
๑ 

 

 
 
 
 

  
 
  

กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตรก์องบัญชาการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๑. เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
ความรู้ ความสามารถและ 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรง 
ความต้องการของหน่วย 
๒. เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
เป็นไปอย่างเป็นระบบ  
โดยยึดหลักการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
  
 
 

๑. บูรณาการการปฏิบัติและสร้างกลไก
ความร่ วมมือระหว่ า งหน่วยงานเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์และจู งใจให้บุคคลที่มี
คุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความ
ศรัทธา สนใจเข้ามาสมัครรับการสรรหาและ
คัดเลือกเป็นข้าราชการต ารวจ 
๒. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการสรรหา
และคั ด เลื อกบุค ล ากรที่ มี คุณสมบั ติ
เหมาะสมกับต าแหน่งอย่างแท้จริง โดยยึด
หลักการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
๓. สร้าง ก าหนด ตรวจสอบ ประเมิน 
พัฒนา ปรับปรุง วิธีการ และกระบวนการ
ส ร ร ห า แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ต า แ หน่ ง ต่ า ง ๆ  ข อ ง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ทันสมัยและ
เป็นมาตรฐานสากล 

๑. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ
ช้ันประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี  เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ      
ช้ันสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๐ (เพิ่มเติม)  
(๒๒๑ คน) 
๒. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ
ช้ันประทวนผู้มีวุฒิปริญญาเอกเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจช้ัน
สัญญาบัตรในต าแหน่ง รอง สว .กลุ่มงาน
อ านวยการและสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ (๗ คน)  
๓. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ
ช้ันประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (๗,๐๐๐ อัตรา)  
๔. การคดัเลือกข้าราชการต ารวจช้ันประทวน 
ยศ ด.ต. ที่มีอายุ ๕๐ ปี  ขึ้นไป ท่ีมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการต ารวจช้ันสญัญาบตัร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๕๐๐ อัตรา)  

จ านวนผู้ผ่านการสรรหาและ
คัดเลือกได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของอัตราที่  
ตร. อนุมัติ 
 

 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
กส. 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  : การสรรหาและคัดเลือก 



๒ 

 

 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

 ๔. ลดขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้ารับ 
การสอบแข่งขันและคัดเลือก เพื่อน าไปสู่ 
การให้บริการที่มีคุณภาพกับประชาชน 
ผู้ขอรับบริการ และข้าราชการต ารวจ 
ในสังกัด ตร.  
๕. จัดท าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการสอบในเว็บไซด์ของ กส. 
 

๕. การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการต ารวจชั้นพล
ต า ร ว จ  หรื อชั้ น ปร ะทวน  จ าน วน 
๑๐,๐๐๐ อัตรา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 
๖. การทดสอบความรู้ข้าราชการต ารวจ
เพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นในระดับต่างๆ 
ของกองบินต ารวจ 
๗. การทดสอบความสามารถทั่ ว ไป
ทายาทข้าราชการต ารวจที่ เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๘. การทดสอบความรู้ความสามารถ
ทั่วไปทางวิชาการข้าราชการต ารวจชั้น
ป ร ะ ท ว น ผู้ มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า แ ล ะ มี
ความสามารถทางด้านกีฬาเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 

  



๓ 

 

 
 
 
 

 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : การศึกษาฝึกอบรม 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๑. การศึกษาอบรมบุคลากรต ารวจ
กระจายไปอย่างทั่วถึงทุกระดับ
และทุก พ้ืนที่ ของหน่ วยปฏิบัติ 
อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ 
และมีทิศทางท่ีชัดเจน 

หน่วยงานในสังกัด ตร. ที่มีพันธกิจ 
ด้านการให้การศึกษาอบรมต ารวจ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
และทบทวนยุทธศาสตร์การศึกษา
ของ ตร. (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)     
 

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร. (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)  
มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
    ๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ สัมมนา 
เชิ งปฏิบัติการเ พ่ือทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์
การศึกษา ตร. (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) ในส่วนของ บช.ศ. 
    ๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
และปรับปรุงยุทธศาสตร์การศึกษา ตร. (พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๕๙) ในส่วนของ บช.ศ. และหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอบรมของสังกัด ตร. 
    ๑.๓ กิจกรรมที่ ๓ สัมมนาคณะกรรมการระดับ ตร. ใน
การติดตามและประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การศึกษา ตร. 
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 
ไปสู่การปฏิบัติ 

จ านวนหน่วยฝึกอบรม 
ตร.   ที่มีแผนงานตาม
แนวทางยุทธศาสตร์
การศึ กษาของ  ตร .   
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 
 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สศป. 

 



๔ 

 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

  ๒. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



๕ 

 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๒.  ให้สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้มีความพร้อมใน
การรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอก 

๑. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้  และ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายในที่ดี พร้อม
ทั้งถ่ายทอดไปสู่หน่วยฝึกอบรม เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 
๒. หน่วยฝึกอบรมตรวจสอบและทบทวน   
การด าเนินงานด้านการศึกษาอบรมของ
ตนเอง  ทั้งระบบเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด
ไว้ 

๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ
การจัดท ารายงานประเมินตนเองของ
หน่วยฝึกอบรม  
๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
๓. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรมของ ตร. 
๔. จัดพิมพ์คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรมปี 
๒๕๕๕ 
๕. การเดินทางไปราชการเพ่ือ
สังเกตการณ์การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของ สมศ. (รอบ ๓) 
ณ บก.ฝรก. , ศฝร.ภ.๑-๘ และ ศชต. 
๖. โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

๑. คู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในของ ตร. ส าหรับ
หน่วยฝึกอบรม ตร. 
๒. มีโครงการ/ ประชุมให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ 
๓. มีระบบตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
๔. มีรายงานการศึกษาตนเอง 
(SSR) 
๕. มีรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
๖. มีการประชุม/
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการประเมินคุณภาพ  
  

 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สศป. 

 



๖ 

 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

  ๗. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยฝึกอบรมของ ตร. 
๘. โครงการสัมมนาพัฒนาและ 
สร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยฝึกอบรมของ ตร. 
๙. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



๗ 

 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๓. ให้การศึกษาอบรมข้าราชการ
ต า ร ว จ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และเอาใจใส่ในการ
ให้บริการประชาชนทุกคนเสมือน
ญาติ ของตน เอง  มี คุณธร รม /
จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ เลิก
พฤติการณ์ใช้อ านาจหน้าที่ที่ผิด
กฎหมายและไม่เหมาะสม 
 

๑. ให้การศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนา
ข้าราชการต ารวจทั้งชั้นสัญญาบัตรและ
ชั้นประทวนที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน    
ให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีกริยามารยาทและ   
การใช้ค าพูดต่อประชาชนผู้รบับริการเป็น
อย่างดี โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
๒. ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการต ารวจ  
ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจให้กับ
ข้าราชการต ารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ทุกระดับชั้น 
 
 
 

๑. การฝึกอบรมหลักสูตร กอร. และ 
กอน. ๗,๕๐๐ อัตรา 
   ๑.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคู่มือและต าราและฝึกอบรมฯ 
  ๑.๒ โครงการประชุมเตรียมความ
พร้อมการฝึกอบรม 
  ๑.๓ โครงการตรวจติดตามการ
ด าเนินการฝึกอบรม 
   ๑.๔ โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
๒. โครงการศึกษาพัฒนา/จัดท าระบบ/
หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร 
๓. การฝึกอบรมหลักสูตร กปป. 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
   ๓.๑ โครงการตรวจติดตามการ 
ด าเนินการฝึกอบรม 
   ๓.๒ โครงการประเมินผลการฝึกอบรม 
๔. โครงการสัมมนาจัดท าคู่มือ ต ารา 
(กปป. หรือประทวน) 

๑. จ านวนข้าราชการต ารวจ  
ที่ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรู้และบุคลิกภาพ 
๒. ระดับความพึงพอใจของ   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สศป. 

 
หน่วยปฏิบัติ 

วตร. , บก.ฝรก. 
และ ศูนย์ฝึกอบรม

ต ารวจ 
ในสังกัด ตร. 

 



๘ 

 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

  ๕. หลักสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง 
(บตส.) 
๖. หลักสูตรผู้ก ากับการ (ผกก.) 
๗. หลักสูตรสารวัตร (สว.) 
๘. หลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ 
(ฝอ.ตร.) 
๙. หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ

ร่วมเอกชน (บรอ.) 

 

 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
วตร. 

 
 

  ๑๐. การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรีที่สอบคัดเลือกและบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
(กปป.) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑๑. การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรีที่สอบคัดเลือกและบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
(กปป.) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
๑๒. การฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร (กอร. ,กอน.) 

 หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.ฝรก. 



๙ 

 

 
 
 
 

ป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

  ๑๓. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา 
๑๔. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
ก้าวหน้า  
๑๕. หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย 
(ฝ่ายสืบสวน) 
๑๖. หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย 
(ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) 
๑๗. หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ 
๑๘. หลักสูตรครูสอนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 
๑๙. หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ
ระดับครูฝึก 
๒๐. หลักสูตรการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม 
๒๑. หลักสูตรการสืบสวน 
๒๒. หลักสูตรผู้ชว่ยงานสอบสวน 
๒๓. หลักสูตรการจราจร 
๒๔. หลักสูตรงานธุรการและก าลังพล 
๒๕. หลักสูตรการเงินและงบประมาณ 
๒๖. หลักสูตรการส่งก าลังบ ารุง 

  



๑๐ 

 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๔. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
การจัดการความรู้ของครูฝึก 
อย่างเป็นมืออาชีพ เพ่ือก้าวสู่ระดับ
สากลและให้เกิดการพัฒนา    
อย่างยั่งยืน 
 
 

สร้างมาตรฐานครูฝึกให้มีความรู้และทักษะ
ในระดับก้าวหน้า เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพัฒนาความคิด
แบบสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากร
ระดับก้าวหน้า 
๒. โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม
ครูฝึกประจ าอาคารตอบโต้วิกฤติการณ์
และการยิงต่อสู้ระยะประชิด 
๓. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะครูฝึกทางยุทธวิธีของ ตร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูฝึกมีการจัดการความรู้
วิชาชีพต ารวจ   
๒. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับการฝึกอบรม  

 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.ฝรก. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 
 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๑. ผู้รับบริการจากการ
ปฏิบัติงานของ  บช.ศ.
ได้รับการบริการและ
อ านวยความสะดวกจน
เป็นที่พึงพอใจ 
 

๑. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด บช.ศ. ให้ม ี
ความรู้ และเข้าใจงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
อย่างถ่องแท้ 
๒. จัดระบบการอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ บช.ศ.    
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และใช้เทคโนโลยีใน
การจัดเก็บขอ้มูลในการส ารวจ         
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๔. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆในสังกัด บช.ศ.  เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้งานในความรับผิดชอบของ
ทุกหน่วยงานในสังกัด บช.ศ. 
 
 
 
 

๑. โครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้     
ด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
๒. โครงการสัมมนาระดับบริหาร 
ของ บช.ศ.  
๓. โครงการสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานอ านวยการของ บช.ศ. 
๔. โครงการพัฒนาความรู้ผู้รับผิดชอบ   
ด้านวินัย บช.ศ. 
๕. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการต ารวจ 
๖. โครงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บช.ศ. 
 

 

  

๑. ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อการใช้บริการ  
บช.ศ. 
๒. จ านวนเรื่องร้องเรียน
จากผู้รับบริการจากการ
ใช้บริการ บช.ศ. 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.อก. 

หน่วยปฏิบัติ 
ทุก บก. หรือเทียบเท่า     

ในสังกัด บช.ศ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  : การบริหารจัดการ 



๑๒ 

 

 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ 
บริหารจัดการของ กส. ในทุกๆ 
ด้านที่มีระบบ โปร่งใส ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

เสริมสร้างความรู้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ของข้าราชการต ารวจในสังกัด กส. ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
โดยมุ่ ง เน้ นงานด้ านการสรรหาและ
คัดเลือกเพ่ือให้กระบวนการสรรหาและ
คัดเลือก 
มีระบบ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

๑. โครงการพัฒนากระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกเข้ารับราชการต ารวจ                                  
๒ .  โ ค ร งก า รป ระชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร
ประเมินผลการด าเนินการสอบแข่งขัน
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวน  พ.ศ.๒๕๕๔ 

- ระดับความพึงพอใจของ      
ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ๘๐                                      
- จ านวนข้าราชการ
ต ารวจ 
ในสังกัด กส. เข้ารับการ
อบรม   ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐  

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
กส. 

 

๓. เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้
มีความรู้ความสามารถในงาน    
ด้านการศึกษาฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 

ให้การศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการ
ต ารวจทุกระดับชั้นให้สอดคล้องกับงาน 
ด้ านการ ให้ ก า รศึ กษาอบรม  และมี
โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
แก่ครูอาจารย์ ครูฝึกของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจ 
 
 

๑. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ สศป.  
๒. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
หน่วยฝึกอบรม 
๓ .  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า พั ฒ น า ร ะ บ บ
ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษา 
๔. การไปร่วมเป็นกรรมการประเมิน 
การเลื่อนต าแหน่งอาจารย์ของ ศฝร. 
๕. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาครู-อาจารย์ 
ครูฝึก และฝ่ายปกครองในหน่วยฝึกอบรม 
๖. โครงการสัมมนาพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

จ านวนข้าราชการต ารวจที่
ผ่านการอบรม
ประชุมสัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สศป. 

 
หน่วยปฏิบัติ 

วตร. , บก.ฝรก. 
และ ศูนย์ฝึกอบรม

ต ารวจ 
ในสังกัด ตร. 



๑๓ 

 

 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๔. เพ่ือให้บุคลากรภายใน

หน่วยงานเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กันในองค์กร และสร้างความ

ร่วมมือในการพัฒนางานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

พัฒนา และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพบุคลากรใน
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มืออาชีพและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดีงาม 

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของต ารวจ 
๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้          
แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.อก. 

หน่วยปฏิบัติ 
ทุก บก. หรือเทียบเท่า    

ในสังกัด บช.ศ. 
 



๑๔ 

 

 

 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๕. เพ่ือพัฒนาครู-อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
เป็นมืออาชีพ 
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็ง    
ในกระบวนการบริหารจัดการของ
อาจารย์ต ารวจมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
     ๑.๑ โครงการศึกษาดูงาน อบรม 
ประชุม และสัมมนา 
    ๑.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 
     ๑.๓ สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
     ๑.๔ สนับสนุนโครงการด้านงานวิจัย
หรืองานแปล 
๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน          
    ๒.๑ การปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้
สอดคล้องและทันต่อสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
     ๒.๒ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเพ่ิมทักษะตาม
ลักษณะงาน 
     ๒.๓ การพัฒนาสื่อการสอนและอุปกรณ์
ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 
๓. ส่งเสริมบริการทางวิชาการแก่สังคม 

๑. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
วิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๒. โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษาของรัฐ 
๓. โครงการจัดท าศูนย์รวบรวมหนังสือ
ต่างๆเพ่ือใช้พัฒนาการเรียนการสอนของ 
กอจ. 
๔. โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยและ
งานวิชาการ 
๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
จัดท าเอกสารรายงานวิชากรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยรับผิดชอบหลัก 
กอจ. 

 



๑๕ 

 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๗.ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการบริหาร
จัดการของ  บช.ศ.  ในทุกๆ ด้าน  ทีม่ี
ระบบ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
๘. การใช้อ านาจและการปฏิบัติ
ตามแผน ตร.และ บช.ศ. เป็นไป
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๙. พัฒนาข้าราชการต ารวจใน
สังกัด บช.ศ. อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง สอดรับกับงาน 
แต่ละด้านของ บช.ศ. 
 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจ โดย

มุ่งเน้นข้าราชการต ารวจ ชั้นประทวน 

และ รอง สว. ให้ได้รับการฝึกอบรมองค์

ความรู้   ที่จ าเป็น  ในด้านต่างๆ อย่าง

ทั่วถึง และมุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการ 

๑. โครงการสัมมนาระดับบริหาร 
ของ บช.ศ. 
๒. โครงการสัมมนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานอ านวยการของ บช.ศ. 
๓. โครงการพัฒนาความรู้ผู้รับผิดชอบ  
ด้านวินัย บช.ศ. 
๔. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการต ารวจ 
๕. โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บช.ศ. 

จ านวนข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน และ รอง สว. ใน
สังกัด บช.ศ.ได้รับการ
ฝึกอบรม องค์ความรู้ที่
จ าเป็น  
 
 
 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.อก. 

หน่วยปฏิบัติ 
ทุก บก. หรือเทียบเท่า    

ในสังกัด บช.ศ. 
 

 ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ ให้กับ
ข้าราชการต ารวจทุกระดับชั้น  

 

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของต ารวจ 
๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้          
แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนข้าราชการต ารวจทุก

ระดับชั้นในสังกัด บช.ศ.

ได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณต ารวจ         

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.อก. 

หน่วยปฏิบัติ 
ทุก บก. หรือเทียบเท่า    

ในสังกัด บช.ศ. 

 



๑๖ 

 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

๑๐. ประสานความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๑๑. เพ่ือสร้างความใกล้ชิดในกลุ่ม
ผู้เข้ารับการอบรมระหว่างการ
อบรมใน สบร. 
 
 

๑. จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ไทย 
และสหรัฐอเมริกา 
๒. ประสานงานกับฝ่ายสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรองค์ความรู้ ,
เอกสาร และการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๓. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความ
ใกล้ชิด 
ในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
        

๑. Post Blast Investigations Course 
๒. Practical Applications in 
Leadership for Supervisors 
๓. Supervisory Criminal Investigator 
Course 
๔. Financial Investigations Course 
๕. Chemical Control/ Clan Lab 
Investigations Course 
๖. Narcotics Unit Commanders 
Course 
๗. Public Integrity Investigations 
๘. Case Organization, Management 
and Presentation Course 
๙. International Seaport 
Interdiction/Cargo Targeting Training 
๑๐. Crime Scene Investigations 
Course 
๑๑. Fraud and Public Corruption 
Investigations Course 

๑. ไม่มีความขัดแย้งระหว่าง
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมตามแบบการ
ประเมิน 
๓.ความปลอดภัยของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 
๔. ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สบร. 

 

 
 
 



๑๗ 

 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

  ๑๒. Leadership for Women in Law 
Enforcement 
๑๓. Personnel & Facility Security 
Course 
๑๔. Investigative Inview 
Techniques 
๑๕. Border Control and 
Managment Course 
๑๖. Document Fraud Investigation 
course 
๑๗. Tactical Safety and Planning 
Cours 
 

  

 


