
จ ำนวน
(วัน)

1 สกพ.จดัสรรอตัราและต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร รวมทัง้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ๑ - ๒๘ ม.ีค. ๕๖ ประมำณ สกพ.

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ และประมวลเร่ืองเสนอ ตร.ขออนุมัติหลักการ (๑ มี.ค.-วันที่ ตร.อนุมัติ) ๔ สัปดำห์

ในการรับสมัครและคัดเลือกฯ แล้วแจง้หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง

ในการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ ทราบและถือปฏิบัติ

2 เมื่อ ตร.อนุมัติอตัรา และมอบอ านาจผู้ด าเนินการคัดเลือก ให้ผู้ด าเนินการฯ ๒๙ - ๓๑ ม.ีค. ๕๖ ผู้ได้รับมอบอ านาจ

เตรียมการรับสมัครฯ โดยต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก, (วันที่ ตร.อนุมัติ-๓๑ ม.ีค.) ให้ด าเนินการคัดเลือก

ร่างประกาศรับสมัคร, จดัท าหนังสือเชิญประชุม, ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการคัดเลือก เพือ่พจิารณาแผนการปฏิบติังาน , ร่างประกาศรับสมัคร ฯลฯ

3 จดัเตรียมโปรแกรมการรับสมัครทางอนิเทอร์เน็ต ๒๙ - ๓๑ ม.ีค. ๕๖  -----"-----

4 ประกำศรับสมคัร ๑ เม.ย. ๕๖ 1  -----"-----

5 รับสมคัรทำงอินเทอร์เน็ต ๒ - ๑๐ เม.ย. ๕๖ 9  -----"-----

6 ผู้สมัครย่ืนเอกสารหลักฐานขอรับสิทธิการได้รับคะแนนเพิม่เป็นพเิศษในการ ๓ - ๑๑ เม.ย. ๕๖ 6 หน่วยต้นสังกดัผู้สมัคร
รับสมัครและคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่ ตร.ก าหนด (หน่วยต้นสังกัดผู้สมัครฯ) (เว้นวันหยดุรำชกำร)

7 จัดพมิพใ์บสมัครของผู้สมัครคัดเลือก,จัดหาสถานที่สอบ,จัดท าบญัชีรายชื่อผู้สมัคร ๕ - ๑๖ เม.ย. ๕๖ 12 ผู้ได้รับมอบอ านาจ
ให้เข้าสอบข้อเขียน,จดัท าผังที่นั่งสอบ, จดัเตรียมเอกสารการสอบ, รวบรวมข้อมูล (๖-๘ เม.ย.วันจกัรีและหยุดชดเชย) ให้ด าเนินการคัดเลือก
และตรวจสอบข้อมูลใบสมัครของผู้สมัครสอบเบือ้งต้น,จดัท าค าส่ังแต่งต้ัง (๑๒-๑๖ วันสงกรานต์)
เจา้หน้าทีด่ าเนินการเกี่ยวกบัการสอบข้อเขียน

8 รวบรวมข้อมูลการเพิม่คะแนนและเอกสาร เพือ่น าเข้าทีป่ระชุม ๙ - ๑๗ เม.ย. ๕๖ 9 หน่วยต้นสังกดัผู้สมัคร

คณะกรรมการระดับ ตร. พจิารณา  (เฉพาะกรณีผู้สมัครที่ปฏิบัติหน้าที่
และได้รบับาดเจบ็สาหัส, ทุพพลภาพ, ได้รบัเหรยีญกล้าหาญ, เป็นบุตรโดยก าเนิด

ของบุคคลซ่ึงถึงแก่กรรม, บาดเจ็บสาหัส, บาดเจ็บจนทุพพลภาพจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ,ช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย, การก่อความไม่สงบ,อริราชศัตรู)

9 หน่วยต้นสังกดัผู้สมัครฯ ประชุมพจิารณาคะแนนเพิม่พเิศษ ๑๘ เม.ย. ๕๖ 1  -----"-----

(คณะกรรมการ ระดับ บช.หรือ บก.หน่วยขึ้นตรง ตร.) 
10 หน่วยต้นสังกดัผู้สมัครฯ ส่งข้อมูลผู้ได้รับคะแนนเพิม่พเิศษ  (เฉพาะกรณี ๑๙ เม.ย. ๕๖ 1  -----"-----

ที่ก าหนด ในข้อ ๘) ให้ บช.ศ. หรือหน่วยงานที ่ตร.มอบหมาย

11 หน่วยด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก จดัส่งรายชื่อผู้สมัครฯ และ ๑๙ เม.ย. ๕๖ 1 ผู้ได้รับมอบอ านาจ
ผังทีน่ัง่สอบ ให้หน่วยจดัพมิพป์ัญหาข้อสอบ (กรณีใช้ปัญหำข้อสอบกลำง) ให้ด าเนินการคัดเลือก

12 ประชุมคณะกรรมการระดับ ตร. พิจารณาสิทธิได้รับคะแนนเพิ่ม (เฉพาะกรณี ๒๒ เม.ย. ๕๖ 1 บช.ศ. หรือหน่วยงาน
ที่ก าหนด ในข้อ ๘) โดยหน่วยต้นสังกดัเป็นผู้ชี้แจงข้อมูล ที ่ตร.มอบหมาย

13 ประกำศรำยช่ือผู้สมคัรให้เข้ำสอบข้อเขียน,ผังที่น่ังสอบ ๒๓ เม.ย. ๕๖ 1 ผู้ได้รับมอบอ านาจ
และสถำนที่สอบข้อเขียน ให้ด าเนินการคัดเลือก

3

เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือแต่งต้ังเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันสัญญำบัตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ล ำดับ ภำรกิจ/ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร

รำ่ง แผนกำรปฏิบัติงำนในกำรรับสมัครและคัดเลือกข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน

จ ำนวนเป็นไปตำมที่ ตร.(สกพ.) อนุมัติจัดสรรอัตรำและต ำแหน่ง (ประมาณ ๗,๐๐๐ อัตรา)

วัน เดือน ปี

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๖



จ ำนวน
(วัน)

14 หน่วยต้นสังกดัผู้สมัครฯ (ตามข้อ ๙) รวบรวมผลการประชุม และตรวจสอบ ๒๒ - ๒๔ เม.ย. ๕๖ 3 ผู้ได้รับมอบอ านาจ
ความถูกต้องส่งผลการเพิม่คะแนน ให้หน่วยทีรั่บผิดชอบด าเนินการคัดเลือก ให้ด าเนินการคัดเลือก
(หน่วยทีไ่ปสมัครสอบ) เตรียมข้อมูล น าไปประมวลผลการสอบ และจดัท า
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิม่

15 ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับคะแนนเพ่ิม ๒๔ เม.ย. ๕๖ 1  -----"-----

16 ออกข้อสอบ  (๔ วัน) ๒๕ - ๒๘ เม.ย. ๕๖ บช.ศ. หรือหน่วยงานที่ ตร.

17 พิมพ์ปัญหำข้อสอบ  (๓ วัน) ๒๖ - ๒๘ เม.ย. ๕๖ มอบอ านาจ กรณีใช้ข้อสอบกลาง

18 รับ-ส่งปัญหาข้อสอบ จากสถานทีพ่มิพป์ัญหาข้อสอบไปยังหน่วยสอบ อาทิตย์ที ่๒๘ เม.ย. ๕๖ 1 ผู้ได้รับมอบอ านาจ

(๑ วัน) ให้ด าเนินการคัดเลือก

19 สอบข้อเขียน  (๑ วัน) อำทิตยท์ี่ ๒๘ เม.ย. ๕๖ 1  -----"-----

20 ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบ, ตรวจกระดาษค าตอบด้วยเคร่ืองตรวจฯ ๒๙ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๕๖ 4  -----"-----
ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษ และประมวลผลการสอบ

21 ตรวจสอบความถูกต้องของการเพิ่มคะแนนในภาพรวม และตรวจประมวลผล ๓ พ.ค. ๕๖ 1  -----"-----

22 ประกำศรำยช่ือผู้สอบผ่ำนข้อเขียนและให้เข้ำทดสอบ ๔ พ.ค. ๕๖ 1  -----"-----

ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง

23 รับรายงานตัว และรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ๑๑ - ๑๓ พ.ค. ๕๖ 3  -----"-----

24 คัดแยกส่งเอกสารหลักฐานไปตรวจสอบยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ๑๔ - ๑๙ พ.ค. ๕๖ 6  -----"-----

25 ทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
- ว่ำยน้ ำ, วิ่ง  (เฉพาะสายปฏิบัติการ) ๑๔ - ๑๕ พ.ค. ๕๖ 2  -----"-----
- สัมภำษณ์ ๑๖ - ๑๗ พ.ค. ๕๖ 2

26 รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน ๑๔ - ๒๖ พ.ค. ๕๖ 13  -----"-----
ทีเ่กี่ยวข้อง (ในล าดับ ๒๔) เพือ่น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ พจิารณา

27 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก (พิจารณาผลการคัดเลือก ผลการตรวจสอบ ๒๗ พ.ค. ๕๖ 1  -----"-----
คุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งรวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ(ถ้าม)ี)

28 ประกำศผลสอบรอบสุดท้ำย (ผู้ได้รับคัดเลือก) ๒๘ พ.ค. ๕๖ 1  -----"-----

29 ส่งตัวเข้ำอบรม ณ สถำนที่ฝึกอบรมที่ก ำหนด วันอำทิตย์ที่ ๒ มิ.ย. ๕๖ 1 หน่วยต้นสังกดัผู้ได้รับคัดเลือก

หมำยเหตุ  :  การก าหนดวัน ว. ในการด าเนินการนัน้ ขึ้นอยู่กบัการได้รับอนุมัติอตัราและแนวทางด าเนินการจาก ตร. รวมทัง้จ านวนผู้สมัคร
หมำยเหตุ  :  จ านวนวันในการปฏิบัติงาน อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
หมำยเหตุ  :  คาดว่าสามารถส่งตัวผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ ณ หน่วยฝึกอบรมทีก่ าหนด ในวันที่ ๒ ม.ิย. ๒๕๕๖

ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร

4

ล ำดับ ภำรกิจ/ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน วัน เดือน ปี


