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ส่วนที่ ๓

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
- ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงควำมเข็มแข็งด้ำนกำรบริหำรและกำรศึกษำสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
- ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้ำงคุณค่ำของหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
- ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงเครือข่ำยหรือกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำย
- ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนำกำรศึกษำของตำรวจ
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ส่วนที่ 4

แผนกำรฝึกอบรมประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560

3๒

-๑-

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนำยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาของ ศฝร.ภ.๒ เป็นแผนพัฒนา ๓ ปี เพื่อนาไปสู่การ
พัฒ นา โดยมีหลั กที่ว่าภายใต้ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนามากกว่าหนึ่งแนวทาง
และแนวทางหนึ่ง ๆ จะมีกิจกรรม/โครงการมากหนึ่งกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้บรรจุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
กาหนดไว้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรมนั้น ๆ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
๑.๒.๑ เพื่อ แสดงความสั ม พัน ธ์แ ละเชื่อ งโยงแผนยุ ทธศาสตร์ การศึ ก ษาและการจั ดแผน
งบประมาณประจาปีของหน่วย
๑.๒.๒ เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่ว งปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๓เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะนาไปปฏิบัติได้ทันที
๑.๓ ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผน แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนและยุทธศาสตร์
การศึกษา และการเสนอขออนุมัติจัดทาแผนพัฒนาสามปี ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน
ให้ทราบถึงแนวทางในการดาเนินการ วิธีการ และบทบาทหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา กาหนดแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาของต ารวจภู ธ รภาค ๒ และของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา
ความต้องการ เพื่อเสนอต่อหน่วยที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ระดมความคิดเห็ น เพื่อพิจารณาคัดเลื อก
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๓ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

-๒ก าหนดประเด็ น หลั ก การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
และจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการพัฒนาทั้งปริมาณและ
คุณภาพ
ขั้นตอนที่ ๔ กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา และจัดทา
โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ ๕ จัดทารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา กาหนดเป้ าหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๖ จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอขออนุมัติ
๑.๔ ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำ
๑.๔.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔.๒ เพื่อการบริหารงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑.๔.๓ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
๑.๔.๔ เพื่อสร้างมาตรการการศึกษาและการใช้งบประมาณประจาปีของหน่วยอย่างคุ้มค่า
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ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒

๑.๒

ที่ตั้ง

เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้ำนสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

๑.๓

ปีที่ให้ข้อมูล

พ.ศ.๒๕60

๑.๔

ประวัติศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๒

ศู น ย์ ฝึ ก อบรมต ำรวจภู ธ รภำค ๒ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณเขำน้ อ ย ถนนสุ ขุ ม วิ ท ต ำบลบ้ ำ นสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกองค์กำรยูซอม เดิมชื่อว่ำ
“โรงเรียนตำรวจภูธร ๒” ได้เปิดฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๑๑
จนถึงปัจจุบัน
สำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรที่กรมตำรวจได้จัดสร้ำงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ ขึ้นนั้น
เนื่องจำกในวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๑๐ พลตำรวจโท สงวน จิตตำลำน ผู้บัญชำกำรศึกษำในขณะนั้น
กับเจ้ำหน้ำที่หน่วยยูซ่อมประจำกองบัญชำกำรศึ กษำ คือ มร.เจ รัสเซลล์ และ มร.สเวียร์เอช.สันต์ ได้มีดำริ
ร่วมกันที่จะก่อสร้ำงโรงเรียนตำรวจภูธรประจำเขต ๒ ขึ้นในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อผลิตกำลังตำรวจสนอง
ควำมต้องกำรของกรมตำรวจให้ทันกับควำมจำเป็น แต่ขณะนั้น ยังไม่มีกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรกรมตำรวจ
กำหนดให้เป็นเอกเทศได้ จึงได้เสนอกรมตำรวจ ขอแบ่งอัตรำจำกโรงเรียนตำรวจภูธร ๓ จังหวัดลำปำงเดิม
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นตำรวจภูธร ๕) จำนวน ๓ กองร้อย คือ กองร้อยที่ ๔,๕ และ ๖ มำเปิดดำเนินกำรที่
จังหวัดชลบุรีโดยใช้ชื่อว่ำ “โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ (ชลบุรี)” สำหรับที่ดินที่ใช้สำหรับเป็นสถำนที่ก่อสร้ำง ศูนย์
ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ นั้น เป็นที่ดินรำชพัสดุของกรมตำรวจ ซึ่งประกำศเป็นที่ดินเพื่อประโยชน์ของ
กิจกำรตำรวจ ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตหวงห้ำมที่ดินในท้องที่ตำบลบ้ำนสวน อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ.๒๔๘๓ ตรำไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภำคม พ.ศ.๒๔๘๓ แต่เดิม ผบก.ภ.เขต ๒ (พลตำรวจโท เทพ ศุภ
มิตร) จึงได้แบ่งที่ดิน จำนวน ๑๔๕ ไร่โดยประมำณ และอำคำรบำงส่วนในที่ดินของ บก.ภ.เขต ๒ ให้เมื่อวันที่
๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๑๐ จึงได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่รำชกำรขึ้น เตรียมไว้สำหรับรองรับ
อัตรำกำลัง ๖ กองร้อย โดยใช้เงินทุนสมทบตำมโครงกำรช่วยเหลือของยูซ่อม และเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ.
๒๕๑๖ กรมตำรวจได้เปลี่ยนชื่อจำก “โรงเรียนตำรวจภูธร ๓ (ชลบุรี)” เป็น “โรงเรียนตำรวจภูธร ๒” เพื่อให้
ตรงกับ บก.ภ.เขต ที่โรงเรียนพลตำรวจแห่งนี้ตั้งอยู่
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ต่ อ มำ ได้ มี พ ระรำชกฤษฎี ก ำแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรเป็น กองบังคับกำร หรือส่ วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ในสำนักงำนตำรวจ
แห่ ง ชำติ พ.ศ.๒๕๔๘ ยกเลิ ก ส่ ว นรำชกำรเดิ ม ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรกรมต ำรวจ
กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นผลให้ “โรงเรียนตำรวจภูธร ๒”เปลี่ยนชื่อเป็น
“ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒”และขึ้นสำยกำรบังคับบัญชำของตำรวจภูธรภำค ๒ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
๓๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๔๘ ต่อมำได้มีพระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกองบังคับกำร หรือส่วนรำชกำรอื่นในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ทำให้ศูนย์
ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ ได้รับกำรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำระดับกองบังคับกำร โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ มีภำรกิจในกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมแบ่งเป็น
๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ๑จัดกำรศึกษำและฝึกอบรมบุคคลภำยนอก เพื่อเข้ำรับรำชกำรตำรวจ
( Pre-service Training )
ลักษณะที่ ๒จัดกำรศึกษำ พัฒนำและเพิ่มพูนควำมรู้ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้กับข้ำรำชกำร
ตำรวจประจำกำร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนหรือจะไปปฏิบัติ
(In-service Training )
นอกจำกนี้ ยังมีภำรกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ในกำรจัดกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่ำง ๆ ทำงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ ได้ดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยเสร็จ
สิ้น ทุกประกำร
๑.๕ ปรัชญาองค์กร ( Organization philosophy )
๑. เป็นองค์กรที่ได้รับควำมเชื่อมั่นและศรัทธำ
๒. สร้ำงควำมเป็น “มืออำชีพ” ในวิชำชีพตำรวจ
๓. พัฒนำและเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๑.๖ พันธกิจ(Mission)
๑. ผลิตและพัฒนำบุคลำกรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๒. บริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ ตำมระเบียบแบบแผนหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนำ
หลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอน
๓. ให้บริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ประชำชน ชุมชน รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน
๔. ส่งเสริมท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
๕. บริหำรและจัดกำรองค์กรด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี

-5๑.๗ วิสัยทัศน์ ( Organization vision )
“ผลิตและพัฒนำข้ำรำชกำรตำรวจ สู่ควำมเลิศในวิชำชีพ เพื่อรับใช้ประชำชน”
๑.๘ ค่านิยมหลักขององค์กร( Core Value)
ควำมรู้ คุณธรรม สำกล
๑.๙ อัตลักษณ์(Identity)
วินัยดี มีจิตสำธำรณะ
๑.๙ วัตถุประสงค์
๑. ผลิตข้ำรำชกำรตำรวจที่มีประสิทธิภำพทั้งด้ำนคุณภำพ คุณธรรม และจริยธรรม ออกไปพิทักษ์รับ
ใช้ประชำชน
๒. อบรม เพิ่มพูนควำมรู้ และพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรตำรวจให้ทันยุค
ทันสมัย
๓. กำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรรวมถึงบูรณำกำร
กำรดำเนินงำนร่วมกับสถำบัน และองค์กรอื่นๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน สังคม และชุมชน
๑.๑๐ ยุทธศาสตร์ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ ได้นำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของตำรวจภูธรภำค ๒ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๕ มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรกำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕๕ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้.-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.๑ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเกิดผลสัมฤทธิ์
๑.๒ มีระบบและกระบวนงำนที่ตอบสนองนโยบำยรัฐบำลที่มีประสิทธิภำพ
๑.๓ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสำรสนเทศที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
บุคลำกรและผู้บริหำร
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
๒.๑ สังคมและประชำชนเชื่อมั่นต่อองค์กำรตำรวจ
๒.๒ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน
๒.๓ มีกระบวนงำนที่โปร่งใสมีมำตรฐำน

-๖๒.๔ บุคลำกรและหน่วยงำนมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบกำรฝึก ยำนพำหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
โดยกำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้
๓.๑ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เครือข่ำยภำครัฐ และภำคเอกชน ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำและฝึกอบรม
๓.๒ กฎหมำย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เครือข่ำยภำครัฐและภำคเอกชน
๓.๓ หน่วยงำนและบุคลำกรนำแนวคิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เครือข่ำยภำครัฐ และภำคเอกชน
มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรม
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข็มแข็งในการบริหาร
โดยกำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้.๔.๑ กำรบริหำรโดยยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๔.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผูร้ ับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรงำน
๔.๓ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
๔.๔ ข้ำรำชกำรตำรวจมีสมรรถนะสูงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และนำระบบ เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร
๑.๑๑ แนวทางการปฏิบัติราชการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
๑. เทิดทูนและพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑) รณรงค์ เทิดทูนสร้ำงควำมตระหนักในพระมหำกรุณำธิคุณและจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๒) เฝ้ำระวัง ตรวจสอบและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกระทำผิดในกำรละเมิดสถำบันทุกด้ำน
รวมทั้งกำรกระทำผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต และดำเนินคดีโดยเด็ดขำด
๓) ส่งเสริมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
๒. ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม
๑) กำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นมืออำชีพ และมีคุณธรรม
เพื่อไปปฏิบัติหน้ำที่ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม พิทักษ์รับใช้ประชำชน
๓. ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด
๑) กำรให้บริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับยำเสพติดแก่เยำวชน
๒) ดำเนินกำรฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพและผู้ติดยำเสพติดที่สมัครใจเข้ำสู่ระบบ
กำรบำบัด
๔. ด้ำนอำนวยควำมยุติธรรม
๑) จัดกำรศึกษำโดยมีกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรตำรวจ
ให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีจิตสำนึกในกำรอำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม

-๗๕. ด้ำนกำรบริกำรและช่วยเหลือประชำชน
๑) ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของพื้นที่ให้บริกำร
๒) บริหำรและพัฒนำบุคลำกรโดยเน้นกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่ำนิยม และสร้ำงจิตสำนึกใน
กำรให้ บ ริ ก ำร โดยก ำหนดเป็ น ค่ ำ นิ ย มร่ ว มกั น ในกำรบริ ก ำรที่ ดี แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก ำร และมี บุ ค ลิ ก ภำพที่ ดี
มีกิริยำมำรยำทและกำรใช้คำพูดต่อประชำชนผู้รับบริกำรเป็นอย่ำงดี
๓) จัดทำโครงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ชุมชน
๔) เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และกำรพัฒนำกำลังพลให้สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพทัดเทียมกับส่วนรำชกำรอื่น
๖. ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงและกิจกำรพิเศษ
๑) ดำเนินกำรตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติทุกโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เต็มกำลังควำมสำมำรถ รวมทั้งให้ควำมร่วมมือกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำรพระรำชดำริที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
๒) ให้กำรสนั บสนุนกำรพัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกรในกำรรักษำควำมปลอดภัยบุคคล
สำคัญและสถำนที่ รวมทั้งกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ในกรณีมีเหตุกำรณ์วิกฤติ และกำรชุมชนเรียกร้อง
๓) จั ด ท ำแผนช่ ว ยเหลื อ และแนวทำงกำรปฏิ บั ติ ที่ ดี ชั ด เจนโดยพั ฒ นำควำมพร้ อ มของ
หน่วยงำนข้ำรำชกำรตำรวจ และวัสดุอุ ปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรช่วยเหลือประชำชนในด้ำนบรรเทำสำ
ธำรณภัย ควบคู่ไปกับงำนชุมชนและมวลชลสัมพันธ์ เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และทันต่อเหตุกำรณ์
๗. ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
๑) ศึกษำ ทำควำมเข้ำใจทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมยุทธศำสตร์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
ภำค ๒ และข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด และกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วย
๘. ด้ำนกำรบริหำร
๑) ศึกษำทำควำมเข้ำใจทิศทำงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมยุทธศำสตร์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
ภำค ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ และขยำยยุทธศำสตร์ไ ปสู่แผนกำรปฏิบัติของแต่ละหน่วยให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม
โดยสำมำรถเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่นอย่ำงมีมำตรฐำนและเป็นสำกล
๒) จัดทำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนว
ทำงกำรปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของศู น ย์ ฝึ ก อบรมต ำรวจภู ธ รภำค ๒
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๓) วำงระบบกำรจัดหำอำคำรสถำนที่ ที่ดิน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์
ให้เหมำะสม เพียงพอ ทันสมัย สอดคล้องกับสภำวกำรณ์และมีควำมโปร่งใส รวมทั้งกำหนดมำตรกำรกำรใช้
เครื่องมือต่ำง ๆ ที่มีอยู่ ให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรฝึกอบรม เพื่อให้กำรทำงำนของกำลังพลเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด
๔) กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรให้มีควำมคุ้มค่ำและสำมำรถตรวจสอบได้
๕) จัดทำแผนกำรจัดสวัสดิกำรของกำลังพลในด้ำนต่ำง ๆ ให้เพียงพอ เหมำะสม รวมทั้งมีกำร
บริหำรจัดกำรที่รวดเร็ว มีประสิทธิภำพให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงสมบูรณ์

-๘๑.๑๒ สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๒
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ ๑๔๕ไร่ ภำยในบริเวณ ประกอบด้วย อำคำร
สถำนที่ ดังต่อไปนี้.อำคำรที่ทำกำรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ จำนวน ๑ หลัง
ประกอบด้วย.– ห้องผู้บังคับกำร
จำนวน ๑ ห้อง
– ห้องรองผู้บังคับกำร
จำนวน ๒ ห้อง
– ห้องฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ
จำนวน ๑ ห้อง
– ห้องฝ่ำยอำนวยกำร(ธุรกำร)
จำนวน ๑ ห้อง
– ห้องฝ่ำยอำนวยกำร(กำรเงินและงบประมำณ) จำนวน ๑ ห้อง
– ห้องสมุด
จำนวน ๑ ห้อง
– ห้องประชุมเล็ก
จำนวน ๑ ห้อง
อำคำรเรียนรวม ๖ ชั้น
ประกอบด้วย.– ห้องประชุมจุฑำนนท์ ควำมจุ ๗๐๐ ที่นั่ง
– ห้องเรียนอำคำรเรียนรวม ควำมจุ ๑๐๐ ที่นั่ง
อำคำรฝ่ำยปกครองและกำรฝึก
อำคำรกองร้อยฝึกอบรมควำมจุ ๑๒๐ ที่นั่ง พร้อมที่พัก
อำคำรหมวดรักษำกำรณ์
อำคำรเรือนพยำบำล
อำคำรพลำธิกำร
อำคำรหมวดยำนพำหนะ
อำคำรสูทกรรม
อำคำรร้ำนค้ำสวัสดิกำร
โรงฝึกยุทธวิธี
โรงฝึกยูโด
สนำมยิงปืนระบบ N.R.A.
บ้ำนพักข้ำรำชกำรตำรวจชั้นสัญญำบัตร
บ้ำนพักข้ำรำชกำรตำรวจชั้นประทวน
อำคำรแฟลตที่พักสำหรับข้ำรำชกำรตำรวจ

จำนวน ๑ หลัง
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑
๑๔
๑
๖
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๙
๑๓
๑

ห้อง
ห้อง
หลัง
กองร้อย
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
หลัง
หลัง
หลัง (๓๐ ห้อง)

-๙๑.๑๓ โครงสร้างองค์กรศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๒
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ เป็นหน่วยงำนในสังกัดกองบัญชำกำรตำรวจภูธรภำค ๒ โดยใน
ส่วนของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒ แบ่งกำรบริหำรออกเป็น ๓ กองกำกับกำร และ ๑ กลุ่มงำน ดังนี้.๑. ฝ่ำยอำนวยกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ
งำนประชำสัมพันธ์ งำนบริหำรงำนบุคคล งำนยุทธศำสตร์และแผน งำนวินัย งำนสวัสดิกำร
งำนงบประมำณงำนกำรเงินและพัสดุ งำนโภชนำกำร งำนสื่อสำร งำนรักษำกำรณ์ และงำนอื่นๆ
ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรปกครองบังคับบัญชำดูแล
นักเรียนนำยสิบตำรวจและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ และงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย
๓. ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริกำรกำรศึกษำและฝึกอบรม
งำนทะเบียนและวัดผล งำนผลิตเอกสำรตำรำและสื่อกำรเรียนกำรสอน งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและห้องสมุด และงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๔. กลุ่มงำนอำจำรย์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนวิชำกำร งำนสอน งำนวิจัยและ
พัฒนำกำรศึกษำ งำนอำจำรย์พิเศษ และงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

- ๑๐ -

แผนที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๒
หมู่ที่ ๘ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สนาม
N.R.A

- ๑๑ -

ผังโครงสร้างตารวจภูธรภาค ๒

ตารวจภูธรภาค ๒

ตารวจภูธรจังหวัด
๘แห่ง

กองบังคับการ

ศูนย์สืบสวนสอบสวน

อานวยการ
ตารวจภูธรภาค ๒

ตารวจภูธรภาค ๒

ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
ภูธรภาค ๒

ผังโครงสร้างองค์กรศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๒

ตำรวจภูธรภำค ๒

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๒

ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายปกครองและการฝึก

กลุ่มงานอาจารย์

- ๑๒ ผู้บังคับบัญชาในสังกัด ศฝร.ภ.2

พ.ต.อ.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล
รรท.ผบก.ศฝร.ภ.2
โทรศัพท์ :081-901-6786
รรท. ผบก.ศฝร.ภ.๒

ว่าง

พ.ต.อ.นวพล กันคล้อย
รอง ผบก.ศฝร.ภ.๒
โทรศัพท์ :085-715-5699

พ.ต.อ.ณัฏฐ์ สุวรรณวัฒนะ
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.๒
โทรศัพท์ : 086-912-4040

พ.ต.อ.ประพาส อินตา
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๒
โทรศัพท์ :090-923-5999

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๒

พ.ต.ท.สินาท โสตถิปิณฑะ
กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๒
โทรศัพท์ :095-112-459

พ.ต.ท. วัชเรศร์ น้อยประดิษฐ์
รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.๒
โทรศัพท์ :081-862-5151

- ๑๓ -

สถานภาพกาลังพล ศฝร.ภ.2

- ๑๔ -

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการพัฒนาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ที่๑.๑ สถำบันกำรศึกษำและอบรมของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้รับกำรยอมรับสูงขึ้น
งบประมำณ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
๑ โครงกำรปรับปรุงอำคำรที่พัก
๑. เพื่อจัดหำอำคำรที่พักสำหรับผู้ - อำคำรที่พักที่เพียงพอและ
√
√ - อำคำรที่พักที่สำมำรถรองรับผู้
สำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้เพียงพอกับ เหมำะสมกับปริมำณผู้เข้ำ
เข้ำรับกำรศึกษำอบรมได้อย่ำง
จำนวนผู้ศึกษำอบรม
รับกำรฝึกอบรม
เพียงพอ
๒. ทดแทนอำคำรที่พักที่ชำรุด
๒

โครงกำรจัดหำอำคำรบ้ำนพัก
๑. เพื่อทดแทนอำคำรบ้ำนพักที่
สำหรับข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด ชำรุด
๒. เพื่อให้เพียงพอสำหรับ
ข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด

- อำคำรแฟลต ๕ ชั้น
จำนวน ๑ หลัง

๓

โครงกำรปลูกป่ำ

- พื้นที่โดยรอบ ศฝร.ภ.๒,
รอบอำคำร

๑. จัดทัศนียภำพภำยใน ศฝร.ภ.๒
ให้สวยงำมน่ำอยู่
๒. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่
ข้ำรำชกำรตำรวจและประชำชน
ใกล้เคียง

√

√

√

√

√

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝอ.

- ข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัดมีที่
พักที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
เพื่อทดแทนอำคำรที่ชำรุด

ฝอ.

- ทัศนียภำพที่สวยงำนภำยใน
หน่วย
- เป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้มำใช้
บริกำร

ฝอ.

- ๑๕ ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
๔ โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องสมุด ๑. เพื่อให้มีห้องสมุดที่มีสภำพที่
พร้อมใช้งำน
2. ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมมีห้องสมุดที่ได้
มำตรฐำน
๕

โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
ชุมชน สังคม

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
- ห้องสมุด ศฝร.ภ.๒

1. เพื่อให้ให้ชุมชน สังคมได้มี
- เยำวชน ประชำชน ใน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
พืน้ ที่ใกล้เคียง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวัน
2. ชุมชน สังคม สำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

งบประมำณ
2558 2559 ๒560

√

√

√

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

√

- มีห้องสมุดที่มีคุณภำพ
- ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

√

- เยำวชน และประชำชนในพื้นที่
มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่
ประชำชนควรรู้ และนำไปปฏิบัติ
ได้

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
บศ.

อจ.

- ๑๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ที่๑.๒ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและปฏิบัติงำนของหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำของสำนักงำนตำรวจแหงชำติ
งบประมำณ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
๑ กำรประเมินควำมพึงพอใจของ
๑. เพื่อทรำบควำมต้องกำรของผู้มี
ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจใน
√
√
√
ผู้รับบริกำร
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรฝึกอบรม
ระดับดี-ดีมำก
- โครงกำรติดตำมประเมินผล ๒. เพื่อทรำบปัญหำ อุปสรรคใน
ควำมพึงพอใจของผู้บังคับบัญชำ กำรจัดกำรศึกษำอบรม
และเพื่อนร่วมงำนของผู้สำเร็จ
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
กำรศึกษำอบรม
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจ ให้ดียิ่งขึ้น
ของผู้ใช้บริกำรด้ำนวิชำกำร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. หน่วยฝึกอบรมสำมำรถ
พัฒนำผู้ศึกษำอบรมให้เป็นที่
ต้องกำรของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้
๒. ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ศึกษำอบรมมี
ควำมพึงพอใจในระดับดี – ดีมำก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
บศ.

- ๑๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ที่๑.๓ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
๑ โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
๑. เพื่อสร้ำงกำรยอมรับของ
๑. ร้อยละ ๘๐ของบุคลกร
กำลังพลด้ำนกำรประกันคุณภำพ ผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้องในกำร ได้รับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
ดำเนินกำรด้ำนกระบวนกำรศึกษำ
อบรม
๒. เพื่อให้บุคลกำรในหน่วยได้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินงำนในด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของหน่วยได้

งบประมำณ
2558 2559 ๒560

√

√

√

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. หน่วยงำนศึกษำอบรมเป็นที่
ยอมรับในด้ำนกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรม
๒. บุคลำกรในหน่วยศึกษำอบรม
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วย
ได้

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
บศ.

- ๑๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ กำรปรับปรุงกำรบริหำรด้ำนกำรศึกษำให้เข็มแข็ง
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
๑ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพครู/
๑. เพื่อพัฒนำครู/อำจำรย์ภำยใน ๑. ครู/อำจำรย์ในสังกัด
อำจำรย์
หน่วยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน ศฝร.ภ.๒ ทุกนำย
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด
๒. เพื่อให้ครู/อำจำรย์สำมำรถ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๒

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
บุคลำกร ศฝร.ภ.2

๒.๑เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคล
๑. ข้ำรำชกำรตำรวจศฝร.ภ.
ของศฝร.ภ.2 มีควำมถูกต้อง
2
รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ลูกจ้ำง ศฝร.ภ.2
๒.๒เพื่อให้บุคลำกร และลูกจ้ำง
ของศฝร.ภ.2 มีศักยภำพและมีขวัญ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
๒.๓ เพื่อให้บุคลำกรและลูกจ้ำง
ของ ศฝร.ภ.2 ปฏิบัติงำนตำม
กรอบอัตรำกำลัง และตำมควำม
ต้องกำรอย่ำงเหมำะสม

งบประมำณ
2558 2559 ๒560

√

√

√

√

√

√

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
๑. ครู/อำจำรย์ภำยในหน่วยให้มี กลุ่มงำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
อำจำรย์
จัดกำรเรียนกำรสอนตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด
๒. ครู/อำจำรย์สำมำรถ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

๒.๑กำรบริหำรงำนบุคคลของศ
ฝร.ภ.2 มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว
โปร่งใส และเป็นธรรม
๒.๒ บุคลำกร และลูกจ้ำงของศ
ฝร.ภ.2 มีศักยภำพและมีขวัญ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
๒.๓ บุคลำกรและลูกจ้ำงของ
ศฝร.ภ.2 ปฏิบัติงำนตำมกรอบ
อัตรำกำลัง และตำมควำม
ต้องกำรอย่ำงเหมำะสม

ฝอ.

- ๑๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ กำรปรับปรุงกำรบริหำรด้ำนกำรศึกษำให้เข็มแข็ง
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
๒ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
2.4 เพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกร
(ต่อ) บุคลำกรภำยในหน่วย
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2.5 เพื่อให้บุคลกำรได้รับกำร
พัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำรและจิตใจ
เป็นผู้มีคุณภำพ และคุณธรรม
3

โครงกำรหน่วยงำนดีเด่น

๑. เพื่อพัฒนำกระบวนกำร
ดำเนินงำนในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในหน่วยให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริมบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำน

๑. กำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีดีมำกตำมเกณฑ์ที่ บช.ศ.
และ สมศ.กำหนด

งบประมำณ
2558 2559 ๒560

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

2.4 เพิ่มศักยภำพของบุคลำกร
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2.5 บุคลกำรได้รับกำรพัฒนำ
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำรและจิตใจเป็น
ผู้มีคุณภำพ และคุณธรรม

√

√

√

๑. ได้รับมำตรฐำนตำมที่ บช.ศ.
,สมศ.กำหนด
๒. ผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีมีประสิทิ
ภำพและเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่
หน่วยงำนอื่น

บศ.

- ๒๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ กำรปรับปรุงกำรบริหำรด้ำนกำรศึกษำให้เข็มแข็ง
งบประมำณ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
4 โครงกำรให้ควำมรู้ในเรื่องกำร
1. เพื่อให้บุคลำกรภำยในหน่วยมี - ข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด
√
√
√
อนุรักษ์พลังงำน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์ ศฝร.ภ.2
พลังงำน
2. เพื่อลดปัญหำค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิด
ประโยชน์จำกกำรใช้พลังงำนไม่
ถูกต้อง
3. เพื่อให้บุคลำกรได้มีจิตสำนึก
รักษ์และสร้ำงค่ำนิยมในกำรใช้
พลังงำน
5

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวินัย
ตำรวจ ศฝร.ภ.2

1. เพื่อให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของ
หน่วยเกี่ยวกับกำรระเบียบวินัย
ตำรวจ
2. เพื่อให้บุคลำกรของหน่วยได้
นำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง
3. เพื่อให้บุคลำกรของหน่วยนำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้กับบุ
คลกรภำยในหน่วยงำนได้

- ข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด
ศฝร.ภ.2
- ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

√

√

√

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. บุคลำกรภำยในหน่วยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์
พลังงำน
2. ลดปัญหำค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิด
ประโยชน์จำกกำรใช้พลังงำนไม่
ถูกต้อง
3. บุคลำกรได้มีจิตสำนึกรักษ์
และสร้ำงค่ำนิยมในกำรใช้
พลังงำน
1. บุคลำกรภำยในเป็นผู้มีควำม
เรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยตำรวจ
2. บุคลำกรของหน่วยได้นำไป
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง
3. บุคลำกรของหน่วยนำควำมรู้
ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้กับบุคลกร
ภำยในหน่วยงำนได้

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

- ๒๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ กำรปรับปรุงกำรบริหำรด้ำนกำรศึกษำให้เข็มแข็ง
งบประมำณ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
6 โครงกำรให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด 1. เพื่อบุคลำกรได้มีควำมรู้และ
- ข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด
√
√
√
ตระหนักถึงพิษภัยของยำเสพติด
ศฝร.ภ.2
ปัญหำ และร่วมแก้ไข ปัญหำยำ - ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เสพติดให้ตรงจุด
2. เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้แก่เพื่อน และ
ชุมชนได้
3.เพื่อหำแนวทำงในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมยำเสพติดในชุมชน
7

โครงกำรตำรวจสีขำวดำว
คุณธรรม

๑. เพื่อสร้ำงกำรยอมรับของ
- ข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด
ผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้องในกำร ศฝร.ภ.2
ดำเนินกำรด้ำนกระบวนกำรศึกษำ
อบรม
๒. เพื่อให้บุคลกำรในหน่วยได้มี
ขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ

√

√

√

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อบุคลำกรได้มีควำมรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยของยำเสพติด
ปัญหำ และร่วมแก้ไข ปัญหำยำ
เสพติดให้ตรงจุด
2. เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้แก่เพื่อน
และชุมชนได้
3.เพื่อหำแนวทำงในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมยำเสพติดในชุมชน
๑. หน่วยงำนศึกษำอบรมเป็นที่
ยอมรับในด้ำนกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรม
๒. มีขวัญกำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนและปฏิบัติงำนเต็ม
ควำมสำมำรถ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
บศ.

ฝอ.

- ๒๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้ำประสงค์ที่ ๒.๑ เป็นหน่วยงำนที่มีคุณค่ำด้ำนกำรศึกษำของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
งบประมำณ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
๑ โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน
๑. เพื่อให้บุคลำกรและผู้เข้ำรับกำร - จำนวนกิจกรรม/โครงกำร
√
√
√
ฝึกอบรมมีจิตสมนึกที่ดีต่อชุมชน
ที่ดำเนินกำรสำเร็จร้อยละ
๒. เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำ
๘๐
และช่วยเหลือชุมชนในกิจกรรม
เกี่ยวกับชุมชนและสังคม
2

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข้ำรำชกำรตำรวจและ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ศฝร.ภ.2

๑.เพื่อ ให้ ข้ ำ รำชกำรต ำรวจและผู้ - ข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด
ศึ ก ษำอบรมได้ รั บ กำรพั ฒ นำทำง ศฝร.ภ.2
คุณธรรม จริยธรรม เป็นประชำชน - ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ที่ดีของประเทศ
๒.เพื่อ ให้ ข้ ำ รำชกำรต ำรวจและผู้
ศึ ก ษำอบรมอยู่ ร่ ว มกั น ในชุ ม ชน
และสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
๓.เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมสำมำรนำควำมรู้ไปใช้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในอนำคตได้

√

√

√

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. บุคลำกรและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีจิตสมนึกที่ดีต่อชุมชน
๒.เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
พัฒนำและช่วยเหลือชุมชนและ
สังคม
๑.เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมได้รับกำรพัฒนำทำง
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม เ ป็ น
ประชำชนที่ดีของประเทศ
๒.เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมอยู่ร่ว มกันในชุมชน
และสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
๓.เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมสำมำรนำควำมรู้ไป
ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในอนำคต

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ปค.

- ๒๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้ำประสงค์ที่ ๒.๑ เป็นหน่วยงำนที่มีคุณค่ำด้ำนกำรศึกษำของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
๓ โครงกำรพัฒนำสนำมยิงปืน
๑. พัฒนำสนำมยิงปืนให้มีควำม
- สนำมยิงปืน เอ็น อำร์ เอ
ทันสมัยและเป็นมำตรฐำนควำม
ศฝร.ภ.๒
ปลอดภัยในกำรใช้ทดสอบ
๒. จัดหำวัสดุ/อุปกรณ์ในเพียงพอ
และทันสมัย

๔

โครงกำรพัฒนำห้องสมุด

๑. จัดหำวัสดุ/อุปกรณ์ภำยใน
- กำรให้บริกำรที่มี
ห้องสมุดให้เพียงพอ
ประสิทธิภำพและรวมเร็วใน
๒. พัฒนำระบบกำรสืบค้นที่
กำรสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย
ทันสมัย
๓. ปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดให้
มีควำมทันสมัยพร้อมกำรให้บริกำร
ที่ดีมีประสิทธิภำพ

งบประมำณ
2558 2559 ๒560

√

√

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑.มีสนำมยิงปืนให้มีควำม
ทันสมัยและเป็นมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยในกำรใช้ทดสอบ
๒. มีวัสดุ/อุปกรณ์ในเพียงพอ
และทันสมัย

√

√

√

๑.วัสดุ/อุปกรณ์ภำยในห้องสมุด
ให้เพียงพอ
๒. มีระบบกำรสืบค้นที่ทันสมัย
๓. ห้องสมุดมีควำมทันสมัย
พร้อมกำรให้บริกำรที่ดีมี
ประสิทธิภำพ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ปค.

บศ.

- ๒๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้ำประสงค์ที่ ๒.๔ บุคลำกรและหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำมีครุภัณฑ์ สื่อกำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอ
งบประมำณ
หน่วยงำน
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
รับผิดชอบ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
๑ โครงกำรจัดหำยำนพำหนะ(รถ
๑. เพื่อให้ผู้ศึกษำอบรมมีรถยนต์ - จำนวน ๑ คัน
๑.ผู้ศึกษำอบรมมีรถยนต์สำหรับ
ฝอ.
√ √
ยุทธวิธีฯ)เพื่อใช้สำหรับกำรฝึก
สำหรับกำรฝึกและยุทธวิธีตำรวจใน
กำรฝึกและยุทธวิธีตำรวจในกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จัดกำรเรียนกำรสอน
๒. เพื่อให้ผู้ศึกษำอบรมมีทักษะ
๒.ผู้ศึกษำอบรมมีทักษะและ
และสถำนกำรณ์จำลองที่สมจริง
สถำนกำรณ์จำลองที่สมจริง

- ๒๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นในระบบกำรศึกษำของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
งบประมำณ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
๑ โครงกำรสรรหำคณะกรรมกำร
๑. เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ได้มี
- ผู้นำชุมชนและประชำชน
√
สถำนศึกษำ
ส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำร
ในพื้นที่
เรียนกำรสอน
๒. เพื่อให้ภำครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ประชำชนในพื้นที่ได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
๒.ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝอ.

- ๒๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นในระบบกำรศึกษำของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
งบประมำณ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
๓ โครงกำรจัดทำ Memorandum ๑. เพื่อให้กระบวนกำรจัดกำรเรียน - สถำบันกำรศึกษำในเขต
√
of understanding (MOU)
กำรสอนได้รับกำรยอมรับและเป็น พื้นที่ ภ.๒ และใกล้เคียง
มำตรฐำนโดยมีผู้มีควำมรู้จำก
สถำบันในพื้นที่มำให้ควำมรู้ที่
หลำกหลำย
๒. สรรหำบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ครู/
อำจำรย์ที่วิชำที่ขำดแคลนบุคลำกร
ประจำ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
๑. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
บศ.
สอนได้รับกำรยอมรับและเป็น
มำตรฐำนโดยมีผู้มีควำมรู้จำก
สถำบันในพื้นที่มำให้ควำมรู้ที่
หลำกหลำย
๒.ทดแทนบุคลำกรที่ทำหน้ำที่
ครู/อำจำรย์ที่วิชำที่ขำดแคลน
บุคลำกรประจำ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

- ๒๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๒ ข้ำรำชกำรตำรวจและประชำชนมีควำมพึงพอใจในระบบกำรศึกษำของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
งบประมำณ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
๑ โครงกำรพัฒนำห้องเรียนและ
๑. เพื่อจัดหำวัสดุ/อุปกรณ์ใน
- อำคำรเรียนรวม ๖ ชั้น
√
√
√
อำคำรกองร้อยฝึกอบรม
เพียงพอสำหรับผู้ศึกษำอบรม
- อำคำรกองร้อยฝึกอบรม
๒. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
ห้องเรียนและกองร้อยฝึกอบรมให้มี
ควำมเหมำะสมและเพียงพอ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. วัสดุ/อุปกรณ์ที่เพียงพอ
สำหรับผู้ศึกษำอบรม
๒. ปรับปรุงและพัฒนำห้องเรียน
มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
บศ.

- ๒๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
เป้ำประสงค์ที่ ๓.๔ บุคลำกรและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีคุณภำพและเข็มแข็ง
ลำดับ
โครงกำร
ที่
๑ โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน

๒

โครงกำรขยะรีไซร์เคิล

งบประมำณ
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
๑. เพื่อให้บุคลำกรและผู้เข้ำรับกำร - จำนวนกิจกรรม/โครงกำร
√
√
√
ฝึกอบรมมีจิตสมนึกที่ดีต่อชุมชน
ที่ดำเนินกำรสำเร็จร้อยละ
๒. เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำ
๘๐
และช่วยเหลือชุมชนในกิจกรรม
เกี่ยวกับชุมชนและสังคม

๑. บุคลำกรและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีจิตสมนึกที่ดีต่อชุมชน
๒.เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
พัฒนำและช่วยเหลือชุมชนและ
สังคม

๑. เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมได้มีส่วนร่วมในกำร
ให้บริกำรและจิตสำธำรณะภำยใน
ชุมชน
๒. เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมได้มีส่วนร่วมในกำร
แก้ไขปัญหำสังคมและชุมชน

๑. ให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมได้มีส่วนร่วมในกำร
ให้บริกำรและจิตสำธำรณะ
ภำยในชุมชน
๒. ให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมได้มีส่วนร่วมในกำร
แก้ไขปัญหำสังคมและชุมชน

วัตถุประสงค์

- กำรจัดกำรจรำจรในชุมชน

√

√

√

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ปค.

ปค.

- ๒๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษาของตารวจ
เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑ กำรศึกษำตำรวจไทยก้ำวไกลด้วย IT
ลำดับ
โครงกำร
ที่
๑ โครงกำรเรียนรู้ในระบบ elearning

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมได้ศึกษำและเรียนรู้
ผ่ำนระบบ e-learning
๒. เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมได้ค้นคว้ำหำควำมรู้ได้
โดยไม่จำกัดเวลำ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
- ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้
ศึกษำอบรมใน ศฝร.ภ.๒

งบประมำณ
2558 2559 ๒560

√

√

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ำรำชกำรตำรวจและผู้ศึกษำ
อบรมได้ศึกษำและเรียนรู้ผ่ำน
ระบบ e-learning
๒.ข้ำรำชกำรตำรวจและผู้ศึกษำ
อบรมได้ค้นคว้ำหำควำมรู้ได้โดย
ไม่จำกัดเวลำ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
กลุ่มงำน
อำจำรย์

- ๓๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษาของตารวจ
เป้ำประสงค์ที่ ๔.๒ ผู้รับบริหำรมีควำมประทับใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำด้วย IT
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
๑ โครงกำรผลิตสื่อทำงวิชำกำรใน ๑. เพื่อให้ครู/อำจำรย์ได้มีกำร
- บุคลำกร ผู้ศึกษำอบรม
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ควำมรู้ และสื่อกำรเรียน และประชำชนทั่วไป
กำรสอนที่ทันสมัย
๒. เพื่อให้บุคลำกรและผู้ศึกษำ
อบรมได้เรียนรู้ได้สะดวกและ
รวดเร็ว
2

โครงกำรปรับปรุง Westside
ศฝร.ภ.2

1. เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล - บุคลำกร ผู้ศึกษำอบรม
ข่ำวสำรเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว
และประชำชนทั่วไป
2. เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ผลกำร
ดำเนินงำนของหน่วย

งบประมำณ
2558 2559 ๒560

√

√

√

√

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
๑.ครู/อำจำรย์ได้มีกำรเผยแพร่
กลุ่มงำน
ควำมรู้ และสื่อกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์
ที่ทันสมัย
๒. บุคลำกรและผู้ศึกษำอบรมได้
เรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

๑.กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว
2.บุคลำกรได้มีกำประชำสัมพันธ์
กำรดำเนินกำร
3. ครู/อำจำรย์ได้มีกำรเผยแพร่
ควำมรู้ และสื่อกำรเรียนกำรสอน
ที่ทันสมัย
4. บุคลำกรและผู้ศึกษำอบรมได้
เรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว

ฝอ.

- ๓๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษาของตารวจ
เป้ำประสงค์ที่ ๔.๓ กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้มีมำตรฐำน มีข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่องโยงเครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำ
งบประมำณ
ลำดับ
เป้ำหมำย
โครงกำร
วัตถุประสงค์
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
2558 2559 ๒560
๑ โครงกำรปรับปรุงระบบ VDO
๑. เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์และ - ภำยใน ศฝร.ภ.๒
√
√ √
Conference ภำยในหน่วย
กำรสื่อสำรที่ทันสมัยและรวดเร็ว
ทันต่อเหตุกำรณ์
๒. เพื่อแก้ไขปัญหำกำรสื่อสำรที่
ถูกต้องและแม่นยำ ถึงตัวผู้ปฏิบัติ
ได้อย่ำงรวดเร็ว
2

1. ภำยใน ศฝร.ภ.2
โครงกำรพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ต 1. เพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนกำร
สื่อสำรเกิดควำมรวดเร็ว
ภำยใน ศฝร.ภ.2
2. กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด

√

√

√

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑.กำรประชำสัมพันธ์และกำร
สื่อสำรที่ทันสมัยและรวดเร็วทัน
ต่อเหตุกำรณ์
๒. แก้ไขปัญหำกำรสื่อสำรที่
ถูกต้องและแม่นยำ ถึงตัวผู้
ปฏิบัติได้อย่ำงรวดเร็ว
1. มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย
2. กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
ตำรวจและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ฝอ.

ฝอ.

- ๓๒ แผนการฝึกอบรมหลักสูตรของ ตร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน่วยงาน ศฝร.ภ.2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

7
8

หลักสูตร
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมอำชญำกรรม
กำรสืบสวน
กำรจรำจร
ผู้ช่วยงำนสอบสวน
งำนธุรกำรและกำลังพล
กำรฝึกอบรมข้ำรำชกำร
ตำรวจและบุคคลที่โอน
มำเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ
ชั้นประทวน
หลักสูตร กดต.
หลักสูตร สำรวัตร

ระยะเวลา
ฝึกอบรม

๓ สัปดำห์
๓ สัปดำห์
๓ สัปดำห์
๓ สัปดำห์
๓ สัปดำห์

สถานที่
ฝึกอบรม

ศฝร.ภ.๒
ศฝร.ภ.๒
ศฝร.ภ.๒
ศฝร.ภ.๒
ศฝร.ภ.๒

จานวน
(คน)

๕๐ คน
๕๐ คน
๕๐ คน
๕๐ คน
๕๐ คน

พ.ศ.๒๕๕๙
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
30
19
30
30

19
19
20
20

ห้วงเวลาการฝึกอบรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
พ.ศ.๒๕๖๐
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

10
10
9

๓ เดือน ศฝร.ภ.๒ ๑๐๐ คน
๓ เดือน ศฝร.ภ.๒ ๑๕๐ คน
๑๐ สัปดำห์ ศฝร.ภ.๒

1

8

28
(ยังไม่กำหนดวันฝึกอบรม)

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

