
๑๘

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กองการสอบ : กส.

๑. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิ  กส. ตามความ  ๖๔ วัน ๒๒๑

ปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งต้ังเปน็ข้าราชการต ารวจชั้น
สัญญาบตัร พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม)

เหมาะสม

๒. การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางวิชาการข้าราชการต ารวจ  กส.  กส.  ๒ วัน ๑๒
ชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาและมีความสามารถทางด้านกีฬาเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อแต่งต้ังเปน็ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนที่มีคุณวุฒิ  กส. ตามความ  ๓๗ วัน ๗

ปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งต้ังเล่ือนชั้นเปน็ข้าราชการ เหมาะสม

ต ารวจชั้นสัญญาบตัรในต าแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานอ านวยการ

และสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเข้ารับ  กส. ตามความ ๑๒๒ วัน ๕๖๐

การฝึกอบรมเพื่อแต่งต้ังเปน็ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร เหมาะสม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๗,๐๐๐ อัตรา

๕. การคัดเลือกข้าราชการต ารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ ๕๐ ปี  กส. ตามความ  ๔๗ วัน ๖

ขึน้ไปที่มีผลงานดีเด่นเปน็ที่ประจักษเ์ข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งต้ังเปน็ เหมาะสม

ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จ านวน ๕๐๐ อัตรา

๖. การรับสมัครบคุคลภายนอกเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการต ารวจ  กส. ตามความ ๑๙๓ วัน เม.ย. - ก.ย.๕๕ ๔๐๐

ชั้นพลต ารวจ หรือชั้นประทวน จ านวน ๑๐,๐๐๐ อัตรา เหมาะสม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

๗. การทดสอบความรู้ข้าราชการต ารวจเพื่อเล่ือนระดับสูงขึน้ในระดับ
ต่างๆของกองบนิต ารวจ

 กส.  กส. ๒ สัปดาห์ เม.ย. - ก.ย.๕๕ ๔๐

๘. การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทายาทข้าราชการต ารวจที่  กส.  กส. ๒ สัปดาห์ เม.ย. - ก.ย.๕๕ ๓๐

เสียชีวิตเนื่องจากการปฏบิติัหน้าที่ราชการ

๙. โครงการพฒันากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบคุคลเข้ารับราชการ
ต ารวจ

 กส.
สถานที่
เอกชน

๕ วัน  ก.พ. - ก.ย.๕๕ ๑๐๐

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

 ๑๒ ต.ค. - 

๑๔ ธ.ค.๕๔

 ๑๓ - ๑๔ 

ธ.ค.๕๔

 ๒๑ ธ.ค.๕๔

 - ๒๖ ม.ค.๕๕

๑๙ ม.ค. - 

๒๖ เม.ย.๕๕

 ๑๖ ม.ีค. - ๑

 พ.ค.๕๕

๑๒ ต.ค. - ๑๔ ธ.ค.๕๔

๒๑ ธ.ค.๕๔ - ๒๖ ม.ค.๕๕

๑๙ ม.ค. - ๒๖ เม.ย.๕๕

๑๖ มี.ค. - ๑ พ.ค.๕๕

เม.ย. - ก.ย.๕๕

เม.ย. - ก.ย.๕๕

เม.ย. - ก.ย.๕๕

 ก.พ. - ก.ย.๕๕

๑๓ - ๑๔ ธ.ค.๕๔



๑๙

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

๑๐. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการประเมินผลการด าเนินการสอบ  กส.  กส. ๑ วัน  ๑๕ ธ.ค.๕๔ ๖๕   

แข่งขันบคุคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเปน็

ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๔

 ๑๕ ธ.ค.๕๔



๒๐

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา : สศป.

 ๑. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการนิเทศการจัดท ารายงานประเมินตนเอง สศป. บช.ศ.  ๑ วัน ๑๐๐

ของหน่วยฝึกอบรม

 ๒. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สศป. บช.ศ.  ๑ วัน ๑๐๐

คุณภาพการศึกษาภายใน

 ๓. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม สศป. เดินทาง  ก.พ.-มิ.ย.๕๕

ของ ตร. ไปราชการ

 ๔. จัดพมิพคู่์มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม ๒๐๐

ป ี๒๕๕๕ เล่ม

 ๕. การเดินทางไปราชการเพื่อสังเกตณ์การตรวจประเมินคุณภาพ สศป. เดินทาง  ๑ วัน

การศึกษาภายนอกของ สมศ. (รอบสาม) ณ บก.ฝรก. , ศฝร.ภ.๑-๘ ไปราชการ

และ ศชต.

 ๖. โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินการประกัน สศป. บช.ศ.  ๒ คร้ังๆละ ๗๐

คุณภาพการศึกษาภายใน  ๑ วัน

 ๗. จัดพมิพคู่์มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๕๐

เล่ม

 ๘. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สศป. เดินทาง

ไปราชการ

 ๙. โครงการสัมมนาเพื่อพฒันามาตรฐานและการประกันคุณภาพ สศป. สถานที่  ๔ วัน ๑๒๐

การศึกษาภายในของ ตร. เอกชน

 ๑๐. โครงการสัมมนาพฒันาและสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สศป. สถานที่  ๕ วัน ๗๐

หน่วยฝึกอบรมของ ตร. เอกชน

 ๑๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาระบบการประกันคุณภาพ สศป. สถานที่  ๓ วัน ๗๐

การศึกษาของ ตร. เอกชน



๒๑

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

 ๑๒. การปรับปรุงและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาของ ตร.

     ๑๒.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการจัดท ารายละเอียด สศป. บช.ศ.  ๒ คร้ังๆละ ๕๐

ยุทธศาสตร์การศึกษาของ ตร.  ๑ วัน

     ๑๒.๒ โครงการสัมมนาวิพากษย์ุทธศาสตร์การศึกษาของ ตร. สศป. บช.ศ.  ๑ วัน ๗๐

     ๑๒.๓ โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท าแผนปฏบิติัราชการตาม สศป. บช.ศ.  ๒ วัน ๗๐

ยุทธศาสตร์การศึกษาของ ตร.

     ๑๒.๔ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อขับเคล่ือน สศป. สถานที่  ๓ วัน ๑๐๐

ยุทธศาสตร์การศึกษาของ ตร. เอกชน

 ๑๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อจัดท าแผนพฒันาบคุลากร ตร. สศป. บช.ศ.  ๓ คร้ังๆละ ๗๐

 ๑ วัน

 ๑๔. การจัดท ายุทธศาสตร์การพฒันาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนป ี๒๕๕๘

     ๑๔.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการจัดท ายุทธศาสตร์การพฒันา สศป. บช.ศ.  ๒ คร้ังๆละ ๕๐

และฝึกอบรมฯ  ๑ วัน

     ๑๔.๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อการจัดท าแผนปฏบิติั สศป. บช.ศ.  ๒ คร้ังๆละ ๕๐

ราชการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของ ตร.  ๑ วัน

 ๑๕. การฝึกอบรมหลักสูตร กอร. และ กอน. ๗,๕๐๐ อัตรา

     ๑๕.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการพฒันาคู่มือและต ารว สศป. บช.ศ.  ๓ คร้ังๆละ ๗๐

และฝึกอบรมฯ  ๑ วัน

     ๑๕.๒ โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม สศป. บช.ศ.  ๑ วัน ๗๐

     ๑๕.๓ โครงการตรวจติดตามการด าเนินการฝึกอบรม สศป. เดินทาง

ไปราชการ

     ๑๕.๔ โครงการประเมินผลการฝึกอบรม สศป. จา้ง  ก.พ.-ส.ค.๕๕

ที่ปรึกษา



๒๒

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

  ๑๖. โครงการศึกษาพฒันา/จัดท าระบบ/หลักสูตรฝึกอบรม สศป. บช.ศ.  ๓ คร้ังๆละ ๗๐

ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร  ๑ วัน

  ๑๗. โครงการสัมมนาเพื่อพฒันาผู้บริหารหน่วยฝึกอบรม สศป. สถานที่  ๓ วัน ๑๐๐

เอกชน

  ๑๘. โครงการสัมมนาพฒันาระบบความก้าวหน้าของบคุลากร สศป. บช.ศ.  ๒ คร้ังๆละ ๕๐

ทางการศึกษา  ๑ วัน

  ๑๙. การไปร่วมเปน็กรรมการประเมินการเล่ือนต าแหน่ง สศป. เดินทาง

อาจารย์ของ ศฝร. ไปราชการ

  ๒๐. โครงการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร กปป. สศป. เดินทางไปราชการ พ.ย.๕๔ -

ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๕๔ /จ้างท่ีปรึกษา ก.ค.๕๕

  ๒๑. โครงการสัมมนาจัดท าคู่มือ ต ารา (กปป. หรือประทวน) สศป. สถานที่  ๔ วัน  เม.ย.๕๕ ๑๒๐

เอกชน

  ๒๒. โครงการสัมมนาเพื่อพฒันาครู - อาจารย์ ครูฝึก และฝ่ายปกครอง สศป. สถานที่  ๔ วัน  มิ.ย.๕๕ ๑๒๐

ในหน่วยฝึกอบรม เอกชน

  ๒๓. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานของ สศป. สศป. บช.ศ.  ๔ คร้ังๆละ ๕๕

 ๑ วัน



๒๓

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

วิทยาลัยการต ารวจ : วตร.

    ๑. หลักสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง (บตส.)

            - รุ่นที่ ๓๔ วตร. วตร. ๑๖ สัปดาห์ ๑๔ พ.ค. - ๑๒๐

๓๑ ส.ค.๕๔

     ๒. หลักสูตรผู้ก ากับการ  (ผกก.)  

            - รุ่นที่   ๘๔ วตร. วตร. ๑๖ สัปดาห์ ๒๘ พ.ย.๕๔ - ๑๖๐

 ๑๖ มี.ค.๕๕

            - รุ่นที่   ๘๕ วตร. วตร. ๑๖ สัปดาห์ ๑๙ ธ.ค.๕๔ - ๑๖๐

๕ เม.ย.๕๕

            - รุ่นที่   ๘๖ วตร. วตร. ๑๖ สัปดาห์ ๓๐ เม.ย. - ๑๖๐

๑๗ ส.ค.๕๕

            - รุ่นที่   ๘๗ วตร. วตร. ๑๖ สัปดาห์ ๒๘ พ.ค. - ๑๖๐

๑๔ ก.ย.๕๕

     ๓. หลักสูตรสารวัตร (สว.)  

            - รุ่นที่  ๑๑๐ วตร. วตร. ๑๐ สัปดาห์ ๑๖ ม.ค. - ๑๖๐ ๑๖ ม.ค. - ๒๓ ม.ีค.

 ๒๓ มี.ค.๕๕

            - รุ่นที่  ๑๑๑ วตร. วตร. ๑๐ สัปดาห์ ๒๓ เม.ย. - ๑๖๐

๒๙ มิ.ย.๕๕

            - รุ่นที่ ๑๑๒ วตร. วตร. ๑๐ สัปดาห์ ๒ ก.ค. - ๑๖๐

 ๗ ก.ย.๕๕

     ๔. หลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ (ฝอ.ตร.)  รุ่นที่  ๓๓ วตร. วตร. ๑๖ สัปดาห์ ๑๔ พ.ย.๕๔ - ๔๐

 ๒ มี.ค.๕๕

     ๕. หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)

            -  รุ่นที่ ๒ วตร. วตร. ๒๖ สัปดาห์ ๖ ก.พ.- ๘๐

๓ ส.ค.๕๕

๖ ก.พ.-๓ ส.ค.

๑๔ พ.ค. - ๓๑ ส.ค.

๒๘ พ.ย.- ๑๖ ม.ีค.

๑๙ ธ.ค. - ๕ เม.ย.

๓๐ เม.ย. - ๑๗ ส.ค.

๒๘ พ.ค. - ๑๔ ก.ย.

๒๓ เม.ย. - ๒๙ ม.ิย.

๒ ก.ค. - ๗ ก.ย.

๑๔ พ.ย. - ๒ ม.ีค.



๒๔

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

กองบงัคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง : บก.ฝรก.

    ๑. การฝึกอบรมบคุคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่สอบคัดเลือกและ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๑๖ สัปดาห์ ๓๐ ก.ย.๕๔ - ๓๘๔

บรรจุแต่งต้ังเปน็ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน (กปป.) ประจ าปี ๑๙ ม.ค.๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๔

    ๒. การฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวน เพื่อแต่งต้ังเปน็ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๘ สัปดาห์ ๑ ก.พ.- ๓๓๗ ๑ ก.พ.-๒๗ ม.ีค.

ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร (กอร., กอน.) ๒๗ มี.ค.๕๕

    ๓. การฝึกอบรมบคุคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่สอบคัดเลือกและ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๑๖ สัปดาห์ ประมาณ  ๑๕๐

บรรจุแต่งต้ังเปน็ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน (กปป.) ก.ค.-พ.ย.๕๕

ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๕

ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชัน้สัญญาบตัร

    ๑. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา  

            - รุ่นที่ ๙๐ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๑๖ สัปดาห์ ๓๐ ต.ค.๕๔- ๔๐

๑๗ ก.พ.๕๕

            - รุ่นที่ ๙๑ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๑๖ สัปดาห์ ๒๖ ก.พ.- ๔๐

๑๕ มิ.ย.๕๕

     ๒. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า  รุ่นที่ ๘ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๔ สัปดาห์ ๒๔ มิ.ย.- ๔๐  ๒๔ ม.ิย.-๒๐ ก.ค.

 ๒๐ ก.ค.๕๕

     ๓. หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) 

            - รุ่นที่ ๑๒ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๒ สัปดาห์ ๓๐ เม.ย.- ๔๐      ๓๐ เม.ย.-๑๑ พ.ค.

 ๑๑ พ.ค.๕๕

            - รุ่นที่ ๑๓ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๒ สัปดาห์ ๒๙ ก.ค.- ๔๐

๑๐ ส.ค.๕๕

     ๔. หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏบิติัการสายตรวจ) 

            - รุ่นที่ ๑๓ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๒ สัปดาห์ ๓๐ ต.ค.- ๔๐ ๓๐ ต.ค.-๑๑ พ.ย.

๑๑ พ.ย.๕๔

๓๐ ก.ย. - ๑๙ ม.ค.

ประมาณ  ก.ค.-พ.ย.

๒๙ ก.ค.-๑๐ ส.ค.

       ๓๐ ต.ค.-๑๗ ก.พ.

๒๖ ก.พ.-๑๕ ม.ิย.



๒๕

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

            - รุ่นที่ ๑๔ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๒ สัปดาห์ ๑๔-๒๕ ๔๐ ๑๔-๒๕ พ.ย.

พ.ย.๕๔

     ๕. หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ  รุ่นที่ ๒๐ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๒ สัปดาห์ ๒๖ ก.พ.- ๕๐ ๒๖ ก.พ.-๙ ม.ีค.

๙ มี.ค.๕๕

     ๖. หลักสูตรครูสอนการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดใหโ้ทษ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๒ สัปดาห์ ๒๔ มิ.ย.- ๕๐ ๒๔ ม.ิย.-๖ ก.ค.

รุ่นที่ ๕ ๖ ก.ค.๕๕

ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชัน้ประทวน

     ๑. หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดับครูฝึก  รุ่นที่ ๒๑ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๒ สัปดาห์ ๑-๑๓ ก.ค.๕๕ ๕๐ ๑-๑๓ ก.ค.

     ๒. หลักสูตรการปอ้งกันปราบปรามอาชญากรรม  รุ่นที่ ๑๖ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๓ สัปดาห์ ๑-๒๐ ก.ค.๕๕ ๑๒๐ ๑-๒๐ ก.ค.

     ๓. หลักสูตรการสืบสวน   รุ่นที่ ๑๖ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๓ สัปดาห์ ๒๗ พ.ค.- ๑๐๐ ๒๗ พ.ค.-๑๕ ม.ิย.

๑๕ มิ.ย.๕๕

     ๔. หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน    รุ่นที่ ๑๕ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๓ สัปดาห์ ๒๗ พ.ค.- ๑๐๐ ๒๗ พ.ค.-๑๕ ม.ิย.

๑๕ มิ.ย.๕๕

     ๕. หลักสูตรการจราจร  รุ่นที่ ๑๕ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๓ สัปดาห์ ๒๗ พ.ค.- ๑๐๐ ๒๗ พ.ค.-๑๕ ม.ิย.

๑๕ มิ.ย.๕๕

     ๖. หลักสูตรงานธุรการและก าลังพล   รุ่นที่ ๑๖ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๓ สัปดาห์ ๒๒ เม.ย.- ๑๐๐ ๒๒ เม.ย.-๑๑ พ.ค.

 ๑๑ พ.ค.๕๕

     ๗. หลักสูตรการเงินและงบประมาณ  รุ่นที่ ๓๐ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๔ สัปดาห์ ๒๒ เม.ย.- ๑๐๐ ๒๒ เม.ย.-๑๘ พ.ค.

๑๘ พ.ค.๕๕

     ๘. หลักสูตรการส่งก าลังบ ารุง  รุ่นที่ ๓๒ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๔ สัปดาห์ ๒๒ เม.ย.- ๑๐๐ ๒๒ เม.ย.-๑๘ พ.ค.

๑๘ พ.ค.๕๔



๒๖

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

โครงการ/ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ บก.ฝรก.

    ๑. โครงการฝึกอบรมและพฒันาวิทยากรระดับก้าวหน้า บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๕ วัน ๓-๗ ก.ย.๕๕ ๒๐ ๓-๗ ก.ย.

    ๒. โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมครูฝึกประจ าอาคารตอบโต้ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๒ สัปดาห์ ๒๑-๓๐ ๓๕ ๒๑-๓๐ ม.ค.

 วิกฤติการณ์และการยิงต่อสู้ระยะประชิด ม.ค.๕๕

    ๓. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูฝึกทางยุทธวิธีของ ตร. 
        -  รุ่นที่ ๑ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๓ สัปดาห์  ๑๒-๓๑ ๓๐ ๑๒-๓๑ ส.ค.

 ส.ค.๕๕

        - รุ่นที่ ๒ บก.ฝรก. บก.ฝรก. ๓ สัปดาห์  ๑๒-๓๑ ๓๐ ๑๒-๓๑ ส.ค.

 ส.ค.๕๕



๒๗

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

กลุ่มงานอาจารย์ : กอจ.
    ๑. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาวิธีการเรียนการสอน กอจ. ตามความ  ก.ย.๕๕

โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ เหมาะสม

    ๒. โครงการศึกษาดูงานเกีย่วกับการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ กอจ. ตามความ  เม.ย.๕๕

 (เน้นการศึกษาดูงานประเทศในอาเซียน) เหมาะสม

    ๓. โครงการจัดท าศูนย์รวบรวมหนังสือต่างๆ เพื่อใช้พฒันา กอจ. ตามความ  ม.ค. - ก.พ.

การเรียนการสอนของ กอจ. เหมาะสม ๕๕

    ๔. โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยและงานทางวิชาการ กอจ. ตามความ  ก.พ.๕๕

เหมาะสม

    ๕. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาการจัดการเรียน กอจ. ตามความ  ต.ค.๕๔

การสอนและจัดท าเอกสารรายงานวิชากรณีศึกษา เหมาะสม

    ๖. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน กอจ. ตามความ  พ.ย.๕๔ -

เหมาะสม ส.ค.๕๕

    ๗. โครงการจิตอาสา กอจ. ตามความ  พ.ย.๕๔ -

เหมาะสม ส.ค.๕๕



๒๘

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

สถาบนัฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วย
  ๑. Post Blast Investigations Course
      - Session ๒๔ สบร. สบร.  ๙ –  ๒๐ ๒๗  ๙-๒๐ ม.ค.

ม.ค. ๕๕

      - Session ๒๕ สบร. สบร. ๒๖ มี.ค. – ๖ ๒๗  ๒๖ ม.ีค.-๖ เม.ย.

เม.ย. ๕๕

  ๒. Practical Applications in Leadership for Supervisors : สบร. สบร. ๓๐ ม.ค. – ๕๖  ๓๐ ม.ค.-๑๐ กพ.

      Session ๒ ๑๐ ก.พ. ๕๕

  ๓. Supervisory Criminal Investigator Course : Session ๒๙ สบร. สบร. ๑๓ ก.พ. – ๕๖  ๑๓ ก.พ.-๒๓ ม.ีค.

๒๓  มี.ค. ๕๕

  ๔. Financial Investigations Course สบร. สบร. ๒๗ ก.พ. - ๒ ๔๘  ๒๗ ก.พ.-๒ ม.ีค.

มี.ค. ๕๕

  ๕. Chemical Control/ Clan Lab Investigations Course : สบร. สบร. ๒๓ เม.ย. – ๔ ๔๖  ๒๓ เม.ย.-๔ พ.ค.

      Session ๕/๖ พ.ค. ๕๕

  ๖. Narcotics Unit Commanders Course : Session ๑๓ สบร. สบร. ๗ – ๑๘ ๔๖  ๗-๑๘ พ.ค.

พ.ค. ๕๕

  ๗. Public Integrity Investigations : Session ๒ สบร. สบร. ๑๔ – ๒๕ ๕๖  ๑๔-๒๕ พ.ค.

พ.ค. ๕๕

  ๘. Case Organization, Management and Presentation Course สบร. สบร. ๒๑ พ.ค. – ๑ ๓๔  ๒๑ พ.ค.-๑ ม.ิย.

มิ.ย. ๕๕

  ๙. International Seaport Interdiction/Cargo สบร. สบร. ๔ – ๑๕ ๔๘  ๔-๑๕ ม.ิย.

Targeting Training มิ.ย. ๕๕

 ๑๐. Crime Scene Investigations Course

       - Session ๑๔ สบร. สบร. ๑๘ – ๒๙ ๔๖  ๑๘-๒๙ ม.ิย.

มิ.ย. ๕๕

 ๑๑. Fraud and Public Corruption Investigations Course : 
       Session ๒ สบร. สบร. ๙ – ๑๓ ๔๘  ๙-๑๓ ก.ค.

ก.ค. ๕๕



๒๙

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

 ๑๒. Leadership for Women in Law Enforcement Session ๑ สบร. สบร. ๑๖ – ๒๐ ๕๐  ๑๖-๒๐ ก.ค.

ก.ค. ๕๕

 ๑๓. Personnel & Facility Security Course : Session ๑๒ สบร. สบร. ๓๐ ก.ค. – ๔๘  ๓๐ ก.ค.-๑๐ ส.ค.

๑๐ ส.ค. ๕๕

 ๑๔. Investigative Inview Techniques : Session ๑ สบร. สบร. ๒๐ – ๓๑ ๔๔ ๒๐-๓๑ ส.ค.

ส.ค. ๕๕

 ๑๕. Border Control and Management Course : Session ๑ สบร. สบร.                                                                                          ๓– ๑๔ ๔๖             ๓-๑๔ก.ย.

ก.ย. ๕๕

 ๑๖. Document Fraud Investigation course : Session ๑ สบร. สบร. ๑๗ – ๒๑ ๔๘            ๑๗-๒๑ ก.ย.

ก.ย. ๕๕

 ๑๗. Tactical Safety and Planning Course 

      - Session ๑๓ สบร. สบร. ๒๔ ก.ย. – ๕ ๓๔         ๒๔ ก.ย.-๕ ต.ค.

ต.ค. ๕๕



๓๐

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

กองบงัคับการอ านวยการ : บก.อก.

 ๑. โครงการบรรยายพเิศษใหค้วามรู้ด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสาร บก.อก. สถานที่ ๑ วัน เดือน พ.ค.๕๕ ๑๐๐

ของทางราชการ ราชการ/

เอกชน

 ๒. โครงการสัมมนาระดับบริหารของ บช.ศ. 

    รุ่นที่ ๑ บก.อก. สถานที่ ๓ วัน เดือน เม.ย.๕๕ ๑๔๐

เอกชน

    รุ่นที่ ๒ บก.อก. สถานที่ ๓ วัน เดือน ก.ย.๕๕ ๑๔๐

เอกชน

 ๓. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอ านวยการของ บช.ศ. บก.อก. สถานที่ ๔ วัน เดือน เม.ย.- ๒๘๐

ราชการ ๒๐๒๑๐

    ๓.๑ โครงการเสริมสร้างและพฒันาด้านงานธุรการและงานก าลังพล (๑ วัน) ๗๐

    ๓.๒ โครงการเสิรมสร้างและพฒันาด้านยุทธศาสตร์ แผนงานและ (๑ วัน) ๗๐

          งบประมาณ

    ๓.๓ โครงการเสิรมสร้างและพฒันาด้านระเบยีบวัสดุและการเบกิจ่าย (๑ วัน) ๗๐

          เงินราชการ

    ๓.๔ โครงการเสิรมสร้างและพฒันาด้านวินัยแก่ข้าราชการต ารวจ (๑ วัน) ๗๐

           บช .ศ.

 ๔. โครงการพฒันาความรู้ผู้รับผิดชอบด้านวินัย บช.ศ. บก.อก. สถานที่ ๕ วัน เดือน ส.ค.๕๕ ๗๐

ราชการ/

เอกชน



๓๑

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม หน่วย สถานที่ ระยะเวลา วันที่ แผน
รับผิดชอบ ฝึกอบรม ด าเนินการ ด าเนินการ (คน)  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ บช.ศ.  
พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕

 ๕. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะทางภาษาอังกฤษใหก้ับ บก.อก. สถานที่ ๘ วัน เดือน ม.ิย.- ๑๐๐

    ข้าราชการต ารวจ ราชการ ก.ย.๕๕

    ระดับ ผบ.หมู-่รอง สว.

    รุ่นที่ ๑ (๒ วัน) ๒๕

    รุ่นที่ ๒ (๒ วัน) ๒๕

    ระดับ สว.-ผกก.

    รุ่นที่ ๓ (๒ วัน) ๒๕

    รุ่นที่ ๔ (๒ วัน) ๒๕

 ๖. โครงการพฒันาเพื่อเพมิประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก. สถานที่ ๑๑ วัน เดือน ต.ค.- ๑๑๐

ของ บช.ศ. ราชการ พ.ค.๕๕

    ๖.๑ โครงการฝึกอบรมด้านการใช้งานโปรแกรม  Multimedia (๒ วัน) ๓๐

          เพื่อการจัดท าส่ือการเรียนการสอนส าหรับข้าราชการต ารวจ

          ผู้ท าหน้าที่ครู-อาจารย์หรือผู้สอนในหน่วยฝึกอบรม

    ๖.๒ โครงการพฒันาและบริหารจัดการเว็บไซต์ส าหรับผู้ดูแลระบบ (๓ วัน) ๒๐

          (Admin)

    ๖.๓ โครงการพฒันาและบริหารจัดการเว็บไซต์ส าหรับผู้ใช้งาน (User) (๓ วัน) ๓๐

    ๖.๔ โครงการฝึกอบรมด้านการใช้งานโปรแกรม Multimedia ส าหรับ (๓ วัน) ๓๐

          น าเสนอผลงานหรือการประชาสัมพนัธ์

 ๗. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวล บก.อก. สถานที่ ๔ เดือน/คร้ัง เดือน ต.ค.๕๔ ๑๘๐

จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ราชการ รวม ๓ คร้ัง  - ก.ย.๕๕

 ๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการด าเนินชีวิตามหลักปรัชญา บก.อก. แหล่ง ๑ วัน เดือน ต.ค.๕๔ ๖๐

เศรษฐกิจพอเพยีง เรียนรู้ฯ  - ก.ย.๕๕

 ๙. โครงการฝึกเพ่ือปรับมาตรฐานทั่วราชอาณาจักร (ก.ก.ป.ยิงปนื) บก.อก. ศฝร.ภ.๓ ๘ วัน เดือน ม.ค.๕๕ ๓๐๐๐


