แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนการดาเนินงานตาม แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งปม. พ.ศ.๒๕๕๖
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจาปี งปม. พ.ศ.๒๕๕๖
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ตร.
กิจกรรม/ขั้นตอน

พ.ศ.2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2556
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต

ผู้รบั ผิดชอบ

งบประมาณ
71,686,208

1. ผลิตข้าราชการตารวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร Pre-Service Training

1 พ.ย. 55 - 31 ต.ค. 56

1.1 ฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
1.2 ฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวน เพื่อเลื่อนตาแหน่ง เป็นข้าราชการตารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ประจาปี 2556
1.3 ฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มอี ายุ 53 ปีขึ้นไป ฯ (หลักสูตร
กดต)

7 ม.ค. - 29 มี.ค.56

8,645

บช.ศ.

7,500

บช.ศ.

6,058

บช.ศ.

2. การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร In-Service Training
2.1 หลักสูตรการบริหารงานตารวจชั้นสูง

120

14 พ.ค. - 30 ส.ค.56

- รุ่นที่ 36

120

2.2 หลักสูตร ผกก.

49,286,780
บช.ศ.

63,512,000

160
160

บช.ศ.
บช.ศ.

27,238,400

640

18 ก.พ. - 7 มิ.ย.56

- รุ่นที่ 92
- รุ่นที่ 93

26 ก.พ. - 14 มิ.ย.56

- รุ่นที่ 94

10 มิ.ย. - 27 ก.ย.56

160

บช.ศ.

- รุ่นที่ 95

17 มิ.ย. - 4 ต.ค.56

160

บช.ศ.

2.3 หลักสูตร สารวัตร
- รุ่นที่ 122
- รุ่นที่ 123
- รุ่นที่ 124

2.4 หลักสูตรฝ่ายอานวยการ

480
17 ธ.ค.55 - 22 ก.พ.56
24 ธ.ค.55 - 1 มี.ค.56
5 ส.ค. - 11 ต.ค.56

160

บช.ศ.

160

บช.ศ.

160

บช.ศ.

120

9,537,600

1,669,800

กิจกรรม/ขั้นตอน

- รุน่ ที่ 34
2.5 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุน่ ที่ 91
2.6 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุน่ ที่ 9
2.7 หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน)
- รุน่ ที่ 13
2.8 หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบตั ิการสายตรวจ)
- รุน่ ที่ 14
2.9 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก
- รุน่ ที่ 21

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
17 ธ.ค.55 - 5 เม.ย.56

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4-30 ส.ค.56

ผลผลิต

ผู้รบั ผิดชอบ

120
40
40

บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.

งบประมาณ

2,276,465
557,485
310,460

40

22เม.ย. - 3พ.ค.56

บช.ศ.
286,460

13-24 พ.ค.56

40

บช.ศ.
386,960

10-22 มี.ค.56

50

บช.ศ.

2.10 หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

417,750

50
75
80

17-28 ธ.ค.55

- รุ่นที่ 6
2.11 หลักสูตรพนักงานสอบสวนยาเสพติด - รุ่นที่ 9

12-24 พ.ค.56

2.12 หลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 2

อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงหลักสูตร

บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.

3. ฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวน

254,200
22,399,428

3.1 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก
- รุน่ ที่ 22
3.2 หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

21 ก.ค.- 2 ส.ค.56

3-22 ก.พ.56

ยังไม่กาหนดวันที่แน่นอน
1-19 ต.ค.55

29 ก.ค. - 16 ส.ค.56
8-26 เม.ย.56

4-25 พ.ย.55

50
550
50
50
50

บช.ศ.

50
50
50

ภ.3
ภ.4
ภ.5

303,060
2,330,900

บช.ศ.
ภ.1
ภ.2

กิจกรรม/ขั้นตอน

พ.ศ.2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2556
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 พ.ค.-7 มิ.ย.56

ยังไม่แจ้งวันที่แน่นอน

6-25 พ.ค.56

3.3 หลักสูตรการสืบสวน

ผลผลิต

ผู้รบั ผิดชอบ

50
50
50
50
50

ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.

550
13 ม.ค.-1 ก.พ.56

ยังไม่กาหนดวันที่แน่นอน
22 ต.ค. - 9 พ.ย.55

29 ก.ค. - 16 ส.ค.56
8-26 เม.ย.56
7-25 ม.ค.56
19 พ.ค.-7 มิ.ย.56

ยังไม่แจ้งวันที่แน่นอน

6-25 พ.ค.56

3.4 หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
10 ก.พ.-1 มี.ค.56

ยังไม่กาหนดวันที่แน่นอน
1-19 ต.ค.55

งบประมาณ

2,363,900

50

บช.ศ.

50

ภ.1

50

ภ.2

50

ภ.3

50

ภ.4

50
50
50
50
50
50
550
50
50
50

ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.
2,330,900

บช.ศ.
ภ.1
ภ.2

กิจกรรม/ขั้นตอน

พ.ศ.2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2556
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต

ผู้รบั ผิดชอบ

29 ก.ค.56 - 16 ส.ค.56

50
50
50
50
50
50
50
50
550
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.

8-26 เม.ย.56
4-22 มี.ค.56
16 มิ.ย. - 5 ก.ค.56

ยังไม่แจ้งวันที่แน่นอน

27 พ.ค.56 - 15 มิ.ย.56

3.5 หลักสูตรการจราจร
28 ก.ค.-16 ส.ค.56

ยังไม่กาหนดวันที่แน่นอน
22 ต.ค.55 - 9 พ.ย.55

29 ก.ค. - 16 ส.ค.56
8-26 เม.ย.56

3-22 มิ.ย.56
19 พ.ค.-7 มิ.ย.56

ยังไม่แจ้งวันที่แน่นอน

27 พ.ค. - 15 มิ.ย.56

3.6 หลักสูตรงานธุรการและกาลังพล
20 ม.ค.-8 ก.พ.56

550
50

งบประมาณ

2,255,000

บช.ศ.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.
2,284,700

บช.ศ.

กิจกรรม/ขั้นตอน

พ.ศ.2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2556
เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยังไม่แจ้งวันที่แน่นอน
22 ต.ค. - 9 พ.ย.55

29 ก.ค. - 16 ส.ค.56
8-26 เม.ย.56
1-20 ก.ย.56
16 มิ.ย. - 5 ก.ค.56

ยังไม่แจ้งวันที่แน่นอน

27 พ.ค.- 15 มิ.ย.56

3.7 หลักสูตรการเงินงบประมาณ
3.8 หลักสูตรการส่งกาลังบารุง

10 มี.ค.-5 เม.ย.56
22 เม.ย.-17 พ.ค.56

ผลผลิต

ผู้รบั ผิดชอบ

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100

ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.
บช.ศ.
บช.ศ.

3.9 การฝึกอบรมข้าราชการตารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็น

498,200
474,700
1,646,788

ข้าราชการตารวจชั้นประทวนและชั้นพลตารวจ (กอป.) รุ่นที่ 29
3.10 การฝึกอบรมสาหรับกลุ่มงานปฏิบัตกิ ารป้องกันปราบปราม

งบประมาณ

23 มิ.ย.56 - 20 ก.ย.56

ชะลอการฝึกอบรม

100
480

ภ.3

120
120
120
120

ภ.2
ภ.3
ภ.5
ภ.6

7,911,280

(ชัยยะขัน้ พื้นฐาน)

นธรรมองค์การ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจาปี งปม. พ.ศ.๒๕๕๖
ร/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ตร.

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนพัมนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก กองบัญชาการศึกษา
ชื่อส่วนราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
( ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ)
ปัจจัยการ
คาถามการสารวจ
ข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการ
Gap
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
ตัวชี้วัด
สารวจ
ออนไลน์
จัดทาพัฒนา
1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ (Alignment)
ทิศทางของ ๑๗. เข้าใจทิศทางและ 0.8 ๑.กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ส่งเสริมหน่วยงานด้าน
ระดับความเชื่อมั่นและ
องค์การ
กลยุทธ์ของส่วนราชการ
ให้มีความเข้มแข็งเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละ การศึกษาให้มีสมรรถนะสูง การยอมรับของ
(Direction)
หน่วยฝึกอบรมให้มีความเป็นเลิศ โดยมีแผน
ประชาชนและ
ดาเนินการทีช่ ัดเจน
ผู้รับบริการต่อ
๒.ขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตร์ (ตามข้อ ๑)
สถาบันการศึกษาและ
๓.ประเมินและรายงานผลตามห้วงเวลาทีก่ าหนด
อบรมของสานักงาน
๔.การพัฒนาทีต่ ่อเนื่องให้มีสมรรถะสูงยิ่งขึ้น
ตารวจแห่งชาติ
ผู้นา
๑๘. ความเชื่อมั่นว่า
(Leadership) ผู้บริหาร สามารถ
บริหารจัดการองค์การ
ให้บรรลุเป้าหมายได้
ตามยุทธศาสตร์

0.7 ๑.สัมมนาเพือ่ ปรับปรุงระบบและกระบวนงาน
ด้านการศึกษา
๒.ปรับปรุงระบบงบประมาณให้มีความชัดเจน
เพียงพอต่อการดาเนินงานด้านศึกษา
๓.กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติอย่างชัดเจน
๔.ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการควบคุมการติดตาม และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑.พัฒนาระบบงานและ
ระดับการบริหารจัด
กระบวนงานของหน่วยงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
รับผิดชอบด้านการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ
๒.ส่งเสริมการบริหารด้าน
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาของ สศม.,สกอ.
และสศป.(บชศ.)

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หน่วยงาน
สถาบันการศึกษา
และอบรมของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติได้รับการ
ยอมรับสูง

กระบวนการ
บริหารจัดการ
ด้านการศึกษามี
ประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมา
ภิบาล

- ผู้บริหาร
ทุกระดับ
- ทุก
หน่วยงาน

ปัจจัยการ
สารวจ

คาถามการสารวจ
ออนไลน์

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

ข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการ
จัดทาพัฒนา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หน่วยงาน

๕.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และเจตคติทถี่ ูกต้องเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (โครงการ
ฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา)
๖.ประสานสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
"สมศ." เพือ่ สนับสนุนพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพและอานวยการในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
๑๙. ผู้บริหาร/
1.1 ๑.ปรับปรุงทัง้ แบบ Pre Service Training และ
ผู้บังคับบัญชา เปิด
In Service Training
โอกาสให้บุคลกรมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ได้อิสระ เพือ่ การพัฒนา
องค์การให้ดีขึ้น

๑.พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ระดับการบริหาร
ให้มีมาตรฐานทันสมัย และ จัดการความรู้อย่าง
ฝึกอบรมข้าราชการตารวจ เป็นระบบ
ทุกระดับให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติหน้าที่

การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
และกระบวนการ
ศึกษามีมาตรฐาน

ปัจจัยการ
คาถามการสารวจ
สารวจ
ออนไลน์
วัฒนธรรม
๒๐. สภาพแวดล้อมการ
และ
ทางานในปัจจุบันทาให้
บรรยากาศใน ทางานอย่างมีความสุข
การทางาน
(Cultre&Clim
ate)

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

1.1 ๑.ปรับโครงสร้างขององค์กร (โครงสร้าง,คน)
๒.โครงการสัมมนาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓.โครงการประชุมสัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรู้และ
ให้มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์บนพืน้ ฐานคุณธรรม
นาความรู้
๔.นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดเก็บฐานข้อมูล
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพือ่ นามาประกอบการ
พิจารณาความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงานอย่าง
เป็นธรรม
๕.วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการให้เหมาะสม
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิภาพ
๖.ปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับวิชาชีพสายงานและความเสี่ยงภัย
เพือ่ ให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและ
สมศักดิ์ศรี

ข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการ
จัดทาพัฒนา
๑.พัฒนาองค์กร และ
โครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความยื
อหยุ่น เหมาะสมกับการ
บริหารงาน (โครงสร้าง,คน)
๒.การเสริมสร้งพัฒนา
สมรรถนะทางการจัดการ
เรียนรู้และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์สาหรับครู
คณาจารย์ และบคลากร
ทางการศึกษา
๓.พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยึด
หลักสมรรถนะความรู้
ความสามารถความโปร่งใส
และเป็นธรรม เพือ่ ให้คนดี
และคนเก่งได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จการ
ปรับปรุงการบริหาร
ด้านการศึกษาให้
เข้มแข็ง

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ปรับปรุงการ
บริหารด้าน
การศึกษาให้
เข้มแข็ง

ทุกระดับ

ปัจจัยการ
สารวจ

คาถามการสารวจ
ออนไลน์
๒๑.ปริมาณงานทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย มีความ
สมดุลกับเวลาทีใ่ ช้ใน
การปฏิบัติงาน

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

1.0 ๗.ปรับปรุงและกาหนดตาแหน่ง ครู-คณาจารย์
ครูฝึกและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน (โดยดูจากอัตราส่วนครู :
ผู้เข้ารู้การศึกษาอบรม หรือ อัตราคุณวุฒิ เป็นต้น)
๘.โครงการสรรหาผู้มีความชานาญหรือเชี่ยวชาญ
ในสายงานวิชาชีพตารวจทีเ่ กณษียณอายุราชการ
มาเป็นครูหรือคณาจารย์เพือ่ ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณให้คนรุ่นหลังในรูปแบบของคลัง
สมอง
๙.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรหน่วยงานด้านการศึกษา
๑๐.โครงสัมมนาเพือ่ พัฒนาผู้บริหารหน่วย
ฝึกอบรม
๑๑.โครงการสัมมนาเพือ่ พัฒนาระบบ
ความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษา
๑๒.โครงสัมมนาเพือ่ พัฒนาครู คณาจารย์ ครูฝึก
และฝ่ายปกครองในหน่วยฝึกอบรม
๑๓.โครงการเพิม่ เติมคุณวุฒิเพือ่ ความก้าวหน้าใน
อาชีพ

ข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการ
จัดทาพัฒนา
๔.บุคลากรทางการศึกษามี
เพียงพอและเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน
๕.พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรหน่วยงานด้าน
การศึกษาอบรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ปัจจัยการ
สารวจ

คาถามการสารวจ
ออนไลน์
22.ได้รับการสนับสนุน
ให้มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือทีจ่ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

ความสาเร็จขององค์การ Execution
ความ
๒๓.มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
รับผิดชอบใน และยินดีทจี่ ะปฏิบัติงาน
หน้าที่
อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้ส่วน
(Accountabili ราชการบรรลุเป้าหมาย
ty)

ข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการ
ตัวชี้วัด
จัดทาพัฒนา
1.6 ๑.จัดทาแผน และกาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ยุท มีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ระดับความเพียงพอ
โธกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องช่วยฝึกและ ยานพาหนะ เครื่องมือ
ของปัจจัยทางการ
เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องช่วยฝึก และเครื่องใช้ บริหารการศึกษา
๒.จัดหาครุภัณฑ์ตามแผนทีก่ าหนดไว้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
๓.ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อ ทันสมัย มีความเหมาะสม
การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

๑.โครงการสัมมนาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และ
เป้าหมายการทางานของหน่วยงาน
๒.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
หน่วยงาน
๓.ปรับกระบวนทัศน์ของหน่วยงานด้านการศึกษา
เข้าสู่อาเซียน
๔.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ ศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างทีเ่ หมาะสมสอดคล้อง
กับการมีส่วนร่วมประชาชน
๕.โครงการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
(โดยใช้ผลการสัมมนาตามข้อ ๑ ไปออกแบบ
โครงสร้าง)

๑.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของข้าราชการตารวจและ
เป้าหมายการทางานของ
หน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการทางาน
ตามแนวคิด Community
Policing
๒.ปรับโครงการสร้าง
หน่วยงานและระบบ
ตาแหน่งให้สอดคล้องกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ระดับคุณภาพของ
บุคลากรและ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาทีเ่ ข้มแข็ง

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หน่วยงาน
บุคลากรและ
หน่วยงานด้าน
การศึกษามี
ครุภัณฑ์ สื่อสาร
เรียนการสอน
อุปกรณ์
ประกอบการ
เรียนการสอน
อย่างเพียงพอ

ทุกหน่วยงาน

บุคลากรและ
หน่วยงาน
ทางการศึกษามี
คุณภาพและเข็ม
แข็ง

ทุกระดับ

ปัจจัยการ
คาถามการสารวจ
สารวจ
ออนไลน์
การจูงใจ
๒๔.ส่วนราชการมีการ
(Motivation) ให้รางวัลหรือยกย่อง
ชมเชยบุคลากรทีท่ มุ่ เท
ให้แก่องค์การเหมาะสม

ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้
บัญชา/
หัวหน้างาน
และการ
กากับติดตาม
(Coordinatio
n & Control)

ข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการ
จัดทาพัฒนา
1.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการมีส่วนร่วม ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
ของเครือข่ายโครงการการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู เกียรติและ/หรือให้รางวัล
เกียรติแก่ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ตอบแทนคุณความดีแก่
ตลอดจนสถาบันการศึกษา ทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมใน ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ
กิจการตารวจ
และภาคเอกชนทีเ่ ข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
ด้านการศึกษา

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

๒๕.สามารถขอ
คาปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า
งานได้ตลอดเวลารวมทัง้
ได้รับการสนับสนุน
เพือ่ ให้การทางาน
ประสบความสาเร็จ

0.8 ๑.วางระบบงานความก้าวหน้าในอาชีพของผู้เข้า เสริมสร้างคุณค่าหน่วยงาน
รับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร
ด้านการศึกษาเพือ่ เพิม่ พูน
๒.ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
ความพึงพอใจของผู้บริการ
จิตใจของผู้บริการ
๓.ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นและต้องการ
ทางด้านการศึกษาอบรม (Training Need)

๒๖.ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน มักจะ
ติดตามความคืบหน้า
ของงานเพือ่ ช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงาน

0.8

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจใน
ระบบการศึกษาของ
ข้าราชการตารวจ
ประชาชน

ข้าราชการตารวจ ทุกระดับ
และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
ระบบการศึกษา
ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ระดับความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานด้าน
การศึกษาของผู้บริการ

ผู้รับบริการมี
ทุกหน่วย
ความพึงพอใจต่อ
การบริหารและ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานด้าน
การศึกษาของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

ปัจจัยการ
คาถามการสารวจ
Gap
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
สารวจ
ออนไลน์
การทางาน ๒๗. ส่วนราชการ
0.8 ๑.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการดาเนิน
เป็นทีม
ส่งเสริมการทางานเป็น
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Team)
ทีมเพือ่ ให้เกิดความ
๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกฏ
ร่วมมือและการทางานที่
ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
มีคุณภาพดี
ของตารวจ

การสร้างสิ่งใหม่ (Renewal)
การปรับตัว 28.ส่วนราชการ
0.8 ๑.โครงการการเรียนรู้ทางอิเล็กทอนิกสื
ให้ทันกับ
สามารถปรับตัวได้ไวต่อ
(E-Learning)
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของ
๒.โครงการสร้างหลักสูตรและตารวจทาง
(External
สถานการณ์ภายนอกที่
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
Orientaion) ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ

ข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการ
จัดทาพัฒนา
๑.เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร โดยยึดถือศักดิ์ศรี
จริยธรรม หลักภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบทีม่ ีต่อ
สังคมและพัฒนาข้าราชการ
ตารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตารวจ

ตัวชี้วัด
ระดับคุณค่าด้าน
การศึกษาของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

ส่งเสริมและพัฒนา
ระดับ e-Learning
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของ ตร.
เพือ่ การศึกษาให้มีคุณภาพ
และทันสมัยเพือ่ รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ หน่วยงาน
เป็นหน่วยงานทีม่ ี ทุกระดับ
คุณค่าด้าน
การศึกษาของ
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

การศึกษาตารวจ - ทุก
ไทยก้าวไกลด้วย IT หน่วยงาน

ปัจจัยการ
สารวจ
การสร้าง
นวัตกรรม
และการ
เรียนรู้
(Innovation&
Learning)

คาถามการสารวจ
ออนไลน์
๒๙.งานมีความท้าทาย
และช่วยให้เรียนรู้
พัฒนาทักษะ
ความสามารถใหม่ๆ
และมีประสบการณ์มาก
ขึ้น

ข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการ
จัดทาพัฒนา
0.6 ๑.โครงการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ ๑.มีการจัดตั้งสานักวิทย
ด้านวิชาชีพตารวจ(E-Publication)
บริการเพิม่ เติมทุกหน่วย
๒.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ฝึกอบรม เพือ่ เป็นแหล่ง
(Simulator)
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทาง
๓.โครงการพัฒนาบุคลากร และครู อาจารย์ ให้มี การศึกษาทีท่ ันสมัย
ความรู้ทางเทคโนโลยี (E-Personnel)
๒.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือใช้พิเศษ

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

๓๐.ส่วนราชการมีการ
1.0 ๑.โครงการจัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายหน่วยงาน
นาการเรียนรู้จาก
องค์การทีเ่ ชื่อมโยงกับระบบการศึกษา
บุคลากรภายใน
๒.โครงการสัมมนาเชิงงปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
สมรรถนะบุคลากรด้านการศึกษาอบรมด้านการ
ได้ส่วนเสียมาใช้ในการ
สร้างเครือข่าย
ปรับปรุงกระบวนการ
๓.โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
ระบบงานขั้นตอนทางาน
ข้อ ๑
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรทาง
การศึกษาด้านสร้างเครือข่าย

๑.บูรณาการกลไกที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กรให้มีการ
เชื่อมโยงการดาเนินงาน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ
ลดความซ้าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
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๑.ระดับความทันสมัย
ของระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา
๒.ระดับความรวดเร็ว
ของระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา

มีเทคโนโลยี สื่อ - ทุก
การเรียนการสอน หน่วยงาน
อุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน รวมทัง้
ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การสื่อสาร
ทางการศึกษาที่
ทันสมัย และ
รวดเร็วตาม
มาตรฐานสากล

ระดับกระบวนการ
บริหารจัดการ
เครือข่ายภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ประชาชนทางการ
ศึกษาทีม่ ีมาตรฐาน

กระบวนการ
- ทุก
บริหารจัดการ
หน่วยงาน
เครือข่ายภาครัฐ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน
ทางการศึกษาทีม่ ี
มาตรฐาน

ปัจจัยการ
สารวจ

คาถามการสารวจ
ออนไลน์

เฉลี่ยภาพรวม
หมายเหตุ : *ข้อมูลปัจจัยนาเข้าใน
การจัดทาแผน ได้แก่
ผลการสารวจทีม่ ี Gap
สูง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
และความท้าทาย
องค์การ ฯลฯ

Gap

ข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการ
จัดทาพัฒนา
๕.การทาข้อตกลงทางการวิชาการ MOU กับ
๒.ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ
สถาบันการศึกษาภายนอก
วิธีการปฏิบัติ ตลอดจน
๖.โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการตารวจใน แนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าทีใ่ นอาเซียน โดยอาศัยเครือข่าย การการเข้ามีส่วนร่วมของ
ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ
๗.โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษาใน และภาคเอกชนให้ชัดเจน
อาเซียน เพือ่ รองรับภารกิจของ ตร.
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

0.9
ความคิดเห็นเพิม่ เติมของผู้บริหาร

ผู้บริหาร
อนุมัติ
ลงนาม .............................................................................
(
)

วันที่
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