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1.  บทนํา 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์  
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และ 
พระราชอาคันตุกะ ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดทางอาญารักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคง 
ของราชอาณาจักร ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของข้าราชการตํารวจหรือ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้กําหนดยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “เป็นตํารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของประชาชน” การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคใหม่ 
จําเป็นต้องมุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร สามารถใช้ศักยภาพ 
ของบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนด  

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน  
มีแนวคิดว่าคนเป็น “ทุน” ประเภทหนึ่งขององค์กรที่จําเป็นต้องลงทุนในการสรรหา บริหารจัดการและพัฒนา
ให้มีคุณภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร บุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่เพ่ิมมูลค่าในตัวได้ทั้งด้าน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือความชํานาญ ไม่มีค่าเสื่อมราคา เป็น “ทุนมนุษย์” ที่เน้นความรู้และนํา
สติปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร หากสามารถบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ย่อมสามารถเพ่ิมผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรได้มากกว่าสินทรัพย์หรือทุนประเภท
อ่ืน ๆ กระบวนทัศน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่อาจจํากัดแค่การรักษากฎระเบียบด้านงานบุคคล 
เพียงเท่าน้ัน แต่การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคใหม่ จําเป็นต้องบริหารในลักษณะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กร มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ผลักดันให้องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์โดยผ่านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล นอกจากน้ี ภาระด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่จํากัดอยู่กับหน่วยงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคลเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นบทบาทที่ผู้บริหารทุกระดับและหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล 
จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรในห้วงเวลาที่ผ่านมามีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําเป็นต้องกําหนดกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต ดังน้ัน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในระยะ 10 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือให้องค์กรมีบุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง
อีกทั้งเป็นการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานรองรับการเปลี่ยนแปลงและให้บริการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๒.  แนวโน้มสถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคล 

 ๒.๑ สถานการณ์ด้านสังคม ในด้านประชากรมีการประมาณจํานวนประชากรไว้ว่าในวันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประเทศไทยจะมีประชากร ๖๔,๘๗๑,๐๐๐ คน โดยมีสัดส่วนประชากรที่อยู่อาศัย 
ในเขตเมือง ๓๐,๓๒๕,๐๐๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๕) อาศัยในเขตชนบท ๓๔,๕๔๖,๐๐๐ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๕๓.๒๕) ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของคนไทย เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี และขณะน้ีประเทศไทย 
กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยปัจจุบันมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรทั้งหมด คือจํานวน ๙,๙๒๘,๐๐๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓) และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
เกินกว่าร้อยละ ๒๐  
 นอกจากประชากรในประเทศแล้ว ยังมีชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวและแรงงานที่เดินทางเข้า - ออก
ประเทศ ในแต่ละปีจํานวนมาก โดยเฉลี่ยเดินทางเข้าประมาณ 30 ล้านคน และเดินทางออกประมาณ 29 
ล้านคน บุคคลที่เดินทางเข้าออกประเทศส่งผลต่อภาระงานที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเช่นเดียวกัน รายละเอียดตามตารางดังน้ี 
 
ตารางที่ ๑ : สถิติชาวต่างชาติเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2556  
ปี พ.ศ. เดินทางเข้า เดินทางออก 

passport border pass รวม passport border pass รวม 
2554 20,468,020 8,338,813  28,806,833 20,023,951 8,049,733 28,073,684 
2555 23,894,390 4,548,654  28,443,044 23,404,068 4,306,370 27,710,438 
2556 28,592,213 4,383,387  32,975,600 28,136,525 4,216,795 32,353,320 

เดินทางเข้า เฉลี่ย 3 ปี 30,075,159 เดินทางออก เฉลี่ย 3 ปี 29,379,147 
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 
 ในด้านสัดส่วนของประชากร พบว่าประชากรในเขตเมืองที่มีเพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีต ทําให้ประชากร
ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียว มีบุตรน้อย บิดามารดาต้องออก
ทํางานนอกบ้าน ความสัมพันธ์ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ความผูกพันระหว่างคนในท้องถิ่นชุมชนลดน้อยลง  
 สําหรับด้านสุขภาวะของคนไทย ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย ๔ อันดับเรียงตามลําดับ คือ 
๑) โรงมะเร็ง ๒) อุบัติเหตุ ๓) ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง และ ๔) โรคหัวใจ  
 สถานการณ์ด้านสังคมดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ กล่าวคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของสังคมไทย ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรภาครัฐเช่นเดียวกับ
ภาคเอกชน ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนคนวัยหนุ่มสาวเข้ามาทํางานในองค์กร มีการแย่งชิงประชากร 
วัยแรงงานกับภาคเอกชนเมื่อขาดคนวัยหนุ่มเข้าสู่องค์กรส่งผลให้ข้าราชการตํารวจมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยสูงขึ้น
เช่นเดียวกับอายุเฉลี่ยของประชากรทําให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง นอกจากน้ียังเกิดภาระการดูแล
ด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมขึ้น ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
โดยปกติของข้าราชการตํารวจเช่นกัน สาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าวเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ของบุคลากรและเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้หากมีการดูแลสุขภาพในระยะยาว  
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 ๒.๒ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติการณ์ทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ เหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ แต่สําหรับแนวโน้มในระยะยาวมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเน่ือง อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรม
มีบทบาทสูง ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งสร้างรายได้ และภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community) จะส่งผลให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบในแง่ลบได้แก่ ภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาค่าครองชีพ 
ที่สูงขึ้นและค่าครองชีพมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการกําหนด
ค่าตอบแทนข้าราชการตํารวจให้เพียงพอต่อการดํารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลา
และความแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่ 
 ๒.๓ สถานการณ์ด้านการเมือง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข การบริหารงานภาครัฐจําเป็นต้องอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาล และการบริหารทรัพยากร
บุคคล ก็จะต้องดําเนินไปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสามารถสนองตอบ
นโยบายสําคัญของรัฐบาลในแต่ละสมัย ทั้งนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรงและ
นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการให้บริการประชาชน 
ซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐบาล การบริหารงานบุคคลจึงจําเป็นต้องสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว 
ให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากน้ี ปัญหาระบบการเมืองของไทยที่ขาดเสถียรภาพย่อมส่งผลต่อความไม่แน่นอน
ของการกําหนดนโยบายภาครัฐ ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลด้วย 
 ๒.๔ สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) สื่อสังคมออนไลน์ ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ทําให้เกิดรูปแบบการให้บริการประชาชน 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เปลี่ยนแปลงต่อวิธีการปฏิบัติงานประจําวัน รวมทั้งการถูกตรวจสอบการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่รัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บุคคลภาครัฐจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติให้เหมาะสม 
 ๒.๕ สถานการณ์ด้านอาชญากรรม สถานการณ์ภายในประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้
สภาพอาชญากรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เน่ืองจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยังกระจุกตัวในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น รวมถึงเมืองที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีจํานวนมาก ทําให้ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างจากเมืองอ่ืน ๆ เกิดช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งในบางพ้ืนที่มีความ
ขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรอันจํากัด สถานการณ์เหล่าน้ีเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและปัญหา
ยาเสพติด ในพ้ืนที่ต่าง ๆ อาชญากรรมพ้ืนฐาน (street crime) ยังเป็นอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิต ร่างกายและเพศ มีคดีเกิดขึ้นจํานวนมาก 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สร้างความหวาดกลัวภัยให้แก่ประชาชน ดังจะเห็นได้จากสถิติคดีย้อนหลัง ๓ ปี  
ตามตารางดังน้ี  
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ตารางที่ ๒ : สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2556 
กลุ่มคดี ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 

รับแจ้ง (คดี) จับกุม (คน) รับแจ้ง (คดี) จับกุม (คน) รับแจ้ง (คดี) จับกุม (คน) 

1. คดีอุกฉกรรจ์ 
    และสะเทือนขวัญ 

4,709 3,051 4,980 3,362 4,747 3,089

2. คดีชีวิต ร่างกายและเพศ 25,606 17,974 25,828 17,679 23,944 15,851

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 50,783 27,103 51,508 26,646 50,260 24,530

4. คดีท่ีน่าสนใจ 31,910 11,348 32,564 11,861 30,446 10,203

5. คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 452,025 546,402 488,652 586,323 559,595 660,358

ที่มา : สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 
 ในกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย คดีที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ คดียาเสพติด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  
โดยคดียาเสพติดในปี พ.ศ. 2554 มี 359,180 คดี ปี พ.ศ. 2555 มี 384,764 คดี และปี พ.ศ. 2556  
มี 447,564 คดีปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ของสังคม  

ขณะที่สังคมไทยมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวลดลง แต่เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเก่ียวข้อง
กับยาเสพติดกลับมีสัดส่วนมากขึ้น จากข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่าจํานวนคดีที่เด็ก
และเยาวชนกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด ต้ังแต่ พ.ศ. 2551 - 2556 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีสัดส่วนการ
กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) สัดส่วนมากที่สุด ตามตารางดังน้ี 
 
ตารางที่ ๓ : จํานวนคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2556 

ปี พ.ศ. ยาบ้า ร้อยละ กระท่อม ร้อยละ กัญชา ร้อยละ อื่น ๆ ร้อยละ รวม 

2551 6,549 58.4 1,282 11.4 1,447 12.9 1,929 17.2 11,207 

2552 7,224 58.5 2,689 21.8 2,068 16.7 371 3.0 12,352 
2553 9,146 62.2 3,075 20.9 1,882 12.8 592 4.0 14,695 
2554 9,525 68.8 1,888 13.6 1,360 9.8 1,072 7.7 13,845 
2555 9,563 64.7 2,199 14.9 1,279 8.7 1,732 11.7 14,773 
2556 10,482 67.5 2,047 13.2 1,593 10.3 1,408 9.1 15,530 

ที่มา : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
 
 การกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด รวมทั้งคดีลัก ว่ิง ชิง ปล้น ในปัจจุบันมีการกระทําผิดในลักษณะกลุ่ม
แก๊งอาชญากรรม ซึ่งมีเยาวชนเข้าไปเก่ียวข้องจํานวนมาก เช่น แก๊งรถซิ่ง แก๊งทวงหนี้นอกระบบ แก๊งมือปืน
รับจ้าง เป็นต้น นอกจากน้ี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ ทําให้
เกิดการกระทําผิดที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การหลอกลวงจําหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  
การหลอกลวงให้โอนเงินจากแก๊ง Call Center การโจรกรรมข้อมูลบัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิต เป็นต้น  
การกระทําผิดในลักษณะดังกล่าวมีความซับซ้อนมากข้ึน การแก้ไขปัญหาเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน 
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และจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญในการสืบสวนสอบสวนและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
 ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะทําให้เกิดการกระทําผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ป่าไม้ แหล่งนํ้า หรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ แล้ว ปัญหาดังกล่าวยังทําให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับท้องถิ่น ระหว่างกลุ่มประชาชน รวมท้ังกระแสการต่ืนตัวของพลังมวลชน 
กลุ่มต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง 
ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้น 
 สถานการณ์ภายนอก จากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ทําให้ภัยด้านการก่อการร้ายสากลเป็นภัย
คุกคามประชาคมโลกกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เช่ือมต่อประเทศต่าง ๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสาร เดินทางและดําเนิน
ธุรกิจการค้าได้อย่างเสรี ทําให้อาชญากรกระทําความผิดได้โดยไม่จํากัดพรมแดนเช่นกัน อาชญากรรมองค์กร
ข้ามชาติ (Transnational organized crime) มีเครือข่ายการกระทําผิดในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการค้ามนุษย์ 
การค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นอกจากน้ีการท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มที่จะมีการลงทุนค้าขาย การเดินทางเข้าออกประเทศ 
เพ่ิมมากขึ้น การขยายโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และการ
ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษตามพ้ืนที่ชายแดน ย่อมส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมขึ้นของอาชญากรรมที่อาศัยการเปิด
เสรีทางการค้า การลงทุน การเดินทางเข้าออก เป็นช่องทางในการกระทําผิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แรงงาน 
ผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษี ยาเสพติด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 ๒.๖ ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตํารวจ จากผลการวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของประชาชน
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 พบว่าประชาชน
มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เรียงตามลําดับ ดังน้ี 
  1) ติดต่อใช้บริการได้ง่ายและรวดเร็ว 
  ๒) บริการด้วยความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ 
  3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
  4) ทํางานคุ้มค่ากับงบประมาณของรัฐบาล 
  ๕) บริการด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม 
 ผู้วิจัยได้เสนอตัวแบบเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ในประเด็นที่สําคัญคือ การนํา 
ตัวแบบตํารวจชุมชน (Community Policing) มาใช้ โดยแก้ไขปัญหาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจลดการใช้ความรุนแรง 
กับประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ใช้วาจาสุภาพกับประชาชน ไม่ใช้อํานาจกดขี่ประชาชน ลดปัญหา
การแทรกแซงทางการเมืองและระบบอุปถัมภ์ นอกจากน้ีจําเป็นต้องปรับบทบาทใหม่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
จากการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมไปสู่บทบาทของการแก้ไขปัญหาสังคมโดยทํางานร่วมมือกับประชาชน  
 การสํารวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพล ซึ่งสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเน่ืองในวันตํารวจ 13 
ตุลาคม 2553 บทบาทของตํารวจที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด เรียงตามลําดับคือ  
  1) การเสียสละทุ่มเทในการทํางาน (ร้อยละ 46.37) 
  ๒) พิทักษ์ ปกป้องดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัย (ร้อยละ 25.40) 
  3) การดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด (ร้อยละ 20.58)  
  4) การปรับปรุงภาพลักษณ์ของตํารวจในสายตาประชาชนให้ดูเป็นมิตร ใกล้ชิดมากขึ้น (ร้อยละ 
7.65) 
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 ส่วนบทบาทของตํารวจที่ประชาชนอยากให้แก้ไขปรับปรุงมากที่สุด คือ 
  ๑) การใช้อํานาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง เช่น รีดไถ เก็บส่วย สินบน (ร้อยละ 60.11)  
  ๒) การใช้เส้นสาย เงินทองเพ่ือแลกกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง (ร้อยละ 23.08)  
  ๓) พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น เมา อาละวาด ลวนลาม ฯลฯ (ร้อยละ 16.81)  
 เอแบคโพล (ABAC POLL) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเน่ืองในวันตํารวจ 13 ตุลาคม 2553 
เช่นเดียวกัน ความคิดเห็นของประชาชนถึงความรู้สึกยอดเยี่ยมที่มีต่อตํารวจ 3 ลําดับแรก คือ รู้สึกอุ่นใจที่พบ
เห็น (ร้อยละ 73) รู้สึกปลอดภัย (ร้อยละ 71.20) รู้สึกตํารวจยินดีต้อนรับ (ร้อยละ 69.20)  
 ความรู้สึกยอดแย่ที่มีต่อตํารวจ 3 ลําดับแรก คือ ถูกเลือกปฏิบัติ (ร้อยละ 41.50) รู้สึกถึงผลประโยชน์
เมื่อพบเห็นตํารวจ (ร้อยละ 35.50) รู้สึกจะถูกรีดไถ (ร้อยละ 18.70)  
 จากผลการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่าในมุมมองของประชาชน คาดหวังให้ตํารวจให้บริการแก่ประชาชน
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ให้บริการด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม มีความสุภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
มีความเสียสละและทุ่มเทเพ่ือปกป้องในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และไม่มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ัน
หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในลักษณะต่าง ๆ นอกจากน้ี ประชาชนยังมีความคาดหวังให้ระบบการบริหารงาน
บุคคลมีความโปร่งใส ไม่มีปัญหาการซื้อขายตําแหน่งอีกด้วย 
 
๓.  โครงสร้างองค์กรสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรอบอัตรากําลัง 

 ๓.1 โครงสร้างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 
๓๐ กองบัญชาการ ๖ กองบังคับการ โดยจัดกลุ่มหน่วยงานแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย 

๓.๑.๑ ส่วนบังคับบัญชาได้แก่ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ (สยศ.ตร.) สํานักงานส่งกําลังบํารุง 
(สกบ.) สํานักงานกําลังพล (สกพ.) สํานักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.) สํานักงานกฎหมายและคดี (กมค.) 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (สง.ก.ตร.) สํานักงานจเรตํารวจ (จต.) สํานักงานตรวจสอบภายใน 
(สตส.) สํานักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติ (สลก.ตร.) กองการต่างประเทศ (ตท.) กองสารนิเทศ (สท.) 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.) กองบินตํารวจ (บ.ตร.) กองวินัย (วน.) 

๓.๑.๒ ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้แก่ กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)
ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ (ภ.๑ - ๙) และศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) เป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ควบคุมการปฏิบัติงานของสถานี
ตํารวจ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๔๖๕ สถานี แยกเป็นสถานีตํารวจที่มีหัวหน้าสถานีตํารวจเป็นตําแหน่งระดับ  
ผู้กํากับการ 1,185 สถานี ระดับสารวัตรใหญ่ 152 สถานี และระดับสารวัตร 128 สถานี 

๓.๑.๓ ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้แก่ กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง (บช.ก.) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
(บช.ส.) สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) สํานักงานพิสูจน์
หลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 

๓.๑.๔ ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทางได้แก่ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา (สง.นรป.) 
๓.๑.๕ ส่วนการศึกษาได้แก่ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) โรงเรียนนายร้อยตํารวจ (รร.นรต.)  
๓.๑.๖ ส่วนบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลตํารวจ (รพ.ตร.) 
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แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 

 
ที่มา : จัดทําจากพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

๓.๒ สถานภาพกําลังพล 
 ๓.๒.๑ อัตรากําลังพล  

๑) ข้าราชการตํารวจตามกรอบตําแหน่ง จําแนกเป็นช้ันข้าราชการตํารวจ ดังน้ี  
 
ตารางที่ 4 : อัตรากําลังพลจําแนกตามช้ันข้าราชการตํารวจ 

ชั้น ตําแหน่ง คนครอง ร้อยละ 
ของตาํแหนง่ 

ตําแหน่งว่าง 

สัญญาบัตร  ๖๓,๒๘๘ 58,313 ๙๒.14 4,975
ประทวน  ๒๓๒,๙๗๓ 154,669 ๖๖.39 78,304
รวม ๒๙๖,๒๖๑ 212,982 71.89 83,279

ที่มา : สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม ๒๕๕๗) 
หมายเหตุ - รวมตําแหน่งและตัวคนในหน่วยนอกงบประมาณสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบังคับการ
ตํารวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) กองบังคับการตํารวจทางหลวง (บก.ทล.) กองบังคับการตํารวจรถไฟ (บก.รฟ.)   
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)  
     - ไม่รวมตําแหน่งสํารองราชการ 
     - นายตํารวจที่เลื่อนช้ันจากดาบตํารวจ อายุ 53 ปี นับอยู่ในตําแหน่งข้าราชการตํารวจช้ันประทวน 
 อัตราส่วนข้าราชการตํารวจทั้งหมดต่อประชากร เท่ากับ ๑ : 305 (ตํารวจ 328 นาย 
ต่อประชากรหน่ึงแสนคน)  
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 อัตราส่วนข้าราชการตํารวจเฉพาะหน่วยงานในส่วนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
ต่อประชาชน เท่ากับ 1 : 398 (ตํารวจ 251 นาย ต่อประชากรหน่ึงแสนคน)  
 ข้าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร จํานวน ๕๘,31๓ นาย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.38 ของ
ข้าราชการตํารวจทั้งหมด ข้าราชการตํารวจช้ันประทวน จํานวน 1๕4,6๖๙ นาย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.6๒ ของ
ข้าราชการตํารวจทั้งหมด  
 สัดส่วนการควบคุมบังคับบัญชา (Span of Control) ข้าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร 
ต่อช้ันประทวน เท่ากับ ๑ : ๒.65 
 สถานภาพกําลังพล หากแยกตามกลุ่มสายงาน กลุ่มงานบริหาร มีคนครองร้อยละ 98.5 
กลุ่มงานป้องกันปราบปราม มีคนครองร้อยละ 75.5 กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน มีคนครองร้อยละ 
57.4 และกลุ่มงานเทคนิค มีคนครองร้อยละ 49.1 รายละเอียดตามตารางดังน้ี 
 
ตารางที่ 5 : อัตรากําลังพลแยกตามสายงาน  
ลําดับ สายงาน สัญญาบัตร ประทวน รวม 

ตําแหน่ง คนครอง % ตําแหน่ง คนครอง % ตําแหน่ง คนครอง % 
1 บริหาร 

 
734 723 98.5 - - - 734 723 98.5 

2 ป้องกัน
ปราบปราม 

43,538 41,041 94.3 195,983 139,785 71.3 239,521 180,826 75.5 

3 อํานวยการ 
และสนับสนุน 

15,243 13,536 88.8 32,239 13,708 42.5 47,482 27,244 57.4 

4 เทคนิค 
 

3,773 3,013 79.9 4,751 1,176 24.8 8,524 4,189 49.1 

 รวม 63,288 58,313 92.1 232,973 154,669 66.4 296,261 212,982 71.9

ที่มา : กองอัตรากําลัง สํานักงานกําลังพล (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2557)  
 
 ๒) ข้าราชการตํารวจจําแนกตามเพศ เพศชาย 196,957 นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๘  
เพศหญิง 16,025 นาย คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๒ ปัจจุบันมีข้าราชการตํารวจหญิงดํารงตําแหน่งสูงสุด  
รองผู้บัญชาการ ๒ นาย ผู้บังคับการ ๘ นาย  
 ข้าราชการตํารวจหญิงที่ดํารงตําแหน่งพนักงานสอบสวนและตําแหน่งในกลุ่มสายงาน
ป้องกันปราบปราม มีจํานวน 4,052 นาย คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของกําลังพลข้าราชการตํารวจทั้งหมด  
 ๓) บุคลากรอ่ืน ๆ ได้แก่ ลูกจ้างประจํา ๑,๐๖๓ คน พนักงานราชการ ๕๗ คน 
  ๔) เปรียบเทียบข้าราชการตํารวจกับข้าราชการในฝ่ายพลเรือน มีสัดส่วนข้าราชการ
ตํารวจเป็นร้อยละ ๑๖.๐๘ โดยข้าราชการตํารวจมีจํานวนมากเป็นลําดับสอง รองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

๓.๒.๒ คุณลักษณะกําลังพล 
๑) คุณวุฒิการศึกษา ข้าราชการตํารวจมีคุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรีสัดส่วนมากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 63.๒ รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 31.๙ ปริญญาโท ร้อยละ 4.7 และปริญญาเอก ร้อยละ  
0.๒ รายละเอียดตามตาราง ดังน้ี  
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ตารางที่ 6 : สถานภาพการศึกษาของข้าราชการตํารวจ 
คณุวุฒ ิ จํานวน ร้อยละ

ปริญญาเอก  ๓๒๓ 0.2 
ปริญญาโท  ๙,๙๘๖ 4.7 
ปริญญาตรี  ๖๗,๙๙๑ 31.9 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ๑๓๔,๖๘๒ 63.2 
รวม 212,982 100

ที่มา : สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2557) 
 

 ๒) อายุข้าราชการตํารวจ ปัจจุบันข้าราชการตํารวจ มีอายุเฉลี่ย ๔๓ ปี 
 - หน่วยงานท่ีมีอายุเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ ภ.๕ อายุเฉลี่ย ๔๘.๕๗ ปี 

รองลงมา บช.ตชด. อายุเฉลี่ย ๔๖.๗๖ ปี และ ภ.๙ อายุเฉลี่ย ๔๖.๔๖ ปี  
 - หน่วยงานที่มีอายุเฉลี่ยน้อยสุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ รร.นรต. อายุเฉลี่ย ๓๑.๘๗ ปี 

รองลงมา สตส. อายุเฉลี่ย ๓๖.๒๗ ปี และ สยศ.ตร. อายุเฉลี่ย ๓๘.๐๕ ปี 
 - หน่วยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อายุเฉลี่ยเกิน ๔๔ ปี 

ทุกหน่วย 
 - ข้าราชการตํารวจ จําแนกเป็นช่วงวัย (Generation) มีข้าราชการตํารวจอยู่ในวัย 

Generation X มากที่สุดคือร้อยละ 55.49 รองลงมาคือ Generation Baby boomer ร้อยละ 31.50 และ 
Generation Y ร้อยละ 13.01 รายละเอียดปรากฏตามตารางดังน้ี 
 

ตารางที่ 7 : จํานวนข้าราชการตํารวจ จําแนกตามช่วงวัย (Generation)  
ช่วงวัย จํานวน ร้อยละ 

Baby boomer (๔๙ - ๖๐ ปี)  67,083 31.50 
Generation X (๓๔ - ๔๘ ปี)  118,182 55.49 
Generation Y (๓๓ ปี ลงมา)  27,717 13.01 

รวม  212,982 100 
ที่มา : สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2557) 
 

   นอกจากน้ี ในด้านอายุของบุคลากร องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization for Economic Co-operation Development - OECD) กําหนดไว้ว่าองค์กรที่ก้าว
เข้าสู่การเป็นองค์กรผู้สูงอายุ คือ องค์กรที่มีเจ้าหน้าที่อายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ซึ่งสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ มีข้าราชการตํารวจอายุต้ังแต่ ๕๐ ปี ขึ้นไป จํานวน 57,149 นาย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๔ 
ดังน้ัน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงเป็นองค์กรผู้สูงอายุ ตามนิยามดังกล่าว 

๓.๒.๓ ด้านการกระจายตัวของกําลังพล 
- หน่วยที่มีกําลังพลมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ ภ.๔ จํานวน ๒๑,981 นาย รองลงมา 

บช.น. จํานวน ๒๐,999 นาย และ ภ.๓ จํานวน ๒๐,495 นาย 
- หน่วยที่มีกําลังพลน้อยที่สุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ สตส. จํานวน ๑65 นาย รองลงมา

สง.นรป. จํานวน ๑94 นาย และ สง.ก.ตร. จํานวน 206 นาย 
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- หน่วยที่มีตําแหน่งว่างมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ สพฐ.ตร. คิดเป็นร้อยละ ๔5.72 
รองลงมา สทส. คิดเป็นร้อยละ ๔3.11 และ บช.ตชด. คิดเป็นร้อยละ ๔๓.03 

- หน่วยที่มีอัตราว่างน้อยที่สุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ สตม. คิดเป็นร้อยละ 13.25 
รองลงมา ภ.9 คิดเป็นร้อยละ ๑5.90 และ บช.ปส. คิดเป็นร้อยละ ๑5.99 

๓.๒.๔ แนวโน้มการเกษียณอายุราชการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ข้าราชการ
ตํารวจจะเกษียณอายุเพ่ิมขึ้นทุกปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖4 มีจํานวนผู้เกษียณอายุสูงสุด ๗,131 นาย จํานวน 
ผู้เกษียณอายุราชการปรากฏตามกราฟ ดังน้ี  
 

แผนภูมิที่ ๒ : กราฟแสดงแนวโน้มการเกษียณอายุราชการต้ังแต่ พ.ศ. 2557 - 2566 

 
ที่มา : จัดทําจากข้อมูลประกาศรายช่ือข้าราชการตํารวจเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558  
และฐานข้อมูลจากระบบ POLIS   
 

๓.๒.๕ งบประมาณรายจ่ายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
รายจ่ายของประเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ  
๓ - ๔ ของงบประมาณรายจ่าย สําหรับงบบุคลากรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ใช้งบประมาณด้านบุคลากรเกินกว่าร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 8 : เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของประเทศ รายจ่ายสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และงบ
บุคลากร ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557 
ปีงบประมาณ งบรายจ่ายประเทศ 

(บาท) 
งบรายจ่าย ตร. 

(บาท) 
ร้อยละ งบบุคลากร ตร. 

(บาท) 
ร้อยละ 

ของงบ ตร. 
2553 1,700,000,000,000 74,382,967,300 4.4 52,446,667,600 70.51 
2554 2,070,000,000,000 74,190,555,300 3.6 54,849,996,000 73.93 
2555 2,380,000,000,000 77,759,750,700 3.3 60,368,669,500 77.63 
2556 2,400,000,000,000 83,758,831,500 3.5 62,603,950,700 74.74 
2557 2,525,000,000,000 86,768,728,300 3.4 65,877,618,700 75.92 

ที่มา : ปรับปรุงจากข้อมูลของสํานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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  สําหรับงบประมาณที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ใช้ในการผลิตและฝึกอบรมข้าราชการตํารวจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 793.944 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของงบดําเนินงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และคิดเป็นร้อยละ 0.92 ของงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายละเอียดการ
เปรียบเทียบงบประมาณย้อนหลังต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557 ตามตารางดังน้ี 
 
ตารางท่ี 9 : เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรมของข้าราชการตํารวจต่องบดําเนินงาน 
ในภาพรวม ตร. และงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ตร. (หน่วย : ล้านบาท)  
ปงีบประมาณ ค่าใช้จ่ายผลติ

และฝกึอบรม 
งบดําเนนิงาน
ภาพรวม ตร. 

สดัส่วน งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม ตร. 

สดัส่วน 

2553  ๓๑๔.๙5๐  11,570.24  2.๗๒  ๗๔,๓๘๒.๙๗ 0.๔๒ 
2554  278.951  13,804.40  2.02  74,190.56  0.38  
2555 554.163 13,981.39 3.96 77,759.75 0.71 
2556 954.508 15,408.33 6.20 83,758.83 1.14 
2557 793.944 14,937.82 5.32 86,768.72 0.92 

ที่มา : สํานักงานงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 
 ๓.๓ ลักษณะงานตํารวจ การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ มีความแตกต่างจากข้าราชการประเภท
อ่ืน กล่าวคือ ข้าราชการตํารวจมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีอํานาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นผู้ที่มีอํานาจใช้กําลังบังคับต่อประชาชน 
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานประจําวันของเจ้าหน้าที่ตํารวจ มิใช่มีเพียงการจับกุมผู้กระทําผิดเพียงอย่างเดียว 
แต่ต้องปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับปัญหาสังคมเกือบทุกเร่ือง เก่ียวข้องกับความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคลในชุมชน 
สังคม ระดับกลุ่มบุคคล รวมท้ังความขัดแย้งทางการเมือง การปฏิบัติงานจึงมีลักษณะที่ต้องใช้วิจารณญาณหรือ
ใช้ดุลยพินิจ (Police Discretion) และการใช้วิจารณญาณดังกล่าว มีความแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งข้าราชการระดับผู้บริหารจะเป็นผู้ที่ใช้วิจารณญาณมากกว่าผู้ปฏิบัติระดับล่าง แต่สําหรับองค์กรตํารวจ 
ข้าราชการตํารวจระดับล่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าราชการตํารวจช้ันประทวน เป็นผู้ที่ติดต่อกับประชาชน
โดยตรง กลับต้องเป็นผู้ใช้วิจารณญาณมากกว่า เป็นการใช้วิจารณญาณท่ีจะจับกุมหรือไม่จับ ปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติ เลือกปฏิบัติกับผู้ใด ไม่ปฏิบัติกับผู้ใด การใช้วิจารณญาณที่ผิดพลาดอาจส่งผลสะท้อนที่ร้ายแรงได้  
 ลักษณะอีกประการหน่ึงของงานตํารวจ คือการปฏิบัติงานด้วยความเสี่ยงอันตราย ซึ่งมิใช่ความเสี่ยง
จากการปราบปรามผู้กระทําผิดเพียงเท่าน้ัน แต่จากสภาพการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องออกไปทํางานนอกสถานท่ี 
การปฏิบัติราชการพิเศษ ทําให้มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงจากความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ ความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยอันเน่ืองจากสภาพการทํางานที่ไม่เหมาะสม เช่น พักผ่อนน้อย 
พักผ่อนไม่เป็นเวลา ปฏิบัติงานด้วยความตรากตรํา เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องหรือต้องหา
คดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง อันเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากการวิจัยเพ่ือศึกษาระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนด้านต่าง ๆ ของข้าราชการตํารวจ โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่าข้าราชการตํารวจมีความเสี่ยงทั่วไป (Common Risk) มากกว่า 
ข้าราชพลเรือนสามัญอยู่ระหว่าง 13.56 - 22.57 เท่า ข้าราชการตํารวจสายปฏิบัติการ ได้แก่ ข้าราชการ
ตํารวจสายงานป้องกันปราบปราม สายงานสอบสวนและสายงานจราจร มีความเสี่ยงเฉพาะ (Specific Risk) 
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มากกว่าข้าราชการตํารวจกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน เท่ากับ 2.97 เท่า 3.08 เท่า และ 2.66 เท่า 
ตามลําดับ 
 จากลักษณะงานท่ีตํารวจเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่สามารถใช้กําลังบังคับต่อประชาชนได้โดยสามารถใช้อาวุธได้ สภาพงานที่ต้องใช้วิจารณญาณท่ามกลาง 
ความขัดแย้งต่าง ๆ และความเสี่ยงอันตราย กับค่านิยมที่ตํารวจจะต้องเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องสังคม ทําให้เกิด 
สิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมตํารวจ” (Police Culture) อันมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากบุคคลในอาชีพอ่ืน เช่น 
การระแวงสงสัย (suspicion) การรักษาความลับ (secrecy) การแยกตัวออกจากสังคม (isolation) ความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน (solidarity) เป็นต้น วัฒนธรรมตํารวจ เกิดขึ้นจากลักษณะการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเช่ือ 
การหล่อหลอมความคิดผ่านฝึกอบรม การถ่ายทอดจากรุ่นพ่ี หรือเรื่องเล่าอันเป็นตํานาน รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ทางอาชีพอ่ืน ๆ  
 นอกจากน้ี งานตํารวจเป็นงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานีตํารวจจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ช่ัวโมง การจัดบุคลากรจึงจําเป็นต้องจัดเป็นผลัด เพ่ือหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เพียงพอ การจัดสรรอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงต้องคํานึงถึงวิธีการปฏิบัติงานเป็นผลัดที่จะต้องใช้บุคลากร
จํานวนมาก 
 
๔.  กรอบแนวนโยบายที่นํามาจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2557 - 2566 

 ๔.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กําหนดวิสัยทัศน์
ไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยมีประเด็นมุ่งเน้นสําคัญประการหน่ึง คือ 
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมคีวามรับผิดชอบ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม ให้ความสําคัญประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพ
ชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔.๒ มาตรการบริหารและพัฒนากําลังพลภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) 

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 169 ลงวันที่ 18 ตุลาคม
2556 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ.2557 - 2561) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 
(คปร.) สาระสําคัญในส่วนที่เก่ียวข้องกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีดังน้ี  

 - มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) ครอบคลุมกําลังพลภาครัฐ 
ได้แก่ ข้าราชการ (ไม่รวมข้าราชการทหาร) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และกําลังคนประเภทอ่ืนในส่วน
ราชการสังกัดฝ่ายบริหารที่ใช้งบบุคลากรจากงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน 
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 - ไม่เพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในภาพรวมสําหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นกรณีจําเป็น 
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ได้แก่ การจัดต้ังหน่วยงานระดับกรมขึ้นไป หรืองานที่ต้องดําเนินการตามนโยบายสําคัญ 
ของรัฐบาล 

 - การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ จะไม่ยุบเลิกอัตราข้าราชการ 
ในภาพรวม และจัดสรรอัตราที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืนในภาพรวมของกระทรวงหรือองค์กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้สามารถพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามภารกิจ 
ของส่วนราชการได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว สําหรับข้าราชการตํารวจ ให้องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ก.ตร.) พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการตํารวจ สําหรับตําแหน่งตามเง่ือนไข 
ที่กําหนด มีดังน้ี 

 ก. ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ข. ภารกิจในสถานีตํารวจในพ้ืนที่อําเภอในถิ่นทุรกันดารทีม่ิใช่ตัวจังหวัดและพ้ืนที่อําเภอในเขต

จังหวัด ที่ห่างไกลความเจริญ 
 ค. ภารกิจด้านการอารักขาและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ประทับ 
 ง. ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 จ. ภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติด 
 ฉ. ภารกิจที่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ 
 - การบริหารจัดการอัตรากําลังลูกจ้าง ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําที่ว่างจากการเกษียณอายุ

และว่างโดยเหตุอ่ืนทุกส่วนราชการ และไม่ให้จ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากงบประมาณประเภทงบบุคลากร 
 ๔.3 ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรไว้ คือ 
“เป็นตํารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของประชาชน” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์   
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลโดยเพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล 
เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานและกระบวนงานนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานตํารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยพัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ นํามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาบังคับใช้ มุ่งมั่นทํางานเพ่ือภาพลักษณ์ของตํารวจ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และพัฒนา
คุณธรรมให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสปรับทัศนคติและวิธีการทํางานเพ่ิมขีด
ความสามารถของสถานีตํารวจ นําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กําหนดมาตรฐานและปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและงานบริการประชาชน พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด พัฒนางานตรวจสอบภายในจัดหาครุภัณฑ์ 
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเคร่ืองใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยภายในและภายนอก 
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตํารวจ โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมยกย่อง เชิดชูเกียรติและหรือให้รางวัล
ตอบแทนคุณความดีแก่ประชาชนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการกลไก ทั้งภายในและภายนอกให้มีการ
เช่ือมโยงการดําเนินงาน รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
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ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง การปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบ
ตําแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารโดยการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน พัฒนา
ระบบการจัดทําแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการสร้างบรรยากาศ 
วัฒนธรรมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานวางระบบการจัดสวัสดิการระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ สร้าง
จิตสํานึกการอุทิศตนในการทํางาน การใช้งบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการ
ตรวจราชการ กําหนดแผนการจัดหาทดแทนสถานที่ทําการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ เคร่ืองมือเครื่องใช้ 
ยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 ๔.4 ยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพ่ือความ
มั่นคงของประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการดังน้ี 

ภารกิจที่ 1 การเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับ
ประเทศในสมาชิกอาเซียน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการดังน้ี 

ภารกิจที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือรองรับความ
เช่ือมโยงระบบการคมนาคมขนส่ง การเปิดเสรีทางการค้า และการท่องเที่ยว 

ภารกิจที่ 3 การรักษาความปลอดภัยระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่
ช้ันใน 

ภารกิจที่ 4 การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ภารกิจที่ 5 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจที่ 6 การให้บริการและอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทั้งในและ
นอกอาเซียน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการดังน้ี 

ภารกิจที่ 7 การพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานตํารวจในอาเซียนและ
หน่วยงานความม่ันคงอ่ืน ๆ  

7.1 การพัฒนากลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานตํารวจ
ของประเทศสมาชิก 

7.2 การสร้างกลไกความร่วมมือบริเวณชายแดน ในการปรับปรุง
ความเช่ือมโยงระหว่างประเทศสมาชิก 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการดังน้ี 
  ภารกิจที่ 8 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  ภารกิจที่ 9 การศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียนและการพัฒนาทักษะข้าราชการ
ตํารวจ 
  ภารกิจที่ 10 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอํานวยความยุติธรรม 

10.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
10.2 การอํานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

 ๔.๕ ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ดําเนินการจ้าง 
ที่ปรึกษาบุคคลภายนอก ดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและได้นํา
ผลการวิจัยมาประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ๔.๕.๑ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และบริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูช่ัน จํากัด ซึ่งผลการศึกษามีข้อเสนอ ดังน้ี 

(1) การปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลในเชิงการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development : OD) เช่น การจัดทํายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์และปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น 

(2) การปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลในเชิงการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management : HRM) เช่น การวิเคราะห์งานและการกําหนดตําแหน่ง การวิเคราะห์และวางแผน
อัตรากําลังเชิงกลยุทธ์ การสร้างระบบสรรหาและคัดเลือก การบริหารและพัฒนาสวัสดิการ การจัดทําระบบ
เส้นทางการเจริญเติบโต เป็นต้น 

(3) การปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลในเชิงการพัฒนาข้าราชการตํารวจ (Human 
Resource Development : HRD) เช่น การจัดทําหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการตํารวจแบบต่อเน่ือง การ
กําหนดลักษณะผู้นํา บทบาทผู้นําและพัฒนาภาวะผู้นํา เป็นต้น 

(4) การปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลในเชิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology : IT) เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

(5) การเตรียมความพร้อมเปิดเสรีอาเซียน การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 
 ๔.๕.๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนด้านต่าง ๆ ของ
ข้าราชการตํารวจ โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งผล
การศึกษามีข้อเสนอ ดังน้ี 

(1) ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนให้แตกต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้สามารถ
สะท้อนความเสี่ยงจากการรับราชการในฐานะข้าราชการตํารวจ 

(2) ปรับปรุงอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เพ่ือสะท้อนความเสี่ยงเฉพาะจาก
การปฏิบัติงานสําหรับข้าราชการตํารวจฝ่ายปฏิบัติการ 

(3) เสนอให้มีการให้เงินเพ่ิมตามท้องที่ ที่สามารถสะท้อนผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการดํารงชีวิต และการทํางานจากการต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย 

(4) ปรับปรุงการให้เงินเพ่ิมตามวิชาชีพ ให้สามารถสะท้อนความแตกต่าง และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนรายวิชาชีพ 

(5) ปรับปรุงสวัสดิการ ให้สามารถสะท้อนการดํารงชีวิต และการทํางานของข้าราชการ
ตํารวจให้มากขึ้น 
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๔.๕.๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษากรณีการขอทบทวนมติ ก.ต.ช. ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2551 โดยสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาความเหมาะสมของการรับสมัครบุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีเป็น
ข้าราชการตํารวจช้ันประทวน โดยผลการศึกษาพบว่า ภายใต้เง่ือนไขสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้มีคุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีความเหมาะสมในการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจช้ันประทวน
มากกว่าผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี และผู้วิจัยมีข้อเสนอเก่ียวกับแนวทางที่เหมาะสมในการรับสมัครบุคคลภายนอก 
การกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสม รวมท้ังการพัฒนาระบบและกระบวนการสรรหา 
ที่ควรให้ความสําคัญกับการคัดเลือกมากกว่าการทดสอบความรู้ ความสามารถโดยทั่วไปเพียงอย่างเดียว 
 
๕.  บทสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 การจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566 
เป็นการกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว การกําหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่จะต้องดําเนินการ ได้คํานึงถึงแนวโน้มของสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แล้วนําไปกําหนดเป็นภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ สรุปประเด็นได้ดังน้ี  
 ๕.๑ แนวโน้มของสถานการณ์และปัญหาที่ต้องเผชิญ เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะเผชิญกับปัญหาการ 
ขาดแคลนคนวัยหนุ่มสาวเข้ามาในองค์กร การแย่งชิงประชากรวัยทํางานที่มีความรู้ความสามารถกับ
ภาคเอกชนปัญหาการขาดแคลนข้าราชการตํารวจช้ันประทวนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ปัญหาค่าตอบแทน 
ที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในฐานะเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องสามารถดํารงชีพได้
อย่างมีเกียรติ มีศักด์ิศรี เพ่ือไม่ให้ใช้อํานาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ปัญหาด้านอาชญากรรม 
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระทําผิดที่ซับซ้อนมากข้ึน มีการกระทําผิดเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายหรือกลุ่มแก๊ง
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การเปิดประเทศสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
เป็นสถานการณ์ที่ข้าราชการตํารวจจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการเตรียมพร้อม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผลกระทบย่อมตกอยู่กับการให้บริการประชาชนในทุกพ้ืนที่  
 ปัญหาด้านองค์กรที่จะต้องเผชิญ คือ การเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดโครงสร้างแบบราชการ 
(Bureaucratic Organization) มีช่วงช้ันการบังคับบัญชา อํานาจรวมศูนย์ เน้นการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  
ทําให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการจัดองค์กรและระบบ
ตําแหน่ง ได้ทันต่อปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการแต่งต้ังโยกย้ายที่ไม่สามารถกําหนดเส้นทาง
เติบโตในสายอาชีพได้อย่างชัดเจนและไม่สามารถตอบสนองการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจได้เพียงพอ ระบบสรรหาไม่สามารถดึงดูดบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเข้าสู่ระบบ ปัญหา
ดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามและให้บริการประชาชน  
 ลักษณะงานตํารวจมีความแตกต่างจากข้าราชการอ่ืน ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีอํานาจใช้
กําลังบังคับ ตรวจค้น จับกุมประชาชน ข้าราชการตํารวจระดับล่างเป็นผู้ที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติ
หน้าที่ในระดับสูง ภายใต้การปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงอันตราย และความไม่ชัดเจนในขอบข่ายภารกิจ ทําให้เกิด
วัฒนธรรมตํารวจ ที่มีความแตกต่างจากอาชีพอ่ืน  
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 ๕.๒ คุณลักษณะข้าราชการตํารวจในอนาคต จากแนวโน้มสถานการณ์และปัญหาที่จะต้องเผชิญ 
ในอนาคต จึงจําเป็นต้องกําหนดคุณลักษณะของบุคลากรที่ เป็นเป้าหมายการบริหารและการพัฒนา 
โดยคุณลักษณะดังกล่าวยังจําเป็นต้องมีการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มีวิสัยทัศน์ให้ 
“เป็นตํารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของประชาชน”  
 เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงคุณลักษณะของข้าราชการตํารวจกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ได้นําผลการศึกษาของ อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกระดับตําแหน่ง โดย อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ศึกษาลักษณะ
ของงานตํารวจและยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้ว จึงกําหนดสมรรถนะหลักของข้าราชการ
ตํารวจ โดยมีองค์ประกอบ 5 สมรรถนะ เรียกว่า “PRIDE” เพ่ือใช้เป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการตํารวจ 
ทั้งระบบ และเป็นการหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ โดยสมรรถนะดังกล่าว มีดังน้ี 
 1) ความเป็นตํารวจมืออาชีพ (Professional Police) หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ตํารวจ การใช้ยุทธวิธีตํารวจ ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจที่จะเสี่ยงภัย 
 2) ความอดกลั้น (Resilience) หมายถึง ความสามารถในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์กดดันต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมตัวเองให้ยืนหยัดต่ออุดมการณ์และอุดมคติตํารวจอย่าง
เหมาะสม 
 3) ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT literacy) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ 
ในเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้อุปกรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4) การสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธา (Developing Trust) หมายถึง พฤติกรรมที่สร้างความเช่ือมั่น 
ศรัทธาแก่ประชาชน และจะต้องส่งเสริมช่ือเสียงและเกียรติภูมิขององค์กรตํารวจอยู่เสมอ 
 5) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ (Enabling English or other 
Languages Proficiency) หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการ
สื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
 นอกจากน้ี การกําหนดคุณลักษณะข้าราชการตํารวจในอนาคต ได้พิจารณาเทียบเคียงกับคุณลักษณะ
ของข้าราชการไทยในอนาคต จากการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของข้าราชการไทยในทศวรรษหน้า โดยสํานักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการไทยในทศวรรษหน้าตามภาพ
อนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังน้ี 
 1) คุณลักษณะของข้าราชการมืออาชีพ (Professionalism) ทํางานอย่างมีคุณภาพ สามารถจัดการกับ
กลุ่มคนที่หลากหลาย มีความพร้อมกับการทํางานภายใต้สภาวะวิกฤติ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน พร้อม
เรียนรู้สิ่งใหม่  
 ๒) คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ (Public ethos) มีจิตบริการ เน้นการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ ให้ความสําคัญแก่ผู้เสียเปรียบ พร้อมต่อการถูกตรวจสอบ 
 3) คุณลักษณะของข้าราชการที่มีจริยธรรม (Ethics) เคารพในความแตกต่างหลากหลาย มีความเป็น
ธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นแบบอย่างของความ
ดีงามในสังคม  
 ดังน้ัน ลักษณะของข้าราชการตํารวจที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ตามสมรรถนะหลัก จึงมี
ความสอดคล้องกับคุณลักษณะของข้าราชการไทยดังกล่าว ทั้งด้านความเป็นตํารวจมืออาชีพที่จําเป็นต้องมี
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ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความพร้อมทํางานในสภาพเสี่ยงอันตราย ภาวะวิกฤติ และพร้อมเรียนรู้
สิ่งใหม่ การมีจิตสาธารณะจะเป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่
ตํารวจ ความอดกล้ันเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นสําหรับข้าราชการตํารวจ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะการ
มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สําหรับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ น้ัน เป็นคุณลักษณะที่จําเป็นเพ่ือรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอันเน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่จะต้องเผชิญในอนาคต ประกอบกับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อ
ตํารวจ จึงมีประเด็นที่นําไปกําหนดวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ใน 2 มิติ คือ 
 มิติด้านคุณลักษณะข้าราชการตํารวจในอนาคต ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ คือ เป็นตํารวจมืออาชีพ หมายถึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในงานตํารวจ มีความ
พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความเสี่ยง มีจิตใจให้บริการ มีกริยาวาจา 
ที่สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีความอดกลั้น มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ยึดมั่นในอุดมการณ์ ไม่ใช้อํานาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากน้ี ข้าราชการตํารวจในอนาคต 
ควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการ
ประชาชน การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมภายใต้ประชาคมอาเซียน และคุณสมบัติดังกล่าวจะนําไปสู่ผลลัพธ์
สุดท้าย คือ ความเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อตํารวจ 
 มิติด้านระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจะทําให้ข้าราชการตํารวจในอนาคต 
มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่จะสามารถ
สร้างข้าราชการตํารวจให้มีคุณลักษณะดังกล่าวได้ จําเป็นต้องมีระบบที่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เข้ามา
ในองค์กร พัฒนา รักษาไว้ และออกจากราชการไปอย่างมีคุณค่า การพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและให้บริการประชาชนโดยตรง 
 ๕.๓ สรุปประเด็นท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล จากแนวโน้มสถานการณ์และปัญหาที่ต้องเผชิญ 
คุณลักษณะของข้าราชการตํารวจที่ต้องการ รวมทั้งระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะนําไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวได้ จึงได้สรุปประเด็นท้าทายที่นํามากําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ดังน้ี 
  ๕.๓.๑ ด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development - OD)  
    ๕.๓.๑.๑ ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีขอบข่ายกว้างขวาง
มากเป็นองค์กรขนาดใหญ่และจัดโครงสร้างที่มีช่วงช้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง ดําเนินการได้ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ 
    ๕.๓.๑.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีสัดส่วนสูง งบบุคลากรของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี และมีแนวโน้มสูงขึ้น ทําให้มี
ข้อจํากัดในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งมาตรการจํากัดขนาดกําลังคนภาครัฐ ทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ไม่สามารถเพ่ิมกําลังพลได้เกินกว่าจํานวนผู้ที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
    ๕.๓.๑.๓ วัฒนธรรมตํารวจ มีลักษณะเฉพาะและที่ไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การสร้างหุ้นส่วนกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม หรือการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม นอกจากน้ียังมี
ปัญหาข้าราชการตํารวจที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ทําให้มีความจําเป็นในการเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก 
แก่ข้าราชการตํารวจ  
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    ๕ .๓ .๑ .๔ การบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายใต้สภาวะความเปลี่ยนแปลง 
จําเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอันทันสมัยมาช่วยสนับสนุนข้อมูลด้านบุคลากรอย่างครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา  
  ๕.๓.๒ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management - HRM)  
   ๕.๓.๒.๑ ข้าราชการตํารวจเกษียณอายุราชการเพ่ิมขึ้นหากไม่สามารถสรรหาและ
ผลิตกําลังพลทดแทนให้เพียงพอและทันเวลา จะส่งผลกระทบต่อการป้องกันปราบปรามและการให้บริการ
ประชาชน 
   ๕.๓.๒.๒ ขาดแคลนข้าราชการตํารวจช้ันประทวนจากนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการ
ตํารวจช้ันประทวนมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเปิดสอบข้าราชการตํารวจช้ันประทวนเลื่อนเป็นช้ันสัญญาบัตร
จํานวนมาก และการประเมินเลื่อนช้ันข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจอายุ ๕๓ ปี เป็นช้ันสัญญาบัตร ส่งผล
กระทบให้เกิดปัญหาการขาดแคลนข้าราชการตํารวจช้ันประทวนเป็นอย่างมาก 
   ๕.๓.๒.๓ ขาดแคลนข้าราชการตํารวจที่ทําหน้าที่ด้านเทคนิค ซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องมี
คุณวุฒิพิเศษ มีทักษะ ความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน ตลอดจนจะต้องมีประสบการณ์ในการทํางาน เช่น  
งานพิสูจน์หลักฐาน งานนิติวิทยาศาสตร์ งานตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร งานบัญชี งานการเงิน นักบินตํารวจ เป็นต้น  
    ๕.๓.๒.๔ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบ ยังไม่สามารถดึงดูดและคัดกรอง
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะและทัศนคติที่เหมาะสมกับงานตํารวจเข้าสู่องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนคนอายุน้อยที่จะเข้ามาปฏิบัติงานตํารวจ 
    ๕.๓.๒.๕ ระบบการแต่งต้ังโยกย้ายยังไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจ รวมทั้งไม่
สอดคล้องกับเส้นทางการเจริญเติบโตในสายอาชีพไม่สามารถส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตด้านการทํางานของ
ข้าราชการตํารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๕.๓.๒.๖ ค่าตอบแทนตํารวจไม่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมที่จําเป็นต้องให้ข้าราชการตํารวจดํารงชีวิตได้อย่างมี
ศักด์ิศรีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็นธรรม 
    ๕.๓.๒.๗ งานตํารวจมีลักษณะเฉพาะ สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีบุคลากรจํานวน
มากเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับล่างเป็นผู้ใช้วิจารณญาณ
ในการปฏิบัติงานประจําวัน ลักษณะงานมีความเสี่ยง ทําให้ข้าราชการตํารวจเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ มีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สวัสดิการด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งการเป็นองค์กร
แห่งผู้สูงวัยทําให้มีภาระด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น  
    ๕.๓.๒.๘ สัดส่วนจํานวนข้าราชการตํารวจหญิงในฝ่ายปฏิบัติการมีจํานวนน้อย  
    ๕.๓.๒.๙ ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลที่อาจเกิดจากวิกฤติด้านการเมืองหรือ
เศรษฐกิจ เช่น ความขัดแย้งทางการเมือง การตกตํ่าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  
  ๕.๓.๓ ด้านการพัฒนาข้าราชการตํารวจ (Human Resource Development - HRD) 
   ๕.๓.๓.1 ข้าราชการตํารวจอายุเฉลี่ยสูงขึ้น การที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นองค์กร
ผู้สูงอายุ และการมีข้าราชการตํารวจอายุเฉลี่ยสูง นอกจากจะเป็นภาระการดูแลสวัสดิการและการรักษาพยาบาล
แล้ว ยังทําให้กระทบต่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ที่จําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีอายุน้อย มีสมรรถนะร่างกายเหมาะสมกับภารกิจที่ตรากตรําและมีความเส่ียง
อันตราย 
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   ๕.๓.๓.๒ การบริหารคนต่างยุค (Generation) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นองค์กร
ที่มีบุคลากรจํานวนมาก มีการผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ด้วยความแตกต่างของอุปนิสัยและ 
วิถีการใช้ชีวิตระหว่างคนที่เกิดในแต่ละยุค (Generation) อาจเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์และการทํางาน
ร่วมกันระหว่างคนต่างยุค จําเป็นต้องมีกลยุทธ์เพ่ือให้กําลังพลต่างยุคสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบร่ืน 
และดึงศักยภาพของคนต่างยุคออกมาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด 
   ๕.๓.๓.๓ การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตํารวจ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและอาชญากรรมรวมทั้งปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ดังน้ัน จึงต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแก้ปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ได้ 
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยังต้องการผู้เช่ียวชาญที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ สําหรับการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและลักษณะงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในอนาคต  
เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น 
   ๕.๓.๓.๔ การพัฒนาภาวะผู้นํา เน่ืองจากปัจจัยแห่งความสําเร็จขององค์กรทุกแห่ง 
จําเป็นต้องมีผู้นําที่สามารถนําการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการ กํากับดูแลคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หัวหน้าหน่วยงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทุกระดับจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงตําแหน่งระดับหัวหน้าสถานีตํารวจ และผู้บังคับการขึ้นไป ที่เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนหน่วย 
ที่ให้บริการประชาชนโดยตรง 
    ๕.๓.๓.๕ การสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน จําเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ครอบคลุมข้าราชการตํารวจทุกระดับและต่อเน่ืองตลอดเวลาการรับราชการ รวมถึงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตํารวจ  
    ๕.๓.๓.๖ การพัฒนาขีดความสามารถข้าราชการตํารวจช้ันประทวน เนื่องจากเป็นผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จําเป็นต้องจัดระบบการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม การเพ่ิมอํานาจ (Empowerment) ให้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกต่างกันได้อย่างคล่องตัวและ
สนองตอบแนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร 
    ๕.๓.๓.7 การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ซึ่งจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความพร้อมรับสถานการณ์
อาชญากรรมและการทํางานร่วมกับตํารวจประเทศอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

แผนภูมิที่ 3 : กรอบแนวนโยบายที่นํามาจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566 
 

กรอบแนวนโยบายที่นํามาจัดทาํยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

ยุทธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 - 2559) 
วิสัยทัศน์ : “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง 
   ทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) 
• ไม่เพิ่มอัตราตั้งใหม่ ยกเว้นจําเป็นได้แก่ ตั้งกรมขึ้นไป หรือตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

• จัดสรรคืน โดย ก.ตร. พิจารณาจัดสรรให้หน่วยภายใต้เงื่อนไขภารกิจได้แก่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สถานีตํารวจในพื้นที่อําเภอในถิ่นทุรกันดาร ถปภ.  การป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด ภารกิจที่มีเหตุผลความจําเป็นพเิศษ

ยุทธศาสตร์สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ 
วิสัยทัศน์ : “เป็นตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุก
ของประชาชน” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
๑. ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
หลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
๒. การพัฒนางานตํารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการ 
    ปฏิบัติงานของตํารวจ 
๔. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

ยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ

ผลการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลที่ ตร. จ้างที่
ปรึกษาดําเนนิการ

แนวโน้มสถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบ
• สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี

ความเห็น/ข้อมูล
• หน่วยงานสังกัด ตร.
• ประชาชน
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร
ประเด็นทา้ทาย

ด้านทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

แผนภูมิที่ ๔ : ที่มาของยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566 
 

จํานวน
กําลงัพล

คุณภาพ
กําลงัพล

OD/
HRM

ระบบ
HRD

ที่มาของยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖

เป้าประสงค์ประเด็นท้าทาย
ด้านทรัพยากรบุคคล

๑. โครงสร้างองค์กร อัตรากําลัง 
ระบบการบริหารงานบุคคล
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ตอบสนองเสน้ทาง
เติบโต

๒. มีกําลังพลทดแทนกําลัง
ที่สูญเสียอย่างเพียงพอ
และทนัเวลา 

๓. มีความเป็นมืออาชีพ สมรรถนะ
เหมาะสมกับภารกิจ สามารถ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ข้าราชการตํารวจยึดมั่นต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ภาคภูมิใจในวิชาชีพ

๕. มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขใน
การทํางาน รักและผกูพนัองค์กร 

มิติการพัฒนา

พัฒนา
องค์กร
(OD)

บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
(HRM)

พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
(HRD)

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

(1) พัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบตําแหน่ง

รองรับการบริหารงานตํารวจยุคใหม่

(2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรตํารวจที่มุ่งสร้าง

ศรัทธาจากประชาชน

(4) พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

(๖) พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตํารวจ

(๗) สร้างศักยภาพตํารวจสู่ความเป็นมืออาชีพ

(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

ทรัพยากรบุคคล 

• ระบบบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เปน็ธรรม
• สร้างตํารวจมือ
อาชีพที่ประชาชน
ศรัทธา
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  ยุทธศาสตร์การบรหิารทรัพยากรบุคคล  
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566 

(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023)  

ยุทธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรบคุคล ของสํานักงานตาํรวจแหง่ชาต ิพ.ศ. 2557 - 2566 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

 
วิสัยทัศน์ : ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  

สร้างตํารวจมืออาชีพที่ประชาชนศรัทธา 
 
พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : 
 (1) จัดระบบการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ตามระบบคุณธรรม 
 (2) ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ ระบบตําแหน่ง และระบบการปฏิบัติและบริหารงาน
ตํารวจ  
 (3) ดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการและพัฒนาการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 
 (4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถต้ังแต่เริ่มรับราชการและการพัฒนาในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีการเตรียมความพร้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ
ราชการ 
 (5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารงานบุคคล 
 
เป้าประสงค์ : 
 (1) โครงสร้างองค์กรอัตรากําลังและระบบการบริหารงานบุคคล เหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สามารถปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งตอบสนอง
เส้นทางเจริญเติบโตของข้าราชการตํารวจได้อย่างเหมาะสม 
 (2) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีข้าราชการตํารวจทดแทนกําลังพลท่ีสูญเสียอย่างเพียงพอและทันเวลา 
 (3) ข้าราชการตํารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การอํานวยความยุติธรรม การให้บริการประชาชน รวมทั้งสามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ภาคภูมิใจในวิชาชีพตํารวจ 
 (4) ข้าราชการตํารวจและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทํางาน มีความรักและ
ผูกพันต่อองค์กร 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 (1) พัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบตําแหน่งรองรับการบริหารงานตํารวจยุคใหม่ 
 (2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรตํารวจที่มุ่งสร้างศรัทธาจากประชาชน  
 (๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
 (๔) พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก 
 (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 (6) พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตํารวจ  
 (7) สร้างศักยภาพตํารวจสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาโครงสร้างองคก์รและระบบตาํแหน่งรองรบัการบริหารงานตาํรวจยุคใหม่ 
 
   เป้าประสงค์ 
    ๑. โครงสร้างองค์กรมีมาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ  
    ๒. ระบบตําแหน่งตอบสนองภารกิจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย อํานวยความยุติธรรมและการให้บริการประชาชน รวมทั้งเส้นทางเติบโตของข้าราชการตํารวจ 
    ๓. การบริหารงบประมาณด้านบุคลากรสอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการบริหารงานบุคคล 
 
   กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ 

กลยุทธ ์ แนวทางดําเนนิการ 
๑.๑ พัฒนาโครงสร้าง
องค์กรให้มีมาตรฐาน 
ยืดหยุ่นและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 ๑.๑.๑ ทบทวนและถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่งานตํารวจทั้งในระดับของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ และ
ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจรวมท้ังการลดความซ้ําซ้อน
ของงาน แบ่งขอบเขตงานและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในส่วนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและส่วนสนับสนุนการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ให้ชัดเจน 
 ๑.๑.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ สภาพปัญหา 
มุ่งเน้นการกระจายอํานาจการบริหาร ลดช่วงช้ันการบังคับบัญชาลดความ
ซ้ําซ้อนของงาน ปรับให้เป็นองค์กรแบบราบที่ส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน
เป็นเครือข่ายในแนวราบ และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว โดยจัดระบบการ
พิจารณาเพ่ือการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน กําหนดหลักการและกรอบ
การพิจารณา ลําดับความเร่งด่วน กลไกการพิจารณา วงรอบระยะเวลาการ
ดําเนินการให้ชัดเจน  
 1.๑.3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งหน่วยงานฝ่ายอํานวยการประสานงานและฝ่ายปฏิบัติการ โดยคํานึงถึง
พ้ืนที่ แนวโน้มสถานการณ์และปัญหาที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ ความเจริญทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดน การเช่ือมต่อเส้นทางคมนาคม ช่องทางเข้าออก
ประเทศ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 
 ๑.๑.4 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและตําแหน่งให้สอดคล้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ตําแหน่งที่รับผิดชอบงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน งานตํารวจชุมชน (Community Policing) ในระดับสถานี
ตํารวจ รวมทั้งโครงสร้างหน่วยงานระดับบน เป็นต้น  

๑.๒ เพ่ิมขีดความสามารถ
ของสถานีตํารวจ  

 ๑.๒.๑ วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน โครงสร้างและระบบตําแหน่ง 
เพ่ือพัฒนาระบบงานของสถานีตํารวจให้กระชับคล่องตัวมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังทบทวนการกําหนดสายงานของตําแหน่งต่าง ๆ ในสถานีตํารวจ 
อํานาจหน้าที่ของหัวหน้าสถานีตํารวจ 
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กลยุทธ ์ แนวทางดําเนนิการ 
 ๑.๒.๒ จัดทํารูปแบบหน่วยให้บริการประชาชนเพ่ือกระจายการบริการ
ไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยมีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
รวมท้ังคํานึงถึงข้อจํากัดด้านทรัพยากร รูปแบบดังกล่าว ได้แก่ การต้ังสถานี
ตํารวจใหม่ ตู้ยามตําบล สถานีตํารวจชุมชน  จุดรับแจ้งเหตุ ฐานปฏิบัติการ 
เป็นต้น รวมถึงจัดระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้เหมาะสม กับหน่วย
แต่ละรูปแบบ 

๑.๓ พัฒนาหน่วยงานฝ่าย
อํานวยการด้านทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานแต่ละ
ระดับ 

 ๑.๓.1 ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานของฝ่าย
อํานวยการด้านทรัพยากรบุคคลระดับ ตร. บช./ภ. บก./ภ.จว. และปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานให้ทันสมัยและเป็นกลไกผลักดันยุทธศาสตร์ทรัพยากร
บุคคลและยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยคํานึงถึงหลักการ
รวมอํานาจ (Centralization) การกระจายอํานาจ (Decentralization) 
หรือการผสมผสานและเน้นกลยุทธ์การรวมศูนย์งานเพ่ือให้บริการองค์การ
ในภาพใหม่ (Shared Services) ทบทวนภาระงานในแต่ละตําแหน่งและ
หน่วยงาน ออกแบบกระบวนการทํางาน ปรับลดกระบวนการทํางานใหม่ 
 ๑.๓.2 วิเคราะห์ความต้องการคุณสมบัติและคุณลักษณะของข้าราชการ
ตํารวจที่จะผลักดันงานด้านทรัพยากรบุคคลในแต่ละหน่วยงาน สรรหา
บุคลากรผู้เช่ียวชาญมาพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล 
 ๑.3.๓ จัดทําระบบพัฒนาเจ้าหน้าที่กําลังพล โดยจัดทําแผนงานและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดทําหลักสูตรเพ่ือฝึกอบรมหรือจ้างที่ปรึกษาดําเนินการบูรณาการ
กับหน่วยฝึกอบรม สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
หรือจัดต้ังเป็นสถาบันพัฒนานักบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติรวมท้ังการพัฒนาขีดความสามารถข้าราชการตํารวจ ทําหน้าที่เป็น
วิทยากรงานด้านกําลังพล 

๑.๔ ปรับปรุงระบบตําแหน่ง 
และการวิเคราะห์กําหนด
ตําแหน่งให้ตอบสนอง
ภารกิจ 

 ๑.๔.1 ปรับปรุงระบบตําแหน่งประเภทต่าง ๆ ได้แก่ตําแหน่งควบ 
ข้าราชการตํารวจไม่มียศ พนักงานราชการ เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรประเภท
ต่าง ๆ สามารถให้บริการประชาชนและรองรับภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเส้นทางการเจริญเติบโตอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๔.๒ จัดทําแผนทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การวิเคราะห์และ
กําหนดตําแหน่ง จัดทํากรอบอัตรากําลังให้มีความเหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้านอัตรากําลังให้แก่หน่วยปฏิบัติได้อย่างคล่องตัว  
 ๑.๔.๓ การกําหนดให้มีตํารวจกองประจําการ (ตํารวจเกณฑ์)  
 ๑.๔.๔ จัดหากําลังพลทางเลือกหรือบุคลากรประเภทอ่ืนมาปฏิบัติงาน 
เช่น พนักงานราชการ การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) การ
จ้างผู้เกษียณอายุ เป็นต้น ในงานที่ไม่จําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้แก่ 
งานเทคโนโลยี งานรับโทรศัพท์ งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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กลยุทธ ์ แนวทางดําเนนิการ 
๑.๕ พัฒนาระบบ
งบประมาณด้านทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 ๑.๕.1 วางแผนการบริหารงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล ประจําปี 
ให้สอดคล้องกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งขอสนับสนุนงบประมาณ
ด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง เงินเพ่ิมพิเศษ
ประเภทต่าง ๆ ให้เพียงพอและสอดคล้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคลด้านอ่ืน ๆ   
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างวัฒนธรรมองคก์รตํารวจที่มุ่งสรา้งศรัทธาจากประชาชน  
 
   เป้าประสงค์ 
    1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของตํารวจและภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมที่เอ้ือให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
  ๒. วัฒนธรรมตํารวจที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานและส่งผลให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
 
   กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ 

กลยุทธ ์ แนวทางดําเนนิการ 
๒.1 เสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านการบริหาร  
โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance)  
เพ่ือดํารงไว้ซึ่งศักด์ิศรี  
และภาพลักษณ์องค์กร 

 ๒ .1.๑ จัดกิจกรรมที่ เสริมค่านิยมให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ 
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานระดับสถานี
ตํารวจขึ้นไป และมุ่งเน้นค่านิยม ดังน้ี  
 ๑) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างทัศนคติในการทํางานร่วม
เป็นหุ้นส่วนกับประชาชนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย 
ปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ ให้เกียรติประชาชน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
 ๓) ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างคุ้มค่า โปร่งใส เปิดโอกาส
ให้มีการตรวจสอบจากภายนอก  
 ๔) ยึดถือผลงานเป็นหลัก บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ 
 โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม
ดังกล่าว ให้แก่ข้าราชการตํารวจทุกระดับ 

๒.2 พัฒนาวิธีการ
เสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ 
ในรูปแบบใหม ่

 ๒.๒.๑ พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ให้เป็น
รูปธรรมของการปฏิบัติที่เข้าใจได้ง่าย ช้ีให้เห็นถึงผลเสียของการฝ่าฝืน โดย
แบ่งเป็นจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจแต่ละสายงานอย่างชัดเจนอาจ
จัดทําเป็นรูปแบบเร่ืองเล่า ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา เพ่ือถ่ายทอดแก่
ข้าราชการตํารวจ 
 2.2.2 สร้างสื่อที่ใช้เผยแพร่เรื่องราวเพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจภายในองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทําภาพยนตร์สั้น 
การเล่าเรื่องราวผ่านละครสั้นโดยใช้สื่อประสม (multimedia) การ์ตูน 
คลิปวิ ดีโอ  เ ป็นต้น  แล้วเผยแพร่สื่ อ ดังกล่าวในช่องทางต่าง  ๆ  เ ช่น 
สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ เว็บไซต์ Youtube, Facebook หรือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปอ่ืน ๆ ของสื่อสังคมออนไลน์ (social media) รวมทั้ง
ช่องทางภายในองค์กร เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์ ระบบ Intranet เป็นต้น โดยมี
เป้าหมายให้เข้าถึงข้าราชการตํารวจทั่วทั้งองค์กร รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้ และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
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กลยุทธ ์ แนวทางดําเนนิการ 
 2.๒.๓ สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตํารวจ ในหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มุ่งเน้นต้ังแต่การเริ่มเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตํารวจ และต่อเน่ืองในทุกหลักสูตรของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยพัฒนาวิธีการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และคนยุคต่าง ๆ  
 ๒.๒.๔ พัฒนากลไกการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร เช่น การรับแจ้ง
เบาะแสการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของตํารวจ การรับแจ้ง
ข้อมูลภาพลักษณ์ที่ดีของตํารวจ จัดระบบการตรวจสอบเพ่ือลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
และยกย่องชมเชยผู้ทําดีต่อสาธารณะ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางในการตรวจสอบจากสังคม 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023)  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นทรัพยากรบคุคล 

   เป้าประสงค์ 
  1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒. ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลบุคคลได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วตลอดเวลา 
 
   กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ 

กลยุทธ ์ แนวทาง/แผนงาน 
๓.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านทรัพยากรบุคคล 
ให้สามารถตอบสนองการ
ตัดสินใจเชิงบริหาร 

 ๓.๑.๑ จัดทําแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาระบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปให้สามารถ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ตัดสินใจและกําหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล  
 ๓.๑.2 พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลด้านบุคลากรและใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติโดยมุ่งเน้นตอบสนองการใช้งานของสถานีตํารวจและหน่วยปฏิบัติใน
พ้ืนที่ ให้สามารถประมวลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๓.๑.๓ พัฒนาการเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลด้านบุคลากรแก่
ข้าราชการตํารวจ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เช่น การจัดทําบัตรประจําตัวข้าราชการตํารวจ
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสิทธิกําลังพล บัญชีเงินเดือน ยอดเงินหักบัญชี
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ข้อมูลสุขภาพ โรคประจําตัว เป็นต้น 

๓.๒ พัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล  

 3.2.1 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วนถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันโดยมีรายละเอียดของข้อมูลเพียงพอ ต่อการพิจารณาและ
กําหนดนโยบาย 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ พฒันาการสรรหากําลังพลเชงิรกุ 
 
   เป้าประสงค์ 
    1. มีข้าราชการตํารวจทดแทนกําลังพลท่ีเกษียณอายุราชการและสูญเสียกรณีอ่ืน ๆ อย่าง
เพียงพอ ทันเวลา และมีขีดความสามารถเหมาะสม  
  2. ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตํารวจ ยึดระบบคุณธรรม โปร่งใส 
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ารับราชการตํารวจ 
 
   กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ 

กลยุทธ ์ แนวทาง/แผนงาน 
๔.1 พัฒนาแผนอัตรากําลัง 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรและการ
เปลี่ยนแปลง 

 ๔.๑.1 จัดทําและพัฒนาแผนการสรรหากําลังพลทดแทน ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และมุ่งเน้นเพ่ิมข้าราชการ
ตํารวจระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างย่ิงช้ันประทวนให้เพียงพอต่อภารกิจ
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและสาขาวิชาชีพขาดแคลน 
 ๔.๑.2 ขอรับสนับสนุนกําลังพลทดแทนอัตราที่ถูกยุบเลิก เพ่ือรองรับ
ภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและรัฐบาล  
 ๔.๑.3 จัดทําแผนการทดแทนเจ้าหน้าที่ทหารในพ้ืนที่ความมั่นคง
ชายแดนและจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๔.๑.๔ เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารกําลังพลของหน่วยงานระดับ 
บช./ภ. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาอัตรากําลัง เสนอขอกําลังพล แก้ไข
ปัญหาด้านอัตรากําลัง ด้วยการหมุนเวียน ปรับเกลี่ยกําลังพลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔.2 พัฒนาระบบการ 
สรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพ่ือให้ได้ผู้ที่มสีมรรถนะ
เหมาะสมเข้ารบัราชการ
ตํารวจ 

 ๔.๒.1 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเชิงรุก เพ่ือดึงดูดคน
เก่งคนดี คนวัยหนุ่มสาวที่มีสมรรถนะเหมาะสมเข้ารับราชการตํารวจ โดย
ดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดยใช้
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุม 
 ๔.2.๒ พัฒนาระบบการทดสอบและกลั่นกรองบุคคลเพื่อให้ได้คนเก่ง
คนดี และมีคุณลักษณะที่ เหมาะสมเข้ารับราชการตํารวจ โดยนําหลัก
สมรรถนะ (Competency) ของข้าราชการตํารวจ มาพัฒนาการทดสอบ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เช่น การทดสอบบุคลิกภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
เป็นต้น และมุ่งเน้นความโปร่งใสในขั้นตอนการคัดเลือกและป้องกันการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการบริหารทรพัยากรบคุคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
 
   เป้าประสงค์ 
    1. กระบวนการบริหารงานบุคคล การบรรจุ การแต่งต้ังโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน บําเหน็จ
ความชอบ โปร่งใส เป็นธรรม  
    ๒. กําลังพลในหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด  
    ๓. ระบบเงินเดือน เงินค่าตอบแทนอ่ืน มีความเหมาะสม ดํารงชีพได้อย่างมีศักด์ิศรี  
 
   กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ 

กลยุทธ ์ แนวทาง/แผนงาน 
๕.1 ส่งเสริมการนําแนวคิด
สมรรถนะ (Competency) 
ของข้าราชการตํารวจมา
ประกอบการพิจารณา
แต่งต้ังโยกย้าย  

 ๕.1.๑ กําหนดต้นแบบสมรรถนะ (Competency) ของข้าราชการ
ตํารวจในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่ง เผยแพร่ทําความเข้าใจกับ
ข้าราชการตํารวจและนํามาใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้ายและการ
บริหารงานบุคคลด้านอ่ืน ๆ  

๕.2 พัฒนาระบบการ
แต่งต้ังตามระบบคุณธรรม 
(Merit System) และสร้าง
เส้นทางการเติบโตทาง
อาชีพ (Career Path)  

 ๕.๒.1 ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ัง
เพ่ือให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมโดยคํานึงถึงผลงานและพฤติกรรมทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับได้ และ
มุ่งเน้นการกระจายอํานาจและภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปยัง
หัวหน้าหน่วยระดับรองอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕.๒.๒ จัดทําระบบเส้นทางการเติบโตสายอาชีพ (Career Path) โดย
ศึกษาโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการตํารวจ วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุง
โครงสร้างตําแหน่งจัดทําและนําเสนอแผนเส้นทางการเติบโตที่เป็นตัวเลือก
หลักแก่ข้าราชการตํารวจ รวมท้ังการพัฒนาระบบเส้นทางการเติบโต
สายอาชีพที่เอ้ือให้คนเก่งคนดีสามารถเติบโตสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยอาจจัดทํา
เป็นระบบช่องทางพิเศษสําหรับข้าราชการตํารวจที่มีความสามารถสูง (Fast 
Track) นอกเหนือไปจากระบบการบริหารจัดการข้าราชการตํารวจที่มี
ศักยภาพและมีความสามารถ (Talent Management) 

๕.๓ บริหารกําลังพล 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๕.๓.๑ ใช้การแต่งต้ังโยกย้าย การสั่งปฏิบัติราชการเพ่ือปรับเกลี่ย
กระจายกําลังพลลงสู่หน่วยปฏิบัติที่ให้บริการประชาชน และมอบหมายให้
บุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 
 ๕.3.2 ศึกษาทบทวนการเกษียณอายุราชการ 

๕.๔ พัฒนาระบบและ
กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสู่ระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 
(Performance 
Management) 

 ๕.๔.1 วิเคราะห์ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงระบบการประเมินที่สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะของข้าราชการตํารวจ และวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ 
 1) การวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/แผนงาน 
 2) การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 3) การพัฒนา 
 4) การประเมิน 
 5) การนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 

๕.๕ ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ด้านต่าง ๆ  

 ๕.๕.1 จัดทําแผนการขอปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการ
ตํารวจในระยะยาว โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี และความ
แตกต่างในการดํารงชีพในแต่ละท้องที่ อัตราเงินเฟ้อ ภาวะความเสี่ยง รวมถึง
การเทียบเคียงกับเงินเดือน ค่าตอบแทนของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม 
 ๕.๕.2 การปรับปรุงเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ
ตํารวจกลุ่มต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเสมอภาคกัน 

๕.๖ ส่งเสริมการบูรณาการ
มิติหญิงชาย 

 ๕.๖.1 การเพ่ิมสัดส่วนข้าราชการตํารวจหญิงในฝ่ายปฏิบัติการ 
 ๕.๖.2 ปรับปรุงพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส่งเสริมการใช้ศักยภาพ
ของข้าราชการตํารวจหญิงในงานตํารวจ และบูรณาการความสามารถของ
ข้าราชการตํารวจหญิงและชายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๕.๖.3 เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติยอมรับในมิติหญิงชาย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ พฒันาคณุภาพชีวิตขา้ราชการตาํรวจ  
 
   เป้าประสงค์ 
    1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
    ๒. ระบบ กลไก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตํารวจมีประสิทธิภาพ เป็น
มาตรฐาน  
 
   กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ 

กลยุทธ ์ แนวทาง/แผนงาน 
๖.1 พัฒนาคณุภาพชีวิต
ด้านการทํางาน 

 ๖.๑.๑ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสม สะดวกต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี เพ่ือให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีความสุข 
 ๖.๑.๒ จัดหา ซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเพียงพอ รวมทั้งอาวุธ 
ยุทธภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ สําหรับให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์ประจํากายขั้นพ้ืนฐานและ
อุปกรณ์ประจําหน่วย ที่จําเป็นในแต่ละภารกิจ 
 ๖.๑.๓ ปรับปรุงระบบการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่
ข้าราชการตํารวจที่ต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยสุจริต ให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร ต้ังแต่การให้
คําปรึกษาข้อกฎหมาย การประสานงานเพ่ือขอให้อัยการเป็นทนายแก้ต่าง 
การรวบรวมเอกสารพยานหลักฐาน เพ่ือแก้ข้อกล่าวหา เป็นต้น  
 ๖.๑.4 กําหนดแนวทางเพ่ือเปิดโอกาสให้ข้าราชการตํารวจที่สูงวัย ได้
ทํางานอย่างยืดหยุ่น สนับสนุนให้ทํางานที่เหมาะสม เช่น ทํางานโครงการ
พัฒนางานที่ เ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นทีมงานคณะทํางานพัฒนา
นอกเหนือจากงานประจํา เป็นพ่ีเลี้ยง ครูฝึกวิทยากร เป็นต้น 

๖.๒ พัฒนาคณุภาพชีวิต
ด้านส่วนตัว 

 ๖.๒.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจข้าราชการตํารวจทุกระดับ
เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และทักษะการดําเนินชีวิต 
หรือการสอดแทรกเน้ือหาในหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ การจัดทําสื่อ
เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ หรือเผยแพร่ความรู้ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  
 ๖.๒.๒ จัดให้มีการตรวจสุขภาพข้าราชการตํารวจเป็นประจํา และให้
คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ แนวทางการลด
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non - Communicable 
Disease) เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานในปัจจุบันและคงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ และไม่เป็นภาระด้านการรักษาพยาบาล 
 ๖ .๒ .๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเป็นประจําอย่างต่อเ น่ือง 
ทั้งกิจกรรมด้านการออกกําลังกายและกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างข้าราชการตํารวจและครอบครัว 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/แผนงาน 
 ๖.๒.๔ จัดระบบเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง เช่น ประสานงานหรือทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการเงิน
เพ่ือให้สินเช่ือดอกเบ้ียถูก สหกรณ์ออมทรัพย์จัดให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย 
เป็นต้น  

๖.๓ พัฒนาคณุภาพชีวิต
ด้านสังคม 

 ๖.๓.๑ จัดกิจกรรมสันทนาการ ระหว่าง เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเสริมสร้างการส่ือสารภายในองค์กร สร้างความรัก
ความสามัคคีและสร้างจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬา ทัศนศึกษา
นอกสถานที่ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น  

๖.๔ พัฒนาคณุภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ  

 ๖.๔.๑ ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและ
การออม ให้แก่ข้าราชการตํารวจ และรณรงค์การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.๔.๒ จัดสวัสดิการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของข้าราชการ
ตํารวจที่เป็นคนต่างยุค (Generation) โดยอาจแสวงหาความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุน เช่น บัตรส่วนลดราคาสินค้าและบริการ ส่วนลด
ค่าใช้จ่ายในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น  
 ๖.๔.๓ จัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) เปิดโอกาสให้
ข้าราชการตํารวจมีสิทธิเลือกประเภทของสวัสดิการที่จะได้รับ หรือไม่รับสิทธิ
ประเภทใด ภายใต้กรอบวงเงินที่กําหนด เช่น ค่าเช่าบ้าน บ้านพักของทาง
ราชการ รถรับส่ง ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 

๖.๕ สร้างกลไกการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการตํารวจ  

 ๖.๕.๑ ขอแก้ไขพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เพ่ือ
กําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการเพ่ิมเติม ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการตํารวจ 
 ๖.๕.๒ จัดต้ังศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิกําลังพล สวัสดิการ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพัฒนาระบบกลไกการติดต่อและติดตามให้ความ
ช่วยเหลือข้าราชการตํารวจโดยทั่วไป และครอบครัวข้าราชการตํารวจ
ที่เสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่หรือข้าราชการตํารวจที่เจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติหน้าที่จนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ ให้ครอบคลุมข้าราชการ
ตํารวจและครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 ๖ .๕ .๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการตํารวจกับส่วนราชการอ่ืน หรือองค์กรธุรกิจเอกชน เพ่ือแสวงหา
ความร่วมมือทั้งด้านทรัพยากร การให้ความรู้ และอ่ืน ๆ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ สร้างศกัยภาพตํารวจสูค่วามเปน็มืออาชพี  
 
   เป้าประสงค์ 
    1. บุคลากรทุกระดับของทุกหน่วยงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีความเป็นมืออาชีพ 
สามารถผลักดันสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติทางยุทธวิธีตํารวจที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

   กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ 
กลยุทธ ์ แนวทาง/แผนงาน 

๗.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตามตัวแบบสมรรถนะ 
(Competency) ข้าราชการ
ตํารวจ 

 ๗.1.๑ นําตัวแบบสมรรถนะ (Competency) ของข้าราชการตํารวจ ซึ่ง
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร 
(Managerial Competency) และสมรรถนะเฉพาะทาง (Functional 
Competency)  มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจทุกสายงาน ทุกระดับโดยมุ่งเน้น 
ให้ข้าราชการตํารวจได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตการรับราชการ 
และคํานึงถึงความต้องการการฝึกอบรม (Training Need) ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวโน้มปัญหา มีแนวทางดําเนินการด้วยการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยฝึกอบรม หรือสถาบันการศึกษาของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ หรือจัดต้ังเป็นสถาบันพัฒนาเฉพาะทาง ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 
 ๗.๑.๒ จัดทําคําของบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรมของ
ข้าราชการตํารวจ โดยเพ่ิมสัดส่วนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

๗.2 พัฒนาภาวะผู้นําและ
สร้างผู้นําที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  

 ๗.๒.1 จัดทําหลักสูตรและองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาภาวะผู้นําให้แก่
ผู้บริหารงานตํารวจ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง สร้างผู้บริหารให้เป็น
ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถบริหารคนต่างยุค (Generation) 
รวมทั้งให้เป็นผู้นําที่สามารถส่งเสริมบุคลากรภายในหน่วยงานให้ร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก ลดวัฒนธรรมในเชิงลบของข้าราชการตํารวจ 
 7.2.2 จัดเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการตํารวจระดับ 
ผู้บังคับการขึ้นไป ให้มีความพร้อมเป็นผู้นําระดับสูง โดยกําหนดแผนเตรียม
ผู้สืบทอดตําแหน่ง (Successor Plan)  

๗.๓ พัฒนาขีดความ 
สามารถตํารวจ 
ให้พร้อมรับโลกยุคใหม ่

 ๗.๓.๑ เพ่ิมหลักสูตรหรือเน้ือหาการฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่เสริมสร้าง
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจ 
 7.3.2 จัดหาทุนการศึกษา ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตํารวจ ทั้งทุนของ
รัฐบาลไทย หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ 
มุ่งเน้นสาขาวิชาที่มีความจําเป็นสําหรับการพัฒนาองค์กรในอนาคต คือ 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023)  

กลยุทธ ์ แนวทาง/แผนงาน 
  1) สาขาวิชาที่รองรับการสร้างองค์ความรู้ปัญหาอาชญากรรม
รูปแบบใหม่หรือมีความซับซ้อน เ ช่น อาชญากรรมข้ามชาติ องค์กร
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การก่อการร้าย เป็นต้น 
  2) สาขาวิชาที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง ซึ่งกระทบต่อการบริหารงานตํารวจ เช่น ประชาคมอาเซียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่กระทบต่อ
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  3) สาขาวิชาด้านเทคนิคทางวิชาชีพตํารวจ เช่น งานตรวจ
พิสูจน์หลักฐาน งานนิติวิทยาศาสตร์ งานทะเบียนประวัติอาชญากร วิชาการ
ตํารวจ การบริหารงานตํารวจ งานตํารวจชุมชน เป็นต้น  
  4) สาขาวิชาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
 ๗.3.3 แสวงหาทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน จากหน่วยงานภาคเอกชน 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรและการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๗.3.4 ดําเนินการพัฒนาข้าราชการตํารวจด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มุ่งเน้นให้ข้าราชการตํารวจเรียนรู้และพัฒนาตนเองนอกเหนือจากการเรียน
ในห้องฝึกอบรม การพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ จัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) การศึกษาดูงาน
หน่วยงาน Best Practice ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย E-Learning, Online training, On-
demand training เป็นต้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบ
ใหม่ เช่น กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา การประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านต่าง ๆ นวัตกรรมด้านการป้องกันปราบปราม ด้านการสืบสวน เป็นต้น 
 ๗.3.5 ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการตํารวจหน่วยงานต่าง ๆ 
และการจัดการความรู้ ประสบการณ์ของข้าราชการตํารวจอาวุโส หรือผู้ที่
เกษียณอายุไปแล้ว 

๗.4 สร้างองค์ความรู้ 
ด้านทรัพยากรบุคคล 

 7.4.1 จัดทํางานวิจัยด้านทรัพยากรบุคคล โดยการขอต้ังงบประมาณ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
สนับสนุนงานวิจัย ได้แก่ สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัย (สกว.) หรือแหล่งทุนวิจัยอ่ืน ๆ  

๗.5 พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจ 
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ๗.5.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยคํานึงถึงลักษณะหน่วยงาน พ้ืนที่ที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
และเน้ือหาความรู้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
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กลยุทธ ์ แนวทาง/แผนงาน 
- หน่วยงานในพ้ืนที่ชายแดนช่องทางเข้าออก 
- หน่วยงานประสานงานระหว่างประเทศ 
- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

เส้นทางคมนาคมเช่ือมต่ออาเซียน 
 ๗.5.2 สร้างองค์ความรู้ประเทศอาเซียนที่จําเป็นสําหรับข้าราชการ
ตํารวจ ได้แก่  

- ความรู้เก่ียวกับภาษา วัฒนธรรม สังคม การเมือง 
- ความรู้ระบบกฎหมายและงานยุติธรรมของประเทศอาเซียน 
- ความรู้การจัดองค์กรตํารวจหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
- กฎหมายระหว่างประเทศ กฎกติกาที่เก่ียวข้องกับงานตํารวจ 
- ความรู้เก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมท้ังการฝึกฝนทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอาเซียนให้แก่ข้าราชการตํารวจตามความ
จําเป็นเร่งด่วน 

โดยศึกษาข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานและข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง แล้วจัดทําเป็นคู่มือ เอกสาร เผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง ๆ  

๗.6 เพ่ิมขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
เผชิญเหตุ 

 ๗.6.1 ปรับปรุงระบบวิธีการฝึกอบรมทางยุทธวิธีตํารวจแต่ละสายงาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าราชการตํารวจช้ันประทวนในระดับสถานีตํารวจและ
หน่วยปฏิบัติการ เพ่ือให้ข้าราชการตํารวจมีความรู้ ทักษะ และความชํานาญ
ด้านยุทธวิธี เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดระบบการฝึก
ในสถานีตํารวจอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา และครอบคลุมข้าราชการตํารวจ
ทุกสายงาน รวมทั้งการเพ่ิมเติมและพัฒนาครูฝึกประจําหน่วย 
 ๗.๖.๒ สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับหลักการและแนวทางการใช้ดุลยพินิจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนและรองสารวัตร โดย
พัฒนาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละสายงานและกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในแต่ละเหตุการณ์อย่างชัดเจน  
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7.  ตารางสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่รองรับประเด็นท้าทายและแนวโน้มปัญหา 
ที่จะต้องเผชิญและความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์สํานกังานตํารวจแห่งชาติ 
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ตารางสรปุประเด็นยุทธศาสตร์ที่รองรบัประเด็นท้าทายและแนวโน้มปญัหาที่จะต้องเผชิญและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ 
ประเด็นท้าทาย/แนวโน้มปัญหา ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ที่รองรับ 
กลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ 

ยุทธศาสตร์ ตร. ด้าน รายละเอียด 
พัฒนาองค์กร 
(OD) 

๑) ภารกิจ อํานาจหน้าที่ ตร. มีขอบข่ายกว้างขวาง 
เป็นองค์กรใหญ่ 

๑. พัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบ
ตําแหน่งฯ 

๑.๑ พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีมาตรฐานฯ 
๑.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตํารวจ 
๑.๔ ปรับปรุงระบบตําแหน่งและการวิเคราะห์
กําหนดตําแหน่งให้ตอบสนองภารกิจ 

๓. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายฯ 
๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๒) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีสัดส่วนสูง  
มีข้อจํากัดไม่สามารถเพิ่มกําลังพลได้ 

๑. พัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบ
ตําแหน่งฯ 

๑.๕ พัฒนาระบบงบประมาณด้านทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๓) วัฒนธรรมตํารวจ มีลักษณะเฉพาะ ไม่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปัญหาตํารวจมีความประพฤติ 
ไม่เหมาะสม จําเป็นต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก 

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรตํารวจ 
ที่มุ่งสร้างศรัทธาจากประชาชน 

๒.๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารฯ 
๒.๒ พัฒนาวิธีการเสริมสร้างจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของตํารวจในรูปแบบใหม่ 

๒. การพัฒนางานตํารวจ 
ให้โปร่งใส มีมาตรฐาน  
๓. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายฯ 

๔) การบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายใต้สภาวะ 
ความเปลี่ยนแปลง ต้องมีหน่วยงานด้านทรัพยากร
บุคคลที่เป็นมืออาชีพ มีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน 

๑. พัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบ
ตําแหน่งฯ 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล 

๑.๓ พัฒนาหน่วยงานฝ่ายอํานวยการ 
ด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานแต่ละระดับ 
๓.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
๓.๒ พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

บริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM)  

๑) ข้าราชการตํารวจเกษียณอายุเพิ่มขึ้น ๔. พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก 
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ ตร. 

๔.๑ พัฒนาแผนอัตรากําลังให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลง 
๕.3 บริหารกําลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๒) ขาดแคลนข้าราชการตํารวจชัน้ประทวน ๔. พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก ๔.๑ พัฒนาแผนอัตรากําลังให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลง 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๓) ขาดแคลนข้าราชการตํารวจด้านเทคนิค  
ผู้มีคุณวุฒิพิเศษ ความชํานาญเฉพาะ 

๔. พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก ๔.๑ พัฒนาแผนอัตรากําลังให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลง 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๔) ไม่สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
เข้าสู่องค์กร ขาดคนอายุน้อย 
 

๔. พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก ๔.๒ พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
เพื่อให้ได้ผู้ที่มีสมรรถนะเหมาะสมเข้ารับราชการ
ตํารวจ 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 



 

 

41 

 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ประเด็นท้าทาย/แนวโน้มปัญหา ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่รองรับ 

กลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ ตร. ด้าน รายละเอียด 

๕) ระบบการแต่งตั้งไม่ตอบสนองภารกิจและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการตํารวจให้เกิด 
ความพึงพอใจและผูกพันกับองค์กร 

๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ ตร. 

๕.๑ ส่งเสริมการนําแนวคิดสมรรถนะของ
ข้าราชการตํารวจมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย 
๕.๒ พัฒนาระบบการแต่งตั้งตามระบบคุณธรรม 
และสร้างเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ 
๕.๓ บริหารกําลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๕.๔ พัฒนาระบบและกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสู่ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๖) ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และการดํารงชีวิต 

๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ ตร. 

๕.๕ ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ด้านต่าง ๆ 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๗) งานตํารวจมีลักษณะเฉพาะ มีความเสี่ยง 
ปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ระดับล่างต้องใช้
วิจารณญาณสงู  

๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตํารวจ 
 
 
 
 
 
7. สร้างศักยภาพตํารวจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการทํางาน 
๖.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 
๖.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
๖.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
๖.๕ สร้างกลไกการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการตํารวจ 
7.6 เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
ในการเผชิญเหตุ 

๑. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจหลัก 
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
๒. การพัฒนางานตํารวจ 
ให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 

๘) สัดส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงสายปฏิบัติการมีน้อย ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ ตร. 

๕.๖ ส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชาย ๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๙) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลจากสถานการณ์
การเมือง เศรษฐกิจ 

๔. พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก 
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ ตร. 

๔.๑ พัฒนาแผนอัตรากําลังให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลง 
๕.๓ บริหารกําลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

พัฒนาทรัพยากร
บุคคล (HRD) 

๑) ข้าราชการตํารวจอายุสูงขึ้น สมรรถนะทางร่างกาย
ไม่เหมาะสมกับภารกิจป้องกันปราบปราม 

๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ ตร. 
๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตํารวจ 

๕.๓ บริหารกําลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๖.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ประเด็นท้าทาย/แนวโน้มปัญหา ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่รองรับ 

กลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ ตร. ด้าน รายละเอียด 

๒) องค์กรตํารวจมีคนจํานวนมาก อาจเกิดปัญหา
สัมพันธภาพระหว่างคนในองค์กรและการบริหาร 
คนต่างยุค  

๗. สร้างศักยภาพตํารวจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

๗.๒ พัฒนาภาวะผู้นําและสร้างผูน้ําที่พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๓) การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตํารวจ ไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยีและอาชญากรรม  

๗. สร้างศักยภาพตํารวจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

๗.๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามตัวแบบสมรรถนะ
ข้าราชการตํารวจ 
๗.๓ พัฒนาขีดความสามารถตํารวจให้พร้อมรับ
โลกยุคใหม่ 
๗.๔ สร้างองคค์วามรู้ด้านทรัพยากรบุคคล  

๑. ยกระดับขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจหลัก 
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

๔) ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญ 
ขององค์กร 

๗. สร้างศักยภาพตํารวจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

๗.๒ พัฒนาภาวะผู้นําและสร้างผูน้ําที่พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๕) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจําเป็นต้อง
ได้รับความศรัทธาและเชื่อมั่นจากประชาชน  

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรตํารวจ 
ที่มุ่งสร้างศรัทธาจากประชาชน 
 
 
 
๗. สร้างศักยภาพตํารวจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

๒.๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหาร 
๒.๒ พัฒนาวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจในรูปแบบใหม่ 
๕.๒ พัฒนาระบบการแต่งตั้งตามระบบคุณธรรม
และสร้างเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ 
๗.๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามตัวแบบสมรรถนะ
ข้าราชการตํารวจ 
๗.๒ พัฒนาภาวะผู้นําและสร้างผูน้ําที่พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง 
๗.๓ พัฒนาขีดความสามารถตํารวจให้พร้อมรับ
โลกยุคใหม่ 
๗.๔ สร้างองคค์วามรู้ด้านทรัพยากรบุคคล 
๗.5 พัฒนาศักยภาพข้าราชการตํารวจเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
๗.6 เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
ในการเผชิญเหตุ 

๒. การพัฒนางานตํารวจ 
ให้โปร่งใสมีมาตรฐาน 
๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ประเด็นท้าทาย/แนวโน้มปัญหา ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่รองรับ 

กลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ ตร. ด้าน รายละเอียด 

๖) ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ติดต่อกับประชาชนโดยตรง ปฏิบัติงานใช้ดุลยพินิจสูง 

๗. สร้างศักยภาพตํารวจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

๗.๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามตัวแบบสมรรถนะ
ข้าราชการตํารวจ 
๗.6 เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
ในการเผชิญเหตุ 

๒. การพัฒนางานตํารวจ 
ให้โปร่งใสมีมาตรฐาน 
๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 

๗) การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๗. สร้างศักยภาพตํารวจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

๗.5 พัฒนาศักยภาพข้าราชการตํารวจเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๔. การสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหาร 
- ยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของ ตร. 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  ตารางตัวช้ีวัดและเป้าหมายการดําเนนิการ 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

แผนภูมิที ่5 : ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรตาํรวจที่มุ่งสรา้งศรัทธาจากประชาชน 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๒ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์กรดา้นเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตํารวจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความเขม้แข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความพึงพอใจของข้าราชการตาํรวจต่อการบริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตาํรวจ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๖ ความพึงพอใจของข้าราชการตาํรวจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ สร้างศักยภาพตาํรวจสูค่วามเป็นมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๗ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตํารวจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบตําแหน่งรองรับการบริหารงานตํารวจยุคใหม่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๑ ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์กรดา้นโครงสร้างองค์กร

• แต่ละกลยุทธ์

• กําหนดแนวทาง

การดําเนินการ 

• ตัวชี้วัด 

• เป้าหมาย 

• หน่วยรับผิดชอบ

ผลผลิต (out put) ผลลัพธ์ (outcome)

• ระบบบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เป็นธรรม
• สร้างตํารวจมือ
อาชีพที่ประชาชน
ศรัทธา

วิสัยทัศน์
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ตารางตัวชี้วัดและเปา้หมายการดาํเนินการตามยทุธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล ของสํานกังานตาํรวจแหง่ชาติ พ.ศ. 2557 - 2566 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาโครงสร้างองคก์รและระบบตาํแหน่งรองรบัการบริหารงานตาํรวจยุคใหม่ 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ ๑  ระดบัความสําเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะองค์กรด้านโครงสร้างองคก์ร 
 
   กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

๑.๑ พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ให้มีมาตรฐาน 
ยืดหยุ่นและ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๑.๑.๑ ทบทวนภารกิจ 
และถ่ายโอนภารกิจ  

ระดับความสําเร็จของ
การทบทวน 

ศึกษาข้อมูล 
ความเป็นไปได้ 

จัดทําข้อเสนอ 
แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ฯลฯ 

แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ฯลฯ 

ดําเนินการ ประเมินผล
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 

๑.๑.2 ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ 
สภาพปัญหา 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ศึกษาและจัดทํา 
กรอบการ 
พิจารณา 

30 ๕0 75 100 สกพ. ทุกหน่วย 

1.๑.3 ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

50 75 90 100 ประเมินผล
และทบทวน 

สกพ./ 
สยศ.ตร. 

ทุกหน่วย 

๑.๑.4 ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานและตําแหน่งให้
สอดคล้องกับการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

20 40 60 80 100 สกพ./ 
สยศ.ตร. 

ทุกหน่วย 

๑.๒ เพิ่มขีด
ความสามารถ 
ของสถานีตํารวจ  

๑.๒.๑ วิเคราะห์ปัญหา 
การปฏิบัติงาน โครงสร้างและ
ระบบตําแหน่ง  
 
 

ระดับความสําเร็จของ
การศึกษาวิเคราะห์
และการปรับปรุง 

ดําเนิน
การศึกษา
วิเคราะห์ 

เสนอขอปรับ
โครงสร้าง 
ระบบงาน 

ดําเนินการ 
ตามการ
ปรับปรุง 

ดําเนินการ 
ตามการ
ปรับปรุง 

ประเมินผล
และทบทวน 

สกพ./ 
สยศ.ตร. 

บช.น.  
ภ.1 - 9 
ศชต. 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

 ๑.๒.๒ จัดทํารูปแบบหน่วย
ให้บริการประชาชนเพื่อ
กระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ  

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํารูปแบบและ
ดําเนินการ 

ศึกษาและจัดทํา
รูปแบบ 

เสนอขออนุมัติ
ดําเนินการตาม

รูปแบบ 

สถานีตํารวจ
ดําเนินการ 

สถานีตํารวจ
ดําเนินการ 

ประเมินผล
และทบทวน 

สกพ./ 
สยศ.ตร. 

บช.น. 
ภ.1-9 
ศชต. 

๑.๓ พัฒนา
หน่วยงานฝ่าย
อํานวยการด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน 
แต่ละระดับ 

๑.๓.1 ศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างและระบบการ
ปฏิบัติงานของฝา่ยอํานวยการ
ด้านทรัพยากรบุคคล 

ระดับความสําเร็จ 
ของการศึกษา 
และดําเนินการ 

ศึกษาวิเคราะห์ เสนอขออนุมัติ
ดําเนินการตาม
ผลการศึกษา 

ดําเนินการตาม 
ผลการศึกษา 

ดําเนินการตาม 
ผลการศึกษา 

ประเมินผล
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 

๑.๓.2 วิเคราะห์ความต้องการ
คุณสมบัติและคุณลักษณะของ
ข้าราชการตํารวจที่จะผลักดัน
งานด้านทรัพยากรบุคคล 

ระดับความสําเร็จ 
ของการศึกษา 
และดําเนินการ 

ศึกษาวิเคราะห์ เสนอขออนุมัติ
ดําเนินการตาม
ผลการศึกษา 

ดําเนินการตาม 
ผลการศึกษา 

ดําเนินการตาม 
ผลการศึกษา 

ประเมินผล
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 

๑.3.๓ จัดทําระบบพัฒนา
เจ้าหน้าที่กําลังพล โดยจัดทํา
แผนงานและจัดสรร
งบประมาณ  

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กําลังพลที่ได้รับการ
พัฒนา 
 

20 30 ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ สกพ./ 
สงป., บช.ศ. 

ทุกหน่วย 

๑.๔ ปรับปรุง
ระบบตําแหน่ง 
และการวิเคราะห์
กําหนดตําแหน่ง 
ให้ตอบสนอง
ภารกิจ 

๑.๔.1 ปรับปรุงระบบ
ตําแหน่งประเภทต่าง ๆ  

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาข้อมูล  
ความเป็นไปได้ 

จัดทําข้อเสนอ
แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ฯลฯ 

แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ฯลฯ 

ดําเนินการ ประเมินผล
และทบทวน 

สกพ./ 
สง.ก.ตร. 

ทุกหน่วย 

๑.๔.๒ จัดทําแผนทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์การ
วิเคราะห์และกําหนดตําแหน่ง  
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาข้อมูล  
ความเป็นไปได้ 

จัดทําข้อเสนอ
แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ฯลฯ 

แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ 

ดําเนินการ ประเมินผล
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

 ๑.๔.๓ การกําหนดให้มีตํารวจ 
กองประจําการ (ตํารวจเกณฑ์)  

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

จัดทําข้อเสนอ
แก้ไขกฎหมาย 
ทําความตกลง 

กห. 

รับตํารวจเกณฑ์ 
๒,000 นาย 

รับตํารวจเกณฑ์ 
5,000 นาย 

รับตํารวจเกณฑ์ 
๕,000 นาย 

รับตํารวจ
เกณฑ์ 
๕,000 
นาย 

สกพ. บช.น.  
ภ.1 - 9 

ศชต. บช.ก. 
บช.ส.  

บช.ตชด. 
 ๑.๔.๔ จัดหากําลังพล

ทางเลือกหรือบุคลากร
ประเภทอื่น 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาข้อมูล  
ความเป็นไปได้ 

จัดทําข้อเสนอ
แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ฯลฯ 

แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ 

ดําเนินการ ประเมินผล
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 

๑.๕ พัฒนาระบบ
งบประมาณด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๕.1 วางแผนบริหาร
งบประมาณด้านทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณให้
เพียงพอ 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ  

ศึกษาข้อมูลและ
จัดทําแผน
บริหาร

งบประมาณฯ 

ดําเนินการตาม
แผน/ทบทวน 

ดําเนินการตาม
แผน/ทบทวน 

ดําเนินการตาม
แผน/ทบทวน 

ดําเนินการ
ตามแผน/
ทบทวน 

สกพ./สงป. ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างวัฒนธรรมองคก์รตํารวจที่มุ่งสรา้งศรัทธาจากประชาชน  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ ๒  ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏบิตังิานของตํารวจ  
 
   กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง)  
หน่วย
ปฏิบัติ 

๒.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ด้านการบริหาร โดย
ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.1.๑ จัดกิจกรรมที่เสริม
ค่านิยมให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทุกระดับ บริหารงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้บริหารระดับ สว. 
ขึ้นไป  

65 70 75 80 85 บช.ศ. ทุกหน่วย 

๒.๒ พัฒนาวิธีการ
เสริมสร้างจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของตํารวจ 
ในรูปแบบใหม่ 

๒.๒.๑ พัฒนาเกณฑ์
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจให้เป็นรูปธรรม 

จํานวนข้อของจริยธรรม 
(๙ ข้อ) และ
จรรยาบรรณตํารวจ (๖ 
ข้อ) ที่นํามาดําเนินการ 

10 ๑5 ประเมินผล 
และทบทวน 

ประเมินผล 
และทบทวน 

ประเมินผล 
และทบทวน 

บช.ศ./ 
จต. 

ทุกหน่วย 

๒.๒.๒ สร้างสื่อที่ใช้เผยแพร่
เรื่องราวที่ใช้เสริมสร้าง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ 

จํานวนข้อของจริยธรรม 
(๙ ข้อ) และ
จรรยาบรรณตํารวจ (๖ 
ข้อ) ที่นํามาดําเนินการ 

10 ๑5 ประเมินผล 
และทบทวน 

ประเมินผล 
และทบทวน 

ประเมินผล 
และทบทวน 

บช.ศ./ 
จต. 

ทุกหน่วย 

 2.๒.๓ สอดแทรกกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตํารวจ  
ในหลักสูตรการฝึกอบรม 

ร้อยละของจํานวน 
หลักสูตรที่ดําเนินการ 

60 70 80 100 100 
ประเมินผล 

บช.ศ./ 
รร.นรต. 

ทุกหน่วย 

 ๒.๒.๔ พัฒนากลไกการ
ตรวจสอบจากภายนอก
องค์กร  

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษา
วิเคราะห์
รูปแบบ 

จัดสร้างกลไก ดําเนินการ ดําเนินการ ประเมินผล จต. ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นทรัพยากรบคุคล 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ ๓  ระดบัความสําเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะองค์กรด้านเทคโนโลยี 
 
   กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

๓.๑ พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารด้าน
ทรัพยากร
บุคคล 

๓.๑.๑ จัดทําแผนพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ครอบคลุม 

ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําแผน
และดําเนินการ 

จัดทําแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

ประเมินผล 
และปรับปรุง 

สทส./ 
สกพ. 

ทุกหน่วย 

๓.๑.2 พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้าน
บุคลากรและใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

ระดับความสําเร็จ 
ของการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 

จัดทําแผน
เชื่อมโยงและทํา

ข้อตกลง 

ทดลองใช้งาน 
ใช้งานระบบ
เชื่อมโยง 

ใช้งานระบบ
เชื่อมโยงข้อมูล 

ใช้งานระบบ
เชื่อมโยงข้อมูล 

ประเมินผล 
และปรับปรุง 

สทส./ 
สกพ. 

ทุกหน่วย 

๓.๑.๓ พัฒนาการเก็บ
ข้อมูลและให้บริการข้อมูล
ด้านบุคลากรแก่
ข้าราชการตํารวจ  

ระดับความสําเร็จ 
ของการให้บริการ
ข้อมูล 

ตํารวจสามารถ
ตรวจสอบข้อมูล
ส่วนบุคคลพื้นฐาน
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

สามารถ
ตรวจสอบสิทธิ

กําลังพล 
และข้อมูลอื่น ๆ 

ให้บริการข้อมูล
ตามที่ร้องขอ 

ใช้งานต่อเนื่อง ประเมินผล 
และปรับปรุง 

สทส./ 
สกพ. 

ทุกหน่วย 

๓.๒ พัฒนา
ฐานข้อมูล
ทรัพยากร
บุคคล 

3.2.1 จัดเก็บข้อมูลและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากรให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละของข้อมูล
บุคลากรที่จัดเก็บ
ครบถ้วน 

80 85 95 100 100 สทส./ 
สกพ. 

ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ พฒันาการสรรหากําลังพลเชงิรกุ 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การใหบ้รกิารและการปฏบิตัิงานของตํารวจ  
 
   กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง)  
หน่วยปฏิบัติ 

๔.1 พัฒนาแผน
อัตรากําลัง  
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและการ
เปลี่ยนแปลง 

๔.๑.1 จัดทําและพัฒนา
แผนการสรรหากําลังพล
ทดแทน ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

จํานวนกําลังพล 
ที่ได้รับการสรรหา 
(นาย) 

- มีแผนกําลังพล 
- ปี ๕๗ - 6,800 
- ปี 58 - 4,๕00 

ปี 59 - 5,500 
ปี 60 - 5,500  

ปี 61 - 6,๕00 
ปี 62 - ๗,๕00 

ปี 63 - 7,๕00 
ปี 64 - 7,500 

ปี 65 - ๖,000 
ปี 66 - 4,500 

สกพ. ทุกหน่วย 

๔.๑.2 การขอรับ
สนับสนุนกําลังพล
ทดแทนอัตราที่ถูกยุบเลิก  

จํานวนกําลังพล 
ที่ได้รับเพิ่มเติม 

5,000 นาย 9,000 นาย 6,000 นาย 5,000 นาย - สกพ. ทุกหน่วย 

๔.๑.3 จัดทําแผนการ
ทดแทนเจ้าหน้าที่ทหาร
ในพื้นที่ความมั่นคง 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนและจัด
กําลัง 

มีแผนการทดแทน
เจ้าหน้าที่ทหาร 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

ประเมินผล 
ทบทวน 

สกพ. บช.ตชด.  
ภ.1 - 9 
ศชต. 

๔.๑.๔ เพิ่มขีด
ความสามารถการบริหาร
กําลังพลของหน่วยงาน
ระดับ บช./ภ.  
 
 
 
 
 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาการบริหาร
กําลังพล 

- มีแนวทางการ
พัฒนา 

- ดําเนินการตาม
แนวทาง 

ดําเนินการตาม
แนวทาง 

สํารวจปัญหา 
อุปสรรค 

ทบทวนแนวทาง 

ดําเนินการ 
ตามแนวทาง 

สํารวจปัญหา 
ทบทวนแนวทาง 

สกพ. ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง)  
หน่วยปฏิบัติ 

๔.2 พัฒนาระบบ
การสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล
เพื่อให้ได้ผู้ที่มี
สมรรถนะ
เหมาะสม 
เข้ารับราชการ
ตํารวจ 

๔.๒.1 พัฒนาระบบการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล
เชิงรุก  

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบการ
สรรหา 

ศึกษาวิเคราะห์ 
จัดทําแผนการ

พัฒนา 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย 

ระเบียบฯลฯ 

ดําเนินการตาม
แนวทางใหม่ 

ดําเนินการตาม
แนวทางใหม่ 

ประเมินผล 
ปรับปรุง 

บช.ศ./ 
รร.นรต. 

บช.ศ. 
รร.นรต. 
ภ.1 - 9 
ศชต. 

๔.2.๒ พัฒนาระบบการ
ทดสอบและกลั่นกรอง
บุคคลเพื่อให้ได้คนเก่ง 
คนดี และมีคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสม 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเครื่องมือ 

ศึกษาวิเคราะห์ 
จัดทําแผนการ
พัฒนาเครื่องมือ 
ทดสอบเครื่องมือ 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย 

ระเบียบ ฯลฯ 

ดําเนินการตาม
แนวทางใหม่ 

ดําเนินการตาม
แนวทางใหม่ 

ประเมินผล 
ปรับปรุง 

บช.ศ./ 
รร.นรต. 

บช.ศ. 
รร.นรต. 
ภ.1 - 9 
ศชต. 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการบริหารทรพัยากรบคุคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ ๕ ความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจต่อการบริหารงานบคุคล 
 
   กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

๕.1 ส่งเสริมการ
นําแนวคิด
สมรรถนะ 
(Competency) 
ของข้าราชการ
ตํารวจมา
ประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย  

๕.1.๑ กําหนดต้นแบบ
สมรรถนะ
(Competency)  
ของข้าราชการตํารวจ 
และพิจารณานํามาใช้
ประกอบการแต่งตั้ง
โยกย้าย 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําสมรรถนะ
ต้นแบบและนําไปใช้ 

มีสมรรถนะ
ต้นแบบครบถ้วน 
เผยแพร่ทําความ

เข้าใจ 

ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อ

นํามาใช้ 

นําสมรรถนะ
ต้นแบบมาใช้
ประกอบการ

แต่งตั้ง 

นําสมรรถนะ
ต้นแบบมาใช้
ประกอบการ

แต่งตั้ง 

ทบทวน 
และประเมินผล 

สกพ. ทุกหน่วย 

๕.2 พัฒนาระบบ
การแต่งตั้งตาม
ระบบคุณธรรม 
(Merit System) 
และสร้างเส้นทาง
การเติบโตทาง
อาชีพ  
(Career Path) 

๕.๒.1 ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง
เพื่อให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม 

ระดับความสําเร็จ 
ของการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ 

ศึกษาปัญหา 
จัดทําข้อเสนอ 
การแก้ไขปัญหา 

การแต่งตั้ง 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย 
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย  
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

ใช้กฎเกณฑ์ใหม่ ทบทวน 
และประเมินผล 

สกพ. ทุกหน่วย 

๕.๒.๒ จัดทําระบบ
เส้นทางการเติบโตทาง
สายอาชีพ  
(Career Path)  

ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําระบบ
เส้นทางการเติบโต 

ศึกษาวิเคราะห์ 
กฎหมาย ระเบียบ 
จัดทําเส้นทาง 
การเติบโต 

 
 

เผยแพร่ 
ให้ข้าราชการ
ตํารวจทราบ 

เผยแพร่ 
ให้ข้าราชการ
ตํารวจทราบ 

เผยแพร่ 
ให้ข้าราชการ
ตํารวจทราบ 

ทบทวน 
และประเมินผล 

สกพ./ 
สง.ก.ตร. 

ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

๕.๓ บริหาร 
กําลังพลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๕.๓.๑ ใช้การแต่งตั้ง
โยกย้าย การสั่งปฏิบัติ
ราชการเพื่อปรับเกลี่ย
กระจายกําลังพล 

ร้อยละคนครองต่อ
ตําแหน่งข้าราชการ
ตํารวจในหน่วยปฏิบัติ 

75 85 90 90 95 สกพ. ทุกหน่วย 

๕.3.2 ศึกษาทบทวน 
การเกษียณอายุราชการ 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาวิเคราะห์
จัดทําข้อเสนอ 

ศึกษาวิเคราะห์
จัดทําข้อเสนอ 

แก้ไข กฎ 
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

แก้ไข กฎ 
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

แก้ไข กฎ 
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

สกพ. ทุกหน่วย 

๕.๔ พัฒนาระบบ
และกระบวนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสู่
ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 

๕.๔.1 วิเคราะห์ทบทวน
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ระบบการประเมิน 
 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาวิเคราะห์
จัดทําข้อเสนอการ

ปรับปรุงการ
ประเมิน 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ
ข้อบังคับ 

ดําเนินการ
ประเมิน 

ดําเนินการ
ประเมิน 

ทบทวน สกพ. ทุกหนว่ย 

๕.๕ ปรับปรุง
ระบบเงินเดือน
และค่าตอบแทน
ด้านต่าง ๆ 

๕.๕.1 จัดทําแผนการ 
ขอปรับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนข้าราชการ
ตํารวจในระยะยาว 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ  

ศึกษาวิเคราะห์
จัดทําข้อเสนอ 

ศึกษาวิเคราะห์
จัดทําข้อเสนอ 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ
ข้อบังคับ 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ
ข้อบังคับ 

ทบทวน สกพ./ 
สงป. 

ทุกหน่วย 

๕.๕.2 การปรับปรุง 
เงินเพิ่มต่าง ๆ  

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ  

ศึกษาวิเคราะห์
จัดทําข้อเสนอ 

ศึกษาวิเคราะห์
จัดทําข้อเสนอ 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ
ข้อบังคับ 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ
ข้อบังคับ 

ทบทวน สกพ./ 
สงป. 

สง.ก.ตร. 

ทุกหน่วย 

๕.๖ ส่งเสริม
การบูรณาการมิติ
หญิงชาย 

๕.๖.1 การเพิ่มสัดส่วน
ข้าราชการตํารวจหญิง 
ในฝ่ายปฏิบัติการ 
 

ร้อยละของข้าราชการ
ตํารวจหญิงฝ่าย
ปฏิบัติการ 

2 3 5 8 10 สกพ. ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

 ๕.๖.2 ปรับปรุงพัฒนา
กฎ ระเบียบที่ส่งเสริม 
การใช้ศักยภาพของ
ตํารวจหญิง 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ
แก้ไขกฎระเบียบ 

ศึกษาวิเคราะห์
จัดทําข้อเสนอ 

แก้ไข กฎ 
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

แก้ไข กฎ 
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

แก้ไข กฎ 
ระเบียบ
ข้อบังคับ 

ทบทวน สกพ./ 
กมค. 

ทุกหน่วย 

 ๕.๖.3 เสริมสร้างความ
เข้าใจและทัศนคติยอมรับ
ในมิติหญิงชาย 

ร้อยละของเจตคติ 
ด้านความเสมอภาค
หญิงชายของตํารวจ 

70 75 80 85 90 สกพ./ 
สยศ.ตร. 

ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ พฒันาคณุภาพชีวิตขา้ราชการตาํรวจ  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ ๖ ความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต  
 
   กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

๖.1 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด้านการทํางาน 

๖.๑.๑ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการ
ทํางาน 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

70 75 80 85 90 สกบ. ทุกหน่วย 

๖.๑.๒ จัดหา ซ่อมแซม
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ 

ร้อยละของครุภัณฑ์ 
ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ เครื่องมือ
ที่มีอยู่และจัดหา 
ได้ตามกรอบ 

75 80 85 90 95 สกบ. ทุกหน่วย 

๖.๑.๓ ปรับปรุงระบบ
การให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายฯ 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาปัญหา 
จัดระบบ 

จัดทําข้อเสนอ
ขอแก้ไขระเบียบ

ดําเนินการ ดําเนินการ ประเมินผล 
และทบทวน 

กมค./ 
สง.ก.ตร. 

ทุกหน่วย 

๖.๑.4 กําหนดแนวทาง
เพื่อเปิดโอกาสให้
ข้าราชการตํารวจที่สูงวัย 
ได้ทํางานอย่างยืดหยุ่น  

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาปัญหา 
จัดระบบ 

จัดทําข้อเสนอ
ขอแก้ไขระเบียบ

ดําเนินการ ดําเนินการ ประเมินผล 
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 

๖.๒ พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด้านส่วนตัว 

๖.๒.1 จัดกิจกรรม 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพ 
 

ร้อยละข้าราชการ
ตํารวจที่ได้รับความรู้ 

30 50 70 80 90 รพ.ตร. ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

 ๖.๒.๒ จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพข้าราชการตํารวจ
เป็นประจํา และให้
คําปรึกษา แนะนํา 

ร้อยละข้าราชการ
ตํารวจที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

80 85 90 95 100 รพ.ตร. ทุกหน่วย 

 ๖.๒.๓ จัดกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาพ 
เป็นประจํา  

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีกิจกรรมเป็น
ประจํา 

80 85 90 95 100 รพ.ตร. ทุกหน่วย 

 ๖.๒.๔ จัดระบบเพื่อ
ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ตํารวจมีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง 

ร้อยละของข้าราชการ
ตํารวจที่จัดหาบ้านพัก
ได้ จากผู้ที่ต้องการ 

50 60 70 80 90 สกพ. ทุกหน่วย 

๖.๓ พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด้านสังคม 

๖.๓.๑ จัดกิจกรรม
สันทนาการฯ  

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีกิจกรรมเป็น
ประจํา 

80 85 90 95 100 สกพ. ทุกหน่วย 

๖.๔ พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ  

๖.๔.๑ ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนการเงินส่วน
บุคคลและการออม  

ร้อยละข้าราชการ
ตํารวจที่ได้รับความรู้ 

80 85 90 95 100 สกพ. ทุกหน่วย 

๖.๔.๒ จัดสวัสดิการเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในรูปแบบ
ใหม่ที่หลากหลาย  

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาปัญหา 
จัดระบบ 

จัดทําข้อเสนอ
ขอแก้ไขระเบียบ

ดําเนินการ ดําเนินการ ประเมินผล 
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 

๖.๔.๓ จัดสวัสดิการ 
แบบยืดหยุ่น (Flexible 
Benefit) 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาปัญหา 
จัดระบบ 

จัดทําข้อเสนอ
ขอแก้ไขระเบียบ

ดําเนินการ ดําเนินการ ประเมินผล 
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

๖.๕ สร้างกลไก
การจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการ
ตํารวจ  

๖.๕.๑ ขอแก้ไข
พระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติฯ กําหนด
บทบาทด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาปัญหา 
ประโยชน์ 
ที่จะได้รับ 

จัดทําข้อเสนอ 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย 

 

เสนอขอแก้ไข
กฎหมาย 

 

ดําเนินการ ประเมินผล 
และทบทวน 

สกพ./ 
กมค. 

ทุกหน่วย 

๖.๕.๒ จัดตั้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิ 
กําลังพล สวัสดิการ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาปัญหา 
จัดระบบ 

จัดทําข้อเสนอ
ขอแก้ไขระเบียบ

ดําเนินการ ดําเนินการ ประเมินผล 
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 

๖.๕.๓ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ข้าราชการตํารวจ 

ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

ศึกษาปัญหา 
จัดระบบ 

จัดทําข้อเสนอ
ขอแก้ไขระเบียบ

ดําเนินการ ดําเนินการ ประเมินผล 
และทบทวน 

สกพ. ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ สร้างศกัยภาพตํารวจสูค่วามเปน็มืออาชพี  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรท์ี่ ๗ ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การใหบ้รกิารและการปฏบิตัิงานของตํารวจ  
 
   กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และหน่วยรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

๗.1 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
ตามตัวแบบ
สมรรถนะ 
(Competency) 
ข้าราชการ
ตํารวจ 

๗.1.๑ นําตัวแบบ
สมรรถนะ 
(Competency)  
มาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและหลักสูตร 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนพัฒนา
หลักสูตร และการ
ดําเนินการตามแผน 

จัดทําตัวแบบ
สมรรถนะเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

ปรับปรุง
หลักสูตร 
และระบบ 
การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

นําแผน 
สู่การปฏิบัติ 

นําแผน 
สู่การปฏิบัติ 

ประเมินผล 
และทบทวน 

บช.ศ./ 
รร.นรต. 

ทุกหน่วย 

๗.๑.๒ จัดทําคําขอ
งบประมาณค่าใช้จ่าย 
ในการผลิตและฝึกอบรม
ของข้าราชการตํารวจ  

ร้อยละงบประมาณ
การพัฒนาบุคลากร 
กับงบรายจ่าย ตร. 

1 1.5 2 2.5 3 สงป./ 
บช.ศ., 
รร.นรต. 

ทุกหน่วย 

๗.2 พัฒนา
ภาวะผู้นํา 
และสร้างผู้นํา 
ที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๗.๒.1 จัดทําหลักสูตร
และองค์ความรู้ที่สามารถ
พัฒนาภาวะผู้นําอย่าง
ต่อเนื่อง  

ร้อยละข้าราชการ
ตํารวจระดับผู้บริหาร 
ที่ได้รับการพัฒนา 

70 75 80 85 90 บช.ศ. ทุกหน่วย 

7.2.2 กําหนดแผน
เตรียมผู้สืบทอดตําแหน่ง 
(Successor Plan) 

ระดับความสําเร็จ 
การจัดทําแผนและ
ดําเนินการ 

ศึกษาวิเคราะห์ 
จัดทําแผนเตรียม
ผู้สืบทอดตําแหน่ง 

 
 
 

ดําเนินการ
พัฒนาผู้นํา 

ดําเนินการ
พัฒนาผู้นํา 

ดําเนินการ
พัฒนาผู้นํา 

ประเมินผล 
และทบทวน 

บช.ศ. ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

๗.๓ พัฒนาขีด
ความสามารถ
ตํารวจให้พร้อม
รับโลกยุคใหม่ 

๗.๓.๑ เพิ่มหลักสูตรหรือ
เนื้อหาการฝึกอบรมหรือ
จัดกิจกรรมพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษฯ 

ร้อยละข้าราชการ
ตํารวจระดับผู้บริหาร 
ที่ได้รับการพัฒนา 

70 75 80 85 90 บช.ศ. ทุกหน่วย 

๗.3.2 จัดหา
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม
ให้แก่ข้าราชการตํารวจ  

จํานวนทุนการศกึษา
ต่างประเทศ 

8 10 12 16 16 สกพ./ 
ตท. 

ทุกหน่วย 

๗.3.3 แสวงหา
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม  
ดูงาน จากหน่วยงาน
ภาคเอกชน  

จํานวนทุนการศกึษา 
ฝึกอบรม ดูงาน  

5 10 15 20 25 สกพ./ 
ตท. 

ทุกหน่วย 

๗.3.4 ดําเนินการพัฒนา
ข้าราชการตํารวจด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

ร้อยละข้าราชการ
ตํารวจที่ได้รับการ
พัฒนา 

70 75 80 90 100 บช.ศ. ทุกหน่วย 

๗.3.5 ปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีการดําเนินการ 

80 85 90 95 100 บช.ศ. ทุกหน่วย 

๗.4 สร้างองค์
ความรู้ด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

๗.4.1 จัดทํางานวิจัย 
ด้านทรัพยากรบุคคล   

จํานวนงานวิจัย 1 2 3 5 7 สยศ.ตร./ 
สกพ. 

ทุกหน่วย 
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ 
57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 ฝอ.เจ้าภาพ 

(หลัก/รอง) 
หน่วย
ปฏิบัติ 

๗.5 พัฒนา
ศักยภาพ
ข้าราชการ
ตํารวจเพื่อเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

๗.5.๑ จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนและ
ดําเนินการตามแผน 

จัดทําตัวแบบ
สมรรถนะเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

ทําแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ตามหลัก
สมรรถนะ 

นําแผน 
สู่การปฏิบัติ 

นําแผน 
สู่การปฏิบัติ 

ประเมินผล 
ทบทวน 

บช.ศ./ 
รร.นรต. 

ทุกหน่วย 

7.5.2 สร้างองคค์วามรู้
ประเทศอาเซียนที่จําเป็น
สําหรับข้าราชการตํารวจ 

ระดับความสําเร็จ 
ของการสร้างองค์
ความรู้ 

ศึกษาข้อมูล 
จัดทําเอกสาร 
คู่มือแจกจ่าย 

จัดทําเอกสาร 
คู่มือแจกจ่าย 

ทบทวน 

ทบทวน 
ปรับปรุงเนื้อหา 

ทบทวน 
ปรับปรุงเนื้อหา 

ประเมินผล บช.ศ./ 
รร.นรต. 

ทุกหน่วย 

๗.6 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่
ตํารวจในการ
เผชิญเหตุ 

7.6.๑ ปรับปรุงระบบ
วิธีการฝึกอบรมทาง
ยุทธวิธีตํารวจแต่ละ 
สายงาน 

ร้อยละข้าราชการ
ตํารวจฝ่ายปฏิบัติการ
ที่ได้รับการพัฒนา 

70 75 80 85 90 บช.ศ. ทุกหน่วย 

๗.6.2 สร้างองคค์วามรู้
เกี่ยวกับหลักการและ 
แนวทางการใช้ดุลยพินิจ
ในการปฏิบัติงานพัฒนา
เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จ 
ของการพัฒนาคู่มือ 

ศึกษา 
และรวบรวม 
จัดทําคู่มือ 

ใช้คู่มือ 
ทบทวน 

ใช้คู่มือ 
ทบทวน 

ใช้คู่มือ 
ทบทวน 

ใช้คู่มือ 
ทบทวน 

รร.นรต. ทุกหน่วย 
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9.  แนวทางการบรหิารจัดการยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิตั ิ

 การจะบรรลุวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. 2557 - 2566 จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล อย่างไร 
ก็ตาม การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาอุปสรรคบางประการที่อาจทําให้ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดได้ อาทิเช่น  
 ๑) หน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่เห็นความสําคัญของการกําหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว เพ่ือเป็นแนวทางและ
เป้าหมายการพัฒนา สร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดแรงผลักดันเชิงนโยบาย 
 ๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เน้นงานเอกสาร การรายงานที่ทําให้เพ่ิมงานธุรการ ทําให้เกิดการ
ต่อต้านจากหน่วยงานในสังกัด และขับเคลื่อนโดยไม่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง 
 ๓) กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการในยุทธศาสตร์ไม่มีวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน ทําให้ยากต่อการ
แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 ๔) การกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ ไม่เช่ือมโยงกับกระบวนการจัดทํา
งบประมาณประจําปี ทําให้ยุทธศาสตร์ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ๕) ขาดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเจ้าภาพที่ชัดเจน ไม่มีการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์จากหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 ๖) ไม่มีการกํากับติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก ที่น่าจะได้ผลที่แม่นตรง รวมท้ังการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 
อย่างจริงจัง 
 จากปัญหาดังกล่าว ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566 ให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงได้กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังน้ี 
 9.๑ ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบทบาทในการขับเคลื่อน 
  9.1.1 ผู้บริหารระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เน่ืองจากการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นปัจจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร
ระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  จึงเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญอย่างย่ิง ผู้บริหารของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ จะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันในระดับนโยบาย ติดตามกํากับดูแลการขับเคลื่อน 
  9.๑.๒ ฝ่ายอํานวยการเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ได้แก่ หน่วยงานฝ่ายอํานวยการ 
ในระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทั้งฝ่ายอํานวยการที่รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การผลิต 
และพัฒนาข้าราชการตํารวจ ด้านงบประมาณ ด้านส่งกําลังบํารุง หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่กําหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดรายละเอียดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กําหนดแนวทางและ
รายละเอียดการขับเคลื่อนในแต่ละกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  9.๑.๓ หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทุกหน่วยงานภายในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ จะเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด รวมท้ังการสนับสนุนด้านข้อมูลให้แก่ 
ฝ่ายอํานวยการเจ้าภาพ เพ่ือดําเนินการด้วย 
  9.๑.๔ ฝ่ายอํานวยการด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วย หน่วยผลิตและฝึกอบรมข้าราชการ
ตํารวจ ทั้งในระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยระดับกองบัญชาการ/ภาค จะมีบทบาทสําคัญในการ



 

 

63 

 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023)  

ประสานงานระหว่างฝ่ายอํานวยการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด 
รวมทั้งการประสานงาน สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้อง การทําความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล 
  9.๑.๕ ส่วนราชการอ่ืน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินภายนอก การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําเป็นต้องมีการประสานกับส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล 
สถาบันการศึกษา องค์กร ที่อาจทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอก เพ่ือให้คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนข้อมูล 
หรืองานทางวิชาการ ซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนรองรับ 
 9.๒ วิธีการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  9.๒.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญ
และพร้อมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  
   - ประชุมเพ่ือช้ีแจงให้หน่วยระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และฝ่ายอํานวยการท่ีรับผิดชอบมีความเข้าใจยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ความ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และนโยบายการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
รวมทั้งการสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและจัดทําแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ 
   - จัดทําสื่อเผยแพร่ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาฉบับย่อให้ผู้เก่ียวข้อง
สามารถเข้าใจได้ง่าย เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นพับ เว็บไซต์ เครือข่ายสื่อสังคม (Social Network) 
เป็นต้น 
  9.๒.๒ สร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เน่ืองจากยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประกอบด้วยหลายประเด็นยุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์จํานวนมากซึ่งเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน การ
ขับเคล่ือนจึงจําเป็นต้องมีกลไกให้หน่วยต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในการขับเคล่ือน จึงมีแนวทางการ
สร้างกลไกการขับเคลื่อนดังน้ี 
   - สร้างกลไกในลักษณะคณะกรรมการ คณะทํางานย่อย โดยมอบหมายให้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินการในแต่ละเรื่อง  
   - กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การติดตามกํากับดูแล เป็นวงรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในแต่ละเรื่อง  
   - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายอํานวยการอ่ืน หน่วย
ปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละเรื่อง 
  9.๒.๓ สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของแต่ละส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ทําให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ด้วยการดําเนินการ ได้แก่  
   - จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่จําเป็นสําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   - จัดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในหน่วยงาน 
   - จัดหางานวิจัยหรือข้อมูลทางวิชาการท่ีสามารถนํามาใช้ในการดําเนินการตาม
แนวทางและกลยุทธ์ต่าง ๆ  
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   - จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นมาสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบ ลดงานเอกสารในการ
รายงาน 
   - เปิดโอกาสให้หน่วยราชการหรือภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์  
  9.2.4 การติดตามและประเมินผล ให้ความสําคัญทั้งการติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดในแต่ละกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ และการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ 
ของยุทธศาสตร์ โดยใช้การประเมินภายในองค์กร และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
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ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานกังานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ 
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023) 

แผนภูมิที่ 6 : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566 ไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ผู้บริหารระดับ ตร.

ฝ่ายอํานวยการเจ้าภาพหลัก/
เจ้าภาพรอง

หน่วยงานในสังกัด ตร.

ส่วนราชการอื่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินภายนอก

บทบาทในการขับเคลื่อน

ผลักดันเชิงนโยบาย
ติดตาม กํากับดูแลการขับเคลื่อน

กําหนดรายละเอียด เป็นศูนย์กลาง
ประสานงาน ดําเนินการ

ดําเนินการตามแนวทางขับเคลื่อน
สนับสนุนการขับเคลื่อน ข้อมูล

ประสานงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา
สนับสนุนข้อมูล งานวิชาการ

วิธีการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

ทําความเข้าใจยุทธศาสตร์
• จัดประชุม สัมมนา 
• จัดทําสื่อเผยแพร่ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา

สร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
• สร้างกลไก/ขั้นตอนวิธีการ/เครื่องมือ เช่น ตั้งคณะกรรมการ 

คณะทํางานย่อย แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
การมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยเกี่ยวข้อง

• สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยต่าง ๆ 

การตดิตามและประเมินผล 
• ประเมินภายใน และผู้ประเมินภายนอก

สร้างสภาวะแวดล้อมทีส่นบัสนนุ
• จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช้
• สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
• งานวิจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
• เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล การรายงานที่ลดเอกสาร 
• เปิดองค์กรและให้มีการมีส่วนร่วมจากภายนอก 

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ไปสู่การปฏิบัติ

ฝ่ายอํานวยการด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วย
หน่วยผลิตและฝึกอบรมของ ตร., บช./ภ. 

ประสานงานระหว่าง ตร. กับหน่วย
ดําเนินการขับเคลื่อน สนับสนุนข้อมูล

 


