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แผนปฏิบัติราชการ 
ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – ๒๕๖9  

 
กลยทุธ์ แนวทางด าเนนิการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรบัผิดชอบ  

เพื่อบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตรก์ารศกึษาฯ 
  

ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา 

ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

กองบญัชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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   ตามประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง 
ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ระยะเวลา 20 ปี ให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ น ายุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางและพัฒนาหนวยฝกอบรมใหมีมาตรฐาน 
และมีความพรอมในทุกดาน  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรดานการศึกษาอบรม  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับช้ัน 
เพื่อใหเกิดทักษะ ความช านาญ เช่ียวชาญ ในการปฏิบัติหนาท่ี (Training Road Map) และ ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาส านักงานต ารวจแหงชาติใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตลอดจนติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาฯ  
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ บทบาท และอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน นั้น 

  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2569 เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังเป้าหมาย  
ท่ีก าหนดไว้ โดยหน่วยต่างๆ ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหน้าท่ีศึกษา ท าความเข้าใจ
แผนปฏิบัติราชการรองรับให้สอดคล้องแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วย  
และควบคุมก ากับดูแล ผลักดันและขับเคล่ือนให้มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ท่ีต้องจัดท าเพื่อรองรับแผนปฏิบั ติราชการนี้อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลและประเมินผล  
ตามก าหนดเวลา เพื่อน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการต่อไป 

  
 

           ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 

ค าน า 
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แผนฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 – ๒๕๖9        

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสรางและพัฒนาหนวยฝกอบรมใหมีมาตรฐานและมีความพรอมในทุกดาน  ๒ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร   4 

ดานการศึกษาอบรม       
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับชั้น เพ่ือใหเกิดทักษะ  ๑1 

ความช านาญ เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหนาที่ (Training Road Map)   
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาส านักงานต ารวจแหงชาติใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ้  15 

 
แนวทางการปฏิบัติ/การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ    17 
ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 – ๒๕๖9       

 
ภาคผนวก          19 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีมาตรฐานและมีความพร้อมในทุกด้าน 
เป้าหมาย : พัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมเพื่อรองรับการฝึกอบรม 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
๑. พัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์และเคร่ืองช่วย
ฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรม ให้
มีมาตรฐาน ทันสมัย และมี
ความพร้อมเพื่อรองรับการ
ฝึกอบรม 

แผนงานที่ : ๑ 
พัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีความทันสมัยและมีความพรอ้ม 
เพื่อรองรับการฝึกอบรม 
 
- พัฒนา/ปรับปรุง ความพร้อมของอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมของหน่วยฝึกอบรม ให้สามารถรองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจของหน่วยฝึกอบรมได้อย่างครบถ้วน 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ หน่วยฝึกอบรมของ ตร. 

 
 
 
 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม ด้านอาคาร สถานที่ 
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 
หรือมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.00 ข้ึนไป 
 

 
 
 
 

บช.ศ. 

 
 
 
 

หน่วย
ฝึกอบรมหลัก  

และ 
หน่วย

ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน  
ในสังกัด ตร. 

 
 - พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์ เครื่องช่วยฝึก ของหน่วย

ฝึกอบรมหลัก และหน่วยฝึกอบรมเฉพาะด้าน ให้มีสภาพพร้อมใช้ 
เพียงพอกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง และรองรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

๒. โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์และเคร่ืองช่วยฝึก 

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึก อยู่ในระดับ
มากหรือมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๐๐ ข้ึนไป 

บช.ศ. หน่วย
ฝึกอบรมหลัก  

และ 
หน่วย

ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน  
ในสังกัด ตร. 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
 - พัฒนา ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยฝึกอบรม 

ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. 
 - ทบทวนการแต่งต้ังคณะท างานติดตาม/ประเมินผล 
ประกอบด้วยบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของ
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยฝึกอบรม 

๑. มีการติดตาม/ประเมินผล 
การด าเนินงานของหน่วยฝึกอบรม 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ และมี
มาตรฐานตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

บช.ศ. หน่วย
ฝึกอบรมหลัก  

และ 
หน่วย

ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน  
ในสังกัด ตร. 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการศึกษาอบรม 
เป้าหมาย :  ๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมส าหรับข้าราชการต ารวจก่อนปฏิบัติหน้าท่ี (Pre – Service Training) 
 ๒. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการต ารวจขณะรับราชการ (In – Service Training) 
 ๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพ 
 ๔. พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
๑. การพัฒนาขีด
ความสามารถข้าราชการ
ต ารวจรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามทางเดินสายอาชีพ 

แผนงานที่ : ๑ 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ
ต ารวจก่อนปฏิบัติหน้าที่ (Pre – Service Training) 
 
- ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม ท่ีสอดคลอ้งกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นโยบายและ ทิศทางการ
ด าเนินงานของ ตร. เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และภาระงาน  
- จัดการพัฒนาและฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้  
ด้วยการบูรณาการเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม 
(Training) การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมด้วยสื่อ
ออนไลน์ (e-Learning) การมอบหมายงาน 
(Project Assignment) เป็นต้น 
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรนักเรียน
นายร้อยต ารวจ (นรต.) 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรนักเรียน
นายสิบต ารวจ (นสต.) 
๓. โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตรก่อนเข้ารับราชการ 
(Pre – Service Training) ได้แก่ 
หลักสูตร วทม. พยาบาลศาสตร์
บัณฑิต 
๔. โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวนก่อนเข้ารับ
ราชการ (Pre – Service Training) 
ได้แก่หลักสูตร กอป., กปป., ผู้ช่วย
พยาบาล 

 
 
 
 
๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ใช้บริการต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม อยู่ในระดับ
มากหรือมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๐๐ ข้ึนไป 
๒. มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกห้วง
ระยะเวลา ๕ ปี 

 
 
 
 

บช.ศ., รร.นรต., 
รพ.ตร.(วพ.ตร.) 

 
 

 
 
 
 

หน่วย
ฝึกอบรมหลัก  

และ 
หน่วย

ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน  
ในสังกัด ตร. 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
 แผนงานที่ : ๒ 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ
ต ารวจขณะรับราชการ (In – Service Training) 
 
- ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม ท่ีสอดคลอ้ง 
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นโยบายและ ทิศทางการ
ด าเนินงานของ ตร. เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และภาระงาน  
- จัดการพัฒนาและฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้  
ด้วยการบูรณาการเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม 
(Training) การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมด้วย 
สื่อออนไลน์ (e-Learning) การมอบหมายงาน 
(Project Assignment) เป็นต้น 
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อเลือ่นระดับต าแหน่ง 
(Pre Promotion Training 
Program) ได้แก่ หลักสูตรชั้นสัญญาบัตร 
บตส., ผกก., สว., ฝอ.ตร. และ
หลักสูตรเลื่อนชั้นจากประทวนเป็น
สัญญาบัตร กอน., กอร., กดต., 
กอส., กอต. 

 
 
 
 
๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ใช้บริการต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม อยู่ในระดับ
มากหรือมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๐๐ ข้ึนไป 
๒. มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกห้วง
ระยะเวลา ๕ ปี 

 
 
 
 

บช.ศ., รร.นรต. 
 
 

 
 
 
 

หน่วย
ฝึกอบรมหลัก  

และ 
หน่วย

ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน  
ในสังกัด ตร. 

 



แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – ๒๕๖9 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
 - ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม ท่ีสอดคลอ้ง 

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นโยบายและ ทิศทางการ
ด าเนินงานของ ตร. เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และภาระงาน  
- จัดการพัฒนาและฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้  
ด้วยการบูรณาการเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม 
(Training) การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมด้วย 
สื่อออนไลน์ (e-Learning) การมอบหมายงาน 
(Project Assignment) เป็นต้น 
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้  
 

๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
การฝึกอบรมตามสายงาน ได้แก่ 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ต ารวจ/หลักสูตรเฉพาะทาง/
หลักสูตรที่ก าหนดตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 

๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ใช้บริการต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม อยู่ในระดับ
มากหรือมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๐๐ ข้ึนไป 
๒. มีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกห้วง
ระยะเวลา ๕ ปี 
 

บช.ศ., กมค., 
บช.ปส., บช.น., 
สกบ., บช.ตชด., 
รร.นรต., บช.ก., 
สพฐ.ตร., บช.ส., 

สตม., สทส. 
 
 

หน่วย
ฝึกอบรมหลัก  

และ 
หน่วย

ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน  
ในสังกัด ตร. 

 

- ออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม ท่ีสอดคลอ้ง 
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นโยบายและ ทิศทางการ
ด าเนินงานของ ตร. เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และภาระงาน  
- จัดการพัฒนาและฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้  
ด้วยการบูรณาการเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม 
(Training) การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมด้วย 
สื่อออนไลน์ (e-Learning) การมอบหมายงาน 
(Project Assignment) เป็นต้น 
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้  
 

๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ได้แก่ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา, 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพก าลังพล 

- ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมาก
หรือมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๐๐ ข้ึนไป 

บช.ศ. ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร. 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
 - ทบทวนการคัดเลือกข้าราชการต ารวจเข้ารับการอบรม

หลักสูตรต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมภีาคีเครือข่ายให้
การสนับสนุนจัดสรรที่น่ังในการศึกษาอบรม เช่น หน่วยงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และสถาบันการศึกษาต่างๆ 
- ทบทวนการก าหนดเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
- ประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
 

๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพก าลังพล
ในการปฏิบัติงาน 

๑. มภีาคีเครือข่าย และ มี HR  
มืออาชีพ ให้การสนับสนุนจัดสรรที่น่ัง
ในการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
๒. มกีารปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ของข้าราชการต ารวจที่ควรได้รับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
๓. มีข้าราชการต ารวจที่ได้รับการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่
ก าหนด เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกพ. 
 
 

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร. 

 
 



แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – ๒๕๖9 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
๒. การพัฒนาขีด
ความสามารถผู้บริหาร และ
บุคลากรด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรมให้เป็นมืออาชพี 

แผนงานที่ : ๑ 
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารใหเ้ป็นมืออาขีพ 
 
- ออกแบบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล HRD (Human Resources Development 
Academy) และโปรแกรมการฝึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานของ ตร. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และภาระงาน 
ตัวอย่าง หัวข้อการอบรม ในการจัดสัมมนาเชิงบริหารจัดการ 
(Current Issues in Organization and management) ดังน้ี 

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
- การน าเทคโนโลยี Digital  มาใช ้
- การจัดการนวัตกรรม  
- การจัดการภาวะวิกฤต 
- ภาวะผู้น า 

    - การกระตุ้นจูงใจเพ่ือให้เกิดผลงาน HR for line Manager 
    - การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์  

- การสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย  
- การก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด การสร้างบรรยากาศในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม  
- หลักธรรมาภิบาล  
- ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การมอบหมายโครงการด้านนวัตกรรมให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมน าเสนอและน าไปปฏิบัติ (Job Assignment) 

 
 
 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร
หน่วยศึกษาและฝึกอบรม 
 

 
 
 
๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาผู้บริหาร
หน่วยศึกษาและฝึกอบรม 
๒. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมาก
หรือมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๐๐ ข้ึนไป 

 
 
 

บช.ศ. 

 
 
 

บช.ศ. 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
 - จัดกิจกรรม HRD Academy ตามโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้

ให้กับผู้บริหารหน่วยศึกษาและฝึกอบรม 
- ศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการบริหารหน่วยฝึกอบรม 
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
 แผนงานที่ : ๒ 

พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอบรม 
 
- ด าเนินการพัฒนาเพ่ือยกระดับ ขีดความสามารถของคร ู
อาจารย์ และครูฝึก รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานอ านวยการ/
สนับสนุน หน่วยการศึกษาและฝึกอบรม ให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล 
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้และพัฒนา 

 
 
 
 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู 
อาจารย์ และครูฝึก รวมทั้งเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานอ านวยการ/สนับสนุน 
หน่วยการศึกษาและฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาครู 
อาจารย์ และครูฝึก รวมทั้งเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มงานอ านวยการ/สนับสนุน หน่วย
การศึกษาและฝึกอบรม 
๒. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมาก
หรือมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๐๐ ข้ึนไป 

 
 
 
 

บช.ศ. 

 
 
 
 

หน่วย
ฝึกอบรมหลัก 
ในสังกัด ตร. 

 - ทบทวนการแต่งต้ังคณะท างานยกร่าง/ก าหนดเกณฑ์การสรรหา 
การพัฒนา/ฝึกอบรม และออกแบบเครื่องมือการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัย ต ารา หรือหนังสือที่มีคุณภาพของครู 
อาจารย์ และครูฝึกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 
- สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกณฑ์การสรรหา พัฒนาและการ
ประเมินผลงานฯ ของครู อาจารย์ และครูฝึก 
- ทบทวนปรับปรุงข้อบังคับทุกห้วงระยะเวลา ๕ ปี 

๒. โครงการสรรหาและก าหนด
คุณสมบัติ และมาตรฐานที่พึง
ประสงค์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ทั้งภายในและภายนอก 
 

๑. มกีารปรับปรุงคณะท างานเพ่ือ
พิจารณาทบทวนเกณฑ์การสรรหา 
การพัฒนา/ฝึกอบรม และเครื่องมือ
การประเมินผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัยของครู อาจารย์ และครฝูึกที่
ได้รับความเห็นชอบจาก ตร. 
๒. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับครู 
อาจารย์ และครูฝึก ท้ังภายในและ
ภายนอก อยู่ในระดับมากหรือมี
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๐๐ ข้ึนไป 

บช.ศ. หน่วย
ฝึกอบรมหลัก 
ในสังกัด ตร. 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับช้ัน เพื่อให้เกิดทักษะ ความช านาญ เช่ียวชาญ ในการปฏิบัติหน้าท่ี (Training Road Map) 
เป้าหมาย :  ๑. จัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Road Map) 
       ๒. ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
๑. พัฒนาระบบการพฒันา
ข้าราชการต ารวจให้มีความ
เป็นมาตรฐานสากล 
 

แผนงานที่ : ๑ 
การจัดท าแผนเส้นทางการพฒันาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ 
(Training Road Map) 
 
- พัฒนาและออกแบบวิธีการ/เครื่องมือการประเมินสมรรถนะ
ข้าราชการต ารวจ (Assessment) 
- พัฒนาและออกแบบวิธีการ/เครื่องมือการพัฒนาและฝึกอบรม
ส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการต ารวจรายบุคคล 
(IDP : Individual Development Plan) เช่น การสอนงาน 
(Coaching) การเป็นพ่ีเลี้ยง(Mentoring) การฝึกปฏิบัติในงาน 
(OJT) การมอบหมายงาน (Job Assignment) การเรียนรู้ผ่าน
สื่อออนไลน์ (e-Learning) เป็นต้น 
- ด าเนินการประเมินสมรรถนะข้าราชการต ารวจตามวิธีการ/
เครื่องมือที่ก าหนด 
- ติดตามประเมินผลการพัฒนาข้าราชการต ารวจ 

 
 
 
 
๑. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการ
พัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ 
(Training Road Map) ระดับ
บริหาร ระดับสูง (ผบก.ขึ้นไป) 
๒. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการ
พัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ 
(Training Road Map) ระดับ
บริหาร ระดับกลาง (ผกก. - รอง ผบก.) 
๓. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการ
พัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ 
(Training Road Map) ระดับ
บริหาร ระดับต้น (สว. – รอง ผกก.) 
๔. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการ
พัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ 
(Training Road Map) ระดับ
ปฏิบัติงานอาวุโส (รอง สว.) 

 
 
 
 
๑. มีวิธีการ/เครื่องมือการประเมิน
สมรรถนะข้าราชการต ารวจ 
(Assessment) 
๒. มีวิธีการ/เครื่องมือการพัฒนา 
และฝึกอบรมส าหรับใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาข้าราชการต ารวจ
รายบุคคล (IDP) 
๓. ร้อยละ ๓๓ ของข้าราชการต ารวจ
ที่ครบเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะ อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
๔. ผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gap) ลดลงทุกปี 

 
 
 
 

สกพ., บช.ศ. 

 
 
 
 

สกพ. 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
 - พัฒนาและออกแบบวิธีการ/เครื่องมือการประเมินสมรรถนะ

ข้าราชการต ารวจ (Assessment) 
- พัฒนาและออกแบบวิธีการ/เครื่องมือการพัฒนาและฝึกอบรม
ส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการต ารวจรายบุคคล 
(IDP : Individual Development Plan) เช่น การสอนงาน 
(Coaching) การเป็นพ่ีเลี้ยง(Mentoring) การฝึกปฏิบัติในงาน 
(OJT) การมอบหมายงาน (Job Assignment) การเรียนรู้ผ่าน
สื่อออนไลน์ (e-Learning) เป็นต้น 
- ด าเนินการประเมินสมรรถนะข้าราชการต ารวจตามวิธีการ/
เครื่องมือที่ก าหนด 
- ติดตามประเมินผลการพัฒนาข้าราชการต ารวจ 

๕. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการ
พัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ 
(Training Road Map) ระดับ
ปฏิบัติงาน (ผบ.หมู่) 
 
 
 

๑. มีวิธีการ/เครื่องมือการประเมิน
สมรรถนะข้าราชการต ารวจ 
(Assessment) 
๒. มีวิธีการ/เครื่องมือการพัฒนาและ
ฝึกอบรมส าหรับใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาข้าราชการต ารวจ
รายบุคคล (IDP) 
๓. ร้อยละ ๓๓ ของข้าราชการต ารวจ
ที่ครบเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะ อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
๔. ผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gap) ลดลงทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกพ., บช.ศ. สกพ. 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
๒. ยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการหลักสูตรการศึกษาและ
ฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล 
 

แผนงานที่ : ๑ 
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
- ทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา
ของหน่วยงาน 
- ปรับปรุง พัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็น
เครื่องมือในการก ากับ ติดตามการบริหารจัดการคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง  
- ทบทวน พิจารณาเลือกหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทขององค์กร เช่น PMQA, 
EdPEx, HA, TQAและ AUNQA  เป็นต้น 
- ประชุม ชี้แจง ฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพฯ และท าความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนฯ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยฝึกอบรม ตาม
แนวทางการประกันคุณภาพฯ 
- ตรวจประเมินผลการด าเนินการ (SAR : Self Assessment 
Report) เพ่ือค้นหาจุดแข็ง และโอกาส 

- สรุปผลการตรวจประเมิน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนา (OFI Roadmap) 
 
 
 
 

 
 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 
 
๑. มีรายงานผลการทบทวน 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒. มีรายงานผลการประชุมและ
ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ 
๓. มรีายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยฝึกอบรม ตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพฯ 
๔. มีรายงานผลการตรวจประเมินการ
ด าเนินการ (SAR) และมีแผนปรับปรุง
และพัฒนา (OFI Road map) 
 

 
 

บช.ศ. 

 
 

หน่วย
ฝึกอบรมหลัก  

และ 
หน่วย

ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน  
ในสังกัด ตร. 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
 - ทบทวนการแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือจัดท าบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือกับสถานศึกษา 
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาของท้องถ่ิน 
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนรอบสถานศึกษาในทุกมิติ 
- จัดท าแผนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
ระหว่างศูนย์ฝึกอบรมกับสถานศึกษาเป้าหมายในพ้ืนที่ ส าหรับ
การฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น 
การบัญชี การตลาด และหลักสูตรการศึกษา ในระดับ ป.ตรี  
ป.โท ป.เอก  
- ด าเนินการตามแผนหรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
วิชาการ กับสถานศึกษาเป้าหมาย 
- การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามความร่วมมือ 
ระหว่างศูนย์ฝึกอบรมกับสถานศึกษาเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการสร้างความร่วมมือกับ
สถานศึกษาภาครัฐ หรือเอกชน 
ในพื้นที่  

๑. มีการปรับปรุงคณะท างานเพ่ือ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
๒. มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษาในชุมชน 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
๓. มีบันทึกข้อตกลงกับสถานศึกษา 
ในพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
๔. มีข้าราชการต ารวจที่ยังไม่จบ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก เข้าไปศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีท าบันทึกข้อตกลง 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
 
 
 

บช.ศ. หน่วย
ฝึกอบรมหลัก 
ในสังกัด ตร. 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย : การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 

กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
๑. การจัดการความรู้
ขับเคลื่อนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 
 

แผนงานที่ ๑ : การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 
 
- ทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (CKO : Chief 
Knowledge Officer : ผู้บริหารจัดการความรู้) เพื่อก าหนดนโยบาย 
ทิศทาง และกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ 
- ทบทวนการแต่งต้ังคณะท างาน (KM Core) เพ่ือท าหน้าที่จดัท า
แผนงาน โครงการและกิจกรรมการจัดการความรู้ และบริหารการ
ด าเนินงานจัดการความรู ้
- ทบทวนการแต่งต้ังคณะท างาน (KM Team) ประจ าหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อ ท าหน้าที่สร้างองคค์วามรู้และจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู ้
- ประเมินการจัดการความรู้ (KMA : KM Assessment)  
- จัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการความรู้ 
(KMS) และระบบเทคโนโลยีการบริหารการเรียนรู้ (LMS)  
- จัดท าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) เชื่อมต่อกับ Internet, 
Mobile, Application เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถเข้าถงึองค์
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ 
ทุกเวลา 
- สร้าง/พัฒนา และจัดหาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) 
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถข้าราชการต ารวจในสายงานต่างๆ ได้แก่ 
  - ป้องกันปราบปราม 
  - สืบสวน 
  - สอบสวน 
  - จราจร 
  - อ านวยการ/สนับสนุน และเทคนิค 

 
 
 
๑. โครงการสร้างและพฒันาระบบ
การบริหารจัดการความรู้ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(Knowledge Management 
System : KMS) 

 
 
 
๑. มกีารปรับปรุงคณะกรรมการบริหาร
จัดการความรู้ ตร. (CKO) และมี
กระบวนการการจัดการความรู้ (KM 
Process) ที่ได้รับความเห็นขอบจาก ตร. 
๒. มกีารปรับปรุงคณะท างาน KM Core 
ท าหน้าที่บริหาร ก ากับดูแลการจัดการ
ความรูข้อง ตร. และมีคณะท างาน KM 
Team ของแต่ละหน่วยงาน 
๓. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ 
KM Team เช่น การประชุม/จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเน่ืองทุกปี 
๔. มกีารพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการจัดการความรู้ (KMS) และระบบ
เทคโนโลยีการบริหารการเรียนรู้ (LMS) 
๕. มีหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
(e-Learning) บนระบบ LMS ส าหรับ
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร/ 
ชั้นประทวน 
๖. มีการฝึกอบรมผา่นสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ (e-Learning) บนระบบ LMS 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
 

 
 
 

บช.ศ., สทส., 
รร.นรต. 

 
 

 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 
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กลยุทธ ์ แนวทางด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
 - สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการความรู้

รวมถึงส่งเสริมการมสี่วนร่วมของขา้ราชการต ารวจ 
- จัดกิจกรรมถ่ายโอนและถอดองค์ความรูข้องต ารวจที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และ 
ระดับบุคคล 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียน
ที่ประสบความส าเร็จ (Lesson Learned and Best Practice) ของ
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs : Community of Practice) จัดนิทรรศการ 
และ Pitching  
- ประเมินระดับของการจัดการความรู้ และการเป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้ (Learning Organization) 

 ๗. มีองค์ความรู้ของผู้มีประสบการณ์สูง/
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เกษียณอายุใน
แต่ละสายงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
๘. มีองค์ความรู้ระดับองค์กรเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี 
๙. มีองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน (บช.) 
ครบทุกหน่วยงาน และเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี 

  

 - จัดท าแผน/โครงการพัฒนาและยกระดับหน่วยฝึกอบรมให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Training Center Academy) เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับข้าราชการต ารวจและประชาชน 
- คัดเลือกหน่วยฝึกอบรมที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี เพ่ือ
เป็นหน่วยฝึกอบรมต้นแบบ (Training Center Model) เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับหน่วยฝึกอบรมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
(Training Center Academy) 
- สร้างองค์ความรู้ เช่น คู่มือการติดต่อราชการ กฎหมาย
เบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น 
- จัดกิจกรรมและเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการ
ต ารวจกับภาคประชาชน และประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ 

๒. โครงการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยฝึกอบรมต ารวจ ใหเ้ป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Police 
Training Center Academy) 
 

๑. มีแผน/โครงการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยฝึกอบรมต ารวจ ให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Police 
Training Center Academy) 
๒. มหีน่วยฝึกอบรมน าร่องในการเป็น
แหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
 

บช.ศ. หน่วย
ฝึกอบรมหลัก  

และ 
หน่วย

ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน  
ในสังกัด ตร. 
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แนวทางการปฏิบัติ/การตดิตามประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 – ๒๕69
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แนวทางการปฏิบัติ/การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 – ๒๕๖9 
 
 ให้หน่วยงานด้านการศึกษาและฝึกอบรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในสังกัด ตร. ท้ังท่ีเป็น

หน่วยผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม และหน่วยปฏิบัติด าเนินการ ดังนี้ 
 
 ๑. ศึกษากลยุทธ์/แนวทางด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์   

ว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยตนเองด้านใด และควรจะด าเนินการหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
อย่างไร เพื่อให้เกิดผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ตามท่ียุทธศาสตร์การศึกษาฯ ได้ก าหนดไว้ 

 

 ๒. ประชุมพิจารณาวางแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อก าหนดกิจกรรมภายใต้แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องรองรับกับสภาพของหน่วยงาน แล้วด าเนินการตามกิจกรรมภายใต้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

 ๓. หน่วยผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยปฏิบัติ รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการยุทธศาสตร์การศึกษาฯ มายัง ตร. (ผ่าน บช.ศ.) ในห้วงระยะเวลาดังนี้ 

      - รอบ ๖ เดือน ครบก าหนดในวันท่ี ๓๑ มี.ค. ให้จัดส่งรายงานถึง บช.ศ. ภายในวันท่ี 
๑๕ เม.ย. ของทุกปี 

     - รอบ ๑๒ เดือน ครบก าหนดในวันท่ี ๓๐ ก.ย. ให้จัดส่งรายงานถึง บช.ศ. ภายในวันท่ี 
๑๕ ต.ค. ของทุกปี 
 

 

 

 

  

 

18 



 
 

แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – ๒๕๖9 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 

 

 
 

 
 
 
 
 

  หน่วยฝกึอบรมหลกั  
 
  หน่วยฝกึอบรมเฉพาะด้านในสังกัด ตร. 
 
  บันทึก ตร. อนุมตัิให้ใช้แผนปฏบิตัิราชการยทุธศาสตรก์ารศกึษา  

  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖9 

ภาคผนวก 
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1.   กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง (อ.ศาลายา จ.นครปฐม) 

 2.   โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  (อ.สามพราน จ.นครปฐม) 

3.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 (อ.เมือง จ.สระบุรี) 

4.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 (อ.เมือง จ.ชลบุรี) 

5.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 3 (อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 

6.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 (อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 

7.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 (อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง) 

8.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 (อ.เมือง จ.นครสวรรค์) 

9.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 (อ.เมือง จ.นครปฐม) 

10. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8 (อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี) 

11. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 9 (อ.เมือง จ.ยะลา) 

12. กองก ากับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (อ.ชะอ า เพชรบุรี) 

13. กองก ากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี) 

14. กองก ากับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา) 

15. กองก ากับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมือง จ.อุบลราชธานี) 

16. กองก ากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมือง จ.อุดรธานี) 

17. กองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.แม่แตง เชียงใหม่) 

18. กองก ากับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมือง จ.สุโขทัย) 

19. กองก ากับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี) 

20. กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) 

21. กองก ากับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.สะเดา จ.สงขลา)  

 

หน่วยฝึกอบรมในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

       หน่วยฝกึอบรมหลกั 21 หน่วยงาน 



 

แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – ๒๕๖9 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 

 

 
 

 
 
 

1. วิทยาลัยการต ารวจ (กทม.) 
2. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง (อ.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา) 
3. ส านักงานกฎหมายและคดี (สบส.) 
4. กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (ฝ่ายฝึกอบรมฯ) 
5. ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (ฝ่ายสรรพาวุธฯ) 
6. กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บก.รน.) 
7. ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สฝจ.) 
8. กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (ศพข.) 
9. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ศฝร.) 
10. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กองต ารวจส่ือสาร) 

 
 

 

1.  ส านักงานก าลังพล 
2.  ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
3.  ส านักงบประมาณและการเงิน 
4.  ส านักงานจเรต ารวจ 
5.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  
6.   ส านักงานตรวจสอบภายใน 
7.  กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บก.จร.) 
8.  กองบัญชาการต ารวจท่องเท่ียว 
9.  กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
10. โรงพยาบาลต ารวจ (วพ.ตร.) 
11. ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 
12. กองการต่างประเทศ 
13. กองสารนิเทศ 
14. ส านักงานคณะกรรมการนโนบายต ารวจแห่งชาติ  
15. กองบินต ารวจ 
16. กองวินัย  

 
   หมายเหตุ: การแบ่งกลุ่มหน่วยงาน ไม่เกี่ยวข้องกบัคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ี ก.ตร. ก าหนด 
 

หน่วยงาน/กลุ่มงานอ านวยการและสนับสนนุ และกลุ่มงานเทคนิค 

หน่วยฝึกอบรมเฉพาะด้านในสังกัด ตร. 
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