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คานา
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้กาหนด ยุทธศาสตร์การปฏิรูปองค์กรตารวจ ระยะ 20 ปี
มีประเด็นการปฏิรูป 10 ด้าน กองบัญชาการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลั ก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปสานักงานตารวจแห่ง ชาติ ประเด็นที่ 9 ด้านการสรรหาและ
ระบบการฝึกอบรม โดยในแต่ละประเด็นการปฏิรูปจะเริ่มต้นดาเนินการพร้อมกัน สาหรับระยะเวลา
ในการดาเนินการได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 1 ปี (2559 – 2560) ระยะกลาง 5 ปี
(2559 – 2564) และระยะยาว 20 ปี (2559 – 2579)
ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรและนโยบายด้านการศึกษาและฝึกอบรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ ให้ข้าราชการตารวจได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
รับราชการและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการสรรหาและระบบการฝึก อบรม
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน
และมีความพร้อมในทุกด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้านการศึกษาและฝึกอบรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดทักษะ ความชานาญ เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ (Training Road Map)
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสานักงานตารวจแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่ง ชาติ ขอขอบคุณ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
รองผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน และ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ อาจารย์ประจา
สาขาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งผู้บังคับบัญชา
ที่ไ ด้ให้ความรู้ แนวทาง ตลอดจนให้คาปรึก ษา ข้อ เสนอแนะ และขอขอบคุณ ข้า ราชการตารวจ
หน่วยศึกษาอบรมทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการจัดทายุทธศาสตร์การศึกษาฉบับนี้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่มี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอบรมและฝึกอบรมข้าราชการตารวจจะนา
ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์
ที่กาหนดต่อไป

สานักงานตารวจแห่งชาติ
มกราคม 2561
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ส่วนที่ 1
แนวทางการจัดทายุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.2560 - 2579)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 54 วรรค 3 กาหนดว่า รั ฐ ต้อ งด าเนิน การให้ป ระชาชนได้รับ การศึก ษา
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนิ น การ ก ากั บ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า ว มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทาแผน การศึกษาแห่งชาติ การดาเนินการ และตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย และวรรค 4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญ ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

มีสาระสาคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ
บรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่ง เป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีก าร
ที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง ดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจ
แห่ง ชาติ อัน ได้แ ก่ การเมือ งภายในประเทศ การเมือ งต่า งประเทศ เศรษฐกิจ สัง คมจิต วิท ยา
การทหาร วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การพลัง งาน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ ม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
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ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่ง ขัน มีร ายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
2.1 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
2.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน
2.3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
2.5 ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

3.1 หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีดังนี้
3.1.1 ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ
ภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีฯ
3.1.2 ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
สาหรับคนไทย พัฒ นาคนให้มีค วามเป็น คนที่ส มบูร ณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีค วามรู้ มีทัก ษะ มีค วามคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสัง คม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุก ช่ว งวัย และ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพฯ
3.1.3 ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ฯ
3.1.4 ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อย ลงมาฯ
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3.1.5 ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”ฯ
3.1.6 ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติใ ห้เกิดผลสัมฤทธิ์อ ย่างจริงจังใน 5 ปี
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”ฯ
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์
ดังนี้
3.2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
3.2.2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3.2.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.2.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.2.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
3.2.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจ ริต ประพฤติมิช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
3.2.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
3.2.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.2.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
3.2.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีเจตนารมณ์ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้ และคุณธรรม มีจ ริย ธรรม และวัฒ นธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตสานึก
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
รู้จักรักษาและส่งเสริม สิท ธิห น้า ที่ เสรีภ าพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศัก ดิ์ศ รี
ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”
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5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579

5.1 แนวคิดการจัดการศึกษา
แนวคิดการจัดการศึ กษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่ง ชาติ
ยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
หลั ก การจั ดการศึก ษาเพื่ อ ความเท่า เที ยมและทั่ ว ถึ ง (Inclusive Education) หลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนของสัง คม
(All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยื น (Sustainable Development
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ และวิกฤต
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการ
จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
5.2 วิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนการศึกษาแห่งชาติ กาหนดไว้ดัง นี้ “คนไทยทุกคน
ได้รับ การศึก ษาและเรีย นรู้ต ลอดชีวิ ต อย่า งมีคุณ ภาพ ดารงชีวิต อย่า งเป็น สุข สอดคล้อ งกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มีวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
5.2.1 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
5.2.2 เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลัก ษณะทัก ษะและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ
5.2.3 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลังมุ่ งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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5.2.4 เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความ
เหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์
หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย
คือ 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัต กรรม เพื่อ สร้า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย คือ 1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและ
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ
2. สถาบัน การศึก ษาและหน่ว ยงานที่จัด การศึก ษาผลิต บัณ ฑิต ที่มีค วามเชี่ย วชาญและเป็น เลิศ
เฉพาะด้าน และ 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัต กรรมที่ส ร้า งผลผลิต และ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเป้าหมาย คือ 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามรถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3. สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัด กิจ กรรม/กระบวนการเรีย นรู้ต ามหลัก สูต รอย่า งมีคุณ ภาพและมาตรฐาน
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผล
มีประสิทธิภาพ 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
และ 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
มีเป้าหมาย คือ 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย และ 3. ระบบ
ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมาย คือ 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2. หลักสูตร แหล่ง เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และ 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย
คือ 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่ 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลัง แรงงานของประเทศ และ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
6. ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุก
ของประชาชน” ตารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง
ในงานที่ทาและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสาคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า เป้าหมายการทางานของตารวจคือความผาสุก
ของประชาชน โดยจะใช้ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นทิศทางการปฏิบัติงานและพัฒนา
องค์ก าร เพื่อ ผลัก ดัน สานัก งานตารวจแห่ง ชาติ บรรลุเ ป้า หมายตามวิสัย ทัศ น์ที่กาหนดไว้ใ ห้ไ ด้
ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเพิ่มขีด ความสามารถของหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งในการตอบสนอง
ต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปรับปรุงพัฒนาระบบงานและกระบวนงานนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยพัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบมาบังคับใช้ มุ่งมั่นทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
และพัฒนาคุณธรรมให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ปรับทัศนคติ และวิธีการ
ทางาน เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจ นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กาหนดมาตรฐานและ
ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ และงานบริการ
ประชาชน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด พัฒนา
งานตรวจสอบภายใน จัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
โดยส่งเสริมให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมยกย่อง เชิดชูเกียรติและหรือ
ให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่ประชาชน เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม บูรณาการกลไกทั้งภายใน
และภายนอกให้มีการเชื่อมโยงการดาเนินงาน รวมทั้ง ปรับปรุง แก้ไ ขกฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร โดยการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน
พัฒนาระบบการจัดทาแผนงาน งบประมาณ ขับ เคลื่อ น ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติง าน
การสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน วางระบบการจัดสวัสดิการ ระบบการบริหาร
งานบุคคล ให้มีความเจริญก้าวหน้า ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ส่ง เสริม การพัฒ นา
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ สร้างจิตสานึก การอุทิศ ตนในการทางาน การใช้ง บประมาณและ
ทรัพย์สินของทางราชการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้า นงบประมาณ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการตรวจราชการ กาหนดแผนการจัดหา
ทดแทนสถานที่ทาการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ เครื่ องมือเครื่องใช้ยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
7. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตารวจระยะ 20 ปี ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปองค์กรตารวจระยะ 20 ปี ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้กาหนด
ประเด็นการปฏิรูปไว้ 10 ประเด็น ดังนี้
7.1 ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต
7.2 การกระจายอานาจและการบริหารงานตารวจ
7.3 ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
7.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี
7.5 อุปกรณ์ประจากาย อุปกรณ์ประจาหน่วย
7.6 การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
7.7 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น
7.8 การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์
7.9 การสรรหาและระบบการฝึกอบรม
7.10 การถ่ายโอนภารกิจ
โดยแต่ละประเด็นการปฏิรูปจะเริ่มต้นดาเนินการพร้อมกัน ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะเร่งด่วน 1 ปี (2559 – 2560) ระยะกลาง 5 ปี (2559 – 2564) และระยะยาว 20 ปี
(2559 – 2579) และมีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรม
ดังนี้
1. ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคล วัดทัศนคติ ค่านิยมที่สอดคล้องกับอาชีพ
ตารวจ
2. เพิ่มสัดส่วนงบประมาณการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
3. ตั้งสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะด้าน ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมด้านงานป้องกันปราบปราม
ด้านสืบสวน สอบสวน ด้านจราจร ศูนย์ฝึกอบรมงานอานวยการในสายงานต่า ง ๆ (งานกาลัง พล
งานการข่าว งานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณและการเงิน งานประชาสัม พัน ธ์ งานเทคโนโลยี
งานพิสูจน์หลักฐาน/วิทยาการตารวจ เป็นต้น)
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4. จัด ระบบการฝึก อบรมให้ค รอบคลุม ทุก สายงานและต่อ เนื่อ ง โดยมีเ ป้า หมาย
ให้ข้าราชการตารวจทุกนายทุกสายงาน ได้รับการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลารับราชการตารวจ
8. การปฏิรูปองค์กรตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้พิจารณาเพื่อดาเนินการปฏิรูปองค์กรตารวจ โดยนานโยบาย
ข้อคิดเห็น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
8.1 นโยบายของนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา) ซึ่งสั่งการในวาระต่าง ๆ
รวมทั้งข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และการมอบนโยบาย
เกี่ยวกับการปฏิรูปตารวจในการตรวจเยี่ยม สานักงานตารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
8.2 นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งสั่งการในวาระต่าง ๆ
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงฯ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
8.3 กรอบยุทธศาสตร์ประเทศระยะ 20 ปี ซึ่งกาหนดวิสัย ทัศน์ประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่
การเป็น “ประเทศที่มั่นคง ประชาชนที่มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
8.4 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 – 260
8.5 ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปกิจการตารวจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
8.6 ความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งผลการศึกษาทางวิชาการ การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนางานตารวจ การกาหนดแนวทางการปฏิรูปองค์กรตารวจครั้งนี้ มาจากประสบการณ์
การปฏิบัติห น้า ที่ข องตารวจในพื้น ที่จ ริง โดยคานึง ถึง ปัญ หาข้อ ขั ด ข้อ งที่เ กิด ในการบริห ารงาน
การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อยและการให้บริการในพื้นที่ ประเด็น
การปฏิรูปองค์กรตารวจแบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้
8.6.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.6.2 การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
8.6.3 งานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
8.6.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (อาสาสมัครตารวจบ้าน)
8.6.5 การตรวจสอบและกากับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
8.6.6 การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย
ทั้ง นี้ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจให้สามารถพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
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ส่วนที่ 2
ความเป็นมา
สานักงานตารวจแห่ง ชาติ มีคาสั่ง ที่ ๗๑๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ให้ใช้ “ยุทธศาสตร์การศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๙)” เป็นกรอบทิศทาง
การพัฒนาการศึกษาอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติมีระยะเวลา ๖ ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
หลัก ๘ ด้าน คือ ด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของส านักงานตารวจแห่ง ชาติ
ด้านมาตรฐาน/คุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาอบรม ด้านการพัฒนา
สถานศึกษาอบรม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพตารวจด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา และด้านการจัดองค์การด้านการศึกษา และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ อนุมัติหลักการ
ให้ป รับ ยุท ธศาสตร์ การศึ กษาส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ จาก 8 ยุท ธศาสตร์ เป็น 4 ยุ ทธศาสตร์
เพื่อมิให้เกิดความซับซ้อน และมีความชัดเจน เนื่องจากได้นาเรื่องย่อย ๆ มาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์
ทาให้เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการ เกิดความซ้าซ้อนในเรื่องนั้น ๆ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ จึงได้มีประกาศลงวันที่ 27 กันยายน 2555 เรื่อง ยุทธศาสตร์การศึกษาสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.2555 - 2559) (ฉบับปรับปรุง) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
นา “ยุทธศาสตร์การศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2555 - 2559) (ฉบับปรับปรุง)” ไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานด้านการศึกษาอบรม พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติราชการรองรับ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ สร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารการศึกษาสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ การสร้างเครือข่าย
หรือการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษาของตารวจ
ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2554 – 2559) (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2555) ได้สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการศึกษา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก จึงได้จัดทา ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.2560 – 2579) ขึ้น โดยจัดสัมมนาข้าราชการตารวจที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์และ
งานการฝึกอบรม ระดับผู้ กากับการ - รองสารวัตร จากหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 72 คน เมื่อวันที่
5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก การสัมมนาครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ และระดมความคิดเห็นในการจัดทา
ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ทาให้ได้แนวทางและข้อมูลมาจัดทาร่างยุท ธศาสตร์ก ารศึก ษาฯ จากนั้น
กองบัญชาการศึกษา ได้จัดสัมมนาข้าราชการตารวจที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์และงานการฝึกอบรม
ระดับรองผู้บังคับการ - รองสารวัตร จากหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 104 คน อีกครั้ง เมื่อวันที่ 9 - 11
สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อระดมความคิดเห็นและ
ร่วมกันพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ ตร. (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปตารวจระยะ
20 ปี ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
รวมทั้งยุทธศาสตร์และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีมาตรฐานและมีความพร้อม
ในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรด้านการศึกษาอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิด
ทักษะ ความชานาญ เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ (Training Road Map)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สามารถนามาประกอบการจัดทายุทธศาสตร์การศึกษา รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านการศึกษาอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ จะใช้ยุทธศาสตร์
การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และมี ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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คานิยาม ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder แบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานกากับดูแลการพัฒนาบุคลากร
คานิยาม ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่กาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร ได้แก่
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม กองบัญชาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
คณะอนุกรรมการข้าราชการตารวจ (อ.ก.ตร.) รวมถึงหน่วยงานกากับภายนอก อาทิ สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นต้น
ความต้ องการและความคาดหวัง ข้าราชการตารวจเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน มีทักษะความชานาญ
สามารถลดความสูญเสียจากการปฏิบัติหน้า ที่ รวมถึง ได้รับ การพัฒ นาตามแนวทา งที่ห น่ว ยงาน
กากับและดูแลกาหนด
2. ข้าราชการตารวจ
คานิยาม บุคลากรที่เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการตารวจ
ทุกระดับชั้น นักเรียนนายร้อยตารวจ ผู้ ที่ได้รับการบรรจุหรือโอนเข้ารับราชการตารวจ นักเรียนนายสิบ
ตารวจ นักเรียนพยาบาลตารวจ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลตารวจ และลูกจ้างประจา
ความต้องการและความคาดหวัง มีขีดความสามารถ (Capability) สูงในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติหน้าที่ไ ด้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการพัฒนา
บุคลากร การจัดการองค์ความรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับ
สากล
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3. กลุ่มงานอาจารย์
คานิยาม บุคลากรทาหน้าที่ให้ความรู้ ได้แก่ ครู และ อาจารย์
ความต้อ งการและความคาดหวัง ได้รับ การส่ง เสริม และพัฒ นาขีด ความสามารถ
(Capability) อย่างต่อเนื่องให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสนับสนุนทุกรูปแบบ
เช่น การให้ทุนวิจัย พัฒนาการฝึกอบรม ทุนการศึกษา การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงมีเครื่องมือและเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. บุคลากรทางการศึกษา
คานิยาม ข้าราชการตารวจในสัง กัด กองบัญ ชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อ ยตารวจ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม
ความต้องการและความคาดหวัง บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) อย่างต่อเนื่องให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการสนับสนุนผ่านช่องทางการเรียนรู้ทุกรูป แบบในหลัก สูต รที่สาคัญ เช่น การวางแผนและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ กระบวนการพัฒ นาและฝึก อบรม การจัด ทาแผนพัฒ นา
บุคลากรรายบุคคล และการจัดการความรู้ รวมถึงเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมการพัฒนาบุคลกร
แนวใหม่
5. หน่วยงานพันธมิตร
คานิยาม หน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะในงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ศาล การกีฬาแห่ง ประเทศไทย (กกท.) การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย
(ททท.) กระทรวงการต่า งประเทศ สานัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และ สถาบันการศึกษา เป็นต้น
ความต้องการและความคาดหวัง ให้กองบัญชาการศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการศึกษาและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานที่มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน ห้องประชุมกลุ่มย่อย
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องช่วยฝึกที่ทันสมัย รวมถึงผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม มีระเบียบวินัยและ
ใฝ่เรียนรู้ และเมื่อสาเร็จการศึกษาและฝึกอบรมไปแล้วสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
6. ประชาชน
คานิยาม ประชาชนทั่ว ไป และให้ห มายความรวมถึง ชาวต่า งชาติที่เ ดิน ทางเข้า มา
ในประเทศไทย
ความต้องการและความคาดหวัง ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน สามารถบังคับใช้กฎหมายช่วยเหลือ และให้บริการ
ที่มีคุณภาพด้วยความเสมอภาคโปร่งใสตรวจสอบได้
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (HR SWOT Analysis)
1. จุดแข็ง (Strengths)
1.1 ข้าราชการตารวจเป็นผู้มีระเบียบวินัย สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์
1.2 ครู อาจารย์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และองค์ค วามรู้เ ฉพาะทาง ( Tacit
Knowledge) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 ข้าราชการตารวจมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและประสบการณ์การทางาน
1.4 หลักสูตรการเรียนการสอนสาหรับพัฒนาข้าราชการตารวจเฉพาะทางมีความหลากหลายและ
ทันต่อสถานการณ์
1.5 มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งด้านเฉพาะทาง ทาให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
1.6 สถานฝึกอบรมและบุคลากรทางการศึกษามีความครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
1.7 มีค่านิยมร่วม (Shared Value) และวัฒนธรรมองค์กร
1.8 ข้าราชการตารวจมีความสามัคคีและทางานเป็นทีม
1.9 มีระบบการตรวจสอบ ประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษามีมาตรฐาน
1.10 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
2.1 ข้าราชการตารวจรุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่มีช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) มาก
2.2 การถ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติจริ งยังไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง
2.3 การรับรู้และการตระหนักในระบบด้วยหลักธรรมาภิบาลยัง ไม่ชัดเจน และไม่ถู กบัง คับใช้
อย่างจริงจัง
2.4 ผู้บริหารขาดภาวะการนาองค์กร (Leadership) และไม่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงความตระหนักในความสาคัญของหน่วยการศึกษาและฝึกอบรม
2.5 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ยัง ไม่บูรณาการ
ไปในทิศทางเดียวกัน
2.6 บุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะและประสบการณ์ในการเป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพ และความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและฝึกอบรม
2.7 ครู อาจารย์มาจากสายงานต่าง ๆ ขาดทักษะความรู้และยุทธวิธีใหม่ ๆ ที่ทันต่อ โลกและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2.8 อาคารสถานที่และหน่วยฝึกอบรมขาดการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย และพร้อมต่อการ
พัฒนาบุคลากร
2.9 ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตามระดับตาแหน่ง (Training Roadmap) ระยะยาว
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.10 ขาดการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการในการประเมิน การวัดผล การติดตามผล การพัฒนา
และการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
2.11 การพัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตารวจไม่ทั่วถึงและขาดความต่อเนื่อง
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2.12 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบและ
นามาใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการตารวจ
2.13 ขาดระบบการบริหารการเรียนรู้ การถ่ายโอนและการแลกเปลี่ยน การจัดเก็บ รวบรวม
องค์ความรู้ที่สาคัญอย่างเป็นระบบ
2.14 โครงสร้าง กระบวนการทางาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความไม่ชัดเจนของการมอบหมาย
ภารกิจของหน่วยงานกองบัญชาการศึกษา และศูนย์ฝึกอบรม
3. โอกาส (Opportunities)
3.1 มีภาคีเครือข่าย/พันธมิตรจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาข้าราชการตารวจ
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ 12 สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายของสานักงานตารวจแห่ง ชาติ ที่มีต่อการการปฏิรูป องค์ก รตารวจ
ในด้านที่ ๑ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
3.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองต่อการเรียนรู้
3.4 องค์กรวิชาชีพเฉพาะทาง/มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง มีนโยบายส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนให้มีระบบการบริหารจัดการทุกรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล
3.5 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้มีโอกาสทาข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับต่างประเทศมากขึ้น
4. อุปสรรค (Threats)
4.1 ลักษณะขององค์กรที่มีระดับการบังคับบัญชาหลายระดับชั้นเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ
4.2 หน่วยงานที่เป็นสถานศึกษาในสังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติ มีต้นสังกัดที่มิใช่หน่วยศึกษา
อบรม ส่งผลให้การดาเนินงานด้านการศึกษาและฝึกอบรมไม่เป็นแนวทางเดียวกัน
4.3 ระบบราชการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง
4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้ไม่สามารถจัดหาหรือบริหารจัดการ
หรือนามาประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
4.5 ปัจจุบันประชาชนมองถึงคุณภาพตารวจในลักษณะของความไม่เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักนิติธรรม
4.6 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง สัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ภาคี
เครือข่าย/พันธมิตร
4.7 ปัญหายาเสพติด การก่อการร้ายภายในประเทศและข้ามชาติ รูปแบบการก่อการร้ายใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค และระดับโลก
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ Strategic Challenge
1. มีเครื่องมือในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถข้าราชการตารวจอย่างเป็นระบบ
2. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการเรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้ การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
การจัดเก็บองค์ความรู้ และมีการสร้างบรรยากาศในการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้และ
นวัตกรรม
3. มีระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมครู อาจารย์ ให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล
4. มีระบบการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินและวัดผลการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5. มีระบบการบริหารจัดการ และกลไกในการยกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
6. มีศูนย์ฝึกอบรมและเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบวงจร สามารถส่ง เสริม และ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ Strategic Advantage
1. ครู อาจารย์ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถเป็นผู้นาในการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงข้าราชการตารวจให้มีขีดความสามารถสูง
2. มีศูนย์ฝึกอบรมที่พร้อมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาข้าราชการตารวจให้ทันต่อความต้องการ
ของภาครัฐและภาคประชาชน
3. ข้าราชการตารวจมีวินัย ทางานเป็นทีม และพร้อมรับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์
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ส่วนที่ 3
วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) พั น ธกิ จ (Mission) และเป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic
Objective)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันพัฒนาข้าราชการตารวจเชิง ยุท ธศาสตร์ และเป็น ศูน ย์ก ลางเทคโนโลยี
การเรียนรู้ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมด้านวิชาชีพตารวจ ตามมาตรฐานสากลในระดับ
ภูมิภาคเอเซียน
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมให้มีความทันสมัย มีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ เครื่องช่วยฝึก
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในระดับมาตรฐานสากล
2. พัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถ
เฉพาะทาง
3. พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินและวัดผล การพัฒนา
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน
รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ที่สาคัญ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
พ.ศ.2560 – 2564 เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรครบวงจรด้วยเทคโนโลยีก ารเรีย นรู้
มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนองค์ความรู้ ปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม วิจัยและพัฒนา
รวมถึงครู อาจารย์ และหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล
พ.ศ.2565 – 2569 เป็นหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาข้าราชการตารวจทุ กระดับ
อยู่ในระดับแนวหน้าเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกันของประเทศ
พ.ศ.2570 – 2574 เป็นหน่วยงานที่ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพและการพัฒนา
ข้าราชการตารวจอยู่ในระดับแนวหน้าเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกันของอาเซียน
พ.ศ.2575 – 2579 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการ
ตารวจที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระดับอาเซียน
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีมาตรฐานและมีความพร้อมในทุกด้าน
สานักงานตารวจแห่งชาติ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาและฝึกอบรมหลายหน่วยงาน
สามารถแยกเป็นหน่วยฝึกอบรมหลัก ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตารวจ กองบัญชาการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 1 – 9 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และหน่ว ยฝึก อบรมเฉพาะด้า น
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. หน่วยฝึกอบรมกลุ่มงานอานวยการและสนับสนุน ได้แก่ สานักงานกาลังพล
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ สานักงบประมาณและการเงิน สานักงานส่งกาลังบารุง และสานักงาน
กฎหมายและคดี 2. หน่วยฝึกอบรมกลุ่มงานเทคนิค ได้แก่ กองบัญ ชาการตารวจสอบสวนกลาง
กองบัญ ชาการตารวจท่อ งเที่ย ว กองบัญ ชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญ ชาการ
ตารวจสันติบาล สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ สานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยพยาบาลตารวจ กองบินตารวจ สานักงานเลขานุก ารตารวจ
แห่งชาติ กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ และกองบังคับการตารวจจราจร
หลายปีที่ผ่านมา หน่วยฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะหน่วยฝึกอบรมหลัก
ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกได้แก่ สนามยิงปืน
ห้องเรียนเสมือนจริง อาคารฝึกยุทธวิธี สนามกีฬา โรงฝึกกีฬา อาวุธปืน/กระสุนปืน ยานพาหนะ
เป็นต้น สิ่งที่มีอยู่มีสภาพทรุดโทรมและล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาคารหรือ
อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการฝึกและสร้างสมรรถนะหลายรายการยังไม่เคยมีในสถานฝึกอบรมบางแห่ง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติมาก่อน เช่น สนามยิงปืน อาคารฝึกทางยุทธวิธี อาคารกีฬา หอสูง เป็นต้น
ดังนั้น สานักงานตารวจแห่ง ชาติ จึง มีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสร้างและพัฒนา
ให้หน่วยฝึกอบรมมีค วามพร้อ มทั้ง อาคารสถานที่ อุป กรณ์เ ครื่อ งช่ว ยฝึก ที่ทัน สมัย และเพีย งพอ
ต่อการฝึกอบรม มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ โสตทั ศ นู ป กรณ์ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่อ งช่ว ยฝึก อบรมของหน่ว ยฝึก อบรม ให้มีม าตรฐาน ทัน สมัย และมีค วามพร้อ มเพื่อ รองรับ
การฝึกอบรม
เป้า หมาย พัฒ นาหน่ว ยฝึก อบรมให้มีค วามทัน สมัย และมีค วามพร้อ มเพื่อ รองรับ
การฝึกอบรม
มี 1 กลยุทธ์ 1 แผนงาน และ 3 โครงการ ดังนี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกอบรม
ของศูนย์ฝึกอบรม ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และมีความพร้อมเพื่อรองรับการฝึกอบรม
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แผนงานที่ 1 พัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมเพื่อรองรับ
การฝึกอบรม
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่หน่วยฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
3. โครงการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยฝึกอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านการศึกษาอบรม
การฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่ง ชาติ แบ่ง เป็น Pre - service training และ
In - service training โดย Pre - service training เป็นการเตรียมกาลังพลให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งหน้าที่ที่ไ ด้รับการบรรจุ ได้แ ก่ การผลิต ข้า ราชการตารวจชั้น ประทวน
(หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ) การผลิต ข้า ราชการตารวจชั้น สัญ ญาบัต ร (หลัก สูต รนัก เรีย น
นายร้อยตารวจ) ฯลฯ และ In - service training เป็นการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ การฝึกอบรมเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่ง (Pre promotion
training) การฝึกอบรมสาหรับสายปฏิบัติการ (Operation training) การฝึกอบรมสาหรับกลุ่มงาน
อานวยการและสนับสนุน (Staff training) การฝึกอบรมสาหรับกลุ่มงานเทคนิค (Specialist Training)
และการฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานด้านการศึกษาอบรม
จากการปฏิรูปองค์กรตารวจ ด้านการปฏิรูปการผลิตข้าราชการตารวจ จาเป็นต้องมี
การกาหนดคุณลักษณะของข้าราชการตารวจ (ตารวจมืออาชีพ) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและให้บริการแก่ประชาชน ตามคุณลักษณะหลัก 5 ประการ ได้แก่
กฎหมาย วิชาการตารวจ ยุทธวิธีตารวจ ด้านสังคมคุณธรรมและจริยธรรม และสมรรถภาพทางร่างกาย
และได้กาหนดหัวข้อวิชาการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักบริหารให้มีคุณลักษณะ 5 ด้าน ของการเป็น
ผู้บริหารงานตารวจ ได้แก่ นักบริหาร นักปกครอง นักพัฒนา นักประสานงาน นักปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมา
การพัฒนาข้าราชการตารวจทุกระดับยังขาดการพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรที่มีอยู่เป็นหลักสูตร
ที่เป็นเงื่อนไขสาหรับการเลื่อนตาแหน่ง ซึ่งยัง ไม่ครอบคลุมข้าราชการตารวจในแต่ละระดับ ได้แก่
ข้า ราชการตารวจชั้น ประทวน นอกจากนี้ห ลัก สูต รที่มีอ ยู่แ ล้ว เนื้อ หาวิช ายัง ไม่ส อดรับ กับ การ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ดังนั้น สานักงานตารวจแห่ง ชาติ จึง มีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ทั้งในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ สามารถรองรับภารกิจ
ของหน่วยปฏิบัติได้ตรงตามความต้องการของสังคมและประชาชน มีการจัดระบบการฝึกอบรมตามมาตรฐาน
และช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการตารวจรองรับการเปลี่ยนแปลงตามทางเดิน
สายอาชีพ
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้บริหาร และบุคลากรด้านการศึกษาอบรมให้เป็นมืออาชีพ
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมสาหรับข้าราชการตารวจก่อนปฏิบัติหน้าที่
(Pre - Service Training)
2. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับข้าราชการตารวจขณะรับราชการ (In - Service
Training)
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม
มี 2 กลยุทธ์ 4 แผนงาน และ 17 โครงการ ดังนี
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถข้าราชการตารวจรองรับการเปลี่ย นแปลง
ตามทางเดินสายอาชีพ
แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมสาหรับข้าราชการตารวจก่อนปฏิบัติ
หน้าที่ (Pre - Service Training)
1. โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรก่อนเข้ารับราชการ (Pre - Service
Training)
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตารวจ (นรต.)
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.)
4. โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนก่อนเข้ารับ ราชการ (Pre - Service
Training)
แผนงานที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับข้าราชการตารวจขณะรับราชการ
(In - Service Training)
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่ง (Pre Promotion
Training Program)
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสายปฏิบัติการ (Operation Training Program)
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสายอานวยการสนับสนุน (Staff Training
Program)
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสายอานวยการ
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมหรือ การผลิต ข้า ราชการตารวจ
สายเทคนิค
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพกาลังพลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจพิการทุพลภาพ ให้ทางานฝ่ายอานวยการและ
สนับสนุนหรือศูนย์รับแจ้งเหตุ
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถผู้บริหาร และบุคลากรด้านการศึกษาอบรม
ให้เป็นมืออาชีพ
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยศึกษาและฝึกอบรม
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม
2. โครงการสรรหาและกาหนดคุณสมบัติ และมาตรฐานที่พึง ประสงค์ของครู อาจารย์
ทั้งภายในและภายนอก
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการความรู้ให้แก่ ครู
อาจารย์ หน่วยการศึกษาอบรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอานวยการและสนับสนุน
4. โครงการเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอานวยการและสนับสนุนหน่วย
การศึกษาอบรม
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับชัน เพื่อให้เกิดทักษะ
ความชานาญ เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ (Training Road Map)
สานักงานตารวจแห่งชาติ มี อัตราจานวนทั้งสิ้น 214,792 คน จาแนกเป็น สายปฏิบัติการ
จานวน 183,879 คน กลุ่มงานอานวยการสนับสนุน จานวน 26,568 คน และ กลุ่มงานเทคนิค
จานวน 4,345 คน และมีหน่วยงานระดับสถานีตารวจทั่วประเทศ จานวน 1,482 สถานี ซึ่งเป็น
หน่ว ยงานยุท ธศาสตร์ ในการรักษาความปลอดภัย ในชี วิตและทรัพย์ สิน รวมถึง การให้บริ การและ
การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ที่ผ่านมา สานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม
ข้าราชการตารวจเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ข้าราชการตารวจมีความรู้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
แต่ก็ยังมีข้าราชการตารวจบางรายหรือบางกลุ่มไม่เคยได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาจเนื่องมาจากภารกิจหน้าที่หรือการจัดสรรจานวน
คนในการศึกษาและฝึกอบรมที่จากัด ทาให้ข้าราชการตารวจขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ดังนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทา Training Road Map
เพื่อให้ข้าราชการตารวจทุกระดับได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตราชการ โดยกาหนดกรอบ
ระยะเวลาให้ บุคลากรในสายปฏิบัติ การและสายอานวยการ ได้เ ข้ารั บการฝึก อบรมพัฒนาตนเอง
ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม (ทุก 2 - 3 ปี) เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะ
ความชานาญในวิชาชีพ ทาให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนและสร้างความร่วมมือ
กับสถานศึกษาภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่ มีการบริห ารจัด การภายใต้ร ะบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล (Quality Assurance in Education)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีความเป็นมาตรฐานสากล
2. ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล
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เป้าหมาย
1. จัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap)
2. ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
มี 2 กลยุทธ์ 2 แผนงาน และ 9 โครงการ ดังนี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีความเป็นมาตรฐานสากล
แผนงานที่ 1 การจัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training
Roadmap)
1. โครงการจัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap)
สาหรับข้าราชการตารวจสายงานหลัก (Operation Training)
2. โครงการจัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap)
สาหรับข้าราชการตารวจสายงานอานวยการ (Staff Training)
3. โครงการจัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap)
สาหรับข้าราชการตารวจสายงานเฉพาะทาง (Specialist Training)
4. โครงการจัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap)
สาหรับข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรทุกระดับ เพื่อรองรับตาแหน่งทางการบริหารจัดการ (Leadership
Development Program)
5. โครงการจัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap)
สาหรับผู้บังคับการ
6. โครงการจัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap)
สาหรับผู้กากับการ เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงในระดับสถานีตารวจ
7. โครงการจัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap)
สาหรับสารวัตร
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล
แผนงานที่ 1 ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
1. โครงการพัฒนาบุคลากร ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสานักงานตารวจแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
นโยบายของรัฐบาล ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือสนับสนุน (Enabling Technology) การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตกระจายอย่างทั่วถึง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และกาลังเร่งรัดการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
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ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายซึ่งมาพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ภารกิจที่ต้องดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่มีการขยายตัวมากขึ้น ปัญหาอาชญากรรมที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในสภาวะแวดล้อมดังกล่าว สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มี
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ต่าง ๆ อยู่เป็นจานวนมาก หากมีก ารรวบรวม
องค์ความรู้ที่มี อยู่ในองค์กร ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ เอกสารมาพัฒ นาให้เ ป็น ระบบ
ให้ทุก คนในองค์ก รสามารถเข้า ถึง ความรู้ และพัฒ นาตนเองให้เ ป็น ผู้รู้ จะทาให้ต ามทัน ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกทั้ง ด้านสัง คม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี อาชญากรรม
และความคาดหวังที่ประชาชนที่มีต่อตารวจ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตารวจทั้งสิ้น
ดังนั้น สานักงานตารวจแห่ง ชาติ จึงต้องพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐาน
สามารถจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยผ่านเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรในสายงานต่าง ๆ
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ สามารถประหยัดงบประมาณการฝึกอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุป ระสงค์ เพื่อ การจัด การความรู้ขับ เคลื่อ นสานัก งานตารวจแห่ง ชาติสู่อ งค์ก ร
แห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
เป้าหมาย การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
มี 1 กลยุทธ์ 1 แผนงาน และ 3 โครงการ ดังนี
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการความรู้ขับเคลื่อนสานักงานตารวจแห่งชาติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
และนวัตกรรม
แผนงานที่ 1 การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
1. โครงการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(Knowledge Management System : KMS)
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการบริหารการเรียนรู้ (Learning Management
System : LMS)
3. โครงการพัฒนาและยกระดับ สถานีตารวจให้เ ป็น ศูน ย์ก ลางการเรีย นรู้ ( Police
Station Academy)
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ส่วนที่ 5
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การศึกษาฯ
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ
1.1 กองบัญชาการศึกษา จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.2560 – 2579) ให้หน่วยงานในสัง กัดสานักงานตารวจแห่ง ชาติ ที่มีห น้า ที่เ กี่ย วข้อ งและ
รับผิดชอบได้รับทราบ
1.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทาแผนปฏิบัติราชการรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ
ไปสู่การปฏิบัติ
2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การศึกษาฯ
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ ในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติ
2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ก ารศึก ษา สานัก งานตารวจแห่ง ชาติ
(พ.ศ.2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินการไปยัง กองบัญชาการศึกษา ตามห้วงระยะเวลา ดังนี้
2.2.1 รอบ 6 เดือน (ผลการดาเนินการในห้วง ตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวัน ที่
20 เมษายน ของทุกปี
2.2.2 รอบ 12 เดือน (ผลการดาเนินการในห้วง ตุลาคม – กันยายน) รายงานภายในวันที่
20 ตุลาคม ของทุกปี
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ภาคผนวก
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หน่วยฝึกอบรมในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
หน่วยฝึกอบรมหลัก 23 หน่วยงาน
1. โรงเรียนนายร้อยตารวจ (อ.สามพราน จ.นครปฐม)
2. วิทยาลัยการตารวจ (กทม.)
3. กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง (อ.ศาลายา จ.นครปฐม)
4. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ (อ.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา)
5. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1 (อ.เมือง จ.สระบุรี)
6. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2 (อ.เมือง จ.ชลบุรี)
7. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 3 (อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
8. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4 (อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
9. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 5 (อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง)
10. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 6 (อ.เมือง จ.นครสวรรค์)
11. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 (อ.เมือง จ.นครปฐม)
12. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 (อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)
13. ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 9 (อ.เมือง จ.ยะลา)
14. กองกากับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (อ.ชะอา เพชรบุรี)
15. กองกากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ชะอา จ.เพชรบุรี)
16. กองกากับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)
17. กองกากับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมือง จ.อุบลราชธานี)
18. กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมือง จ.อุดรธานี)
19. กองกากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.แม่แตง เชียงใหม่)
20. กองกากับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมือง จ.สุโขทัย)
21. กองกากับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ชะอา จ.เพชรบุรี)
22. กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)
23. กองกากับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.สะเดา จ.สงขลา)
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หน่วยฝึกอบรมเฉพาะด้าน
กลุ่มงานอานวยการและสนับสนุน
1. สานักงานกาลังพล
2. สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
3. สานักงบประมาณและการเงิน
4. สานักงานส่งกาลังบารุง
5. สานักงานกฎหมายและคดี
กลุ่มงานเทคนิค
1. กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง 5 หน่วย (ปคม., ปทส., ปคบ., ปอท. และ รน.)
2. กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว
3. กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด
4. กองบัญชาการตารวจสันติบาล
5. สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
6. สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
7. สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. โรงพยาบาลตารวจ
9. กองบินตารวจ
10. สานักงานเลขานุการตารวจแห่งชาติ
11. กองการต่างประเทศ
12. กองสารนิเทศ
13. กองบังคับการตารวจจราจร
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ผังหลักสูตรพัฒนาบุคลากร สานักงานตารวจแห่งชาติ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ข้าราชการตารวจ
(In - Service Training)

การศึกษาหรือการผลิตข้าราชการตารวจ
(Pre - Service Training)
ชันสัญญาบัตร
หลักสูตร รปบ.ตร.

ชันประทวน
หลักสูตร นสต.

การฝึกอบรมเพื่อเลือ่ นระดับ
ตาแหน่ง
Pre Promotion Training

หลักสูตร กอป.

หลักสูตรชันสัญญาบัตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตร กปป.(ปป)

 หลักสูตร บตส.
 หลักสูตร ผกก.
 หลักสูตร สว.
 หลักสูตร ฝอ.ตร.

หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตร ประกาศนียบัตร รพ.ตร.

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะทาง
Specialist Training

ชันสัญญาบัตร

หลักสูตร วทม.

หลักสูตร กปป.(อก)

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน Operation Training



หลักสูตรสาหรับเลื่อนชันจาก
ประทวนเป็นสัญญาบัตร

 หลักสูตร กอน. กอร.
 หลักสูตร กดต.
 หลักสูตร กอส.
 หลักสูตร กอต.

หลักสูตร สืบสวนคดีอาญา
หลักสูตร สืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า
หลักสูตร ต่อต้านก่อการร้ายฝ่ายสืบสวน
หลักสูตร ต่อต้านก่อการร้ายฝ่ายปฏิบัติการสาย
ตรวจ
 หลักสูตร การปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก
 หลักสูตร การฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าที่ปกครอง
โรงเรียน
 หลักสูตรบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
สังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)





สายงานสนับสนุน
(Supporter Lines)

สายงาน
(Main Lines)
ชันประทวน/ชันสัญญา

 ด้านการป้องกันและ

ปราบปราม
 ด้านการสืบสวน
 ด้านการจราจร








ด้านกาลังพล (สกพ.)
ด้านส่งกาลังบารุง (สกบ.)
ด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ (สงป.)
ด้านแผน/ยุทธศาสตร์ (สยศ.)
ด้านกฎหมาย (กมค.)
ด้านการประชาสัมพันธ์ (สท.)

สายงานเทคนิคเฉพาะทาง
(Specialist Lines)

ชันประทวน

หลักสูตร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
หลักสูตร การสืบสวน
หลักสูตร ผู้ช่วยงานสอบสวน
หลักสูตร การจราจร
หลักสูตร งานธุรการและกาลังพล
หลักสูตร การเงินงบประมาณ
หลักสูตร การส่งกาลังบารุง
หลักสูตร การฝึกชัยยะขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร การปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก
หลักสูตร การฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าที่ปกครอง
โรงเรียน
 หลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม
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ด้านอาชญากรรมพิเศษ (บช.ก.)
ด้านการท่องเที่ยว (บช.ทท.)
ด้านการป้องกันการเสพติด (บช.ปส.)
ด้านการข่าวและอารักขาบุคคลสาคับ (บช.ส.)
ด้านตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน (บช.ตชด.)
ด้านการนิติวิทยาศาสตร์และพิสูจน์
หลักฐาน (สพฐ.ตร.)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
ด้านการแพทย์/พยาบาล (รพ.ตร.)
ปฏิบัติการด้านการบิน (บ.ตร.)
ด้านการป้องกันปราบปรามทางน้า
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