว่ย, แผนการฝึกอบรม
18 รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

พ.ศ.256.. พ.ศ.256..

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.256...
งานธุรการ ก าลังพล และยทุธศาสตร์ ศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ล าดับที่ รายงาน/กจิกรรม

รอบ   เดือน      เดือน

ด า น น ารตาม       าท    า นด

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ดั อ บญั า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 

 านธุร าร   า ั พ  แ ะยุทธศาสตร์ ศูนย์ฝึ ยุทธ  ธ ต าร จ  อ บ ัคบั ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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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 งานสารบรรณ/หนงัสือ

2 จดัเกบ็ขอ้มูลผลการศึกษา

3 วดัผลการศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ

4 ประเมินผลการเรียนการสอน

5 ติดตามผลผู้ผ่านการประเมิน

6 อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

พ.ศ.256... พ.ศ.256...

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.256... 

งานวดัผล ประเมนิผล และประกันคุณภาพ ศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ล าดับท่ี รายงาน/กจิกรรม

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ดั อ บญั า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 

 าน ัดผ  ประ ม นผ  แ ะประ ันคุณภาพ ศูนย์ฝ ึยุทธ  ธ ต าร จ  อ บั คบั ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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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 เบิกจา่ยเงินทุกประเภท
2 เอกสารหลักฐานงบประมาณ
3 การใชจ้า่ยงบประมาณ
4 ด้านการส่งก าลังบ ารุง

5 การจดัหา

6 การเก็บรักษา

7 การแจกจา่ย

8 การจ าหนา่ย

9 งานคลังพสัดุ

10 งานครุภัณฑ์

11 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.256...

งานการเงิน ศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ัด อ บัญ า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 

 าน าร   น ศูนย์ฝึ ยุทธ  ธ ต าร จ  อ บั คับ ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ขออนมุัติเปิดการฝึกอบรม
๒ คัดเลือกผู้เขา้รับการฝึกอบรม (จดัสรรโควตา)
๓ แจง้หนว่ยงานให้ส่งตัวขา้ราชการต ารวจเขา้รับการฝึกอบรม
๔ จดัท าบัญชรีายชือ่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมส่งให้งานธรุการฯ
๕ จดัท าตารางการฝึกอบรม
๖ จดัท าค าส่ังแต่งต้ังอาจารยแ์ละครูผู้สอน
๗ ท าหนงัสือเชญิอาจารยแ์ละครูผู้สอน
๘ ต้ังกองอ านวยการฝึกอบรม
๙ จดัเตรียมห้องเรียน/โสตทัศนปูกรณ์

๑๐ รับรายงานตัวผู้เขา้รับการฝึกอบรม
๑๑ ตรวจสอบรายชือ่, จดัท าป้ายชือ่
๑๒ รวบรวมภาพการฝึกอบรม, ขอ้มูลท าเนยีบ
๑๓ จดัท าประกาศนยีบัตร
๑๔ รายงานผลการฝึกอบรม
๑๕ จดัเกบ็ขอ้มูลการฝึกอบรม

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖...

งานแผน เสนอ ตร. ขออนมุัติเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ตร .

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม
พ.ศ.256... พ.ศ.256...

งานเตรียมการฝึก ผลิตเอกสารต าราและโสตทัศนูปกรณ์ ศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ดั อ บญั า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 
 าน ตร ยม ารฝึ  ผ  ต อ สารต าราแ ะโสตทัศนูป รณ์ ศูนย์ฝึ ยุทธ  ธ ต าร จ  อ บั คบั ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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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 จดัท าทะเบียนหนงัสือรับ

2 จดัท าทะเบียนหนงัสือส่ง
3 ด าเนนิการเกีย่วกบัการทดสอบสมรรถภาพทางกายของขา้ราชการต ารวจ

 ปีละ 2 คร้ัง 31 31
4 ด าเนนิการเกีย่วกบัการตรวจสุขภาพของขา้ราชการต ารวจ ประจ าปี

 ปีละ 1 คร้ัง (ตามแผนการตรวจสุขภาพของ ตร.) 31
5 ตรวจเชค็สุขภาพเบื้องต้นให้กบัขา้ราชการต ารวจท่ีเขา้รับการฝึกอบรม

ณ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจกลาง (หนองสาหร่าย) ทุกวนัจนัทร์ของสัปดาห์ 
6 ด าเนนิการเกีย่วกบัการทดสอบ 10 สถาน ีให้กบัขา้ราชการต ารวจ

ท่ีเขา้รับการฝึกอบรม ณ ศูนยฝึ์กยทุธวธิตี ารวจกลาง (หนองสาหร่าย)  
ทุกวนัจนัทร์ของสัปดาห์ 

7 จดัเตรียมรถ Ambulance อ านวยความสะดวกให้การฝึก
8 ด าเนนิการกรณีเป็นวทิยากร เกีย่วการฝึกปฏบิัติการปฐมพยาบาล

ในหลักสูตรต่างๆ 

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖...

พ.ศ.256... พ.ศ.256...

งานพัฒนาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ล าดับท่ี รายงาน/กจิกรรม

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ดั อ บญั า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 

 านพัฒนาแ ะฟื้นฟูสมรรถภาพ ขอ ศูนย์ฝึ ยุทธ  ธ ต าร จ  อ บ ัคบั ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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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 ฝึกด้านยทุธวธิท้ัีงหนว่ยงานรัฐและเอกชน

2 สนบัสนนุด้านการฝึก

3 การฝึกยงิปืนในระบบต่าง ๆ ท้ังในระดับพื้นฐานและกา้วหนา้

4 การฝึกพฒันาขา้ราชการต ารวจในสังกดั

5 การฝึกอบรมตามแผน ประจ าปีงบประมาณ

6 ตรวจสอบอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยฝึก 

7 อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

พ.ศ.256... พ.ศ.256...

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖...

งานฝึกยทุธวธิี  ศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ล าดับท่ี รายการ/กจิกรรม

ด า น น ารตามท   น  ย านร อ ขอ

ด า น น ารตามท   น  ย านร อ ขอ

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ดั อ บญั า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 

 านฝึ ยุทธ  ธ  ศูนย์ฝึ ยทุธ  ธ ต าร จ  อ บั คับ ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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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 งานสารบรรณ/หนงัสือ

2 ฝึกอบรมการใชอ้าวธุ

3 ให้การสนบัสนนุด้านการฝึก

4 การฝึกด้านการยงิปืน ให้หนว่ยงานรัฐและเอกชน

5 การฝึกยงิปืนพกกึง่อตัโนมัติแบบมาตรฐาน

6 การฝึกยงิปืนในระบบต่าง ๆ ท้ังในระดับพื้นฐานและกา้วหนา้

7 อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

พ.ศ.256... พ.ศ.256...

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.256... 

งานฝึกอาวธุ ศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ล าดับท่ี รายงาน/กจิกรรม

                              

                              

                                             

         

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ดั อ บญั า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 

 านฝึ อา ุธ ศูนย์ฝึ ยทุธ  ธ ต าร จ  อ บ ัคบั ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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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 งานสารบรรณ/หนงัสือ

2 การพฒันาอปุกรณ์และเคร่ืองชว่ยฝึกต่าง ๆ

3 บ ารุงรักษาอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยฝึก

4 พฒันา จดัท าเอกสาร ต ารา คู่มือ 

5 พฒันาส่ือการเรียนการสอน

6 อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

พ.ศ.256... พ.ศ.256...

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.256... 

ของงานพัฒนาอุปกรณ์เครื่องชว่ยฝึก และเอกสาร ต ารา คู่มอื ศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ล าดับท่ี รายงาน/กจิกรรม

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ดั อ บญั า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 

ขอ  านพัฒนาอุป รณ์ ครื อ    ยฝึ  แ ะ อ สาร ต ารา คู มือ ศูนย์ฝึ ยุทธ  ธ ต าร จ  อ บ ัคับ ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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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 งานสารบรรณ/หนงัสือ

2 การพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

3 การฝึกอบรมให้ทันสมัยและพฒันาอยา่งต่อเนือ่ง

4 ส่งเสรอมผู้เขา้รับการฝึกอบรมให้ได้มีความรู้

5 พฒันาการค้นควา้ วจิยัในแขนงต่าง ๆ

6 อืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

พ.ศ.256... พ.ศ.256...

ปฏทิินการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบญัชาการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.256... 

งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึก ศูนยฝึ์กยทุธวธิีต ารวจ กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ล าดับท่ี รายงาน/กจิกรรม

ปฏ ท น ารปฏ บัต  าน ขอ  น  ย านในสั  ดั อ บญั า ารศึ ษา ประจ าปี บประมาณ พ.ศ.256... 

 านพัฒนา  ั สูตรแ ะ ารฝึ  ศูนย์ฝึ ยุทธ  ธ ต าร จ  อ บั คบั ารฝึ อบรมต าร จ  า  
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ส่วนที่ ๖ 
กองการสอบ  

 
๖.๑ วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

กองการสอบ เป็นหน่วยงานคุณภาพท่ีมีความเป็นเลิศในการสรรหาบุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกบริการรับใช้ประชาชน 
  

 พันธกิจ 
 ๑. วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการต ารวจ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ด าเนนิการเกี่ยวกับการ
สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการต ารวจ ตลอดจนก ากับดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ย่อยด้านการจัดท าแผนการสอบ 
 ๒.  ยุทธศาสตร์ย่อยด้านการจัดการสอบ 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ย่อยด้านการพัฒนาจัดการสรรหา 
 

๖.๒  โครงสร้างองค์กร 
 กองการสอบประกอบด้วย  หน่วยงานในสังกัด   ๔  กองก ากับการ   ได้แก่ 

๑. ฝ่ายอ านวยการ  
๒. ฝ่ายแผนการสอบ 
๓. ฝ่ายจัดการสอบ 
๔. ฝ่ายวิชาการสรรหา  
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๖.๓  โครงสร้างบริหาร 
 กองการสอบ   มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๔   อ านาจหน้าที่ของกองการสอบ 
    กองการสอบ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
๒) งานบริหารงานบุคคล 
๓) งานคดีและวินัย 
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
๕) งานการเงินและงานบัญชี 
๖) งานงบประมาณ 
๗) งานส่งก าลังบ ารุง 
๘) งานสวัสดิการ 
๙) งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการ 
๑๐) งานศึกษาอบรม 

 ๑๑) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพก าลังพลของข้าราชการต ารวจในสังกัด 
รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลก าลังพลกลางของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และด าเนินการ 
เพ่ือให้ข้อมูลสถานภาพก าลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๑๓) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 
๑๔) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒.  ฝ่ายแผนการสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานก าหนดแผนการสอบงานรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการสอบ งานจัดท าเครื่องมือทดสอบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานสารนิเทศ และงานคดี
และพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 

รองผู้บังคับการกองการสอบ (1) 
 

รองผู้บังคับการกองการสอบ (2) 
 

รองผู้บังคับการกองการสอบ (3) 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๗๖๘ 
 

๑) งานอ านวยการของฝ่ายแผนการสอบ 
๒) งานวางแผนการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจระดับ

ต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้น
สัญญาบัตร ในส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายให้ด าเนินการ 

๓) งานให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะในการวางแผนการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจระดับต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวนเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร ให้กับหน่วยงานต่าง  ๆที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 

๔) งานจัดท าค าขออนุมัติในการเปิดสอบตามโครงการต่าง ๆ ที่กองการสอบได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการ 

๕) งานตรวจร่างประกาศรับสมัครที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาตรวจร่าง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการร่วมกับผู้แทนของหน่วยที่ออกประกาศและหน่วยที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
ส านักงานก าลังพล และกองคดีปกครองและคดีแพ่ง เป็นต้น 

๖) งานจัดเตรียมเครื่องมือทดสอบ เพ่ือใช้ในการสอบตามท่ีกองการสอบได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 
๗) งานวางระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บเครื่องมือทดสอบ 
๘) งานจัดเตรียมและควบคุมการน าเครื่องมือทดสอบไปใช้ให้เป็นไปตามระบบ 

การรักษาความปลอดภัย และการท าลายเอกสารเกี่ยวกับการสอบในงานสอบของกองการสอบ 
๙) งานจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบเพ่ือใช้ในการสอบ ตามท่ีกองการสอบได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 
๑๐) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการสอบ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

กับกองการสอบ 
๑๑) รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบในส่วนที่กองการสอบด าเนินการ และจัดท าเป็น

สถิติเชิงเปรียบเทียบ 
๑๒) ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการสอบหลักสูตรต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงงานเกี่ยวกับ
การสอบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและก าหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

๑๔) งานปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ตลอดจน
จัดท าระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส าหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือแก้ไขข้อมูล 

๑๕) ควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น (LAN) รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายดังกล่าวให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๖) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของกองการสอบให้มีข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนจัดท า เว็บบอร์ด 
เพ่ือให้บุคคลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 

๑๗) ด าเนินการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับหน่วยงานในสังกัดกองการ
สอบเก่ียวกับภารกิจการสรรหา 

๑๘) งานตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข ์ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการสอบ 
๑๙) จัดเก็บและรวบรวมเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการสอบ 
๒๐) งานพิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ 
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๒๑) พิจารณามีความเห็นในกรณีการขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองในเรื่อง
เกี่ยวกับการสรรหา 

๒๒) จัดท าบัญชีและเก็บรักษาส านวนคดีปกครอง 
๒๓) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการสอบ 
๒๔) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓. ฝ่ายจัดการสอบ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับสมัคร งานการสอบ งานประมวลผล
การสอบ งานตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลการสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝ่ายจัดการสอบ 
๒) งานวางแผนการรับสมัครสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ

ระดับต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ    
ชั้นสัญญาบัตร ในส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายให้ 
 ๓) จัดท าร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก ในส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมาย
ให้ด าเนินการ 

๔) ด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ในส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มอบหมายให้
ด าเนินการ 

๕) งานให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะในการวางแผนการรับสมัครสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือก
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจระดับต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ 

๖) ด าเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจระดับ  
ต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ      
ชั้นสัญญาบัตร ในส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายให้ด าเนินการ 

๗) งานให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
สอบแข่งขันหรือคัดเลือก เพ่ือให้การด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ เป็นไปตามแผนการสอบท่ีก าหนด 
 ๘) วางแผนและประมวลผลการสอบ รวมทั้งการจัดท าบัญชีประมวลผลการสอบในการด าเนินการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจระดับต่าง  ๆ และ การสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรในส่วนที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมอบหมายให้ด าเนินการ 
 ๙) งานให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะในการประมวลผลการสอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ 

๑๐) งานรับรายงานตัวและรับเอกสารหลักฐานของผู้สอบผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
๑๑) ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆที่ผู้สอบได้น ามายื่นสมัครสอบไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งตรวจสอบความประพฤติและประวัติทางคดีอาญาของผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ 
๑๒) สรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ความประพฤติ และประวัติทางคดีอาญา ของผู้สอบแข่งขัน

หรือคัดเลือกที่ส่งไปตรวจสอบยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันหรือ
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาตัดสิน เพ่ือประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ 
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๑๓) ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ 
๑๔) ส่งบัญชีรายชื่อและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๕) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๔. ฝ่ายวิชาการสรรหา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับส่วนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนวิชา
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ส่วนวิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง และให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ  
ในการสร้างเครื่องมือทดสอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑) งานอ านวยการของฝ่ายวิชาการสรรหา 
๒) งานวางแผนการสร้างเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการต ารวจระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมาย 
 ๓) งานวางแผนการสร้างเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันข้าราชการต ารวจ ชั้นประทวน 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร ในส่วนที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมาย 

๔) งานก าหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือทดสอบ 
๕) งานประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ในการสร้างเครื่องมือทดสอบ 
๖) งานด าเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการต ารวจระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมาย 
๗) งานด าเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันข้าราชการต ารวจชั้น

ประทวน เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร ในส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมาย 
๘) งานประเมินผลการปฏิบัติงานการสร้างเครื่องมือทดสอบ 
๙) งานศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขในการสร้างเครื่องมือ

ทดสอบ 
๑๐) งานจัดหาและเก็บรักษาต ารา เอกสารประกอบการสร้างเครื่องมือทดสอบ และปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๑๑) งานจัดท าทะเบียนและแฟ้มประวัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทดสอบ 
๑๓) งานตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทดสอบ 
๑๔) งานก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการสอบสัมภาษณ์ 

 ๑๕) งานให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะขั้นตอนการด าเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑๖) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ฝ่ายอ านวยการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ o งานรับ - ส่ง
หนังสือ 

๑. รับหนังสือหรือโทรสารจาก บช.ศ.  
๒. ตรวจสอบความส าคัญ เร่งด่วนของ
หนังสือที่รับเข้ามา 
๓. ติดต่อหน่วยงานเจ้าของหนังสือ กรณี
หนังสือไม่ครบ หรือมีข้อบกพร่องอ่ืน ๆ 
๔. ลงทะเบียนรับหนังสือต่าง ๆ โดยแยก
เป็นทะเบียนหนังสือรับ กส. และ 
ฝอ.กส. 
๕. ส่งหนังสือให้หน่วยที่เก่ียวข้องรับไป
ด าเนินการ 
๖. ลงทะเบียนหนังสือส่งของ กส. และ 
ฝอ.กส.เพ่ือส่งออกไปยังหน่วยต่าง ๆ 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

ม.ค. - ธ.ค. ฝอ.กส. 

เดือน ม.ค. - ธ.ค. งานธุรการ o งานน าสาร น าส่งหนังสือในนาม บช.ศ. หรือ กส. 
เสนอผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. หรือน าส่ง
หน่วยต่าง ๆ 

ผบ.หมู่ ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 

 

ม.ค. - ธ.ค. ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน มี.ค., ก.ย. งานก าลังพล o การพิจารณา
ความชอบงาน
เลื่อนขั้นและอัตรา
เงินเดือน 

๑. ได้รับหนังสือสั่งการจาก บช.ศ. ให้
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการต ารวจ 
๒. ท าหนังสือแจ้งเวียนฝ่ายต่าง ๆ ให้ส่ง
ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาระดับ บก. และ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระดับ บก. 
๓. ฝ่ายต่าง ๆ ส่งข้อมูลให้ บก. 
๔. คณะกรรมการ บก. ประชุมพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
๕. รวบรวมข้อมูลเสนอ บช.ศ. เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
๖. บช.ศ.ส่งข้อมูลกลับมาให้ กส. เพื่อ 
ออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 
รอง ผกก.ลงมา ส าหรับระดับ ผกก.-รอง 
ผบก. บช.ศ.ออกค าสั่ง 
๗. ออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้ง
ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 
๘. ลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน ก.พ.๗ 
และระบบ police 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

มี.ค., ก.ย. ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน พ.ย. – ม.ค. 
ของทุกปี 

งานก าลังพล o งานแต่งตั้ง
ข้าราชการต ารวจ 

๑. บช.ศ. มีหนังสือสั่งการให้ กส. จัดท าบัญชี
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้นระดับ สว. - รอง ผบก. 
๒. กส. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอ
ข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น และ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน 
๓. คณะกรรมการประชุมพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งสูงขึ้น และสับเปลี่ยนหมุนเวียน 
๔. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการส่ง บช.ศ. เพ่ือพิจารณาต่อไป 
๕. บช.ศ.ส่งบัญชีรายชื่อให้ ตร. 
๖. ตร. ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
๗. กส. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 

พ.ย. – ม.ค. 
ของทุกปี 

ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน ธ.ค. – ม.ค. 
ของทุกปี 

งานก าลังพล o งานการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๑. บช.ศ. มีหนังสือสั่งการให้ กส. จัดท า
เอกสารการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๒. ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการต ารวจใน
สังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๓. จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบฟอร์ม ส่ง 
บช.ศ. 
๔. เมื่อได้รับพระราชทาน บันทึกลงใน 
กพ.๗ และระบบ police 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

ธ.ค. – ม.ค. 
ของทุกปี 

ฝอ.กส. 

เดือน ม.ค. – ธ.ค. งานก าลังพล o การจัดท าบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ
ต ารวจ 

๑. ข้าราชการต ารวจในสังกัดส่งค าร้อง
เสนอขอท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ
ต ารวจ 
๒. ตรวจสอบหลักฐาน   
๓. เสนอ ผบก.กส. ลงนามเพ่ือน าเสนอ 
บช.ศ. 
๔. เก็บส าเนาบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
๕. รับบัตรที่ด าเนินการแล้วจาก บช.ศ. 
๖. แจกจ่ายบัตรกับข้าราชการต ารวจ 
ผู้ยื่นค าร้อง 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

ม.ค. – ธ.ค. ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

ต.ค. - ก.ย.ใน
ปีงบประมาณ 

งานก าลังพล o การเลื่อนยศข้าราชการ
ต ารวจ 

๑. ข้าราชการต ารวจครบหลักเกณฑ์
การขอเลื่อนยศ 
๒. ประมวลเรื่องเสนอ บช.ศ. เพ่ือขอ
เลื่อนยศให้แก ่ข้าราชการต ารวจที่
ครบหลักเกณฑ์ 
๓. บช.ศ. ออกค าสั่งเลื่อนยศ 
๔. บช.ศ. ส่งส าเนาค าสั่งให้ กส. ทราบ 
๕. กส. แจ้งข้าราชการต ารวจผู้ได้รับ
การเลื่อนยศรวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 
๖. เจ้าหน้าที่ลงรายการใน ก.พ.๗ 
และระบบ police 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

ต.ค. - ก.ย. 
ใน

ปีงบประมาณ 

ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน เม.ย., ต.ค. งานก าลังพล o การขอ
พระราชทานยศ
ต ารวจ 

๑. บช.ศ. มีหนังสือสั่งการให้ กส. ส ารวจ
ข้าราชการต ารวจซึ่งสมควรขอ
พระราชทานยศ 
๒. ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการต ารวจใน
สังกัดซึ่งยังคงด ารงต าแหน่งว่าที่ยศใน  
ชั้นยศต่าง ๆ 
๓. ประมวลเรื่องขอพระราชทานยศ 
เสนอ บช.ศ. 
๔. บช.ศ. ประมวลเรื่องเสนอไป ตร.  
เพ่ือขอพระราชทานยศให้แก่ข้าราชการ
ต ารวจ และ ตร.เสนอไปยังส านัก
นายกรัฐมนตรี 
๕. ตร. ส่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่องพระราชทานยศข้าราชการต ารวจ
ให้ บช.ศ. และบช.ศ. ส่งต่อให้ กส. 
๖. กส. แจ้งข้าราชการต ารวจผู้ได้รับ
พระราชทานยศ ทราบ 
๗. เจ้าหน้าที่ลงรายการเลื่อนยศใน  
กพ.๗ และบันทึกลงในระบบ police 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

เม.ย., ต.ค. ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วง

ระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน ต.ค. งานก าลังพล o การจัดท าร่างบัญชี 
ถือจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจ าปี 

๑. กส. ได้รับหนังสือแจ้งจาก บช.ศ. ให้จัดท า
ร่างบัญชีถือจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง
ประจ าปีจาก บช.ศ. 
๒. ด าเนินการจัดท าร่างบัญชีถือจ่ายฯ 
๓. ส่งข้อมูลให้ บช.ศ. 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 

ต.ค. ฝอ.กส. 

เดือน มี.ค., ก.ย. งานก าลังพล o การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ
ต ารวจ 

๑. กส. ได้รับหนังสือแจ้งจาก บช.ศ. ให้
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการต ารวจ 
๒. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพ่ือ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ 
๓. หน่วยต่าง ๆ ส่งผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการต ารวจมายัง กส.  
๔. กส. รวบรวมเสนอ บช.ศ. 
๕. กส. จัดท าประกาศคะแนนผลการประเมิน
ของข้าราชการต ารวจให้ทราบทั่วกัน 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 

มี.ค., ก.ย. ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน ม.ค., ธ.ค. งานก าลังพล o การบันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลก าลังพล
ระบบ POLIS 

๑. กส. มีค าสั่งต่าง ๆ เช่น ค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน, ค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ
ระดับ ผกก.ลงมา 
๒. เจ้าหน้าที่น าข้อมูลมาปรับปรุงข้อมูล
ในฐานก าลังพลระบบ POLIS 
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เรียบร้อย 
๔. เสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูล 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

ม.ค., ธ.ค. ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน ส.ค. – ก.ย. งานสวัสดิการ o งานตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

๑. ส ารวจจ านวนข้าราชการต ารวจใน
สังกัดที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ส่ง บช.ศ. 
๒. บช.ศ.แจ้งวันเวลาการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้ กส. 
๓. กส. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดทราบ และเข้าร่วมการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้ 
๔. โรงพยาบาลต ารวจหรือโรงพยาบาลอ่ืน ๆ 
ของรัฐ แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ให้แก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดทราบ 
และให้ข้าราชการต ารวจที่มีผลการตรวจ
ผิดปกติพบแพทย์เพื่อท าการตรวจรักษา
ต่อไป 
๕. รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

ส.ค. – ก.ย. ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วง

ระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน ม.ค. – ธ.ค. งานสวัสดิการ o การช่วยเหลือ
งานศพของ
ข้าราชการ
ต ารวจและ
ครอบครัว 

๑. กส. ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ 
ข้าราชการต ารวจหรือครอบครัว 
๒. แจ้ง บช.ศ. และหน่วยงานในสังกัดทราบ
เกี่ยวกับก าหนดการสวดอภิธรรมศพ ตลอดจน
การฌาปนกิจหรือการพระราชทานเพลิงศพ 
๓. รวบรวมเงินเพ่ือท าบุญและมอบให้เจ้าภาพ
ต่อไป 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

 

ม.ค. – ธ.ค. ฝอ.กส. 

เดือน ม.ค. – ธ.ค. งานสวัสดิการ o การเข้าพักอาศัย
ในอาคาร
บ้านพักของทาง
ราชการ 

 

๑. กส. ได้รับค าร้องขอเข้าพักในอาคาร
บ้านพักของทางราชการ 
๒. กส. ประมวลเรื่องเสนอ บช.ศ. 
๓. บช.ศ. พิจารณาสิทธิการเข้าพักอาศัยใน
อาคารบ้านพักของทางราชการ 
๔. บช.ศ.แจ้งผลการพิจารณาให้ กส. ทราบ 
๕. ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ได้รับสิทธิเข้า 
พักอาศัยในอาคารบ้านพักของราชการ ต้อง 
ไปท าสัญญากับ บช.ศ. เพ่ือรับสิทธิเข้าพัก
อาศัยต่อไป 
๖. ส าหรับข้าราชการต ารวจที่ไม่ได้รับสิทธิ  
ให้รอการพิจารณาในคราวถัดไป 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 
ผบ.หมู่ ฝอ. 

 

ม.ค. – ธ.ค. ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

เดือน ม.ค. – ธ.ค. งานวินัย o การด าเนินการทาง
วินัย 

๑. ข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัย 
๒. ผบก.กส. ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
๓. กรณีไม่มีมูล ผบก.กส. สั่งยุติเรื่องและ
รายงาน บช.ศ.ทราบ 
๔. กรณีมีมูล และเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง ผบก.กส. น าผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 
มาพิจารณาและสั่งลงโทษ แล้วรายงานผลให้ 
บช.ศ.ทราบ หาก บช.ศ. เห็นชอบตาม 
ผบก.กส.จะสั่งยุติเรื่อง แต่หาก บช.ศ. ไม่
เห็นชอบตามที ่ผบก.กส. เสนอ บช.ศ. จะสั่ง
เพ่ิมโทษเป็นอัตราโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษ
เป็นอัตราโทษที่เบาลง 
๕. บช.ศ. แจ้ง กส. ทราบ เพ่ือ
ด าเนินการลงโทษต่อไป และ กส. แจ้ง
ข้าราชการต ารวจที่กระท าผิดวินัยทราบ 
เพ่ือรับโทษต่อไป 

สว.ฝอ. 
รอง สว.ฝอ. 

ม.ค. – ธ.ค. ฝอ.กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงระยะเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๖. กรณีมีมูล และเป็นกรณีกระท าผิด
วินัยร้ายแรง ผบก.กส. จะเสนอลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรง
แห่งกรณี และรายงานผลให้ บช.ศ. 
ทราบ หาก บช.ศ. ไม่เห็นชอบตามที่
เสนอ จะสั่งเพ่ิมโทษหรือลดโทษ หาก
เห็นชอบจะเสนอ ตร. เพื่อน าเสนอ 
ก.ตร. พิจารณาต่อไป 
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แผนผงัแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

การรับ - ส่งหนังสือ 

กรณเีร่ืองใหม่ 

ไม่ชัดเจน 

ประมวลเสนอ  
ผบก.กส.  

พจิารณาส่ังการ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานน าสาร 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

บช.ศ.มีหนังสือส่ังการให้ กส.พจิารณา 
เลือ่นขั้นเงินเดอืนให้แก่ข้าราชการต ารวจ 

คณะกรรมการประชุมพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการต ารวจ 

ประสานหน่วยแก้ไขให้ถูกต้อง 

ลงรายการเลือ่นขั้นเงินเดือนในสมุด ก.พ.7 
และลงรายการในระบบ POLIS 

กส.แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาเลือ่นขั้นเงินเดอืนและแจ้งเวียนหน่วยต่าง ๆ  
ส่งข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดอืนเพื่อประกอบการพิจารณา ระดบั บก. 

หน่วยต่าง ๆ ส่งข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลเสนอ บช.ศ.เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลถูกต้อง 

รวบรวมข้อมูลเสนอ บช.ศ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

บช.ศ.ส่งข้อมูลกลบัมาให้ กส. เพื่อออกค าส่ัง
เลือ่นขั้นเงินเดอืนระดบั รอง ผกก.ลงมา 

บช.ศ.ออกค าส่ังเลื่อนขั้นเงินเดอืนระดบั ผกก. - 
รอง ผบก. และส่งส าเนาค าส่ังให้ กส. ทราบ 

แจ้งหน่วยต่าง ๆ ทราบ 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (Flow chart) 
งานการแต่งตัง้ 

กรณีเล่ือนต าแหน่งสูงขึน้ 
คณะกรรมการระดับ บช.ศ. เป็นผู้

พิจารณา 

กรณีสับเปล่ียนหมุนเวียน คณะกรรมการ 
กส. เป็นผู้พิจารณา และส่งข้อมูลให้ บช.ศ. 

 

บช.ศ. ออกค าส่ังแต่งตัง้ 

กส. แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                788 
    

 
 

แผนผังแสดงขัน้ตอนปฏบิัติงาน (Flow Chart) 
งานการขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนปฏบิัติงาน (Flow Chart) 
การขอท าบัตรประจ าตัวข้าราชการต ารวจ 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน (Flow chart) 
การเล่ือนยศข้าราชการต ารวจ 

เจ้าหน้าที่ลงรายการเล่ือนยศ 
ใน ก.พ.7 และบันทกึข้อมูล 

ลงในระบบ POLIS 

เจ้าหน้าที่ลงรายการเลือ่นยศ 
ใน ก.พ.7 และบันทึกข้อมูล  

ลงในระบบ POLIS 
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เจ้าหน้าที่ลงรายการเล่ือนยศ 
ใน ก.พ.7 และบันทกึข้อมูล 

ลงในระบบ POLIS 

แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน (Flow chart) 
การขอพระราชทานยศข้าราชการต ารวจ 

เจ้าหน้าที่ลงรายการเลือ่นยศ 
ใน ก.พ.7 และบันทึกข้อมูล  

ลงในระบบ POLIS 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน (Flow Chart) 
การจัดท าร่างบัญชีถือจ่ายเงนิเดือน และค่าจ้างประจ าปี 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน (Flow Chart) 
การประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการต ารวจ 

เจ้าหน้าที่บันทกึผลการประเมินในระบบ POLIS 
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 แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (Flow Chart) 

การบันทกึข้อมูลในฐานข้อมูลก าลังพลระบบ POLIS 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (Flow Chart) 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

บช.ศ. มีหนังสือส่ังการให้ กส. ส ารวจ
จ านวนข้าราชการต ารวจในสังกัดที่มี
ความประสงค์จะตรวจสุขภาพประจ าปี 

กส. มหีนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับบริการตรวจสุขภาพให้ บช.ศ.  

บช.ศ. แจ้งวัน เวลา การตรวจสุขภาพประจ าปีให้ กส. ทราบ 

บช.ศ. แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดทราบ และให้ข้าราชการต ารวจที่ผดิปกตพิบแพทย์ 

เพื่อท าการตรวจรักษาต่อไป 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (Flow Chart) 
การช่วยเหลืองานศพของข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (Flow Chart) 
การเข้าพักในอาคารบ้านพักของทางราชการ 

 

แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
การเข้าพักในอาคารบ้านพักของทางราชการ าน 

(Flow Chart) 
การเข้าพักในอาคารบ้านพักของทางราชการ 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
การด าเนินการทางวินัย 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานของ งานธุรการก าลังพล ฝ่ายอ านวยการกองการสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256... 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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 งานรับ - ส่งหนังสือ 

            2 งานน าสาร             

3 การพิจารณาความชอบงานเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน             
4 งานแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ             
5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์             

6 การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการต ารวจ             
7 การเลื่อนยศข้าราชการต ารวจ             
8 การขอพระราชทานยศข้าราชการต ารวจ              
9 การจัดท าร่างบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ าปี             

10 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ             
11 การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลก าลังพลระบบ POLIS             
12 การตรวจสุขภาพประจ าปี             
13 การช่วยเหลืองานศพของข้าราชการต ารวจและครอบครัว             
14 การขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของทางราชการ             
15 การด าเนินการทางวินัย             

 
หมายเหตุ งานล าดับที่ 15 อาจจะไม่มีการด าเนินการก็ได้ เนื่องจากไม่มีข้าราชการต ารวจถูกด าเนินการทางวินัย 
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ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
(งานแผนงานยุทธศาสตร์/งบประมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๐๑ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
 

งานแผนงานและ 
ยุทธศาสตร์ 

๑.จัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
และการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ บช.ศ. ก าหนดตัวชี้วัดตามมิติ
ด้านต่าง ๆให้ กส. รับผิดชอบ 
พร้อมก าหนดห้วงเวลาและ
แนวทางด าเนินการ 
๑.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือจาก 
ฝอ.กส. (งานธุรการฯ) 
๑.๓ กส. แจ้งเวียนแนวทางตาม
ข้อ ๑.๑ ให้ทุกหน่วยปฏิบัติทราบ
และก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ของ กส. 
๑.๔ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ
ระหว่าง ผบก.กส., รอง ผบก.กส.
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  
๑.๕ ด าเนินการตามข้ันตอนของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนด 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ต.ค. - ก.ย. 
 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 
 
 

ต.ค. - ก.พ. 
 
 

ต.ค. - ก.ย. 

- บช.ศ. (ผ่าน    
  ฝอ.๒ บก.อก.) 
- ทุกหน่วยงาน 
  ในสังกัด กส.  
  ในระดบั กก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 

 

งานแผนงานและ 
ยุทธศาสตร์ 

๒. การตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 

๒.๑ ตรวจติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรอบ ๖, ๙ และ  
๑๒ เดือน ของทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด กส. 
๒.๒ รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  จาก 
ทุกหน่วยงานในสังกัด และสรุป
รายงานผลภาพรวม กส. เสนอ 
บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) รอบ ๖, ๙ 
และ ๑๒ เดือน  
๒.๓ รบัการตรวจติดตามประเมินผล
จาก บช.ศ.รอบ ๑๒ เดือน 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

มี.ค., มิ.ย., 
ก.ย. 

 
 

มี.ค., มิ.ย., 
ก.ย. 

 
 
 
 

ตามท่ี บช.ศ. 
ก าหนด 

- บช.ศ. (ผ่าน   
  ฝอ.๒ บก.อก.) 
- ทุกหน่วยงานใน 
สังกัด กส.  
  ในระดับ กก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 
 (๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓. การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปีและประจ าปี 
ของ กส. 
 

๓.๑ บช.ศ. แจ้งเวียนแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปีและประจ าปีให้ กส. 
ทราบ และด าเนินการจัดท าแผนฯ 
ประจ าปีรองรับ 
๓.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือจาก 
ฝอ.กส. (งานธุรการฯ) 
๓.๓ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของ บช.ศ. เพ่ือให้หน่วยงานใน
สังกัด กส. รับผิดชอบด าเนินการ 
๓.๔ กส. แจ้งเวียนหนังสือตามข้อ 
๓.๑ - ๓.๓ ให้หน่วยงานในสังกัด
ทราบและด าเนินการ 

-  สว.งานแผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ต.ค. - ก.ย. 
 
 
 

ต.ค. - ก.ย. 
 

ต.ค. - ก.ย. 
 
 
 
 

ต.ค. - ก.ย. 
 
 

- บช.ศ. (ผ่าน   
  ฝอ.๒ บก.อก.) 
- ทุกหน่วยงาน 
  ในสังกัด กส.  
  ในระดับ กก. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 
 (๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๓.๕ รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด กส. 
๓.๖ รายงานผลการด าเนินการให้ 
บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) ทราบ 

 ต.ค. - ก.ย. 
 
 

มี.ค., ก.ย. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๐๕ 

    

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
 
 
 

 ๔. การควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 

๔.๑ บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส. 
รายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ 
๔.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือ จาก 
ฝอ.กส. (งานธุรการฯ) 
๔.๓ เวียนหนังสือแจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดทราบและ
ด าเนินการ 
๔.๔ รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ของหน่วยงานในสังกัด  
๔.๕ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ในภาพรวมของ กส. 
๔.๖ ส่งรายงานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบฯ ให้ บช.ศ.       
(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก)         

-  สว.งานแผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
- ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ทุกวันที่ 
๓๑ มี.ค. 

และ ๓๐ ก.ย. 
 

งานแผนงานและ 
ยุทธศาสตร์/ 
งบประมาณ 
 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๐๖ 

    

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
 

 ๕. รายงานการขับเคลื่อน
ทางยุทธศาสตร์ บช.ศ. 
และการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร 
ของหน่วย 

๕.๑ บช.ศ. ก าหนดให้ กส. รายงาน 
 การขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์   
บช.ศ. และการด าเนินการฝึกอบรม 
บุคลากรของหน่วย 
๕.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือ จาก 
ฝอ.กส. (งานธุรการฯ) 
๕.๓ เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบ และด าเนินการ 
๕.๔ รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด   
๕.๕ จัดท ารายงานการขับเคลื่อนฯ 
และรายงานในส่วนของการประชุม
และฝึกอบรมในภาพรวมของ กส. 
๕.๖ ส่งรายงานการขับเคลื่อนฯ ของ 
กส. ให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ทุกวันที่ ๒๐ 
ของเดือน 

งานแผนงานและ 
ยุทธศาสตร์/ 
งบประมาณ 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๐๗ 

    

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

พ.ย. - ธ.ค. งานงบประมาณ 
 
 
 

๑. จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

๑.๑ บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส. 
จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
๑.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือ จาก 
ฝอ.กส. (งานธุรการฯ) 
๑.๓ เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบ และด าเนินการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณฯ ตามท่ี 
หน่วยต้องการ 
๑.๔ รวบรวมค าขอตั้งงบประมาณ
ของหน่วยงานในสังกัด 
๑.๕ และจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณฯ ในภาพรวมของ กส. 
๑.๖ ส่งค าขอตั้งงบประมาณฯ ให้ 
บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

พ.ย. - ธ.ค. งานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์/ 
งบประมาณ 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๐๘ 

    

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

พ.ย. - ธ.ค.  ๒. จัดท าประมาณการ
รายจ่ายขั้นต่ าประจ าปี
งบประมาณ 

๒.๑ บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส. 
จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ า 
ประจ าปี 
๒.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือ จาก 
ฝอ.กส. (งานธุรการฯ) 
๒.๓ จัดท าประมาณการรายจ่าย 
ขั้นต่ าฯ 
๒.๔ ส่งการจัดท าประมาณการ
รายจ่ายขั้นต่ าฯให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ 
บก.อก.) 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

พ.ย. - ธ.ค. งานแผนงาน 
และ 
ยุทธศาสตร์/ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๐๙ 

    

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
 
 
 

 

 ๓. การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ 

๓.๑ จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
(แบบ สงป.) และทะเบียนควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณของ กส. 
ตามท่ีได้รับจัดสรร 
๓.๒ ตรวจสอบเอกสารการเบิก
จ่ายเงินของงานการเงินและ
พลาธิการให้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
๓.๓ บันทึกรายการหักเงิน
งบประมาณโดยแยกประเภท
รายจ่ายตามผลผลิตและกิจกรรม
ตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินของ
งานการเงินและพลาธิการ 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ต.ค. - ก.ย. งานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์/ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๑๐ 

    

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 

 ๔. รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

๔.๑ บช.ศ. ก าหนดให้ กส. รายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
๔.๒ รวบรวมผลการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณของ กส. จากทะเบียน 
คุมงบประมาณ 
๔.๓ จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณของ กส. ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
๔.๔ ส่งรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้  
บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ต.ค. - ก.ย. งานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์/ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๑๑ 

    

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
 

 ๕. การจัดท าประมาณ
การงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินการสอบหลักสูตร
ต่าง ๆ 

๕.๑ ตร. ก าหนดให้ บช.ศ. (กส.) 
จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการ      
ด าเนินการสอบหลักสูตรต่าง ๆ 
๕.๒ ส่งหนังสือแจ้งให้ กก. ในสังกัด 
กส.และหน่วยสอบต่าง ๆ ส่ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายให้  กส. 
ภายในก าหนด 
๕.๓ รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการสอบของ กส. และ 
หน่วยสอบต่าง ๆ  
๕.๔ จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายที่
ใช้ในการสอบในภาพรวมและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ตร. 
๕.๕ รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินการสอบใน
ภาพรวมให้บช.ศ. ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.
เพ่ือส่งให้ ตร. (ผ่าน สงป.) ต่อไป 

-  สว.งาน
แผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 
 

ต.ค. - ก.ย. งานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์/ 
งบประมาณ 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๑๒ 

    

การปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

 
 

 ๖. รายงานการ
ปรับปรุงแนวทาง และ 
มาตรการการช าระหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

๖.๑ บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส.  
รายงานการ ปรับปรุงแนวทางและ 
มาตรการเกี่ยวกับการช าระหนี้ค่า 
สาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่ 
รัฐวิสาหกิจ 
๖.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือ จาก ฝอ.กส. 
(งานธุรการฯ) 
๖.๓ จัดท ารายงานการปรับปรุงแนวทางฯ 
๖.๔ ส่งรายงานการปรับปรุงแนวทางฯ 
ให้บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

- สว.งานแผนงานฯ 
- รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
- ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 

ทุกวันที่ 
๓๑ ธ.ค.,  
๓๑ มี.ค.,  
๓๐ มิ.ย. 
และ๓๐ 
ก.ย. 

งานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์/ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๑๓ 

    

การปฏิบัติงานของ งานแผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗. รายงานการใช้พลังงาน
และค่าดัชนีการใช้พลังงาน 
(EUI) 

๗.๑ บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส.  
รายงานการใช้พลังงานและค่าดัชนี 
การใช้พลังงานภายในวันที่ ๓  
ของทุกเดือน 
๗.๒ ลงทะเบียนรับหนังสือ  
จาก ฝอ.กส. (งานธุรการฯ) 
๗.๓ เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบและด าเนินการ 
๗.๔ รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการและปริมาณการใช้น้ ามัน
ในแต่ละเดือนจากงานการเงินและ 
พลาธิการมาประกอบการรายงาน 

-  สว.งานแผนงานฯ 
-  รอง สว.งาน
แผนงานฯ 
-  ผบ.หมู่ งาน
แผนงานฯ 
 

ทุกวันที่ ๓ 
ของเดือน 

งานแผนงาน 
และยุทธศาสตร์/ 
งบประมาณ 
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 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกจิงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๗.๕ จัดท ารายงานการใช้พลังงาน 
และปริมาณการใช้น้ ามันในภาพรวม
ของ กส. 
๗.๖ ส่งรายงานการใช้พลังงาน 
และปริมาณการใช้น้ ามัน ให้ บช.ศ. 
(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 
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ลงนามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าป ี
งบประมาณระหว่าง ผบก.กส., รอง ผบก.กส. 

และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 

กส. แจ้งเวียนแนวทางให้ทุกหน่วยปฏิบัติทราบและก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดของ กส. 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
จาก ฝอ.กส.(งานธุรการฯ) 

บช.ศ. ก าหนดตัวช้ีวัดตามมิตดิ้านต่าง ๆ 
ให้ กส. รับผดิชอบ พร้อมก าหนดห้วงเวลา 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานแผนงานและงานยุทธศาสตร์) 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี และการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

ด าเนินการตามขั้นตอนของตัวช้ีวัดแต่ละ 
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
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รวบรวมรายงานผลการด าเนินการตาม 

ตัวช้ีวัด รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน จากทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด และสรุปรายงานผลภาพรวม กส. 

เสนอ บช.ศ. (ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) รอบ ๖, ๙ 
และ ๑๒ เดือน 

 

ตรวจตดิตาม ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน ของทุกหน่วยงานในสังกัด กส. 

 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานแผนงานและงานยุทธศาสตร์) 

การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

รับการตรวจตดิตามประเมินผลจาก บช.ศ. 
รอบ ๑๒ เดือน 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๑๗ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมรายงานผลการด าเนินการตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ในสังกัด กส. 
 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปสีอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ บช.ศ. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กส.  

รับผิดชอบ ด าเนินการ 
 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
จาก ฝอ.กส.(งานธุรการฯ) 

บช.ศ. แจ้งเวียนแผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี 
และประจ าปีให้ กส. ทราบ และ 

ด าเนินการจัดท าแผนฯ ประจ าปีรองรับ 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานแผนงานและงานยุทธศาสตร์) 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และประจ าปี ของ กส. 
 

รายงานผลการด าเนินการให้ บช.ศ. 
(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กส. แจ้งเวียนหนังสือและแผนปฏบิัติราชการ 
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและด าเนินการ 
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รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ 
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ  

ของหน่วยงานในสังกัด 

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัดทราบและด าเนินการ 

 
 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
จาก ฝอ.กส.(งานธุรการฯ) 

บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส. รายงาน 
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานแผนงานและงานยุทธศาสตร์) 

การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส่งรายงานการควบคุมภายในตาม 
ระเบียบฯ ให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการควบคุม 
ภายในตามระเบียบฯ ในภาพรวมของ กส. 
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รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ 
ของหน่วยงานในสังกัด 

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสงักัดทราบ  
และด าเนินการ 

 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
จาก ฝอ.กส.(งานธุรการฯ) 

บช.ศ. ก าหนดให้ กส. รายงาน 
การขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ บช.ศ.  

และการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วย 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานแผนงานและงานยุทธศาสตร์) 

การรายงานการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ บช.ศ. 
และการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วย 

ส่งรายงานการขับเคลื่อนฯ ของ กส. 
ให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

จัดท ารายงานการขับเคลื่อนฯ และ 
รายงานในส่วนของการประชุมและ 

ฝึกอบรมในภาพรวมของ กส. 
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รวบรวมค าขอตั้งงบประมาณ 
ของหน่วยงานในสังกัด 

 

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสงักัดทราบ  
และด าเนินการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณฯ  

ตามที่หน่วยต้องการ 
 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
จาก ฝอ.กส.(งานธุรการฯ) 

บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส.  
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานงบประมาณ) 

การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส่งค าขอตั้งงบประมาณฯ ให้ บช.ศ. 
(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณฯ 
ในภาพรวมของ กส. 
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จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าฯ 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
จาก ฝอ.กส.(งานธุรการฯ) 

บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส.  
จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าประจ าป ี

 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานงบประมาณ) 

การจัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าประจ าปีงบประมาณ 

ส่งการจัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าฯ 
ให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 
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บันทึกรายการหักเงินงบประมาณ 
โดยแยกประเภทรายจ่ายตามผลผลิต 

และกิจกรรมตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
ของงานการเงินและพลาธิการ 

จัดท าแผนการปฏิบตัิงาน   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.)  

และทะเบยีนควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของ กส. ตามที่ไดร้ับจัดสรร 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานงบประมาณ) 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ 

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินของ 
งานการเงินและพลาธิการ ให้เป็นไป 
ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
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รวบรวมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ของ กส. จากทะเบียนคุมงบประมาณ 

บช.ศ. ก าหนดให้ กส.  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานงบประมาณ) 

การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให ้บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของ กส. ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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ตร. ก าหนดให้ บช.ศ. (กส.) 
จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการ 

ด าเนินการสอบหลักสูตรต่าง ๆ 
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการสอบ 
ในภาพรวมให ้บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.)  

เพื่อส่งให้ ตร. (ผ่าน สงป.) ต่อไป 

จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสอบในภาพรวม 
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ตร. 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานงบประมาณ) 

การจัดท าประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการสอบหลักสูตรต่าง ๆ  

รวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการสอบของ กส. และหน่วยสอบต่าง ๆ 

 

ส่งหนังสือแจ้งให้ กก. ในสังกัด กส. และ 
หน่วยสอบต่าง ๆ ส่งประมาณการค่าใช้จ่ายให้ กส. 

ภายในก าหนด 
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ตร. ก าหนดให้ บช.ศ. (ผ่าน กส.) 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณสอบหลักสูตรต่าง ๆ 

ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้  บช.ศ.  
(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) เพื่อด าเนินการ 
 แล้วส่งให้ ตร. (ผ่าน สงป.) ต่อไป 

จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

รวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
จากหน่วยสอบตา่ง ๆ เพื่อจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 

ส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยสอบต่าง ๆ ส่งรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้ กส. ภายในก าหนด 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานงบประมาณ) 

การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการสอบหลักสูตรต่าง ๆ  
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บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส. รายงานการปรับปรุงแนวทาง 
และมาตรการเกี่ยวกับการช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 

ค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานงบประมาณ) 

การรายงานการปรับปรุงแนวทางและมาตรการช าระหนี้ 
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

ส่งรายงานการปรับปรุงแนวทางฯ 
ให้ บช.ศ.(ผ่าน ฝอ.๒ บก.อก.) 

จัดท ารายงานการปรับปรุงแนวทางฯ 
 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
จาก ฝอ.กส.(งานธุรการฯ) 
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รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ 
และปริมาณการใช้น้ ามันในแต่ละเดือน 

จากงานการเงินและพลาธิการ 
มาประกอบการรายงาน 

เวียนหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสงักัดทราบ  
และด าเนินการ 

 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
จาก ฝอ.กส.(งานธุรการฯ) 

บช.ศ. ส่งหนังสือแจ้งให้ กส.  
รายงานการใช้พลังงานและค่าดัชนีการใช้พลังงาน  

ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน 

แผนผังแสดงข้ันตอนในการด าเนินงาน (Flow Chart) 
(งานงบประมาณ) 

การรายงานการใช้พลังงานและค่าดัชนีการใช้พลังงาน (EUI) 

ส่งรายงานการใช้พลังงาน และปรมิาณ 
การใช้น้ ามัน ให้ บช.ศ.(ผา่น ฝอ.๒ บก.อก.) 

จัดท ารายงานการใช้พลังงาน และ 
ปริมาณการใช้น้ ามันในภาพรวมของ กส. 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายอ านวยการ  งานแผนงานและยุทธศาตร์/งบประมาณ กองการสอบ 

 

ล าดับที่ รายการ / กิจกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖... พ.ศ. ๒๕๖... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ 
 

จดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

            

๒ การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
๓ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ กส.             
๔ 
 

การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

            

๕ 
 

รายงานการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ บช.ศ. และการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร ของหน่วย 

            

๖ จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...             
๗ การจัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...             
๘ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และจัดท าบัญชี

ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและขัอบังคับ 
            

๙ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ ตร.  

            

๑๐ การจัดท าประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการสอบหลักสูตร
ต่างๆ ที่ ตร.มอบหมาย 

            

 
 
 

  ทุกวันท่ี ๒๐ ของเดือน 
 

       ทุกวันท่ี ๒ ของเดือน 
 
       ทุกวันท่ี ๒ ของเดือน 

 

  รอบ ๙ เดือน 
 

  รอบ ๑๒ เดือน 
 

  รอบ ๑๒ เดือน 
 

  รอบ ๖ เดือน 
 

  รอบ ๖ เดือน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖... 
ฝ่ายอ านวยการ  งานแผนงานและยุทธศาตร์/งบประมาณ กองการสอบ 

 

ล าดับที่ รายการ / กิจกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖... พ.ศ. ๒๕๖... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๑ 

 
รายงานการปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการช าระหนี้ 
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

            

๑๒ รายงานการบันทึกค่าดัชนีการใช้พลังงาน (EUI) ของหน่วยงานราชการ
เพ่ิมเติม 

            

 

ทุกวันท่ี ๓ ของเดือน 
 

ไตรมาสที่ ๑  
 

ไตรมาสที่ ๒  
 

ไตรมาสที่ ๓  
 

ไตรมาสที่ ๔ 
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ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
(งานการเงินและพลาธกิาร)
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 

 

งานการเงินและ
พลาธิการ 

๑. งานธุรการ 
 
 

๑. เจ้าหน้าที่รับหนังสือจากฝ่าย
อ านวยการ 
๒. ตรวจดูงานที่รับว่าใช่งานของงาน
การเงินและพลาธิการหรือไม่  ถ้าใช่ลง
รับงานในทะเบียนหนังสือรับถ้าไม่ใช่
ส่งคืนฝ่ายอ านวยการเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
๓. เจ้าหน้าที่แยกงานแจกจ่ายให้กับ
ผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

- สว.ฝอ.กส. 
(งานการเงินและ
พลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

  
  
  
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๒. งานรับเงิน - น าส่งเงิน ๑. รับเช็คหรือเงินสดจากข้าราชการ
ต ารวจ/บุคคลภายนอก 
๒. ตรวจสอบเอกสารการรับเงินตาม
ยอดเงินสดและเช็คธนาคาร 
โดยแยกตามประเภทของเงินที่ได้รับ 
๓. ออกใบเสร็จรับเงินกรณีรับเป็นเงินสด
และเช็คธนาคาร 
รวบรวมน าส่งหน่วยผู้เบิก 
๔. รับใบส าคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน
ส่งหน่วยผู้เบิกและเก็บรวบรวมเรื่อง 

 

- สว.ฝอ.กส. 
(งานการเงินและ
พลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.
ของปีงบประมาณ 

งานการเงินและ
พลาธิการ 

๓. งานเงินเดือน ๑. จัดท าข้อมูลเงินเดือน กบข. ภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย เงินเพ่ิมเงินประจ าต าแหน่ง 
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดทั้งหมด
ตามแบบฟอร์มฎีกาเบิกเงินเดือนของ
หน่วยผู้เบิก เพ่ือสรุปยอดการเบิกจ่าย
เงินเดือนประจ าเดือน 
ของทุกเดือนส่งหน่วยผู้เบิกก่อนวันที่ ๑๒ 
ของทกุเดือน 
๒. กรณีมีข้าราชการต ารวจในสังกัด กส. 
ย้ายออก จัดท า 
หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้ง
สุดท้าย และหนังสือน าส่งต้นสังกัดใหม่
ส่งหน่วยผู้เบิกเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

- สว.ฝอ.กส. 
(งานการเงินและ
พลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.
ของปีงบประมาณ 

งานการเงินและ
พลาธิการ 

๓. งานเงินเดือน (ต่อ) ๓. กรณีท่ีข้าราชการต ารวจย้ายเข้าและ
ได้รับหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือน
ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ ๑๒ ของเดือน   
ให้รวมเบิกจ่ายเงินเดือนประจ าเดือน 
๔. กรณีข้าราชการต ารวจย้ายเข้าและ
ได้รับหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือน
หลังวันที่ ๑๒ ของเดอืนให้ท าเรื่องขอ 
ตกเบิกเงินเดือนและ กบข.ระหว่างเดือน 
ส่งหน่วยผู้เบิกเพ่ือด าเนินการต่อไป 
๕. จัดท าข้อมูล กบข. รายเดือนของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส่งหน่วยผู้เบิก 

- สว.ฝอ.กส. 
(งานการเงินและ
พลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.
ของปีงบประมาณ 

งานการเงินและ
พลาธิการ 

๓. งานเงินเดือน (ต่อ) ๖. จัดท ารายการหักเงินเดือนเพ่ือหา
ยอดเงินสุทธิของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดเพ่ือน าส่งหน่วยงานผู้เบิกเพ่ือโอน
เงินเดือนเข้าบัญชีให้กับข้าราชการ
ต ารวจ 
ในสังกัด กส. เป็นประจ าทุกเดือน 
๗. จัดท ารายละเอียดหักเงินเดือนเป็น
ประจ าทุกสิ้นเดือน 
๘. จัดท าหนังสือรายการหักเงินเดือน 
(สลิปเงินเดือน) แจ้งให้ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดเป็นประจ า 
ทุกสิ้นเดือน 

 

- สว.ฝอ.กส. 
(งานการเงินและ
พลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.
ของปีงบประมาณ 

งานการเงินและ
พลาธิการ 

๔. เงินสวัสดิการ ๑. รับเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
๒. กรณีเอกสารไม่ถูกต้องส่งแก้ไข 
๓. กรณีเอกสารถูกต้องรวบรวมขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินทดรองราชการของ
หน่วย  ต่อ ผบก.กส.  
๔. เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ
ของหน่วยเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
๕. จ่ายเช็คเงินทดรองราชการให้กับ
ข้าราชการต ารวจผู้มีสิทธิรับเงิน 
๖. รวบรวมใบส าคัญท่ีจ่ายเงินแล้ว 
จัดท าใบเบิกส่งหน่วยผู้เบิก  เพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- สว.ฝอ.กส. 
(งานการเงินและ
พลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๓๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 

 

งานการเงิน 
และพลาธิการ 

 

๕.   การยืมเงินทดรอง 
      ราชการ 

 

๑. รับเอกสารการขอยืมเงินทดรอง
ราชการและตรวจสอบความถูกต้อง 
๒.  กรณีไม่ถูกต้องส่งคืนแก้ไข 
๓. กรณีถูกต้องขออนุมัติยืมและเบิกเงิน
ทดรองราชการต่อ ผบก.กส.  โดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
๔. เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ
น าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
๕. จ่ายเช็คเงินทดรองราชการและจ่าย
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 
๖. รับใบส าคัญเพ่ือชดใช้เงินยืมและออก
ใบรับใบส าคัญ 
๗. กรณีรับคืนเงินยืมเหลือจ่ายให้ออก
ใบเสร็จรับเงิน 
๘. ด าเนินการตรวจสอบใบส าคัญ ถ้าไม่
ถูกต้องส่งคืนแก้ไข 

- สว.ฝอ.กส. 
(งานการเงินและ
พลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๓๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 

 

งานการเงิน 
และพลาธิการ 

 

๕.   การยืมเงินทดรอง 
      ราชการ (ต่อ) 

 

๙. กรณีใบส าคัญถูกต้องด าเนินการขอ
อนุมัติเบิกเงินงบประมาณต่อ ผบก.กส. 
และน าส่งหน่วยผู้เบิก  เพื่อด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๑๐. ลงบัญชีคุมเงินทดรองราชการ 

- สว.ฝอ.กส. 
(งานการเงินและ
พลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๓๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 

 

งานการเงิน 
และพลาธิการ 

 

๖.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ 

๑. รับเอกสารการขอเบิกเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
จากหน่วยงาน ในสังกัด  
๒. ตรวจสอบงบประมาณกับงาน
แผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ 
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่
ขอเบิกเงิน 
๔. กรณีเอกสารไม่ถูกต้องส่งแก้ไข 
๕. กรณีเอกสารถูกต้องด าเนินการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อ ผบก.กส. โดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
๖. เมื่อ ผบก.กส.อนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว
จัดท าใบส าคัญการลงบัญชี ใบหักภาษี 
ณ ที่จ่ายและแบบแสดงรายการภาษี
และหนังสือน าส่งพร้อมเอกสารหลักฐาน
น าส่งหน่วยผู้เบิกเพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

- สว.ฝอ.กส. 
(งานการเงินและ
พลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 ต.ค. - 30 ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 
  
  
  
  
  

  
  

งานการเงินและ
พลาธิการ 

  
  
  
  
  
  
  

7. งานพัสดุ 
1. จัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า 
1.1 จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(กรณีตาม ม.๕๖(๒) (ข) 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท) 
  
  
  
  
  

 
1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน กส. และ สง.
ผู้บังคับบัญชาแจ้งความต้องการจัดจ้าง 
มายัง กส. 
2. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือแบบ

รูปรายการละเอียด 
3. กรณีวงเงินการจัดหาเกิน 

100,000 บาท ขึ้นไป ให้จัดท า 
ราคากลาง ดังนี้ 
      3.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช. 
      3.2 จัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง  
ให้จัดท าราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช.  
      3.3 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
เพ่ือจัดท าใบแสดงปริมาณงาน (ปร.4, 
ปร.5 และ ปร.6) 

 
- สว.ฝอ.กส.(งาน
การเงินและพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 
  
  
  
  
  

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 
 

  
  
  
  
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   4. ด าเนินการขอรับความเห็นชอบตาม 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง พร้อมขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ และแจ้งให้กรรมการทราบ 
5. เมื่อ ผบก.กส.ให้ความเห็นชอบแล้ว
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่า เพ่ือ 
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขาย/รับจ้าง/ให้เช่า นั้นโดยตรง 
โดยคัดเลือกราคาต่ าสุด 
6. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ กับ 
งานงบประมาณ ฝอ.กส. 
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   7. ด าเนินการขออนุมัติ ผบก.กส. ดังนี้ 
  - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า ตาม
ข้อ 5 พร้อมลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
8. แจ้งผู้ขาย/รับจ้าง/ผู้ให้เช่า  
รับใบสั่ง/สัญญา 
9. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการ ตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบก.กส.
ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.กส.) 
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   11. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ  GFMIS 
12. เสนอ ผบก.กส. ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
13. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลงใน
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน 
(กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
14. เมื่อ ผบก.กส. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าวให้งาน
การเงินและบัญชี 1 ฝอ.3 บก.อก.  
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/ 
ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า  
ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP และ
บันทึกใบ PO ใบสั่ง/สัญญา ลงในระบบ 
GFMIS ยกเว้นวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท 
ไม่ต้องบันทึกลงในระบบ e-GP และ
ระบบ GFMIS 

    

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

1. จัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า 
1.2 จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่า 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(กรณีตาม ม.๕๖(๒) (ก) 
(ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 
  

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน กส. และ 
สง.ผู้บังคับบัญชาแจ้งความ
ต้องการจัดจ้าง มายัง ฝอ.กส. 
2. จัดท าร่างขอบเขตของงาน
หรือแบบรูปรายการละเอียด 
3. กรณีวงเงินการจัดหาเกิน 
100,000 บาท ขึน้ไปให้จัดท า
ราคากลาง ดังนี้ 
    3.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคา
กลางตามแบบ ป.ป.ช. 
    3.2 จัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง 
ให้จัดท าราคากลางตามแบบ 
ป.ป.ช. 
 

- สว.ฝอ.กส.(งาน
การเงินและพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 
 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

     3.3 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบป.ป.ช. พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง เพื่อจัดท าใบแสดงปริมาณงาน
(ปร.4, ปร.5 และ ปร.6) 
4. ด าเนินการขอรับความเห็นชอบ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎกระทรวง พร้อมขออนุมัติแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง คณะกรรมตรวจรับ
พัสดุ และแจ้งให้กรรมการทราบ 
  

  

 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   5. จัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามท่ี
ก าหนด 
6. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผล
การพิจารณาข้อเสนอ/ต่อรองราคา 
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
7. รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อ ผบก.กส. (ผ่าน ผกก.
ฝอ.กส.) 
8. เมื่อ ผบก.กส. ให้ความเห็นชอบ
แล้วติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่าเพ่ือ
เสนอราคา เพ่ือคัดเลือกผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 
9. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ  
กับ งานงบประมาณ ฝอ.กส. 
 

   

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   10. ด าเนินการขออนุมัติ ผบก.กส.
ดังนี้ 
  - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ตามข้อ 7 พร้อมทั้งประกาศผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท า
สัญญา 
12. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
13. แจ้งผู้ขาย/รับจ้าง/ผู้ให้เช่า  
รับใบสั่ง/สัญญา 
14. ผู้ขาย/รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   15. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบก.กส.
ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.กส.) 
16. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
17. เสนอ ผบก.กส. ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
18. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลง
ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน 
(กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
19. เมื่อ ผบก.กส. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าวให้
งานการเงินและบัญชี 1 ฝอ.3 บก.อก. 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/
ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้างต่อไป 
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๔๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP และ
บันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 
ลงในระบบ GFMIS 

   

  1.2 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
จัดเช่า โดยวิธีคัดเลือก 
  
 

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน กส. แจ้ง
ความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง, จัดเช่า 
มายัง ฝอ.กส. 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
แบบรูปรายการละเอียด 
4. กรณีวงเงินการจัดหาเกิน 
100,000 บาท ขึ้นไป ให้จัดท า 
ราคากลาง ดังนี้ 
    4.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช. 
    4.2 จัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง  
ให้จัดท าราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.  
 

- สว.ฝอ.กส.(งานการเงิน
และพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    4.3 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด 
ราคากลาง เพ่ือจัดท าใบแสดง 
ปริมาณงาน (ปร.4, ปร.5 และ ปร.6) 
5. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง  
โดยวิธีคัดเลือก เสนอ ผบก.กส. 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ
คัดเลือกและคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 
6. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีการคัดเลือกจัดท าหนังสือเชิญไปยัง
ผู้ประกอบการ 
7. ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือยื่น
ข้อเสนอตามวัน เวลาที่ก าหนด   
 

  
  

  

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8. คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอ 
และด าเนินการพิจารณาผล พร้อมมี
ความเห็นเสนอต่อ ผบก.กส. 
9. ด าเนินการขออนุมัติ ผบก.กส.ดังนี้ 
  - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ตามข้อ 7 พร้อมทั้งประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 
10. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ 
กับ งานงบประมาณ ฝอ.กส. 
11. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ให้
เข้ามาท าสัญญาพร้อมน าหลักประกัน
สัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า มามอบให้ 
งานการเงินและพลาธิการ เก็บไว้ 
เป็นหลักประกันสัญญา และออก
ใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

  
  

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

12. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
13. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า  
รับใบสั่ง/สัญญา 
14. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
ภาครัฐ พ.ศ.2560  
15. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบก.กส.
ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.กส.) 
16. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
17. เสนอ ผบก.กส. ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

18. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ  
ลงในทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือวัสดุ
คงทน (กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์) 
19. เมื่อ ผบก.กส.อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าว 
ให้งานการเงินและบัญชี 1  
ฝอ.3 บก.อก. เพื่อด าเนินการเบิกจ่าย
ให้กับผู้ขาย/ผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP  
และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง  
ลงในระบบ GFMIS 

   

  1.3 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
จัดเช่า  โดยวิธีตลาด - 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 
 

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน กส. แจ้ง
ความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง, จัดเช่า 
มายัง ฝอ.กส. 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
แบบรูปรายการละเอียด 

- สว.ฝอ.กส.(งานการเงิน
และพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

4. จัดท าราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. 
5. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง เสนอ 
ผบก.กส. เพ่ือขอรับความเห็นชอบ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ 
6. เมื่อ ผบก.กส. ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้จัดท าประกาศเผยแพร่ใน
ระบบ e-GP/เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และปิด
ประกาศท่ีหน่วยงาน 
7. การเสนอราคา 
    7.1 กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้เสนอราคา
แบบใบเสนอราคา โดยผู้ประกอบการ
เข้าระบบ e-GP เพ่ือเสนอราคาตาม
วัน/เวลาที่ก าหนด โดยเสนอราคาได้
เพียงครั้งเดียว 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

     7.2 กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท 
ให้เสนอราคาแบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการเข้า
ระบบ e-GP เพ่ือเสนอราคาตามวัน/
เวลาที่ก าหนด โดยเสนอราคา 
กี่ครั้งก็ได้ภายใน 30 นาที 
8. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้
เจ้าหน้าที่พิจารณาผู้ชนะการเสนอ
ราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด 
9. เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณา
พร้อมีความเห็นเสนอต่อ ผบก.กส.
(ผ่าน ผกก.ฝอ.กส.)  
10. ขออนุมัติ ผบก.กส. เพ่ือจัดซื้อ/
จัดจ้าง/จัดเช่า ตามข้อ 8 
11. เจ้าหน้าที่แจ้งผลทาง e-mail 
และประกาศผลผู้ชนะ 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

12. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ 
กับ งานงบประมาณ ฝอ.กส. 
13. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายหลังจากพ้น
ระยะอุทรธรณ์ผลการพิจารณา 7 วัน
ท าการพร้อมน าหลักประกันสัญญา 
ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน 
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง มามอบให้งาน
การเงินและพลาธิการ ฝอ.กส. เก็บไว้
เป็นหลักประกันสัญญา และออก
ใบเสร็จ รับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
14. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
15. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า รับ
ใบสั่ง/สัญญา 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

16. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
17. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบก.กส.
ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.กส.) 
18. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
19. เสนอ ผบก.กส. ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
20. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลง
ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน 
(กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

21. เมื่อ ผบก.กส.อนุมตัิเบิกจ่ายเงิน 
จึงส่งเอกสารการจัดซื้อ/จ้างดังกล่าว
ให้งานการเงินและบัญชี 1  
ฝอ.3 บก.อก. เพื่อด าเนินการเบิกจ่าย
ให้กับผู้ขาย//ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า 
ให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP  
และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง 
ลงในระบบ GFMIS 

   

     1.4 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
จัดเช่า  โดยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
  

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน กส. แจ้ง
ความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง, จัดเช่า 
มายัง ฝอ.กส. 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการ 
 

- สว.ฝอ.กส.(งานการเงิน
และพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๕๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

4. การจัดท าราคากลาง   
    4.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช. 
    4.2 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง เพื่อค านวณราคากลาง  
(ใบแสดงปริมาณงานฯ ปร.4, ปร.5  
และ ปร.6)  
5. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
6. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง เสนอ 
ผบก.กส.เพ่ือขอรับความเห็นชอบ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน  
และเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศ 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

7. เมื่อ ผบก.กส. ให้ความเห็นชอบ
แล้วให้น าร่างประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ 
e-GP/เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และปิด
ประกาศ ณ ที่ปิดประกาศของ
หน่วยงาน   
หมายเหตุ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้าน 
อยู่ในดุลพินิจของ ผบก.กส. ที่จะน า
ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่หรือไม่ 
ก็ได้ 
8. น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการ 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

9. กรณีมีผู้เสนอความคิดเห็น  
กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกับผู้รับผิดชอบท ารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข  
เสนอ ผบก.กส. น าร่างประกาศ 
อีกครั้งหนึ่ง   
- หากมีผู้เสนอความคิดเห็นให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุก
รายทราบเป็นหนังสือ 
กรณีไม่ปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และผู้รับผิดชอบท ารายงานพร้อม
เหตุผลที่ไม่ปรับปรุง เสนอ ผบก.กส.
เห็นชอบให้น าร่างประกาศเผยแพร่ 
10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
11. ก าหนดระยะเวลาเผยแพร่
เอกสารฯ และจัดเตรียมเอกสาร  
เพ่ือยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

12. ก าหนดวัน เวลา ที่ชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวัน
เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
13. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่าน
ระบบ e-GP โดยเสนอราคาได้เพียง 
ครั้งเดียว 
14. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
ด าเนินการพิจารณาผล 
15.คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผล
การพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอ 
ผบก.กส.(ผ่าน ผกก.ฝอ.กส.) เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบ 
16. ขออนุมัติ ผบก.กส. เพ่ือจัดซื้อ/จัด
จ้าง ตามข้อ 11 
17.ประกาศผลผู้ชนะ และเจ้าหน้าที่
แจ้งผลทาง e-mail  
18. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ กับ 
งานงบประมาณ ฝอ.กส. 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

19. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท า
สัญญาหรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้น
ระยะอุทธรณ์ผลการพิจารณา 7 วัน
ท าการ พร้อมน าหลักประกันสัญญา 
ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน 
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง มามอบให้งาน
การเงินและพลาธิการ เก็บไว้เป็น
หลักประกันสัญญา และออก
ใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
20. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
21. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รับใบสั่ง/
สัญญา 
22. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560 
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

23. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับ ให้ ผบก.กส.
ทราบ (ผ่าน ผกก.ฝอ.กส.) 
24. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
25. เสนอ ผบก.กส. ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
26. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ ลง
ในทะเบียนคุมคุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน 
(กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อครุภัณฑ์) 
27. เมื่อ ผบก.กส. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าวให้งาน
การเงินและบัญชี 1 ฝอ.3 บก.อก.  
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/ 
/ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหตุ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้
บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP  
และบันทึกใบ PO ใบสั่งซื้อ/จ้าง 
ลงในระบบ GFMIS 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

     1.5 การจัดซื้อ/จัดจ้าง,  
โดยวิธีสอบราคา 
  
  
  
  
  
  

1. หน่วยงานต่าง ๆ ใน บก.อก.  
แจ้งความต้องการ จัดซื้อ/จัดจ้าง 
มายัง ฝอ.กส. 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการ 
4. การจัดท าราคากลาง 
    4.1 จัดซื้อ  ให้จัดท าราคากลาง
ตามแบบ ป.ป.ช. 
    4.2 จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ให้จัดท า
ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด 
ราคากลาง เพ่ือค านวณราคากลาง 
(ใบแสดงปริมาณงานฯ ปร.4, ปร.5  
และ ปร.6) 
5. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
สอบราคา 

- สว.ฝอ.กส.(งานการเงิน
และพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

  
  
  

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

6. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง เสนอ 
ผบก.กส. เพ่ือขอรับความเห็นชอบ  
และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
ผลการสอบราคา คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่
ปิดและปลดประกาศ 
7. เมื่อ ผบก.กส. ให้ความเห็นชอบ
แล้วให้น าร่างประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ 
e=GP/เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และปิด
ประกาศ ณ ที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงาน   
หมายเหตุ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้าน 
อยู่ในดุลพินิจของ ผบก.กส. ที่จะน า
ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่หรือไม่ 
ก็ได้ 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

8. น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการ 
9. กรณีมีผู้เสนอความคิดเห็น 
กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกับผู้รับผิดชอบท ารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข  
เสนอ ผบก.กส. น าร่างประกาศ 
อีกครั้งหนึ่ง 
  - หากมีผู้เสนอความคิดเห็นให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบ ผู้มี
ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
กรณีไม่ปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และผู้รับผิดชอบ ท ารายงานพร้อม
เหตุผลที่ไม่ปรับปรุง เสนอ ผบก.กส. 
เห็นชอบให้น าร่างประกาศเผยแพร่ 
 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่
ประกาศและเอกสารสอบราคา  
ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ และปิด
ประกาศ ณ ที่ปิดประกาศ 
11. ก าหนดวัน เวลายื่นข้อเสนอ  
และการเปิดซองข้อเสนอ 
12. ก าหนดวัน เวลา ที่ชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
ก่อนถึงวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า  
๓ วันท าการ 
13. รับเอกสารสอบราคา ตามวัน
เวลาที่ก าหนด 
14. คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
พิจารณาผล 
15. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงาน
ผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอ 
ผบก.กส. (ผ่าน ผกก.ฝอ.กส.) เพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบ 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๖๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

16. ขออนุมัติ ผบก.กส. เพ่ือจัดซื้อ/
จัดจ้าง ตามข้อ 11 
17. ประกาศผลผู้ชนะ และเจ้าหน้าที่
แจ้งผลทาง e-mail  
18. แจ้งตรวจสอบคุมงบประมาณ 
กับ งานงบประมาณ ฝอ.กส. 
19. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เข้ามาท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายหลังจาก 
พ้นระยะอุทรธรณ์ผลการพิจารณา  
7 วันท าการ พร้อมน าหลักประกัน 
สัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน
ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง มามอบให้งาน
การเงินและพลาธิการ ฝอ.กส. เก็บไว้
เป็นหลักประกันสัญญา และออก
ใบเสร็จ รับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
20. ลงนามในใบสั่ง/สัญญา 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๗๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

21. แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รับใบสั่ง/
สัญญา 
22. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน  
แจ้งคณะกรรมการตรวจรับตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
23. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
รายงานผลการตรวจรับ ให้ ผบก.กส.
(ผ่าน ผกก.ฝอ.กส.) 
24. ด าเนินการตรวจรับในระบบ  
e-GP และในระบบ GFMIS 
25. เสนอ ผบก.กส. ขออนุมัติเบิกจ่าย 
เงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
26. ท าการบันทึกรายการรับวัสดุ  
ลงในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ หรือวัสดุ
คงทน (กรณีจ้างท าของหรือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์) 

   

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๗๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

  

 

27. เมื่อ ผบก.กส. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
จึงส่งเอกสารการจัดจ้างดังกล่าวให้
งานการเงินและบัญชี 1 ฝอ.3 บก.อก. 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/
ผู้รับจ้างต่อไป 
หมายเหต ุ การจัดซื้อ/จัดจ้างให้บันทึก
ข้อมูล ลงในระบบ e-GP และบันทึกใบ 
PO ใบสั่งซื้อ/จ้างลงในระบบ GFMIS 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๗๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

(๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 ต.ค.-30 ก.ย.  
ของทุกปีงบประมาณ 

 

1. การควบคุมการ 
ใช้รถราชการ 
  
 
 
 
2. แสดงรายการ 
ซ่อมบ ารุงฯ 

1.1 ผู้รับผิดชอบรถราชการแต่ละ
หน่วยงานใน กส. กรอกข้อมูลขอ
อนุญาตใช้รถงานกรอกข้อมูลตาม
แบบ 3 
1.2 บันทึกการใช้รถตามแบบ 4 
 
- น ารายการซ่อมบ ารุงในใบสั่งจ้าง
ซ่อมที่คณะกรรมการตรวจรับ
เรียบร้อยลงในสมุดประวัติแสดง
รายการซ่อมของแต่ละคัน 

หน่วยที่ได้รับรถ 
ราชการ 

  
 
 
 
- สว.ฝอ.กส.(งานการเงิน
และพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

 
 

 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

 
 

ฝอ.กส. 
งานการเงินและ

พลาธิการ 
 
 

 
ฝอ.กส. 

งานการเงินและ
พลาธิการ 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๗๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 ต.ค.-30 ก.ย.
ของทุกงบประมาณ 
  

ฝอ.กส. 
งานการเงินและ

พลาธิการ 
  

 
 
1. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

 
 
- ด าเนินการตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก 
ที่ กค 0405.2/ว 89 ลง 18 ธ.ค.
50 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ดังนี้ 
1) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ประจ าทุกเดือน 
2) รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
ประจ าทุกเดือน 
 

 
 
- สว.ฝอ.กส.(งานการเงิน
และพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 
 

 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

 
 
 

 
 

ฝอ.กส. 
งานการเงินและ

พลาธิการ 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๗๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

(๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   2. การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงและ 

2.1 น ารถราชการไปเติมน้ ามัน 
โดยแจ้งรหัสประจ าบัตรให้ถูกต้อง 
และจ านวนเงินที่ต้องเติมไม่เกินจ านวน 
ที่ระบุไว้ 
2.2 น าใบบันทึกรายการขายที่ลงได้ลง
ลายมือชื่อของผู้ใช้บัตร รวบรวม 
ส่งให้งานการเงินฯ ภายใน 3 วัน 
ท าการหลังสิ้นเดือน      
2.3 เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

หน่วยที่ได้รับการ 
สนับสนุนรถราชการ 

 
 
 
 
 
 
- สว.ฝอ.กส.(งานการเงิน
และพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

ฝอ.กส. 
งานการเงินและ

พลาธิการ 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๗๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 
 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของปีงบประมาณ 

 

งานการเงิน 
และพลาธิการ 

 

8. งานซ่อมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ 

๑.  หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบรถ
ราชการเสนอความต้องการซ่อมมายัง
งานการเงินและพลาธิการ 
๒. ตรวจสอบงบประมาณกับงาน
แผนงานและยุทธศาสตร์/งบประมาณ 
๓.  ด าเนินการจัดจ้างซ่อมตามระเบียบ
พัสดุ 
๔.  ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อด าเนินการ
ส่งเบิกเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณต่อไป 
๕.  เมื่อ  ผบก.กส. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
แล้วจัดท าใบส าคัญการลงบัญชี ใบหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายและแบบแสดงรายการ 
ภาษีและหนังสือน าส่งพร้อมเอกสาร
หลักฐานน าส่งหน่วยผู้เบิกเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

- สว.ฝอ.กส.(งานการเงิน
และพลาธิการ) 
- รอง สว.ฝอ.กส. 
- ผบ.หมู่ ฝอ.กส. 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๗๗ 
 

 
 

  รับ – ส่งเงิน 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับเงิน และ 
ออกใบเสร็จรับเงินแยกตามประเภทเงินท่ีไดรั้บ 

รับเช็คและเงินสด 

 น าเช็คและเงินสด/ 
ส่งใหห้น่วยงานผูเ้บิก 

รวบรวมหลกัฐานการรับเงินและ
ใบเสร็จรับเงินน าส่งหน่วยผูเ้บิก/      

เกบ็รวมเร่ือง 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๘๑ 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงาน
การตรวจรับพรอ้มทั้งส่งมอบพัสดุหรือ
งานจ้างให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดเุสนอหัวหน้า

ส่วนราชการ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๘๓ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนการรายงาน ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

รับข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และดัชนีข้อมูลมาตรฐาน
การใช้พลังงาน จาก กก. ในสังกัด 

กรอกข้อมูลดิบลงในระบบของหน่วย และประมวลผลระดับ บก. 

พิมพ์ผลลัพธ์ ระดับคะแนน ตัวชี้วัด 

ส่งรายงานผลคะแนนให้กับ บช.ศ. เพ่ือด าเนินการต่อไป 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                ๘๘๗ 
 

           



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                888 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖... 
งานการเงินและพลาธิการ ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๖... พ.ศ.๒๕๖... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 

 

งานธุรการ 
งานรับเงิน - น าส่งเงิน 
งานเงินเดือน 
งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
ยืมเงินทดรองราชการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ 
งานพัสดุ 
งานซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 

 

              
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๘๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดการสอบ กองการสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๐ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานการรับสมัคร  ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

1 – 5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 2 เดือน  
 

งานอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการรับสมัคร 

รับ – ส่งหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินการ 
รับสมัคร 

1. การรับหนังสือ 
   1.1  ลงทะเบียนรับหนังสือ 
   1.2  เสนอ ผกก.ทราบ และพิจารณาสั่งการ 
   1.3  แจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ 
ตามท่ี ผกก. มอบหมายให้ด าเนินการทราบ 
   1.4 ผู้ด าเนินการรับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น   
2. การส่งหนังสือ 
    2.1 น าเรื่องที่ด าเนินการเสร็จสิ้น เสนอ 
ผกก. ลงนาม  
    2.2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
    2.3 ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
    2.4 น าส าเนาหนังสือเก็บในสาระบบแฟ้ม
เอกสาร  
1. วางแผนก าหนดการรับสมัคร ในส่วนที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายให้
ด าเนินการ อาท ิต าแหน่งที่รับสมัคร, คุณสมบัติ
ต่างๆ ของผู้สมัคร และหน่วยที่ประสงค์สมัคร
สอบ ฯลฯ  

งานการรับสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานการรับสมัคร 
 

ภายในระยะเวลา
ที่หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามแผนการ
ปฏิบัติงานการ
สอบแต่ละครั้ง 
 

ฝ่ายจัดการสอบ กส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายจัดการสอบ กส. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๑ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานการรับสมัคร  ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดท าค าสั่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
3. จัดท าระบบโปรแกรมการรับสมัคร 
และแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตามประกาศ 
รับสมัครก าหนด (ทางระบบอินเตอร์เน็ต) 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและ 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
5. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
6. จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ในการรับสมัคร 
7. ประกาศรับสมัครและรับสมัครในส่วนที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายให้
ด าเนินการ (ทางระบบอินเตอร์เน็ต) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ติดประกาศอย่างน้อย 
7 วันก่อนวันเปิด 
รับสมัคร และรับสมัคร
อย่างน้อย 15 วันท า
การ  (เฉพาะการสอบ 
แข่งขันฯ ส่วนการ
คัดเลือกเป็นไปตาม
อ านาจของ
ผู้ด าเนินการคัดเลือก) 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๒ 
 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานการรับสมัคร  ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

8. ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะกับ
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานต่างๆ 
9. ตรวจสอบและจ าแนกข้อมูลผู้สมัคร 
10. สรุปยอดผู้สมัคร 
11. รายงานผลการรับสมัครให้ผู้ด าเนินการสอบ 
และ ตร. ทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานการสอบ  ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 

(1) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ๒-๔ เดือน 

(ตั้งแต่ปิดรับสมัคร
จนถึงวันสอบข้อเขียน) 
ตามประกาศรับสมัคร 

งานการสอบ ๑. ด าเนินการสอบข้อเขียน 
๒. ด าเนินการสอบภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ว่ายน้ า + วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร 
+ยืนกระโดดไกล+ วิ่งเก็บ     
ของ+วิ่ง ๕๐ เมตร) 
๓. การทดสอบความ 
สามารถตามที่ประกาศ 
รับสมัครก าหนด 

ด าเนินการสอบข้อเขียน 
๑. จัดหาสถานที่สอบข้อเขียน 
๒. จัดท าค าสั่งอนุกรรมการด าเนินการสอบ 
๓. จัดท าผังที่นั่งสอบตามจ านวนผู้สมัครสอบ 
๔. จัดเตรียมเอกสารการสอบ รวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครสอบเบื้องต้น 
๕. ประสานงานประมวลผลการสอบในเรื่อง
ของกระดาษค าตอบ 
๖. ประสานงานขอรับการสนับสนุนก าลังพล
จากหน่วยต่างๆ ทั้งใน ตร. และนอก ตร. 
๗. จัดเตรียมเครื่องมือป้องกันการทุจริตสอบ 
๘. จัดท าค าสั่งตั้งอนุกรรมการอ านวยการและ   
เจ้าหน้าที่ด าเนินการคุมสอบข้อเขียน รวมทั้ง   
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสอบข้อเขียน 
๙.  จัดท าคู่มือคุมสอบข้อเขียน 
๑๐. ประชุมเจ้าหน้าที่คุมสอบและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ 

งานการสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามแผนการ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดการสอบ 
กส. 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๔ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานการสอบ  ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 
(1) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๑๑. จัดสถานที่และด าเนินการสอบข้อเขียน 
ตามวัน  เวลา  ที่ก าหนดในประกาศฯ 
๑๒. รวบรวมข้อมูลจ านวน ผู้เข้าสอบ – ขาดสอบ  
และผู้ถูกตัดสิทธิ รวมถึงข้อมูลและปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในการสอบข้อเขียน และรายงานผลการ
สอบข้อเขียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ด าเนินการสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ว่ายน้ า + วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร  +  ยืนกระโดดไกล 
+วิ่งเก็บ ของ+วิ่ง ๕๐ เมตร หรือเป็นการทดสอบ
ความสามารถตามประกาศรับสมัครก าหนด)      
๑. จัดหาสถานที่สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
๒. จัดท าค าสั่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

   

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๕ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานการสอบ    ฝ่ายจัดการสอบ    กองการสอบ 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๓. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
๔. ด าเนินการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่ก าหนดในประกาศฯ 
๕. รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน    
และไม่ผ่านการสอบและรายงานผลให้   
ผู้บังคับบัญชาทราบ  
๖. ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะกับ 
คณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่   
ด าเนินการสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
เพ่ือให้การด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ  
เป็นไปตามแผนการสอบที่ก าหนด   
๗. งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

   

 
 
 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๖ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ  งานประมวลผลการสอบ  ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
5-8 วัน  

(ตามจ านวนของ
ผู้สมัครสอบ) 

งานประมวลผล 
การสอบ 

ก าหนดแผนการ
ประมวลผลการสอบ,
เตรียมและตรวจสอบ
กระดาษค าตอบและ
ประสานขอรับการ
สนับสนุนตรวจนับ
กระดาษ,ประมวลผลการ
สอบข้อเขียน,จัดท าบัญชี
ผู้สอบผ่านตามล าดับ
คะแนนหรือตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

วางแผนการด าเนินการประมวลผลการ
สอบตามจ านวนผู้สมัครสอบในแต่ละ
หลักสูตรโดยแยกเป็น 3 ส่วน 
1) การสอบข้อเขียน 
1.1 จัดเตรียมกระดาษค าตอบและ
กระดาษค าตอบส ารองเพ่ือใช้ในการสอบ
ข้อเขียน 
1.2 แจกจ่ายให้แก่หน่วยสอบข้อเขียน 
1.3 กรณีประกาศรับสมัคร ก าหนดให้มี
เรื่องคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ รวบรวมข้อมูล
ของผู้มายื่นขอฯ และน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาระดับ บช.ศ. 
2) การประมวลผลการสอบข้อเขียน 
2.1  ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบ 
2.2  น ากระดาษค าตอบไปตรวจ
เครื่องตรวจกระดาษค าตอบ 

งานประมวลผล 
การสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายจัดการสอบ 
กส. 

 
  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๗ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ   งานประมวลผลการสอบ  ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 

 
 
 

  

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   2.3 ประมวลผลการสอบข้อเขียน 
2.4 จัดท าบัญชีผู้สอบผ่านข้อเขียนเรียง
ตามล าดับคะแนนหรือตามเกณฑ์ตัดสิน 
ที่ก าหนด 
2.5 รายงานผลการด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ 
3) การสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
3.1 รวบรวมผลการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งในแต่ละขั้นตอน
ตามประกาศรับสมัครก าหนด 
(ว่ายน้ า,วิ่ง, ตรวจร่างกาย,ตรวจสอบ
คุณสมบัติ,ประวัติทางคดีอาญา, สอบ
สัมภาษณ์) มาท าการประมวลผล 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๘ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ   งานประมวลผลการสอบ  ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 

 
 
 
  

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

   3.2  จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับผู้สอบ
แข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมอบให้กับ
งานที่ประกาศผลสอบ 
3.3 รายงานผลการด าเนินการสอบให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ 
3.4 ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท า
กระดาษค าตอบและส ารองรวมทั้งการ
ประมวลผลการสอบข้อเขียน 
3.5 งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 

   



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๘๙๙ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานตรวจสอบฯ ฝ่ายจัดการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับ

เรื่อง 
1 – 5 วัน 

 
 
 
 

1 – 5 วัน 
 
 
 
 
 

1 – 5 วัน 
 
 
 
 
 
 

งานประกาศ 1.ประกาศคะแนนเพ่ิม 
 
 
 
 
2.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้
เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา 
และสถานที่สอบ 
 
 
 
3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ         
ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้อง
สอบ/แถวสอบ  
 
 
 
 

1.1 ประมวลเรื่อง เสนอ
ประกาศ ตามล าดับถึง  ผบช.ศ.  
1.2 น าบัญชีรายชื่อจากงาน
ประมวลผลฯ เพ่ือแนบท้าย
ประกาศ 
2.1 ประมวลเรื่อง เสนอ
ประกาศ ตามล าดับถึง  ผบช.ศ.  
2.2 น าบัญชีรายชื่อจากงาน
ประมวลผลฯ เพ่ือแนบท้าย
ประกาศ 
2.3 แนบแผนที่ของสถานที่สอบ 
3.1 ประมวลเรื่อง เสนอ
ประกาศ ตามล าดับถึง  ผบช.ศ.  
3.2 น าบัญชีรายชื่อจากงาน 
ประมวลผลฯ เพ่ือแนบท้าย
ประกาศ 
3.3 แนบแผนที่ของสถานที่สอบ 
 

งานตรวจสอบฯ ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติการสอบ

แต่ละครั้ง 

ฝ่ายจัดการสอบ 
กส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๙๐๐ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานตรวจสอบฯ ฝ่ายจัดการสอบ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับ

เรื่อง 
1 – 5 วัน 

 
 
 
 

1 – 5 วัน 
 
 
 
 
 

1 – 5 วัน 

 4.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ข้อเขียนและให้เข้าสอบภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 
5.ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่าน
การตรวจร่างกาย 
 
 
 
 
6.ประกาศรายชื่อผู้
สอบแข่งขันได้และผู้
สอบแข่งขันได้ส ารอง 

4.1 ประมวลเรื่อง เสนอ
ประกาศ ตามล าดับถึง ผบช.ศ.  
4.2 น าบัญชีรายชื่อจากงาน 
ประมวลผลฯ เพ่ือแนบท้าย
ประกาศ 
5.1 ประมวลเรื่อง เสนอ
ประกาศผู้ไม่ผ่านการตรวจ
ร่างกายตามล าดับถึง ถึง ผบช.ศ 
5.2 น ารายขื่อผู้ไม่ผ่านการ
ตรวจร่างกายที่ รพ.ตร.แนบท้าย
ประกาศ 
6.1 ประมวลเรื่อง เสนอ
ประกาศ ตามล าดับถึง ผบช.ศ. 
6.2 น าบัญชีรายชื่อจากงาน
ประมวลผลฯ เพ่ือแนบท้าย
ประกาศ 

งานตรวจสอบฯ ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติราชการ

สอบแต่ละครั้ง 

ฝ่ายจัดการสอบ 
กส. 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๙๐๑ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานตรวจสอบฯ ฝ่ายจัดการสอบ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

1 เดือน งานรับรายงานตัว 1.รับรายงานตัวและ
สอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 
 
 

1.1 ก าหนด 
    - วันรับรายงานงานตัวฯ 
    - วันตรวจร่างกายที่ รพ.ตร. 
    - วันทดสอบจิตวิทยา 
    - วันเลือกต าแหน่ง 
1.2 ท าหนังสือติดต่อ 
   - ขอใช้สถานที่รับรายงานตัว, ทดสอบจิตวิทยา, 
เลือกต าแหน่ง 
   - ขอรายชื่อ จนท.หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
เพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เช่น รพ.ตร.,  
ทว., อต. เป็นต้น 
1.3.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
1.4.แจ้งเวียนค าสั่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
1.5.จดัเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ 
ในวันรับรายงานตัวฯ 
1.6.ด าเนินการรับรายงานตัวและสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 
1.7. น าเอกสารการรับรายงานตัวเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบต่อไป 

งานตรวจสอบฯ ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติการ
สอบแต่ละครั้ง 

ฝ่ายจัดการสอบ กส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา                                                                    ๙๐๒ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ งานตรวจสอบฯ ฝ่ายจัดการสอบ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

1 เดือน งานรับรายงานตัว 2.รับรายงานตัว
และเลือกต าแหน่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.รายงานผล 
การสอบข้อเขียน 

2.1. ก าหนด 
- วันรับรายงานงานและตัวเลือกต าแหน่ง 
2.2 ท าหนังสือติดต่อ 
- ขอใช้สถานที่รับรายงานตัวและเลือกต าแหน่ง 
- ขอรายชื่อ จนท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในวัน
รายงานตัวและเลือกต าแหน่งฯ 
2.3.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
2.4.แจ้งเวียนค าสั่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
2.5.จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ใน
วันรับรายงานตัวฯ 
2.6.ด าเนินการรับรายงานตัวและเลือกต าแหน่ง 
ผู้สอบแข่งขันได้ตามก าหนด 
2.7.ส่งมอบแฟ้มข้อมูลผู้เข้ารับรายงานตัวเลือก
ต าแหน่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือน าไปออก
ค าสั่งบรรจุแต่งตั้งต่อไป 
 
- ให้ผู้ด าเนินการสอบและ ตร. ทราบต่อไป 

งานตรวจสอบฯ ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติการสอบ

แต่ละครั้ง 

ฝ่ายจัดการสอบ กส. 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ งานตรวจสอบฯ ฝ่ายจัดการสอบ กองการสอบ 
 (๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 
ภารกิจงาน 

(๓) 
เนื้องาน 

(๔) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
ห้วงเวลา 

(๗) 
 หน่วยงานรับเรื่อง 

   1  เดือน งานตรวจสอบ 
 

1.คุณวุฒิการศึกษา 
 
 
2.หลักฐานทางทหาร 
 
3.พิมพ์ลายนิ้วมือ 
 
 
4.บุคคลล้มละลาย 
 
5.ประวัติด้านยาเสพติด 

- ส่งหนังสือตรวจสอบกับสถานศึกษา ที่ผู้สอบ
ผ่านข้อเขียนน ายื่นในวันรับรายงานตัว 
 
- ส่งหนังสือตรวจสอบกับหน่วยงานทางทหาร 
 
- ทว.เป็นผู้ตรวจสอบและจะส่งผลการ
ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือกลับมา 
 
- ตรวจสอบกับกรมบังคับคดี 
 
- ตรวจสอบกับ บช.ปส. 
- หากมีผลคดีให้ท าหนังสือส่งตรวจสอบคดีถึง
ที่สุดและพฤติการณ์แห่งคดีกับ สน.ท้องที่ 
เกิดเหตุ  
-  น าผลคดีจัดท าสรุปเป็นรูปเล่มให้คณะอนุ
กรรรมการ ระดับ บช. ประชุมพิจารณา
คุณสมบัติฯ แล้วสรุปผลการพิจารณาน าเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการระดับ ตร. พิจารณา
และถือเป็นที่ยุติ  

งานตรวจสอบฯ ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติการสอบ

แต่ละครั้ง 

ฝ่ายจัดการสอบ กส. 
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แผนผังแสดงเส้นทางเดินของงาน (WORK FLOW) 
งานการรับสมัคร ฝ่ายจัดการสอบ (งานอ านวยการ) 

 
          (การรับหนังสือ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         (การส่งหนังสือ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือ จาก ฝอ.กส. 

ประทับตรารับหนังสือ 
แล้วลงทะเบียนรับ 

 

ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ 
ลงทะเบียนส่งในทะเบียนหนังสือส่ง 

น าเสนอ ผกก. ทราบ 
และพิจารณาสั่งการ 

 

แจกหนังสือให้ผู้รับผิดชอบ 
ตามท่ี ผกก. มอบหมายด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการเสร็จสิ้น 
 

ส่งหนังสือไปยัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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แผนผังแสดงเส้นทางเดินของงาน (WORK FLOW) 
งานการรับสมัคร ฝ่ายจัดการสอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วางแผนการรับสมัคร 
 

จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบ  

รายงานผลการรับสมัครให้ผู้ด าเนินการสอบ  
และ ตร. ทราบ 

ตรวจสอบและ
จ าแนกข้อมูลของ

ผู้สมัคร 

จัดท าระบบโปรแกรมการรับสมัคร 
ทางอินเตอร์เน็ต  

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

 

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ในการรับสมัครสอบ  

 

สรุปยอดผู้สมัคร 
 

ให้ค าปรึกษา แนะน าและเสนอแนะ
กับคณะกรรมการหรือหน่วยงาน

ต่างๆ 

ประกาศรับสมัคร/รับสมัคร 
ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต  
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แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
งานประมวลผลการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

วางแผนการด าเนินการประมวลผล
การสอบตามจ านวนผู้สมัครสอบใน
แต่ละหลักสูตรโดยแยกเป็น 3 ส่วน 

การสอบข้อเขียน 
การประมวลผลการ

สอบข้อเขียน 
การสอบภาคความ

เหมาะสมกับต าแหน่ง 

จัดเตรียม
กระดาษค าตอบและ

กระดาษค าตอบส ารอง 

แจกจ่ายให้แก่หน่วย
สอบข้อเขียน 

กรณีประกาศรับสมัคร 
ก าหนดให้มีเรื่องคะแนนเพ่ิม
เป็นพิเศษ รวบรวมข้อมูล

ของผู้มายื่นขอฯ และน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาระดับ บช.ศ. 

ตรวจนับจ านวน
กระดาษค าตอบ 

น ากระดาษค าตอบไป
ตรวจเครื่องตรวจ
กระดาษค าตอบ 

ประมวลผลการสอบ
ข้อเขียน 

จัดท าบัญชีผู้สอบผ่าน
ข้อเขียนเรียงตามล าดับ
คะแนนหรือตามเกณฑ์

ตัดสินท่ีก าหนด 

รายงานผลการ
ด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้นทราบ 

รวบรวมผลการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่งฯ 

จัดท าบัญชีรายชื่อ
เรียงล าดับผู้สอบ

แข่งขันได้ฯ 

รายงานผลการด าเนินการ
ให้ผู้บังคับบัญชาตาม 

ล าดับชั้นทราบ 

ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท า
กระดาษค าตอบและส ารองรวมทั้ง
การประมวลผลการสอบข้อเขียน 

งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
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คณะอนุกรรมการระดับ บช. 
ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและ 

ลักษณะต้องห้ามฯ
      (กลั่นกรอง) 

คณะกรรมการระดับ ตร. 
ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามฯ
 

หากพบประวตัิทางคด ี

ให้ตรวจสอบกบั สน.ท้องที่  
สรุปผลคดีและพฤติการณ์

 

รับรายงานตัวและสอบ
ความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง  
(รอบสอง) 

รับรายงานตัวและ
เลือกต าแหน่ง 

จัดท าประกาศ รับรายงานตัว ตรวจสอบ

ประกาศ
คะแนนเพิ่ม 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ให้เข้าสอบข้อเขยีน วัน 
เวลา และสถานที่สอบ 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ข้อเขียนและให้เขา้สอบ

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

ประกาศรายชื่อผู้ไม่
ผ่านการตรวจร่างกาย 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบแขง่ขันได้ 
/ได้รับคัดเลือก และส ารอง 

 

ผลการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา

ผลการตรวจสอบ
ประวัติคดีอาญา

ผลการตรวจสอบ
หลักฐานทางทหาร

ผลการตรวจสอบ
บุคคลล้มละลาย

ผลการตรวจสอบ
ประวัตยิาเสพติด

รายงานผลการสอบข้อเขียน 
ให้ผู้ด าเนินการสอบและ ตร. 

ทราบ 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ 
ผังที่น่ังสอบ อาคาร  
ห้องสอบ/แถวสอบ 

 

Work Manual 
งานตรวจสอบและประกาศผล 

ได้ด าเนินการตามแผนการสอบตามอนุมัติ ตร.
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256... 
ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ. 256... พ.ศ. 256... 

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 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

หลักสูตร การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทายาท
ข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256... 
 
หลักสูตร การทดสอบความรู้ความสามารถแก่ทายาท
ข้าราชการต ารวจกลุ่มที่ได้รับความชอบกรณีพิเศษที่ภารกิจ
และพฤติกรรมที่ปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เสียชีวิต พิการหรือ
ทุพพลภาพ จนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256... 
 
หลักสูตร การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางวิชาการ
ต ารวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาและมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256... 
 
หลักสูตร การรับสมัครและคัดเลือก/รับสมัครและ
สอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวนหรือนักเรียนนาย
สิบต ารวจ (นสต.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256... 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256... 

ฝ่ายจัดการสอบ  กองการสอบ 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ. 256... พ.ศ. 256... 

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

5 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 
 

 

หลักสูตร การทดสอบความรู้ข้าราชการต ารวจเพื่อเลื่อน
ระดับสูงขึ้นในระดับต่างๆ ของกองบินต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256... 
 
หลักสูตร การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ           
ชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 256... 
  
หลักสูตร การคัดเลือกข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม 
โดยวิธีการสอบหลักสูตรฝ่ายอ านวยการ ตร. 
 
 

หลักสูตร การด าเนินการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการต ารวจระดับ รอง สว. – ผบ.หมู่ และ
ระดับ ผกก. – สว. ในสังกัด สตม.                
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ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๑๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. -๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุกปีงบประมาณ) 

๑. งานอ านวยการ 
(งานธุรการและงาน
สารบรรณ) 

๑.๑รับ - ส่งหนังสือ ๑.๑.๑ การรับหนังสือ 

๑) เจ้าหน้าที่งานวางแผนการสอบ  
รับหนังสือจาก ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นภารกิจของ
หน่วยหรือไม่ ถ้าใช่ด าเนินการต่อถ้าไม่ใช่
ส่งคืน ฝ่ายอ านวยการ กองการสอบ 

๓) ประทับตรารับหนังสือ แล้วลงทะเบียนรับ
หนังสือ ในทะเบียนหนังสือรับ 

๔) หนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว น าเสนอ 
ผกก.เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ 

๕) คัดแยกหนังสือแจกจ่ายให้ผู้รับผิดชอบ
ตามท่ี ผกก.มอบหมาย ด าเนินการต่อไป 

งานวางแผน 
การสอบ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ฝ่ายแผนการสอบกส. 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๑๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๑.๑.๒ การส่งหนังสือ 

๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
(เจ้าของเรื่อง)ตามที่ ผกก.มอบหมาย 
ด าเนินการเสร็จส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่
งานวางแผนการสอบเพ่ือส่งออก 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ด าเนินการส่งออกเอง 

๒) เจ้าหน้าที่งานวางแผนการสอบ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียน
หนังสือส่ง 

 

   

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๑๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๓) หนังสือน าส่งภายในหน่วย เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ด าเนินการจัดส่ง 
 
๔) หนังสือน าส่งนอกหน่วยเช่น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานอื่น 
หรือไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
(เจ้าของเรื่อง)ด าเนินการส่งออกเอง 
หรือส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ  
กองการสอบ เพ่ือด าเนินการจัดส่ง 

   

 

 
 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๑๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. -๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุก
ปีงบประมาณ) 

๒.งานวางแผนการ
สอบแข่งขันหรือการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการต ารวจระดับ
ต่างๆ และการสอบแข่งขัน
หรือการคัดเลือก
ข้าราชการต ารวจ 
ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตรในส่วนที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
มอบหมายให้ กองการสอบ 
ด าเนินการ 

๒.๑ วางแผนการสอบ 
แข่งขันหรือการคัดเลือก
โครงการต่าง ๆ ตามที่ ตร. 
มอบหมายให้ กองการ
สอบ กองบัญชาการศึกษา
ด าเนินการ 

 

๒.๑.๑ ตร.อนุมัติหลักการให้เปิดรับ
สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก และ
มอบหมายให้ กองการสอบเป็น
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 

๒.๑.๒ งานวางแผนการสอบ 
ก าหนดแผนปฏิบัติงานในการ
ด าเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 

๒.๑.๓ น าแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 
แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 

งานวางแผน 
การสอบ 

ตลอด
ปีงบประมาณ

ตามท่ี ตร.
มอบหมาย
  

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๑๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุก
ปีงบประมาณ) 

 

๓. งานจัดท าค าขออนุมัติ
ในการเปิดสอบตาม
โครงการต่างๆ ที่ 
กองการสอบ ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ 
 

๓.๑ ขออนุมัติหลักการ 
ให้เปิดสอบโครงการต่างๆ
ที่กองการสอบ ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ 
 

๓.๑.๑ จัดท าหนังสือ ถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมประชุมพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการด าเนินการตาม
กระบวนการสอบ ที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งแผนปฏิบัติงานในการ
ด าเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 
๓.๑.๒ น าผลการประชุมมาจัดท า 
ค าขออนุมัติหลักการในการเปิดสอบ
โครงการต่างๆ ที่ กองการสอบได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ (ตร.) เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

งานวางแผน 
การสอบ 

ตลอด
ปีงบประมาณ

ตามท่ี ตร.
มอบหมาย
  

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๑๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๓.๑.๓ ตร.อนุมัติหลักการให้เปิด 
รับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก  
และมอบหมายให้ กองการสอบเป็น
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 
๓.๑.๔ แจ้งอนุมัติหลักการ ตร.  
พร้อมทั้งแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด  
แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

   

 
  

 
 

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๑๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุกปีงบประมาณ) 

 

๔. งานให้ค าปรึกษา 
แนะน าเสนอแนะในการ
วางแผนการสอบแข่งขัน
หรือการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการ
ต ารวจระดับต่างๆและ
การสอบแข่งขันหรือการ
คัดเลือกข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต ารวจชั้น
สัญญาบัตรให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ 

 

๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และเสนอแนะการวาง
แผนการสอบแข่งขันหรือ
การคัดเลือก ตามที่
หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ 

 

๔.๑.๑ เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ประสาน
ขอค าปรึกษาแนะน า เกี่ยวกับการวาง
แผนการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 

๔.๑.๒ งานวางแผนการสอบ 
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการในภารกิจที่ขอค าปรึกษา
แนะน า เช่น อนุมัติ ตร. ให้หน่วยงาน
นั้น ๆด าเนินการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือก 

๔.๑.๓ พิจารณาและให้ค าปรึกษา 
แนะน า เสนอแนะในการวางแผนการ
สอบแข่งขันหรือคัดเลือกตามภารกิจที่
หน่วยงานนั้นๆ ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการ 

งานวางแผน 
การสอบ 

ตลอดปีงบประมาณ
ตามที่หน่วยงาน

ต่างๆร้องขอ 

ฝ่ายแผนการสอบ 
กส. 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

 ๕. งานตรวจร่างประกาศ
รับสมัครที่หน่วยงาน
ต่างๆ ส่งมาตรวจร่าง
เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดย
ด าเนินการร่วมกับผู้แทน
ของหน่วยที่ออกประกาศ
และหน่วยที่เก่ียวข้อง 
เช่น ส านักงานก าลังพล  
กองคดีปกครองและ 
คดีแพ่ง เป็นต้น 
 

๕.๑ ตรวจร่างประกาศรับ
สมัครที่หน่วยงานต่างๆส่ง
มาตรวจร่าง เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 

๕.๑.๑ งานวางแผนการสอบ ได้รับร่าง
ประกาศรับสมัครที่หน่วยงานต่างๆ 
จัดส่งมาให้ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนการประกาศรับสมัคร 

๕.๑.๒ งานวางแผนการสอบ ก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประชุมเพ่ือ
ตรวจร่างประกาศรับสมัคร 

๕.๑.๓ จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง (หน่วยที่จัดส่งร่าง
ประกาศรับสมัครมาให้ตรวจสอบ) 
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเข้าร่วมประชุม 

งานวางแผน 
การสอบ 

  

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๕.๑.๔ หนว่ยงานเจ้าของเรื่อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาตรวจ
ร่างประกาศรับสมัคร   

๕.๑.๕ หนว่ยงานเจ้าของเรื่อง น าผล
จากการประชุมไปปรับแก้ร่างประกาศ
รับสมัคร (กรณีถ้ามี)แล้วส่งร่าง
ประกาศรับสมัคร ที่ปรับแก้ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนน าเสนอด าเนินการ
สอบแข่งขัน/คัดเลือก ลงนาม 

   

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุกปีงบประมาณ) 

๖. งานจัดพิมพ์เครื่องมือ
ทดสอบเพ่ือใช้ในการสอบ
ตามที่กองการสอบได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ 

 

๖.๑ จัดเตรียมเครื่องมือ
ทดสอบ เพ่ือใช้ในการสอบ 
ตามท่ีกองการสอบได้รับ
มอบหมาย 

 

๖.๑.๑ ตร.อนุมัติหลักการให้เปิดรับ
สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก และ
มอบหมายให้ กองการสอบเป็น
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 
๖.๑.๒จัดเตรียมข้อมูล และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดพิมพ์เครื่องมือ
ทดสอบ 
๖.๑.๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขอข้อมูลในการจัดพิมพ์เครื่องมือ
ทดสอบ เช่น จ านวนผู้เข้าทดสอบ  
๖.๑.๔ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ  
ของ ตร. เพื่อขอก าลังพล มาร่วมใน
การปฏิบัติงานจัดพิมพ์เครื่องมือ
ทดสอบ 

งานพิมพ์และ 
ส่งข้อสอบ 

ตลอด
ปีงบประมาณ

ตามท่ี ตร.
มอบหมาย 

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกจิงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๖.๑.๕ จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่
การปฏิบัติงานให้อนุกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ในการจัดพิมพ์เครื่องมือ
ทดสอบ 

๖.๑.๖ แจ้งค าสั่งมอบหมายหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ถือปฏิบัติ 

๖.๑.๗ จัดท าหนังสือเชิญอนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง
ขั้นตอนการฏิบัติงานในการจัดพิมพ์
เครื่องมือทดสอบ 

 

   

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๖.๒ จัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบ
เพ่ือใช้ในการสอบ ตามท่ีกอง
การสอบได้รับมอบหมาย 

 

๖.๒.๑ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วม
ปฏิบัติงานในการจัดพิมพ์เครื่องมือ
ทดสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ 

๖.๒.๒จัดส่งเครื่องมือทดสอบที่
จัดพิมพ์ ให้กับหน่วยผู้ที่รับผิดชอบใน
การสอบข้อเขียน 

๖.๒.๓ รายงานผลการจัดพิมพ์
เครื่องมือทดสอบให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

   

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๖.๓ จัดเตรียมและควบคุม
การน าเครื่องมือทดสอบไป
ใช้ให้เป็นไปตามระบบการ
รักษาความปลอดภัย และ
การท าลายเอกสาร
เกี่ยวกับการสอบในงาน
ของกองการสอบ 

 

๖.๓.๑ จัดเก็บเครื่องมือทดสอบไว้ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖ 

๖.๓.๒ ขออนุมัติท าลายเอกสาร
เกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

๖.๓.๓ รายงานผลการท าลายเอกสาร
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

   

 

  

  

  

  

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุกปีงบประมาณ) 

๗. งานประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ
ที่กองการสอบ ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ 

๗.๑ การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ตลอดจนการตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับการสอบ 
ที่กองการสอบ ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ 
ให้ข้าราชการต ารวจและ
บุคคลภายนอกได้ทราบ
เกี่ยวกับการสอบ ผ่านทาง
เว็บไซต์และเฟซบุ๊คของ 
กองการสอบ เช่น 
ประกาศรับสมัครสอบฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าสอบฯ, ประกาศ
สถานที่สอบประกาศผล
การสอบในขั้นตอนต่างๆ 
ฯลฯ  
 

๗.๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการสอบ แจ้งข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการสอบให้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายแผนการสอบทราบ
๗.๑.๒ จัดท าข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ 
โปสเตอร์แผ่นป้ายไวนิล เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
๗.๑.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่จัดท า 
๗.๑.๔ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล 
๗.๑.๕ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล 
เกี่ยวกับการสอบ ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์เฟซบุ๊คของกองการสอบ, 
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร., 
สถานศึกษา, สถานีวิทยุต่างๆ เป็นต้น 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอด
ปีงบประมาณ

ตามท่ี ตร.
มอบหมาย 

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุกปีงบประมาณ) 

๘. ติดตามและเก็บ 
รวมรวมข้อมูลข่าวสาร 
ที่เก่ียวกับการด าเนินการ
สอบและข้อมูลอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับกองการสอบ 

๘.๑ ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับการสอบของกอง
การสอบรวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับน ามา
พัฒนาปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๘.๑.๑ ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล
การด าเนินการสอบของหน่วยงานอ่ืน
ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาปรับปรุงงานการสอบ
ของหน่วย 

๘.๑.๒ เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวม 

๘.๑.๓ ส่งข้อมูลให้กับหน่วยที่
รับผิดชอบในการด าเนินการสอบ เพ่ือ
น าไปเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
สอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอด
ปีงบประมาณ

ตามท่ี ตร.
มอบหมาย 

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๘ 
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุกปีงบประมาณ) 

๙. งานวางแผนและ
ก าหนดโครงการเกี่ยวกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

๙.๑ โครงการเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

 

๙.๑.๑ ศึกษาข้อมูลและความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย  

๙.๑.๒ จัดท าร่างโครงการเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๙.๑.๓ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 

๙.๑.๔. เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ
แล้ว จึงด าเนินการตามโครงการในแต่
ละข้ันตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

๙.๑.๕ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอด
ปีงบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๒๙ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 
(ของทุก

ปีงบประมาณ) 

๑๐. ปรับปรุงพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล
ต่างๆให้มีความทันสมัย
ตลอดจนจัดท าระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลส าหรับผู้ที่จะเข้ามา
ใช้หรือแก้ไขข้อมูล 

๑๐.๑ จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๐.๒ ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัย 

๑๐.๓ จัดท าระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
ส าหรับผู้ที่เข้ามาใช้หรือ
แก้ไขข้อมูล 

๑๐.๔ จัดท าระบบรักษา
ความความปลอดภัยใน
การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของหน่วยงาน 

 

๑๐.๑.๑ พิจารณาข้อมูลที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน เพื่อน ามาจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล 

๑๐.๑.๒ เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
พิจารณาและอนุมัติให้ด าเนินการ 

๑๐.๑.๓ จัดท าระบบฐานข้อมูล 

๑๐.๑.๔ น าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล 

๑๐.๑.๕ ตรวจสอบระบบและความ
ถูกต้องของฐานข้อมูล 

๑๐.๑.๖ น าระบบฐานข้อมูลที่จัดท า 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๑๐.๑.๗ ประเมินผลการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล๑๐.๑.๘ ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอด
ปีงบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๓๐ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 
(ของทุก

ปีงบประมาณ) 

11. ควบคุม ดูแล และ
บ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบท้องถิ่น (LAN) รวม
ไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่ายดังกล่าวให้
สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11.1. ควบคุม ดูแล และ
บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น 
(LAN)  

11.2. ดูแลและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่เชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่าย 

11.1.1. จัดท าผังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น (LAN) ของ
หน่วยงาน 

11.1.2. มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย 

11.1.3. เจ้าหน้าที่ดูแลและ
บ ารุงรักษา ระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และบันทึกข้อมูลการด าเนินการไว้เป็น
หลักฐาน 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอด
ปีงบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๓๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุกปีงบประมาณ) 

12. ปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ของกองการสอบ
ให้มีข้อมูลทันสมัย 
อยู่เสมอ 

๑๒.๑ จัดท าข้อมูลต่างๆ 
ของหน่วยงาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
ของกองการสอบ 

 

12.1.1. หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กส.  
ส่งข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของกองการสอบ มายังฝ่ายแผนการ
สอบ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
12.1.2. น าข้อมูลที่ได้รับมาจัดท าให้มี
รูปแบบที่สามารถเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ 

12.1.3. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 

12.1.4. น าข้อมูลที่จัดท าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน า
ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

12.1.5. น าข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

12.1.6. ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบัน 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอด
ปีงบประมาณ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๓๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย. 
ของปีถัดไป 

(ของทุกปีงบประมาณ) 

๑๓. งานตอบข้อหารือ 
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์  
ขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับการสอบ 

๑๓.๑ ตอบข้อหารือ 
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับการสอบ 

 

๑๓.๑.๑ เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์การสอบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ขอความเป็นธรรมจาก ฝ่ายอ านวยการ 
กองการสอบ 

๑๓.๑.๒ พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ขอความเป็นธรรม ว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับการ
สอบของหน่วยหรือไม่ ถ้าใช่ด าเนินการต่อ
ถ้าไม่ใช่ส่งคืน ฝ่ายอ านวยการ  
กองการสอบ 

๑๓.๑.๓ จัดท าทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน 

๑๓.๑.๔ ท าหนังสือแจง้ให้หน่วยเกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือส่งข้อมูล
มาให้ 

๑๓.๑.๕ ประมวลเรื่องเพ่ือเสนอหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทราบ 

งานคดีและพิจารณา
รับเรื่องราวร้องทุกข์

การสอบ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๓๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๑๓.๒ พิจารณาวินิจฉัยให้
ความเห็นในปัญหาข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการสอบ 

  

  

  

  

  

  

  

 

๑๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือ
สอบถามเรื่องปัญหาข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการสอบ 

๑๓.๒.๒ พิจารณาว่าเข้าข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องหรือไม่
อย่างไร 

๑๓.๒.๓ ประมวลเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้มี
อ านาจสั่งการพิจารณาลงนาม 

๑๓.๒.๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว 
จัดส่งหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง หรือ
หน่วยเกี่ยวข้อง เพ่ือทราบ หรือเพ่ือ
ด าเนินการ 

   

 

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๓๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๑๓.๓ พิจารณามีความเห็น
ในกรณีขอข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการสอบ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบหรือข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 
๑๓.๔ จัดเก็บรวบรวมข้อ
หารือ ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
การสอบท่ีได้ด าเนินการแล้ว 

๑๓.๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลกรณีมี
ข่าวสารเกี่ยวกับการสอบจากสื่อต่าง ๆ 

๑๓.๓.๒ พิจารณาตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) 

๑๓.๓.๓ ประมวลเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณากรณีมีมูล แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการกรณีไม่มีมูล เก็บ
รวมเรื่อง 

๑๓.๔.๑ จัดท าสารบบให้เป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการเรียกใช้ หรือค้นหาเมื่อ
ต้องการเรียกใช้  

   

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๓๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๑๓.๕ การด าเนินการ
เกี่ยวกับคดีปกครองใน
เรื่องการสรรหา 

 

๑๓.๕.๑ เจ้าหน้าที่รับเรื่องคดีปกครอง
เกี่ยวกับการสรรหาจากฝ่ายอ านวยการ 
กองการสอบ 

๑๓.๕.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นเรื่อง
คดีปกครองที่ฟ้องคดีได้ ฟ้องใครบ้าง 

๑๓.๕.๓ จัดท าหนังสือขอรายชื่อ
นายต ารวจติดต่อประสานงานต่อหน่วยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้จัดส่งรายชื่อฯ ให้
ส านักงานอัยการทราบต่อไป 

๑๓.๕.๔ จัดท าหนังสือขอพนักงานอัยการ
ผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการแทนผู้
ถูกฟ้องคดีพร้อมทั้งจัดท าใบมอบฉันทะ/
ใบมอบอ านาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีมอบอ านาจ
ให้พนักงานอัยการเป็น 

   

 

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๓๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ผู้รับผิดชอบคดีพร้อมทั้งส่งรายชื่อ
นายต ารวจติดต่อประสานงานให้กับ
อัยการผู้รับผิดชอบคดี 

๑๓.๕.๕ แยกคดีให้ผู้รับผิดชอบคดี
ปกครองตามค าสั่งกองการสอบ เป็น
ผู้รับผิดขอบด าเนินการแก้ค าฟ้องคดี 

๑๓.๕.๖ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดี
จัดท าค าแก้ค าฟ้องคดีและส่งให้
อัยการผู้รับผิดชอบ 

๑๓.๕.๗ ส่งค าชี้แจง ประกอบ
ค าให้การแก้ค าฟ้องพร้อม
พยานหลักฐาน ไปยังพนักงานอัยการ
เพ่ือยื่นต่อศาลปกครอง 

   

 

  



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๓๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

   ๑๓.๕.๘ เมื่อศาลปกครองตัดสินคดีแล้ว 
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

๑๓.๕.๙ กรณีผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี
อุทธรณ์จะส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบคดี 
จัดท าค าแก้ค าอุทธรณ์หรือขออุทธรณ์
ค าสั่งศาลปกครองดังกล่าวแล้วส่งให้
พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 

๑๓.๕.๑๐ รอค าพิจารณาศาลปกครอง 

๑๓.๕.๑๑ ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่ง
ประการใดแล้วรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

   

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  ๙๓๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

 (๑) 
ระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

 หน่วยงานรับเรื่อง 

  ๑๓.๖ รวบรวมกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวกับการสอบ 

 

๑๓.๖.๑ เก็บรวบรวมกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการ
สอบอย่างเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อ
การค้นหา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  939 
 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอน (FLOW CHART) 

งานอ านวยการ (งานธุรการและงานสารบรรณ) การรับหนังสือ 

ของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนการสอบ 

รับหนังสือจาก ฝอ.กส. 

ประทับตรารับหนังสือ 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 

ในทะเบียนหนังสือรับ 

น าเสนอ ผกก.
ทราบ 

คัดแยกหนังสือแจกจ่ายหนังสือ 

ให้ผู้รับผิดชอบตามที่ ผกก. มอบหมายด าเนินการ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบว่า
เป็นภารกิจของหน่วย
หรือไม ่

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอน (FLOW CHART) 

งานอ านวยการ (งานธุรการและงานสารบรรณ) การส่งหนังสือ 

ของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงาน (เจ้าของเรื่อง) ตามที่ ผกก.มอบหมาย   

ด าเนินการเสร็จส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่งานวางแผนการสอบ   

เพื่อส่งออก  หรือเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบงานด าเนินการส่งออกเอง 

เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนการสอบ 

หรือเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงาน 

ลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนหนงัสือส่ง 

หนังสือน าส่งนอกหน่วย เช่น ตร., นอกหน่วย, 

หรือไปรษณีย์  เจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงาน (เจ้าของเรื่อง) 

ด าเนินการส่งออก หรือส่งให้เจ้าหน้าท่ี ฝอ.กส. ด าเนินการจัดส่ง 

หนังสือน าส่งภายในหน่วย   

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงาน   

เป็นผู้ด าเนินการจดัส่ง 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอน (FLOW CHART) 

งานวางแผนการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก 

ของ ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ตร. อนุมัติหลักการใหเ้ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  หรือคัดเลือก  

และมอบหมายให้ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา  

งานวางแผนการสอบ ก าหนดแผนปฏิบัติงานในการด าเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก   

โดยก าหนดภารกิจ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าแตล่ะภารกิจฯ จะก าหนดด าเนินการในวันใด 

(จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด)  ส าหรับขั้นตอนของการรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 

เช่น  การจัดท าร่างประกาศรับสมคัร,  ประกาศรับสมัคร,  การรับสมัครประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิสอบ, การสอบข้อเขียน,  การประมวลผลสอบ,  การประกาศผลสอบข้อเขียน,   

การทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง  และการประกาศรายชื่อผูส้อบได้ (รอบสุดท้าย)   

 

ส่งแผนการปฏิบัติงานในการด าเนนิการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 

ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผดิชอบและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอน (FLOW CHART) 

งานจัดท าค าขออนุมัติโครงการต่าง ๆ ที่กองการสอบ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

งานวางแผนการสอบ จัดท าหนังสอืถึงหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุม 

พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการด าเนินการ 

ตามกระบวนการสอบที่ไดร้ับมอบหมาย รวมทั้งแผนการปฏบิัติงาน 

 

น าผลการประชุมมาจดัท าค าขออนมุัติหลักการในการเปดิสอบโครงการต่างๆ 

ที่กองการสอบได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

จนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติ (ตร.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ตร.อนุมัตหิลักการให้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 

และมอบหมายให้กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา 

จัดส่งอนุมัตหิลักการ ตร. พร้อมทั้งแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

แจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อด าเนินการต่อไป 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอน (FLOW CHART) 

งานให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ ในการวางแผนการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก 

ของ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หน่วยงานต่างๆ ที่ไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 

ประสานขอค าแนะน าเกีย่วกับการวางแผนการสอบแข่งขันหรือคดัเลอืก 

งานวางแผนการสอบ ตรวจสอบขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินการ 

ในภารกิจท่ีขอค าปรึกษา แนะน า เช่น อนุมัติ ตร. ให้หน่วยงานนั้นๆ 
ด าเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 

พิจารณาและให้ค าปรึกษา แนะน า 
เสนอแนะในการวางแผนการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกตามภารกจิที่หน่วยงานนั้นๆ 

ได้รับมอบหมาย 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอน (FLOW CHART) 

งานตรวจร่างประกาศรับสมัครของหน่วยงานต่างๆ ส่งมาตรวจร่าง  

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

งานวางแผนการสอบ ได้รับร่างประกาศรับสมัครที่หน่วยงานต่างๆ 

จัดส่งมาใหเ้พื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการประกาศรับสมัคร 

งานวางแผนการสอบ ก าหนดวัน เวลาและสถานท่ี  

ในการประชุม เพ่ือตรวจร่างประกาศรับสมัคร 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หน่วยงาน             
ท่ีเกี่ยวข้องและเจ้าหนา้ท่ีเข้าร่วม

ประชุมพิจารณาตรวจร่างประกาศรับ
สมัคร 

จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงานเจ้าของเรื่อง (หน่วยที่จัดส่งร่างประกาศรับสมัคร
มาให้ตรวจสอบ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สกพ., กมค.) และเจ้าหน้าที่ กส.

ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง น าผลจากการประชุมไปปรบัแก ้

ร่างประกาศรับสมัคร (กรณีถ้ามี) แล้วส่งร่างประกาศที่ปรับแก ้

ให้ผู้เข้าร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนในแต่ละขั้นตอน (FLOW CHART) 

งานจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบ เพื่อใช้ในการสอบ ตามที่กองการสอบได้รับมอบหมาย 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตร.อนุมัตหิลักการให้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก 

และมอบหมายให้กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา 

งานพิมพ์และส่งข้อสอบ จดัเตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 

ในการจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบ 

อนุกรรมการและเจ้าหน้าทีร่่วมปฏบิัติงาน 

ในการจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลในการจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบ, 

ขอก าลังพลมาร่วมในการปฏิบัติงานจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบ 

จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้อนุกรรมการและเจ้าหน้าที ่

ในการจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบ และแจ้งค าสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติ 

ให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ และถือปฏิบัติ 

จัดท าหนังสือเชิญอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมช้ีแจงขั้นตอน 

การปฏิบัติงานในการจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอน (Flow Chart) 
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง/แก้ไข/เพิ่มเติม 

ข้อมูลถูกต้อง/อนุมัตดิ าเนินการ 

ตร. อนุมัติหลักการใหด้ าเนินการสรรหา
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ 

จัดท าข้อมูลเพื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การสอบในรูปแบบต่างๆ เช่น 

แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นป้ายไวนิล  
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล 

 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 
เพื่อพิจารณา 

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
ตามที่ผู้บังคับบญัชาสั่งการ 

น าข้อมูลประชาสัมพันธ ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์และ 

เฟซบุ๊คของกองการสอบ 

ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เช่น  
แผ่นพับ โบรชัวร์ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร., 
สถานศึกษา, สถานีวิทยุ เป็นต้น 
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แผนผังแสดงขั้นตอน (Flow Chart) 
การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของกองการสอบ 

 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง/แก้ไข/เพิ่มเติม 

ข้อมูลถูกต้อง/อนุมัตดิ าเนินการ 

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กส. ส่งข้อมูล
ที่ต้องการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 

กองการสอบ มายังฝ่ายแผนการสอบ  
(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

น าข้อมูลที่ไดร้ับมาจัดท าให้มรีูปแบบท่ี
สามารถเผยแพร่ในเว็บไซตไ์ด ้

 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล 

 

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 
เพื่อพิจารณา 

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
ตามที่ผู้บังคับบญัชาสั่งการ 

น าข้อมูลเผยแพร ่
ในเว็บไซต ์
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แผนผังแสดงขั้นตอน (Flow Chart) 
การวางแผนและก าหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไม่อนุมัตโิครงการ/แกไ้ข/เพิ่มเตมิ 

อนุมัติโครงการ 

ด าเนินการตามโครงการในแต่ละ
ขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

ศึกษาข้อมูลและความต้องการ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของหนว่ย 

การจัดท าแผน/โครงการเก่ียวกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จัดท าร่างโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

เสนอผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้นเพื่อ
พิจารณาจนถึงผู้มี

อ านาจอนุมัติโครงการ 

แก้ไขร่างโครงการฯ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอน (Flow Chart) 
การปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่างๆ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

น าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล 

พิจารณาข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
เพ่ือน ามาจัดท าระบบฐานข้อมูล 

ความต้องการระบบฐานข้อมูลที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

เสนอผู้บังคับบญัชา 

เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมลู 

 

ไม่ด าเนินการ 

ตรวจสอบระบบและความถูกต้อง 

ของฐานข้อมูล 

น าระบบฐานข้อมลูที่จัดท ามาใช้ 

ในการปฏิบัติงาน 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  951 
 

  

แผนผังแสดงขั้นตอน (Flow Chart) 
การควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ตรวจพบปัญหา 

ไม่พบปัญหา 

บันทึกข้อมูลการตรวจสอบ 
ไว้เป็นหลักฐาน 

 

มอบหมายเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย 

เจ้าหน้าที่ดูแลและบ ารุงรักษา ระบบเครื่อข่าย
และอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และ

บันทึกข้อมูลการด าเนนิการไว้เป็นหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่ดูแลและ
บ ารุงรักษา ระบบเครือข่าย

และอุปกรณ์ต่างๆ  
(ตรวจสอบทุก 1 เดือน) 

ซ่อมแซม/เปลีย่นอุปกรณ ์

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

จัดท าผังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น 

(LAN)ของหน่วยงาน 
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แผนผังแสดงขั้นตอน (Flow Chart) 
การติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการสอบ 

เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม 

ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินการสอบของหน่วยงานอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงงานการสอบของหน่วย 

 

ส่งข้อมูลให้กับหน่วยที่รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการสอบ เพ่ือน าไปเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงขั้นตอน

และวิธีการด าเนินการสอบ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  แผนผังแสดงขั้นตอนในแต่ละขัน้ตอน (FLOW CHART)  

การด าเนินคดีปกครอง 

(งานคดีและพิจารณารับเร่ืองราวร้องทุกข์การสอบ) 

งานคดีฯ รับคดีปกครองซ่ึง ก.ตร., ตร., ผบ.ตร.และ ผบช.ศ.เป็นผู้ถูกฟ้องคดี 

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบญัชารอ้งขอพนักงานอัยการ หรือมอบ สว.งานคดีฯ
ด าเนินคดีปกครองจนคดีถึงที่สดุ 

จัดท าค าให้การเสนอส านักงานอัยการสูงสดุ หรือ ตร. หรือยื่นต่อศาลปกครอง 

จัดท าค าให้การเพิ่มเตมิเสนอส านกังานอัยการสูงสดุ หรือ ตร. หรือยื่นต่อศาลปกครอง 

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบญัชามอบ สว.งานคดีฯ ตรวจสอบสรปุข้อเท็จจริง 

ของตุลาการเจ้าของส านวน กรณศีาลปกครองช้ันต้นแจ้งก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
อนุมัติ หรือ มอบอ านาจให้ สว.งานคดีฯ ไปศาลในวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก 

 

สว.งานคดีฯ ไปศาลในวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก เพื่อเสนอค าแถลงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาต่อศาล (ถ้ามี) 

จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบญัชา น าเรียน ส านักงานอัยการสูงสุด หรือ ตร. 

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบญัชามอบ สว.งานคดีฯ ฟังค าพิพากษา 

สว.งานคดีฯ ไปศาลฟังค าพิพากษา 

จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบญัชา น าเรียน ส านักงานอัยการสูงสุด, ตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ท าค าอุทธรณ์หรือค าแก้อุทธรณเ์สนอส านักงานอัยการสูงสุด หรือ ตร. 

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบญัชามอบ สว.งานคดีฯ ตรวจสอบสรปุข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวน กรณีศาล
ปกครองสูงสุดแจ้งก าหนดวันสิ้นสดุการแสวงหาข้อเท็จจริงและอนุมตัิมอบอ านาจให้  

สว.งานคดีฯ ไปศาลในวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก 
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-ต่อ- 

 

 

  

สว.งานคดีฯ ไปศาลในวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก เพื่อเสนอค าแถลงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาต่อศาล (ถ้ามี) 

จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบญัชา น าเรียน ส านักงานอัยการสูงสุด หรือ ตร. 

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบญัชา 

สว.งานคดีฯ ไปศาลฟังค าพิพากษา 

จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบญัชา น าเรียน ส านักงานอัยการสูงสุด, ตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  955 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนในแต่ละขัน้ตอน (FLOW CHART)  

การพิจารณาก่อนมีค าสั่งทางปกครอง 

(งานคดีและพิจารณารับเร่ืองราวร้องทุกข์การสอบ) 

 

ผู้บังคับบัญชาหรือประธานคณะอนุกรรมการแจ้งให้ สว.งานคดฯี ด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อมลู เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

พิจารณาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  
เสนอต่อคณะกรรมการที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมต ิ

ออกค าสั่งทางปกครอง 

๑. การประชุมพิจารณาคณุสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของ   
         การเป็นข้าราชการต ารวจกรณไีม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อม    
         เสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันด ี

๒. การประชุมตรวจร่างประกาศรบัสมัครที่หน่วยต่างๆ  
ในสังกัด ตร. ส่งมา โดยพิจารณามคีวามเห็นเสนอต่อที ่

ประชุม เพื่อให้ประกาศรับสมัครซึง่ ตร.ไดด้ าเนินการรับสมัคร
บุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ 

 

๓. การประชุมพิจารณาผู้มสีิทธิไดร้ับคะแนนเพิ่ม กรณี  
       ด าเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและ 

แต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจบคุคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน กองบัญชาการศึกษา  956 
 

 

การพิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็น 

ในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ 
(งานคดีและพิจารณารับเร่ืองราวร้องทุกข์การสอบ) 

๑. ผู้บังคับบญัชา ระดับ ตร., ระดบั บช., ระดับ บก. หรือ 

หน่วยอื่นสั่งการ มีหนังสือสอบถาม 

 

ผกก.ฝ่ายแผนการสอบ กส.มอบให้ งานคดีฯ ด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบญัชา 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...  

ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 

พ.ศ.๒๕๖... พ.ศ.๒๕๖... 

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

๑ งานอ านวยการ (งานธุรการและงาน 
สารบรรณ) ของฝ่ายแผนการสอบ กส.  

           ๒ งานวางแผนการสอบแข่งขันหรือการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการต ารวจระดับต่างๆและ
การสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต ารวจช้ันสญัญาบตัรใน
ส่วนท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติ
มอบหมายใหก้องการสอบให้ด าเนนิการ  

  

  

 

       ๓ งานจัดท าค าขออนุมัติในการเปิดสอบ
ตามโครงการตา่งๆที่กองการสอบได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ             

๔ งานให้ค าปรึกษาแนะน า เสนอแนะใน
การวางแผนการสอบแข่งขัน หรือการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการต ารวจระดับต่างๆและ
การสอบแขง่ขันหรือการคัดเลือก
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต ารวจช้ันสญัญาบตัรให้
หน่วยงานต่างๆ ท่ีไดร้ับมอบหมายให้
ด าเนินการ             

๕ งานตรวจร่างประกาศรับสมคัรที่
หน่วยงานต่างๆส่งมาตรวจร่าง เพือ่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยด าเนินการ
ร่วมกับผู้แทนของหน่วยท่ีออกประกาศ 
และหน่วยท่ีเกีย่วข้องเช่นส านักงานก าลัง
พล กองคดีปกครองและคดีแพ่ง เป็นต้น             

๖ งานจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบเพื่อใช้ใน
การสอบตามที่กองการสอบไดร้ับ
มอบหมายให้ด าเนินการ             

ตามที่ ตร.มอบหมาย 

ตามที่ ตร.มอบหมาย 

ตามที่ ตร.มอบหมาย 

ตามที่ ตร.มอบหมาย 

ตามที่ ตร.มอบหมาย 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...  
ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ 

ล าดับที ่ รายการ/กิจกรรม 

พ.ศ.๒๕๖... พ.ศ.๒๕๖... 

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

7 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการสอบที่กองการสอบไดร้ับมอบหมาย
ให้ด าเนินการ             

8 การติดตามและเก็บรวมรวมข้อมูลข่าวสาร   ที่
เกี่ยวกับการด าเนินการสอบและขอ้มูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับกองการสอบ             

9 การวางแผนและก าหนดโครงการเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             

10 การปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูต่างๆใหม้ีความทันสมัยตลอดจน
จัดท าระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส าหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือแก้ไขขอ้มูล             

11 การควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น (LAN) รวม
ไปถึงอุปกรณต์่างๆ ท่ีเชื่อมโยงกับระบบ
เครือข่ายดังกล่าวให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ             

12 การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของกองการ
สอบให้มีข้อมูลทันสมัยอยูเ่สมอ             

๑๓ งานตอบข้อหารือข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการสอบ 
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ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

1 วัน 
 

รับ – ส่ง  
หนังสือราชการ 

 

รับหนังสือ  
เสนอผู้บังคับบัญชา 
กรณีเป็นเรื่องที่ต้องตอบ 
ให้จัดท าบันทึกโต้ตอบ 
เพ่ือด าเนินการส่งหนังสือ 

 

1. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
2. เสนอ ผกก.พิจารณาสั่งการ 
3. แจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
4. ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
5. จัดท าบันทึกโต้ตอบกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
6. การส่งหนังสือ 
   6.1 น าเรื่องท่ีด าเนินการเสร็จแล้วเสนอ ผกก.
ลงนาม 
   6.2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
   6.3 ส าเนาหนังสือเก็บเข้าแฟ้ม 
 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการของ 
ฝ่ายวิชาการสรรหา 

 

ภายในระยะเวลาที่
หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องก าหนด 

 

ฝอ.กส. 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๖๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

ภายใน 1 เดือน 
 

รายงานผลการ
ขับเคลื่อนทาง
ยุทธศาสตร์ บช.ศ.
ประจ าเดือน 

 

จัดท ารายละเอียดผล
การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน ในห้วงเวลา 
1 เดือน 

 

1. สรุปภารกิจและรวบรวมผล
การด าเนินการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วในห้วงเวลา 1 เดือน 
2. รายงานผลการด าเนินการให้  
ฝอ.กส. (ผ่านงานแผนงานฯ)
ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
3. จัดเก็บหนังสือเข้าสารบบ
แฟ้มเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบงาน
ยุทธศาสตร์ของฝ่าย
วิชาการสรรหา 

 

ทุกวันที่ 15 
ของทุกเดือน 

 

ฝอ.กส. 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๖๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

ภายใน 1 เดือน 
 

รายงานข้อมูล
ข้าราชการต ารวจ
ที่มีพฤติการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับ    
ยาเสพติด 

 

จัดท าบัญชีข้าราชการ
ต ารวจที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด รายงานผล
ภายในวันที่ 15 ของ
ทุกเดือน 

 

1. รวบรวมข้อมูลข้าราชการ
ต ารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
2. รายงานผลพร้อมบัญชีรายชื่อ 
ส่งให้ ฝอ.กส. (ผ่านงานธุรการ
ก าลังพล) 
3. จัดเก็บหนังสือเข้าสารบบ
แฟ้มเอกสาร 

 

เจ้าหน้าทีธุ่รการของ
ฝ่ายวิชาการสรรหา 

 

ทุกวันที่ 15 
ของทุกเดือน 

 

ฝ่ายวิชาการสรรหา 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๖๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
 

 
 
 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

ภายใน 1 เดือน 
 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.
2540 

 

รวบรวมข้อมูลกรณีมีผู้
ร้องขอข้อมูลข่าวสาร
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายวิชาการสรรหา ใน
ห้วงเวลา 1 เดือน 

 

1. ส ารวจว่าในห้วงเวลา 1 เดือน 
มีผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสารหรือไม่ 
2. รวบรวมข้อมูลกรณีมีผู้ร้องขอ
ข้อมูลข่าวสาร โดยด าเนินการ
ตามแนวทางที่ ตร. ก าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการามหนังสือ 
ตร. ที่ 0001.21/ว 008 ลง 
25 ม.ค.2553 
3. รายงานผลการด าเนินการให้
ฝ่ายแผนการสอบ กส. ภายใน
ทุกสิ้นเดือน 

 

เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ
งานธุรการของฝ่าย
วิชาการสรรหา 

 

ทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน 

 

ฝ่ายแผนการสอบ กส. 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๖๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

ภายใน 1 เดือน 
 

รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการกวดขัน
ความประพฤติ
และระเบียบวินัย
ข้าราชการต ารวจ 

 

จัดท าข้อมูลผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการกวดขันความ
ประพฤติและระเบียบ
วินัยข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดฝ่ายวิชาการ
สรรหาตามแบบฟอร์ม
ที่ ตร. ก าหนด 

 

1. รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการ แยกตามสายงานใน
ฝ่ายวิชาการสรรหา 
2. รายงานผลการด าเนินการให้ 
ฝอ.กส. (ผ่านงานธุรการก าลังพล) 
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
3. จัดเก็บหนังสือเข้าสารบบ
แฟ้มเอกสาร 

 

เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ
งานธุรการของฝ่าย
วิชาการสรรหา 

 

ทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน 

 

ฝอ.กส. 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๖๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

ภายใน 1 เดือน 
 

การบันทึกค่าดัชนี
การใช้พลังงาน 
(EUI) 

 

บันทึกข้อมูลส าหรับ
การจัดท าดัชนีการใช้
พลังงานประจ าเดือน 

 

1. บันทึกข้อมูลส าหรับการจัดท า
ดัชนีการใช้พลังงานลงใน
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล 
2. รายงานการบันทึกค่าดัชนี
การใช้พลังงานให้ ฝอ.กส.  
(ผ่านงานยุทธศาสตร์) ภายใน
วันที่ 1 ของเดือนถัดไป 

 

เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ
งานยุทธศาสตร์ของ
ฝ่ายวิชาการสรรหา 

 

ภายในวันที่ 1 
ของเดือนถัดไป 

 

ฝอ.กส. 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๖๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 
 
 

 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

2 วัน 
 

การสร้างเครื่องมือ 
ทดสอบ (ข้อสอบ) 
 

 

การทดสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป
ทายาทข้าราชการ
ต ารวจที่เสียชีวิตจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ 
 

 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
สร้างเครื่องมือทดสอบ  
(ออกข้อสอบ) 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและ
มอบหมายหน้าที่ให้อนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
3. ปฏิบัติงานสร้างเครื่องมือ
ทดสอบ (ข้อสอบ) และเฉลย
ข้อสอบตามก าหนดการ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับชั้น 
5. จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
 

 

ข้าราชการต ารวจใน
สังกัด ฝ่ายวิชาการ
สรรหา 

 

ตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่ ตร.
อนุมัติ 

 

ฝ่ายวิชาการสรรหา 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๖๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 
 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

2 วัน 
 

การสร้างเครื่องมือ 
ทดสอบ (ข้อสอบ) 
 

 

การทดสอบความรู้
ความสามารถในงาน
หน้าที่ของต ารวจ  
เพ่ือประเมินเลื่อน
ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น
ในสังกัด บ.ตร. 
 

 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
สร้างเครื่องมือทดสอบ  
(ออกข้อสอบ) 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและ
มอบหมายหน้าที่ให้อนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
3. ปฏิบัติหน้าที่สร้างเครื่องมือ
ทดสอบ(ข้อสอบ) และเฉลย
ข้อสอบตามก าหนดการ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับชั้น 
5. จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
 

 

ข้าราชการต ารวจใน
สังกัด ฝ่ายวิชาการ
สรรหา 

 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจาก 
ต้นสังกัด 

 

ฝ่ายวิชาการสรรหา 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๖๘ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

1- 2 เดือน 
 

การสร้างเครื่องมือ 
ทดสอบ (ข้อสอบ) 
 

 

ปฏิบัติงานสร้าง
เครื่องมือทดสอบ
(ข้อสอบ) ส าหรับ 
การสอบแข่งขัน 
บุคคลภายนอก 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการต ารวจ 

 

1. ก าหนดหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
สอบแข่งขันหรือคัดเลือก  
2. กรณีแก้ไขหลักสูตรให้ปรับแก้ตาม
มติที่ประชุมของ กส. 
3. กรณีหลักสูตรเหมาะสมให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ส่งให้ฝา่ยแผนการสอบ กส. 
เพ่ือประมวลเสนอขออนุมัติ ตร. 
    3.2 ส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดการสอบ 
กส. เพื่อจัดท าร่างประกาศรับสมัคร 
4. เตรียมความพร้อมก่อนการ 
ปฏิบัติงานสร้างเครื่องมือทดสอบใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
   4.1 ด้านบุคลากร 
         1) สรรหาคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือร่วมปฏิบัติงานออก
ข้อสอบและกลั่นกรองข้อสอบ 

 

ข้าราชการต ารวจใน
สังกัด ฝ่ายวิชาการ
สรรหา 

 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
ต้นสังกัด 

 

ฝ่ายวิชาการสรรหา 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๖๙ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)   
         

           2) จัดท าค าสั่งลับ 
           3) จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ปัญหาข้อสอบ 
   4.2 ด้านสถานที่ 
         1) สรรหาสถานที่ออกข้อสอบที่
มีความเหมาะสม 
         2) จัดท าหนังสือขอใช้สถานที่
ออกข้อสอบ 
         3) ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
ด้านสถานที่ 
   4.3 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
         1) จัดท ารายละเอียด
งบประมาณ 
         2) จัดหาและจัดเตรียมต ารา 
         3) จัดหาและจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 

   



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๐ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)   5. ประสานหน่วยงานต่างๆ ภายใน ตร. 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนข้าราชการต ารวจ
เข้าร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   5.1 เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบต้นฉบับ 
   5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจนอั์กษร 
   5.3 เจ้าหน้าที่รักษาความ 
ปลอดภัยสถานที่ออกข้อสอบ 
   5.4 เจ้าหน้าที่ตรวจจับคลืน่สัญญาณ
สื่อสาร (สส.) และเจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(กลุ่มงานเก็บกู้ฯ บช.น.) 
   5.5 เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องตรวจ
โลหะแบบประตูและเครื่องเอ็กซเรย์แบบ
สะพานจาก สพ. 
  5.6 เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ (จต.) 

   



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๑ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 

 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)   
   

6. จัดท าค าสั่ง แต่งตั้งและ
มอบหมายหน้าที่ให้อนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
7. จัดส่งส าเนาค าสั่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
8. ปฏิบัติงานออกข้อสอบและ
เฉลยข้อสอบตามค าสั่ง 
9. รายงานผลข้อสอบมีปัญหา
หรือบกพร่อง เสนอ ผบช.ศ.ทราบ 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ 
11. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ 
12. จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
 

   



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๒ 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

1- 2 เดือน 
 

การสร้างเครื่องมือ 
ทดสอบ (ข้อสอบ) 
 

 

ปฏิบัติงานสร้าง
เครื่องมือทดสอบ
(ข้อสอบ) ในการ 
การสอบคัดเลือก
ข้าราชการต ารวจ 
ชั้นประทวน เพ่ือ
แต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น
ข้าราชการต ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร 

 

1. ก าหนดหลักสูตรเพื่อใช้ในการคัดเลือก  
2. กรณีแก้ไขหลักสูตรให้ปรับแก้ตามมติ 
ที่ประชุมของ กส. 
3. กรณีหลักสูตรเหมาะสมให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
   3.1 ส่งให้ฝ่ายแผนการสอบ กส. เพื่อ
ประมวลเสนอขออนุมัติ ตร. 
   3.2 ส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดการสอบ กส. 
เพ่ือจัดท าร่างประกาศรับสมัคร 
4. เตรียมความพร้อมก่อนการ 
ปฏิบัติงานสร้างเครื่องมือทดสอบในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
   4.1 ด้านบุคลากร 
         1) สรรหาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือร่วมปฏิบัติงานออกข้อสอบและ
กลั่นกรองข้อสอบ 

 

ข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัด ฝ่ายวิชาการ
สรรหา 

 

ตามแผน
ปฏิบัติงานที่ ตร.
อนุมัติ 

 

ฝ่ายวิชาการสรรหา 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๓ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)   
            

           2) จัดท าค าสั่งลับ 
           3) จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ปัญหาข้อสอบ 
   4.2 ด้านสถานที่ 
          1) สรรหาสถานที่ออกข้อสอบที่มี
ความเหมาะสม 
          2) จัดท าหนังสือขอใช้สถานที่ออก
ข้อสอบ 
          3) ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องด้าน
สถานที่ 
   4.3 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
          1) จัดท ารายละเอียดงบประมาณ 
          2) จัดหาและจัดเตรียมต ารา 
          3) จัดหาและจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 

   



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๔ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 

 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)    
5. ประสานหน่วยงานต่างๆ ภายใน ตร. 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนข้าราชการ
ต ารวจเข้าร่วมปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   5.1 เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบต้นฉบับ 
   5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจนอั์กษร 
   5.3 เจ้าหน้าที่รักษาความ 
ปลอดภัยสถานที่ออกข้อสอบ 
   5.4 เจ้าหน้าที่ตรวจจับคลืน่สัญญาณ
สื่อสาร (สส.) และเจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(กลุ่มงานเก็บกู้ฯ บช.น.) 
   5.5 เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องตรวจ
โลหะแบบประตูและเครื่องเอ็กซเรย์
แบบสะพานจาก สพ. 
  5.6 เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ (จต.)  

   



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๕ 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
 

 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)   
   

6. จัดท าค าสั่ง แต่งตั้งและ
มอบหมายหน้าที่ให้อนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
7. จัดส่งส าเนาค าสั่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
8. ปฏิบัติงานออกข้อสอบและ
เฉลยข้อสอบตามค าสั่ง 
9. รายงานผลข้อสอบมีปัญหา
หรือบกพร่อง เสนอ ผบช.ศ.ทราบ 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ 
11. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ 
12. จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
 

   



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
 

 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

1 สัปดาห์ 
 

การสอบภาค 
ความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 
 

 

ปฏิบัติงานการสอบ
ภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์)  
ในการสอบแข่งขัน
บุคคลภายนอก  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต ารวจ 

 

1. ได้รับแจ้งจากต้นสังกัด 
ให้ด าเนินการ 
2. เตรียมความพร้อมก่อนการ 
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
   2.1 ด้านบุคลากร 
         1) ประสานขอรับการ 
สนับสนุนข้าราชการต ารวจ 
ร่วมเป็นอนุกรรมการสอบ 
สัมภาษณ์ 
         2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์
และค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมาย
หน้าที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ 
         3) จัดส่งส าเนาค าสั่งให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ข้าราชการต ารวจใน
สังกัด ฝ่ายวิชาการ
สรรหา 

 

ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากต้น
สังกัด 

 

ฝ่ายวิชาการสรรหา 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
 

 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)   
  

  2.2 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
         1) จัดท ารายละเอียด 
งบประมาณในการด าเนินการ 
         2) จัดหาและจัดเตรียม 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น รวมทั้ง
เอกสารคู่มือส าหรับกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 
         3) ประสานฝ่ายจัดการสอบ 
เพ่ือจัดเตรียมสถานที่ในการสอบ
สัมภาษณ์ 
3. ปฏิบัติงานการสอบสัมภาษณ์
ตามค าสั่ง 
4. ประเมินผลการด าเนินการ 
สอบสัมภาษณ์ 
 

   



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)   
 

5. รวบรวมใบบันทึกผลการ 
สัมภาษณ์ของผู้เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ให้กับฝ่ายประมวลผล
การสอบ 
6. รายงานผลการด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ให้กับผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
7. จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

   



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๗๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

1 สัปดาห์ 
 

การสอบภาค 
ความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) 
 

 

ปฏิบัติงานการสอบ
ภาคความเหมาะสม 
กับต าแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์)  
ในการสอบคัดเลือก
ข้าราชการต ารวจ 
ชั้นประทวน เพ่ือ 
แต่งตั้งเลื่อนชั้น 
เป็นข้าราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตร 

 

1. ได้รับแจ้งจากต้นสังกัด 
ให้ด าเนินการ 
2. เตรียมความพร้อมก่อนการ 
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
   2.1 ด้านบุคลากร 
         1) ประสานขอรับการ 
สนับสนุนข้าราชการต ารวจ 
ร่วมเป็นอนุกรรมการสอบ 
สัมภาษณ์ 
         2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์
และค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมาย
หน้าที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ 
         3) จัดส่งส าเนาค าสั่งให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้าราชการต ารวจใน
สังกัด ฝ่ายวิชาการ
สรรหา 

 

ตามแผน
ปฏิบัติงานที่ ตร.
อนุมัติ 

 

ฝ่ายวิชาการสรรหา 



คู่มือการปฏิบัติงาน กองบญัชาการศึกษา                                                                    ๙๘๐ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)   
  

  2.2 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
         1) จัดท ารายละเอียด 
งบประมาณในการด าเนินการ 
         2) จัดหาและจัดเตรียม 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น รวมทั้ง
เอกสารคู่มือส าหรับกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์ 
         3) ประสานฝ่ายจัดการ
สอบ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ใน
การสอบสัมภาษณ์ 
3. ปฏิบัติงานการสอบสัมภาษณ์
ตามค าสั่ง 
4. ประเมินผลการด าเนินการ 
สอบสัมภาษณ์ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 
 

 
 
 
 
 
 

(1) 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(2) 
ภารกิจงาน 

(3) 
เนื้องาน 

(4) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ห้วงเวลา 

(7) 
หน่วยงานรับเรื่อง 

 

(ต่อ)   
 

5. รวบรวมใบบันทึกผลการ 
สัมภาษณ์ของผู้เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ให้กับฝ่ายประมวลผล
การสอบ 
6. รายงานผลการด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ให้กับผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
7. จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
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รับหนังสือ 
 

 

ลงทะเบียนหนังสือรับ/ตรวจสอบ/แยกประเภท 

เสนอ ผกก.พิจารณาสั่งการ 

แจ้งเวียนให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ 

ตอบหนังสือไปยัง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

เสนอ ผกก.ลงนาม 

ลงทะเบียนส่งหนังสือ 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

ต้องตอบ
หนังสือ 

FLOW CHART ของงานรับ – ส่งหนังสอืราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
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FLOW CHART : การรายงานผลการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร ์

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

 

รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ 
ในห้วงเวลา 1 เดือน 

 

รายงานผลการด าเนินการ ให้ ฝอ.กส.ภายใน
วันที่ 15 ของทุกเดือน 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

ฝอ.กส. แจ้งเวียนหนังสือ 
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FLOW CHART : การจัดท ารายงานข้อมูลข้าราชการต ารวจ 
ที่มีพฤติการณเ์กี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ด าเนินการ 

 

รวบรวมข้อมูลข้าราชการต ารวจ 

ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

 

รายงานผลพร้อมบัญชีรายชื่อส่งให้ ฝอ.กส. 
(ผ่านงานธุรการก าลังพล) 
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FLOW CHART : การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ด าเนินการ 

 

ส ารวจข้อมูลจ านวนผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสาร
ราชการ ในห้วงเวลา 1 เดือน 

 

รายงานผลการด าเนินการ 

ให้ฝ่ายแผนการสอบ กส. ทราบ  

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 

รวบรวมข้อมูลกรณีมีผู้ร้องขอข้อมูลข่าวสาร
ตามแนวทางที่ ตร. ก าหนด 
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FLOW CHART : มาตรการกวดขันความประพฤตแิละระเบียบวินัยข้าราชการต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ด าเนินการ 

 

รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ  
แยกตามสายงานในฝ่ายวิชาการสรรหา 

 

รายงานผลการด าเนินการให้ ฝอ.กส.ทราบ 
(ผ่านงานธุรการก าลังพล) 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
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FLOW CHART : การบันทึกค่าดัชนีการใช้พลังงาน (EUI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ด าเนินการ 

 

บันทึกข้อมูลส าหรับการจัดท าดัชนีการใช้
พลังงานในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล 

 

รายงานการบันทึกค่าดัชนีการใช้พลังงานให้ 
ฝอ.กส.ทราบ (ผ่านงานยุทธศาสตร์) 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
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FLOW CHART : ของการด าเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ (ข้อสอบ) 
การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทายาทข้าราชการต ารวจที่เสียชีวิต 

จากการปฏิบัติหน้าที ่
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
       

 
 

 
 
 
 
 

 

ปฏิบัติงานสร้างเครื่องมือทดสอบ (ข้อสอบ)  
และเฉลยข้อสอบตามก าหนดการ 

ส่งมอบข้อสอบให้ฝ่ายพิมพ์
ปัญหาข้อสอบ 

จัดเก็บเข้าคลังข้อสอบ 

 

ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างเครื่องมือทดสอบ              
ตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่สร้างเครื่องมือทดสอบ (ออกข้อสอบ) 

 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ด าเนินการ 

ส่งมอบเฉลยข้อสอบให้ฝ่ายตรวจและ
ประมวลผลกระดาษค าตอบ (หลังจาก    

ผู้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จสิ้น) 

ส่งมอบข้อสอบ/เฉลยข้อสอบ 
ส่งมอบเฉลยข้อสอบ ส่งมอบปัญหาข้อสอบ 

ส่งคืนเฉลยข้อสอบ ส่งคืนปัญหาข้อสอบ 
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FLOW CHART : ของการด าเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ (ข้อสอบ) 
การทดสอบความรู้ความสามารถในงานหน้าที่ของต ารวจ  
เพื่อประเมินเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นในสังกัด บ.ตร. 

 
        
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างเครื่องมือทดสอบ 
(ออกข้อสอบ) 

 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ด าเนินการ 
 

 

ปฏิบัติงานสร้างเครื่องมือทดสอบ(ข้อสอบ) และ
เฉลยข้อสอบตามก าหนดการ 

ส่งมอบข้อสอบให้ฝ่ายพิมพ์
ปัญหาข้อสอบ 

จัดเก็บเข้าคลังข้อสอบ 

ส่งมอบเฉลยข้อสอบให้ฝ่ายตรวจและ
ประมวลผลกระดาษค าตอบ (หลังจาก    

ผู้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จสิ้น) 

ส่งมอบเฉลยข้อสอบ ส่งมอบปัญหาข้อสอบ 

ส่งคืนเฉลยข้อสอบ 

ส่งมอบข้อสอบ/เฉลยข้อสอบ 

ส่งคืนปัญหาข้อสอบ 
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FLOW CHART : ของการด าเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ (ข้อสอบ) 
ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ ตร.ให้ด าเนินการ 

ใช้ได้ 

ก าหนดหลักสูตร 
การสอบแข่งขัน 

 

ปรับแก้ตามมติที่ประชุม
ของ กส. 

แก้ไข 

 

ส่งให้ ฝ่ายแผนการสอบ กส. 
เพ่ือประมวลเสนอขออนุมัติ ตร. 

ส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดการสอบ กส.  
เพื่อจัดท าร่างประกาศรับสมัคร 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

 

ประชุมร่วมกับผู้เกีย่วข้องด้านสถานท่ี 

ด้านบุคลากร 

 

จัดท าค าสั่งลับ 

จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
วิเคราะหป์ัญหาข้อสอบ 

 สรรหาคณาจารย ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วม

ปฏิบัติงานออกข้อสอบและ
กลั่นกรองข้อสอบ 

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 

จัดหาและจัดเตรียมต ารา 

 จัดหาและจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ ์
ที่จ าเป็น 

จัดท ารายละเอียดงบประมาณ 

ด้านสถานที่ 

สรรหาสถานท่ีออกข้อสอบท่ีมีความ
เหมาะสม 

 
จัดท าหนังสือขอใช้สถานท่ีออกข้อสอบ 
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ประสานหน่วยงานต่างๆ ภายใน 
ตร.เพื่อขอรับการสนับสนุน
ข้าราชการต ารวจปฏิบัติงาน 

 

เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบต้นฉบับ 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษร 

เจ้าหนา้ทีต่รวจจบัคลืน่สัญญาณ
สื่อสาร (สส.) และเจ้าหน้าที่
ควบคุมเคร่ืองตัดสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่  
(กลุ่มงานเก็บกู้ฯ บช.น.) 

 

เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ (จต., ป.) 

เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องตรวจโลหะ
แบบประตูและเครื่องเอ็กซเรย์แบบ

สะพานจาก สพ. 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 

จัดท าค าสั่ง แต่งตั้งและ
มอบหมายหน้าที่ให้อนุกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ 
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ปฏิบัติงานออกข้อสอบและ 
เฉลยข้อสอบตามค าสั่ง 

จัดส่งส าเนาค าสั่งให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 

รายงานผลข้อสอบมีปัญหา / บกพร่อง
เสนอ ผบช.ศ.ทราบ 
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FLOW CHART : ของการด าเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ (ข้อสอบ) 
ในการสอบคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวน   

เพ่ือแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ ตร.ให้ด าเนินการ 

ใช้ได้ 

 

ปรับแก้ตามมติที่ประชุม
ของ กส. 

แก้ไข 

ส่งให้ ฝ่ายแผนการสอบ กส. 
เพื่อประมวลเสนอขออนุมัติ ตร. 

ส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดการสอบ กส.  
เพื่อจัดท าร่างประกาศรับสมัคร 

 

ประชุมร่วมกับผู้เกีย่วข้องด้านสถานท่ี 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

ด้านสถานที่ 
 

ด้านสถานที่ 
 สรรหาคณาจารย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วม
ปฏิบัติงานออกข้อสอบ 
และกลั่นกรองข้อสอบ 

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 

จัดหาและจัดเตรียมต ารา 

 จัดหาและจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ ์
ท่ีจ าเป็น 

จัดท ารายละเอียดงบประมาณ สรรหาสถานท่ีออกข้อสอบท่ีมีความ
เหมาะสม 

ด้านบุคลากร 

 

จัดท าค าสั่งลับ 

จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
วิเคราะหป์ัญหาข้อสอบ 

จัดท าหนังสือขอใช้สถานท่ีออกข้อสอบ 

ก าหนดหลักสูตรการ
สอบแข่งขัน 
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ประสานหน่วยงานต่างๆ ภายใน 
ตร.เพื่อขอรับการสนับสนุน
ข้าราชการต ารวจปฏิบัติงาน 

 

เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบต้นฉบับ 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจจับคลื่นสัญญาณ
สื่อสาร (สส.) และเจ้าหน้าที่
ควบคุมเครื่องตัดสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  
(กลุ่มงานเก็บกู้ฯ บช.น.) 

 

เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ (จต., ป.) 

เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องตรวจ
โลหะแบบประตูและเครื่อง

เอ็กซเรย์แบบสะพานจาก สพ. 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 

จัดท าค าสั่ง แต่งตั้งและ
มอบหมายหน้าที่ให้

อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
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ปฏิบัติงานออกข้อสอบและ 
เฉลยข้อสอบตามค าสั่ง 

จัดส่งส าเนาค าสั่งให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 

รายงานผลข้อสอบมีปัญหา / บกพร่อง
เสนอ ผบช.ศ.ทราบ 
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FLOW CHART : ของการด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดส่งส าเนาค าสั่งให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ด้านบุคลากร 

ประสานขอรับการ 
สนับสนุนข้าราชการต ารวจ

ร่วมเป็นอนุกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์  

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 

สอบสัมภาษณ์และค าสั่ง
แต่งตั้งและมอบหมายหนา้ที่

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบ
สัมภาษณ ์

 

ปฏิบัติงานการสอบสัมภาษณ์ 

 

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 

จัดท ารายละเอียด 
งบประมาณ 

ในการด าเนินการ 

จัดหาและจัดเตรยีม 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ประสานฝ่ายจัดการสอบ 
เพื่อจัดเตรียมสถานท่ี 

สอบสัมภาษณ ์

 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ด าเนินการ 
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รวบรวมใบบันทึกผลการ 
สัมภาษณ์ให้ฝ่ายประมวลผล 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
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FLOW CHART : ของการด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้ง 

เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดส่งส าเนาค าสั่งให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ด้านบุคลากร 

ประสานขอรับการ 
สนับสนุนข้าราชการต ารวจ

ร่วมเป็นอนุกรรมการ 
สอบสัมภาษณ์  

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 

สอบสัมภาษณ์และค าสั่ง
แต่งตั้งและมอบหมายหนา้ที่

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบ
สัมภาษณ ์

 

ปฏิบัติงานการสอบสัมภาษณ์ 

 

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 

จัดท ารายละเอียด 
งบประมาณ 

ในการด าเนินการ 

จัดหาและจัดเตรยีม 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ประสานฝ่ายจัดการสอบ 
เพื่อจัดเตรียมสถานท่ี 

สอบสัมภาษณ ์

 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ด าเนินการ 
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รวบรวมใบบันทึกผลการ 
สัมภาษณ์ให้ฝ่ายประมวลผล 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...  
ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
256.. 256.. 

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. 
 

2. 
 
 

3. 
 

 
งานรับ – ส่ง หนังสือ ราชการ 
 
รายงานผลการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ บช.ศ.
ประจ าเดือน 
 
การสร้างเครื่องมือทดสอบ (ข้อสอบ) 
- การทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ทายาทข้าราชการต ารวจฯ 
 
- การทดสอบความรู้ความสามารถในงานหน้าที่ 
ของต ารวจฯ ในสังกัด บ.ตร. 
 
- การสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 
 
 

- การสอบคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256...  
ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
256.. 256.. 

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

4. 
 

 
การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 
- การสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 
 
- การสอบคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
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ส่วนที่ 7  
กลุ่มงานอาจารย์ 

7.1  วิสัยทัศน์  ค่านิยม พันธกิจ    

วิสัยทัศน์ 

"มุ่งมั่นจัดองค์ความรู้ การเรียนการสอน ควบคู่คุณธรรมและการมีส่วนร่วมรับใช้ประชาชน"  

 ค่านิยม (Core Values) 

 พัฒนาการฝึกอบรมให้ทันสมัย 
  
 พันธกิจ 
  
 1. จัดการเรียนการสอน 
 2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 3. ให้บริการทางวิชาการ 
 

7.2  โครงสร้างองค์กร 

 กลุ่มงานอาจารย์   ประกอบด้วย  6  ส่วนงาน   ได้แก่ 

1. งานอ านวยการ  
2. กลุ่มวิชาทั่วไป  
3. กลุ่มวิชาบริหารงานต ารวจ 
4. กลุ่มวิชาสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย 
5. กลุ่มวิชาป้องกันปราบปรามและจราจร 
6. กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ 
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7.3  โครงสร้างบริหาร 

กลุ่มงานอาจารย์   มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้                            

 

 

 

 

 

 ผู้บังคับการกลุ่มงานอาจารย์ (สบ๖) 

 

 อาจารย์ (สบ5) 
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาทั่วไป) 

 

 อาจารย์ (สบ5) 
(ทนท.บริหารกลุ่มบริหารวิชาต ารวจ) 

 

 อาจารย์ (สบ5) 
 (ทนท.บริหารกลุ่มวิชาสืบสวน 

สอบสวนและกฎหมาย) 
 

 อาจารย์ (สบ5) 
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาความ

ม่ันคงและกิจการพิเศษ) 
 

 อาจารย์ (สบ5) 
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาป้องกัน

ปราบปรามและจราจร) 
 

 
งานอ านวยการ 
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7.4   อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงานอาจารย์ 

  กลุ่มงานอาจารย์   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) งานอ านวยการของกลุ่มงานอาจารย์ 
2) ท าหน้าทีเ่ลขานุการอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา ตลอดจนจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
3) จัดท าขอบเขตเนื้อหาวิชาเพ่ือก าหนดการจัดท าปฏิทินการฝึกอบรม 
4) สรรหาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นครู – อาจารย์ 
5).ร่วมก าหนดเกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรม เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือลักษณะ     

พึงประสงค์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
6).จัดการเรียนการสอน ท าหน้าที่สอน อบรมทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติของกลุ่มวิชาที่

รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตรด้วยการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง .ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านยิมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

7).จัดท าขอบเขตเนื้อหาวิชาโดยมีวัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน  การวัดผลและ
ประเมินผล เพ่ือให้บรรลุ หลักการ และจุดมุ่งหมายโครงสร้างของหลักสูตร ประสานเชิญครู – อาจารย์ 
ผู้สอนที่มีความรู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาตรงตามวุฒิหรือประสบการณ์ ทั้งสรรหาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์สูงในวงวิชาชีพที่เก่ียวข้องมาเป็นวิทยากร 

8).พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาที่สอน  จัดท า 
ปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพเอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทาง
วิชาการ บทความ ต ารา หนังสือ รวมถึงท าการวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ที่เหมาะสม 

9).เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

10).บริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับปรัชญาการฝึกอบรมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดย
เชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

11).เป็นกรรมการประจ ากลุ่มวิชาติดต่อประสานงานกับกลุ่มวิชาอ่ืน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 12).ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเนื้อหาของกลุ่มวิชา.เป็นที่ปรึกษา.เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอก หรือสถาบัน องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 13).ให้บริการข้อมูลสารสนเทศวิชาการที่มีคุณภาพแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มทุกระดับให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการท่ีเป็นประโยชน์และบริการวิชาการใหม่ ๆ 
 14).งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานอาจารย์ 

(๑) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

(๒) 

ภารกิจงาน 

(๓) 

เนื้องาน 

(๔) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(๕) 

ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

ห้วงเวลา 

(๗) 

หน่วยงานรับเรื่อง 

ตามแผนการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 
ของ วตร. 

สรรหาอาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
เสนอชื่อแต่งตั้ง
เป็นครู-อาจารย์
และเชิญมาเป็น
วิทยากร 

- ค าสั่งแต่งตั้งเป็นครู-อาจารย์ 
- หนังสือเชิญอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประชุมสรรหาอาจารย์ 
๒. แต่งตั้งอาจารย์ผู้บรรยาย 
๓. การเชิญอาจารย์/วิทยากร 

กลุ่มงาน
อาจารย์ 

ตามแผนการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 
ของ วตร. 

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
วตร./บก.ฝรก. 
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Work Flow Chart 
กลุ่มงานอาจารย์ 

 
งาน / โครงการ การจัดท าแผนการเรียนการสอน 
หน่วยงานที่จัดท า กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
ระยะเวลา ๑๔ วันท าการ 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตร. อนุมัติหลักสูตร / แผนการฝึกอบรม 

อาจารย์จดัท าแผนการเรยีนการสอน 

ประชุมก าหนดแนวทางการจัดท า 
แผนการเรียนการสอน 

รวบรวมแผนการเรียนการสอน 
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Work Flow Chart 
กลุ่มงานอาจารย์ 

 
งาน / โครงการ การสรรหาวิทยากร 
หน่วยงานที่จัดท า กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
ระยะเวลา ๑๐ วันท าการ 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาวิทยากร 

จัดท าบัญชีรายชื่อวิทยากร 

ประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาวิทยากร 

 

ส่งให้ วตร. เพื่อแต่งตั้งวิทยากร 
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Work Flow Chart 
กลุ่มงานอาจารย์ 

 
งาน / โครงการ การจัดตารางสอน 
หน่วยงานที่จัดท า กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
ระยะเวลา ๕ วันท าการ 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ร่างตารางสอนจาก วตร. 

ฝ่ายบรหิารการฝึกอบรม วตร. จัดท าตารางสอน 

ประชุมหารือเพื่อพิจารณา 

 วตร. อนุมัติ ตารางสอน 
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Work Flow Chart 
กลุ่มงานอาจารย์ 

 
งาน / โครงการ การเชิญวิทยากร 
หน่วยงานที่จัดท า กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
ระยะเวลา ๕ วันท าการ 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับตารางสอนจาก วตร. 

อก.กอจ. แจ้ง วตร. เพื่อด าเนินการ 

วตร. ด าเนินการในส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

อก.กอจ. แจ้งอาจารย์เลขาวิชาทราบ 

อาจารย์เลขาวิชาประสานงานกับวิทยากร 

ส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มการเชิญวิทยากร 
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Work Flow Chart 
กลุ่มงานอาจารย์ 

 
งาน / โครงการ การจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานที่จัดท า กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
ระยะเวลา ๑๐ สัปดาห์ 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบตารางสอน 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล 

จัดเตรียมความพร้อม 
ตรวจสอบเอกสาร, วัสดุ, อุปกรณ์ และสถานท่ี 

ติดตามยืนยันก าหนด 
การเรยีนการสอน 
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 
กลุ่มงานอาจารย์ 

 

ล าดับที่ รายการ/กิจกรรม 
พ.ศ.256... พ.ศ.256... 

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. จัดท าขอบเขตเนื้อหาวิชา             
 1.1 รับโครงสร้างหลักสูตรจาก สศป.             
 1.2 จัดท าขอบเขตเนื้อหาวิชา 30 วัน หลังรับโครงสร้างหลกัสูตร 

2. การสรรหาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ             
 2.1 ประชุมสรรหาอาจารย ์ 30 วัน หลังก าหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา 
 2.1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้บรรยาย 15 วัน ส่งก าหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา 
 2.2 การเชิญอาจารย์-วิทยากร             

3. ร่วมก าหนดเกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรม ก่อนขออนุมัติเปิดหลักสูตร 
4. จัดการเรียนการสอน/ท าหน้าที่สอนอบรมด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ             
 4.1 จัดการเรียนการสอน             
 4.2 แถลงหลักสูตรเนื้อหาวิชา ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ 
 4.3 ต้อนรับอาจารย์-วิทยากร ประจ าชั่วโมงอาจารย์เลขานุการวิชารับผิดชอบ 
 4.4 ท าหน้าที่อาจารย์บรรยายหรือก ากับดูแลการสอน ตามก าหนดแผนการฝึกอบรมของ วตร./บก.ฝรก. 
 4.5 สังเกตประเมินผู้รับการอบรม-วิทยากร ประจ าชั่วโมงอาจารย์เลขานุการวิชาที่รับผิดชอบ 
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