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1. การ ถวายความปลอดภัย และ ถวายพระเกียรติฯ

• ส านักพระราชวัง แจ้งหมายก าหนดการพระราชพิธีทรง
บ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินพระราชทาน พุทธศักราช 
2564

• ระหว่าง วันที่ ๒๙ ต.ค.- ๗ พ.ย.๖๔ 

• จ านวน ๑๕ วัด





1. การ ถวายความปลอดภัย และ ถวายพระเกียรติฯ

• ก าชับทุกหน่วยที่มีภารกิจในการถวายความปลอดภัย และ
ถวายพระเกียรติฯ ด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ อย่าให้เกิด
ข้อผิดพลาด

• ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

• ดูแลและอ านวยความสะดวกประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ



2. การด าเนินการรองรับ “เปิดประเทศ”



• ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าให้มีการ ทุจริตหรือเรียก
รับผลประโยชน์ โดยเด็ดขาด

2. การด าเนินการรองรับ “เปิดประเทศ”
• ข้าราชการต ารวจทุกนาย มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ของการเป็น

ส่วนหน่ึงในการฟื้นฟู การท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจ

• ก าชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด อย่างเคร่งครัด

• เพิ่มความเข้มการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย และการกระท าที่อาจท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ



3.การเตรียมการสอบคัดเลือก ข้าราชการต ารวจ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อสอบคัดเลือก
• ชั้นประทวน วุฒินิติศาสตร์ เป็นพนักงานสอบสวน (400 อัตรา)

• บุคคลภายนอก เป็นชั้นประทวน และ สัญญาบัตร      
สายอ านวยการ / เทคนิค / คฝ.หญิง (300 อัตรา)

รวม 700 อัตรา : ตกค้างจากปี พ.ศ.2564 
ก าหนดสอบ วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564



หน่วยจัดที่นั่งสอบ ประทวน วุฒินิติศาสตร์ฯ เป็น พงส.
(400 อัตรา)

บุคคลภายนอก เป็นข้าราชการต ารวจ
สาย อก. เทคนิค คฝ. (300 อัตรา)

รวมที่นั่งสอบข้อเขยีน

บช.ศ. 1,504 - 1,504

สพฐ.ตร. - 4,726 4,726

ภ.1 322 9,678 10,000

ภ.2 438 4,696 5,134

ภ.3 442 7,015 7,457

ภ.4 628 9,372 10,000

ภ.5 639 7,142 7,781

ภ.6 383 5,648 6,031

ภ.7 549 8,306 8,855

ภ.8 921 11,997 12,918

รวม 5,826 68,580 74,406

จ านวนผู้สอบข้อเขียน



3.การเตรียมการสอบคัดเลือก ข้าราชการต ารวจ

• หน่วยที่มีที่ตั้งสอบ (ภ.1-8 บช.ศ. และ สพฐ.ตร.) ประสาน 
คกก .โรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อขออนุมัติจัดการสอบ และ
เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ภ.2/8)

• บช .ศ . เป็นเจ้าภาพประสานการปฏิบัติในภาพรวม และ
รายงานให้ ตร. ทราบเป็นระยะ



เทียบ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2566 ของส านักงบประมาณ กับ ตร.

สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา
วาระ 1

ครม.เห็นชอบ
รายละเอียด งปม.

และ แนวทางปรับปรุง

วุฒิสภา
พิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ

ทูลเกล้า ฯ 
ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ

ประกาศบังคับใช้
เป็นกฎหมาย

14 ม.ค.65ต.ค.64-13 ม.ค.65 29 – 30 ส.ค.65 6 ก.ย.6529 มี.ค.65 มิ.ย. – ส.ค.65 1 ต.ค.651 - 2 มิ.ย.65

คณะกรรมิการฯ
พิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ

ส่วนราชการส่งค าขอฯ 
ให้ส านักงบประมาณ ผ่าน

ระบบ e-Budgeting
ส่วนราชการ
จัดท าค าขอฯ 

มติ ครม. ก าหนด
แนวทางและปฏิทิน

19 ต.ค.64

บก./ภ.จว.
ส่ง บช.

4-10 พ.ย.64

สกบ. น ารายการ
เกิน 1,000 ลบ. 

เสนอ ครม.

27 ต.ค.-30 พ.ย.64 27 ธ.ค.64 –
10 ม.ค.65

ตร.  กราบเรียน นรม.
เห็นชอบค าขอตั้งงบ 
พร้อมบันทึกข้อมูล

ในระบบ e-Budgeting

27 ต.ค.64

ตร. ก าหนดการจัดท า
ค าขอฯ และปฏิทิน

งปม.ปี 2566

1
27 ต.ค.-3 พ.ย.64

กก./สถานี
ส่ง บก./ภ.จว.

2 3
11-19 พ.ย.64

บช./ภ.
ส่ง ตร.
4

22-30 พ.ย.64

หน่วยเจ้าภาพ 
กิจกรรม

ส่งเจ้าภาพ 
ผล/โครง
5 6

7-9 ธ.ค.64

ประชุม
คณะกรรมการ

กลั่นกรองค าขอ ตร.
7

13-24 ธ.ค.64

หน่วยเจ้าภาพ 
ผล/โครงจัดท า
รายละเอียด 

และเล่มค าขอฯ

8

สกพ. ส่ง
แผนงาน

บุคลากรภาครัฐ
ให้ส านัก

งบประมาณ

9 10
24 ธ.ค.64

ตร.ส่งค าขอฯ 
ให้ส านักงบประมาณ

ผ่านระบบ e-Budgeting

14 ม.ค.65

11

29 มี.ค.65
ครม.เห็นชอบ

รายละเอียดงบประมาณ
และแนวทางปรับปรุง

12

สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา วาระ 1 

1 - 2 มิ.ย.65

14

ประกาศบังคับใช้
เป็นกฎหมาย

1 ต.ค.65

18 15

17-18 ส.ค.65
สภาผู้แทนราษฎร

พิจารณา วาระ 2-3 
วุฒิสภา
พิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.66

29-30 ส.ค.65

16

ทูลเกล้า ฯ 
ร่าง พ.ร.บ. 66

6 ก.ย.65

17

15 เม.ย.65
ตร. ทราบ

รายละเอียด
งบประมาณ
จากส านัก

งบประมาณ

13

11
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4.งบประมาณปี 66

• ให้ทุกหน่วยด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ ปี  66
โดยสอดคล้องกับ นโยบายส าคัญของ รัฐบาล และ ตร.

• หน่วยเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ (สงป. สยศ.ตร. สกพ. สทส. 
สกบ.) วิเคราะห์ ทบทวน และรวบรวมค าขอ ส่งให้ ตร. ผ่าน 
สงป. และ สกบ.  ภายใน 19 พ.ย.64

• ก าหนดประชุมเร่งรัดงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 
3 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. 



ขอบคุณ

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย
รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปก.ตร.


