วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร คานิยม และยุทธศาสตรของ
กองอัตรากําลัง

1. วิสัยทัศน (Vision)
เปน หนว ยงานที่ มีมาตรฐานในการพัฒ นาสวนราชการ ระบบตําแหนง การควบคุม การจัดอัตรากําลังและ
การบริหารงานบุคคล เพื่อใหเกิดความเปน ธรรมและเพิ่มประสิทธิภ าพของบุค ลากรใหมีค วามพรอมในการรัก ษา
ความปลอดภัย อํานวยความยุติธรรมบริการประชาชน เสริมสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน

2. พันธกิจตามกฎหมาย ((Mission)
1. พิจารณาดําเนินการและใหความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติในสวนบังคับบัญชา สวนปฏิบัติการเฉพาะทาง สว นการศึก ษา และสว นบริก าร ไดแ ก
สํา นัก งานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายรอย
ตํารวจ และโรงพยาบาลตํารวจ หรือหนวยงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. พิจารณาดําเนินการและใหความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
สํานัก งานตํารวจแหงชาติใ นส ว นปฏิบัติก าร และสว นสนับสนุน การปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมไดแ ก
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค 1 -9 ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง สํานัก งานพิสูจ นหลัก ฐานตํารวจ สํานัก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล หรือหนวยงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. การจัดทํา แกไข ปรับปรุง ศึกษามาตรฐานกําหนดตําแหนง และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. การกําหนดเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ และ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษอื่น ๆ และเงินประจําตําแหนง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5. การควบคุมตําแหนง ตัวคน และอัตราเงินเดือน การผลิตอัตรากําลัง การลาศึกษาตอ งานพนักงานราชการ
และลูกจาง และบัญชีถือจายเงินเดือนของขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ งานโครงการอัตรากําลัง
งานจัดอัตรา รวมทั้งงานควบคุมตําแหนงและตัวคนบรรจุจริง ตลอดจนงานจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

6. งานจัดทํา แกไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบการแบงสวนราชการ และการกําหนดโครงสรางของสวน
ราชการหรือหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ความเชีย่ วชาญในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ และนํา
หลักการการบริหารทรัพยากรมนุษย ( Human Resource Management ; HRM ) มาใชเปนแนวทางการบริหารงานบุคคล

3. วัฒนธรรมองคกร (Organization Culture)
- มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ยึดมั่นการทํางานเปนทีม
- มุงพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง
- ยึดหลักสุจริตและเปนธรรม

4. คานิยม (Value)
- ประพฤติดี มีวินัย ใฝคุณธรรม เลิศล้ําจรรยาบรรณ

5. ยุทธศาสตร ( Strategic)
ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
2. ยุทธศาสตรดานการวิเคราะหตําแหนง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานกําหนดตําแหนง
4. ยุทธศาสตรดานเงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มพิเศษ
5. ยุทธศาสตรการสรรหา การควบคุมตําแหนงตัวคน และการควบคุมอัตราเงินเดือน
6. ยุทธศาสตรการกําหนดโครงสรางสวนราชการและระบบงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานภายใน
กองอัตรากําลัง ใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน และเปนปจจุบัน
1. พัฒนาและเพิ่มพูน องคความรูและความสามารถเชิงสมรรถนะที่จําเปนใหกับบุคลากรในหนวยงานเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 พั ฒ นาด า นสุ ข ภาพร า งกายส ง เสริ ม ให ข า ราชการตํ า รวจออกกํ า ลั ง กายทดสอบสมรรถภาพ
และตรวจโรคประจําป

1.2 พัฒ นาความรูทางดานวิชาการ และ ดานความคิด โดยสงเสริมใหขาราชการตํารวจไดศึก ษาตอ
ในระดับปริญญาตรี โท เอก และศึกษาในหลักสูตรตางๆ ตลอดจนพัฒนาใหเปนผูนํา
1.3 พัฒนาทางดานจิตใจ สงเสริมขาราชการตํารวจทุกคนมีคุ ณธรรม จริยธรรม และการดําเนิน ชีวิต
อยางพอเพียง
2. พัฒนาระบบการบริหารงาน เพื่อเกิดความทันสมัย รวดเร็ว และถูกตอง
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณ ใหรวดเร็ว ถูกตอง ตามระเบียบและหลักวิชาการ
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาอุปกรณเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช
ในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานการวิเคราะหตําแหนง พัฒนาปรับปรุง ระบบตําแหนงของหนวยงาน
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติใหมีความเสมอภาค เปนธรรมและเหมาะสมกับภารกิจของหนวยรวมทั้งมีความสอดคลองกับ
ระบบตําแหนงของสํานักงาน ก.พ.หรือหนวยงานอื่น
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนและระดับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการ รวมถึงการยกรางกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรืออื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแบงสวนราชการหรือกําหนดหนวยงาน อํานาจหนาที่ เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครอง
ของสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็นและแนวทางในการพิจารณาในทางหลักวิชาการและทางปฏิบัติ
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ตลอดจนรับผิดชอบในเรื่องการปรับปรุงโครงสราง ระบบงาน จํานวนหรือ
ระดับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และความกาวหนาในสายงาน ตามคําขอของสวนราชการหรือ
หนวยงานตาง ๆ
2. ติดตาม และประเมินผลการกําหนดตําแหนง เกณฑการวิเคราะหตําแหนงเพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติตามขอ 1 และการปรับปรุงแกไขมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่เปนสายงานเฉพาะของหนวยงานตาง ๆ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานกําหนดตําแหนง จัดทํา พัฒนาแกไข ปรับปรุง ศึกษา
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หลักเกณฑและวิธีก ารประเมิน เพื่อเลื่อนระดับ
ตําแหนง
1. จัดทํา แกไข และปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในภาพรวมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
2. ใหความเห็น หรือใหคําปรึกษาแนะนําหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน
ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตําแหนง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: ยุทธศาสตรดานเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มพิเศษ พัฒนาเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ และตําแหนงที่มีเหตุพิเศษอื่น ๆ และเงินประจําตําแหนง
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูใน
ตางประเทศ และตําแหนงที่มีเหตุพิเศษอื่น ๆ และเงินประจําตําแหนง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ใหความเห็น หรือใหคําปรึกษาแนะนําหนว ยงานตางๆ เกี่ยวกับเงิน เพิ่มพิเศษ เงิน เพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ และตําแหนงที่มีเหตุพิเศษอื่น ๆ และเงินประจําตําแหนง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรการสรรหา การควบคุมตําแหนงตัวคน และการควบคุมอัตราเงินเดือน
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนผลิตอัตรากําลังขาราชการตํารวจ และงานพิจารณากําหนดจํานวน
อัตราเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการผลิตอัตรากําลัง
2. ดําเนิน การเกี่ยวกับการจัด ทําทําเนียบตําแหนงและตัว คน งานควบคุม
การตรวจสอบตําแหนงและตัวคนบรรจุจริงของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุม
ตําแหนงและตัวคนบรรจุจริงของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและบริหารบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : ยุทธศาสตรการกําหนดโครงสรางสวนราชการและระบบงาน พัฒนาองคกรโดยนําหลัก
วิชาการมาใชในการจัดทํา แกไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบการแบงสวนราชการ และการกําหนดโครงสรางสวนราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติใหตอบสนองสถานการณ สามารถรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศได
อยางครอบคลุมทั่วถึง
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และการพัฒนาระบบงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
2. ดํานินการเกี่ยวกับงานจัดทํา แกไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบการแบงสวน
ราชการ และการกําหนดโครงสรางของสวนราชการหรือหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งการยกราง
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแบงสวนราชการ หรือกําหนดหนวยงานและอํานาจหนาที่
ตลอดจนเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองของสวนราชการในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
3. ใหความเห็น หรือใหคําปรึกษาแนะนําหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการแบงสวน
ราชการ และการกําหนดโครงสรางของสวนราชการหรือหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ

