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ร่าง
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566
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1. บทนํา
ทรัพยากรบุ คคลเป็ นปัจจั ยสํ าคัญที่จะนําองค์ กรไปสู่ความสําเร็ จการบริ หารงานบุ คคลในปั จจุบัน
มีแนวคิดว่าทรัพยากรบุคคล เป็น “ทุน” ประเภทหนึ่งขององค์กรที่จําเป็นต้องลงทุนในการสรรหา บริหาร
จัดการและพัฒนาให้มีคุณภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร และหากสามารถบริหารและ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ทรัพยากรบุคคลย่อมสามารถ
เพิ่มผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรได้มากกว่าสินทรัพย์หรือทุนประเภทอื่น ๆ
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ มี อํ า นาจหน้ า ที่ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย การป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรม และให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรในห้วงเวลา
ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําเป็นต้องกําหนดกรอบแนวทางการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดังนั้น จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
ของสํานั กงานตํารวจแห่งชาติ ในระยะยาว 10 ปี เพื่อ ให้องค์กรมี บุคคลากรมาปฏิบัติงานอย่ างเพียงพอ
เหมาะสม และมีความต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและให้บริการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. แนวโน้มสถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคล
๒.๑ สถานการณ์ ด้ า นสั ง คม ในด้ า นประชากรมี ก ารประมาณจํ า นวนประชากรไว้ ว่ า ในวั น ที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประเทศไทยจะมี ประชากร ๖๔,๘๗๑,๐๐๐ คน โดยมีสัดส่วนประชากรที่ อยู่อาศัย
ในเขตเมือง ๓๐,๓๒๕,๐๐๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๕) อาศัยในเขตชนบท ๓๔,๕๔๖,๐๐๐ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๕๓.๒๕) ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของคนไทย เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี และขณะนี้ประเทศไทย
กําลังเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยปัจจุบันมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ ๑๐
ของประชากรทั้งหมด คือจํานวน ๙,๙๒๘,๐๐๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓) และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๘
ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เกินกว่าร้อยละ ๒๐
จากสัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่มีเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต ทําให้ประชากรส่วนใหญ่มีวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว มีบุตรน้อย บิดามารดาต้องออกทํางานนอกบ้าน
ความสัมพันธ์ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ความผูกพันระหว่างคนในท้องถิ่นชุมชนลดน้อยลง
สําหรับด้านสุขภาวะของคนไทย ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย ๔ อันดับเรียงตามลําดับ
คือ ๑) โรงมะเร็ง ๒) อุบัติเหตุ ๓) ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง และ ๔) โรคหัวใจ
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สถานการณ์ด้านสังคมดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ กล่าวคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของสังคมไทยองค์กรภาครัฐย่อมเกิดปัญหาเช่นเดียวกับภาคเอกชน
คือปัญหาการขาดแคลนคนวัยหนุ่มเข้ามาทํางานในองค์กร มีการแย่งชิงประชากรวัยแรงงานกับภาคเอกชน
เมื่อขาดคนวัยหนุ่มเข้าสู่องค์กรส่งผลให้ข้าราชการตํารวจมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเช่นเดียวกับอายุเฉลี่ยของ
ประชากรทําให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง นอกจากนี้ยังทําให้เกิดภาระการดูแลด้านสวัสดิการและการ
รั ก ษาพยาบาลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของคนไทยก็ เ ป็ น สาเหตุ ข องการเสี ย ชี วิ ต โดยปกติ ข อง
ข้าราชการตํารวจเช่นกัน สาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของบุคลากรและเป็น
สาเหตุที่สามารถป้องกันได้หากมีการดูแลสุขภาพในระยะยาว
๒.๒ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติการณ์ทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ เหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ แต่สําหรับแนวโน้มในระยะยาวมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อั ต ราการขยายตั ว และเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี
ภาคอุตสาหกรรมมี บทบาทสู ง ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งสร้างรายได้ และภาคบริการมี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น
นอกจากนี้ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community) จะส่งผลให้มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบในแง่ลบได้แก่ ภาวะ
เงินเฟ้อ ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นและค่าครองชีพมี ความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ปัญ หาดังกล่าวส่งผล
กระทบต่ อ การกํ า หนดค่ า ตอบแทนข้ า ราชการตํ า รวจให้ เ พี ย งพอต่ อ การดํ า รงชี พ ตามภาวะเศรษฐกิ จ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลาและความแตกต่างในแต่ละพื้นที่
๒.๓ สถานการณ์ด้ า นการเมือง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข การบริหารงานภาครัฐ จําเป็นต้องอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาล การบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงจําเป็นต้องดําเนินไปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสามารถสนองตอบ
นโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาลในแต่ ล ะสมั ย ทั้ ง นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลโดยตรง
และนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน
ในแต่ละรัฐบาล การบริหารงานบุคคลจึงจําเป็นต้องสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าวให้ทันสถานการณ์ นอกจากนี้
ปัญหาระบบการเมืองของไทยที่ขาดเสถียรภาพย่อมส่งผลต่อความไม่แน่นอนของการกําหนดนโยบายภาครัฐ
ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การกําหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล จึงต้องมีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์
๒.๔ สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information Technologyand Communication) สื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ทําให้เกิดรูปแบบการให้บริการประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีต เปลี่ยนแปลงต่อวิธีการปฏิบัติงานประจําวัน จําเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะ
ในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติให้เหมาะสม
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๓. โครงสร้างองค์กรสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรอบอัตรากําลัง
๓.1 โครงสร้างสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น
๓๐ กองบัญชาการ ๖ กองบังคับการ โดยจัดกลุ่มหน่วยงานแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย
๓.๑.๑ ส่วนบังคับบัญชา ได้แก่ 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 ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)
ตํา รวจภู ธ รภาค ๑ - ๙ (ภ.๑ - ๙) ศู นย์ ป ฏิ บั ติ ก ารตํ า รวจจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศชต.) มี ส ถานี ตํ า รวจ
ทั่วประเทศจํานวน ๑,๔๖๕ สถานี
๓.๑.๓ ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง (บช.ก.) กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
(บช.ส.) สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) สํานักงานพิสูจน์
หลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
๓.๑.๔ ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง ได้แก่ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา (สง.นรป.)
๓.๑.๕ ส่วนการศึกษา ได้แก่ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) โรงเรียนนายร้อยตํารวจ (รร.นรต.)
๓.๑.๖ ส่วนบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลตํารวจ (รพ.ตร.)
๓.๒ สถานภาพกําลังพล
๓.๒.๑ อัตรากําลังพล
๑) ข้าราชการตํารวจตามกรอบตําแหน่งจําแนกเป็นชั้นข้าราชการตํารวจ ดังนี้
ชั้น
ตําแหน่ง
คนครอง
ร้อยละ
ตําแหน่งว่าง
ของตําแหน่ง
สัญญาบัตร
6๔,๐๔๕
5๘,9๔๑
๙๒.๐๓
๕,๑๐๔
ประทวน
23๗,๒๖๙
1๕๘,๐๑๗
๖๖.๖๐
๗๙,๒๕๒
รวม
๓๐๑,๓๑๔
21๖,๙๕๘
๗๒.๐๐
8๔,๓๕๖
อัตราส่วนข้าราชการตํารวจต่อประชากร เท่ากับ ๑ : ๒๙๙
ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๕๘,๙๔๑ นายคิดเป็นร้อยละ๒๗.๑๗ ของ
ข้าราชการตํารวจทั้งหมด ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน จํานวน 1๕๘,๐๑๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๓ ของ
ข้าราชการตํารวจทั้งหมด
สัดส่วนการควบคุมบังคับบัญชา (Span of Control) ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ต่อชั้นประทวน เท่ากับ ๑ : ๒.68
๒) ข้าราชการตํารวจจําแนกตามเพศ เพศชาย 200,637นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๘
เพศหญิ ง 16,321 นาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗.๕๒ ปั จ จุ บั น มี ข้ า ราชการตํ า รวจหญิ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง สู ง สุ ด
รองผู้บัญชาการ ๒ นาย ผู้บังคับการ ๘ นาย
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๓) บุคลากรอื่น ๆ ได้แก่ ลูกจ้างประจํา ๑,๑๕๘ คนพนักงานราชการ ๒๗ คน
๔) เปรียบเทียบข้าราชการตํารวจกับข้าราชการในฝ่ายพลเรือน มีสัดส่วนข้าราชการ
ตํารวจเป็นร้อยละ ๑๖.๐๘ โดยข้าราชการตํารวจมีจํานวนมากเป็นลําดับสอง รองจากกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒.๒ คุณลักษณะกําลังพล
๑) คุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการตํารวจ เป็นดังนี้
คุณวุฒิ
จํานวน
ร้อยละ
ปริญญาเอก
๓๑๓
๐.๑
ปริญญาโท
๙,๙๕๒
๔.๗
ปริญญาตรี
๖๖,๕๘๑
๓๑.๕
ต่ํากว่าปริญญาตรี
๑๓๔,๖๘๒
๖๓.๗
๒) อายุข้าราชการตํารวจ ปัจจุบันข้าราชการตํารวจ มีอายุเฉลี่ย ๔๓ ปี
- หน่ ว ยงานที่ มีอ ายุ เ ฉลี่ ย สู งสุ ด เรี ย งตามลํา ดั บ ได้ แ ก่ ภ.๕ อายุ เ ฉลี่ ย 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
- หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม อายุ เ ฉลี่ ย เกิ น ๔๔ ปี
ทุกหน่วย
- ข้าราชการตํารวจ จําแนกเป็นช่วงวัย (Generation) ได้ดังนี้
ช่วงวัย
จํานวน
ร้อยละ
Baby boomer (๔๙-๖๐ ปี)
67,829
31.26
Generation X (๓๔-๔๘ ปี)
120,282
55.44
Generation Y (๓๓ ปี ลงมา)
28,847
13.29
รวม
216,958
100
๓.๒.๓ ด้านการกระจายตัวของกําลังพล
- หน่วยที่มีกําลังพลมากที่สุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ ภ.๔ จํานวน ๒๑,๘๕๖ นาย รองลงมา
บช.น. จํานวน ๒๐,๓๖๒ นาย และ ภ.๓ จํานวน ๒๐,๒๖๕ นาย
- หน่วยที่มีกําลังพลน้อยที่สุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ สง.นรป. จํานวน ๑๓๓ นาย รองลงมา
สตส. จํานวน ๑๘๔ นาย และ สง.ก.ตร. จํานวน ๑๘๘ นาย
- หน่ ว ยที่ มี อั ต ราว่ า งมากที่ สุ ด เรี ย งตามลํ า ดั บ ได้ แ ก่ สพฐ.ตร. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๗.๕๓
รองลงมา บช.ตชด. คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๑และ สทส. คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๘
- หน่วยที่มีอัตราว่างน้อยที่สุดเรียงตามลําดับ ได้แก่ ศชต. คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๙ รองลงมา
บช.ศ. คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๘และ ภ.๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕
๓.๒.๔ แนวโน้มการเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ข้าราชการ
ตํ า รวจจะเกษี ย ณอายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี จนถึ ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี จํ า นวนผู้ เ กษี ย ณสู ง สุ ด ๗,๖๓๖ นาย จํ า นวน
ผู้เกษียณอายุราชการปรากฏตามกราฟ ดังนี้
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๓.๒.๕ งบบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปี ใช้งบประมาณด้านบุคลากรเกินกว่าร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
ปีงบประมาณ
งบรายจ่าย ตร.
งบบุคลากร
ร้อยละ

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
74,382,967,300 74,190,555,300 77,759,750,700 83,758,831,500 86,768,728,300
52,446,667,600 54,849,996,000 60,368,669,500 62,603,950,700 65,877,618,700
70.51
73.93
77.63
74.74
75.92

๔. ประเด็นท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล
๔.1 ด้านจํานวนกําลังพล
๔.1.๑ จํานวนข้าราชการตํารวจที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี 2556 - 2566 มีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้าราชการเกษียณอายุเกิน ๕,๐๐๐ นาย จําเป็นต้องมีแผน
การสรรหากําลังพลทดแทนให้เพียงพอและทันเวลารวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณและความพร้อมสําหรับ
การผลิตข้าราชการตํารวจใหม่
๔.๑.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นจากการเปรียบเทียบงบบุคลากรกับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทําให้มีข้อจํากัดในการพัฒนาด้านอื่น ๆ รวมทั้งมาตรการจํากัดขนาดกําลังคนภาครัฐ ทําให้
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่สามารถสรรหากําลังพลใหม่ได้เกินกว่าจํานวนข้าราชการตํารวจที่เกษียณอายุ
ในแต่ละปี
๔.๑.๓ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสวั ส ดิ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ มี บุ ค ลากรมากกว่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม แต่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะข้าราชการ
ตํารวจฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งอาจเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีภาระค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล รวมทั้งสวัสดิการด้านอื่น ๆ รวมทั้งการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะเข้าสู่การเป็น
องค์กรแห่งผู้สูงอายุ ก็ทําให้มีภาระด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
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๔.๑.4 ขาดแคลนข้ า ราชการตํ า รวจชั้ น ประทวนจากนโยบายส่ ง เสริ ม ให้ ข้ า ราชการตํ า รวจ
ชั้นประทวน มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเปิดสอบข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตรจํานวนมาก
และการเลื่อนชั้นข้าราชการตํารวจยศดาบตํารวจอายุ ๕๓ ปี เป็นสัญญาบัตร ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาทดแทน
กําลังพลที่สูญเสียไปอย่างเพียงพอ
๔.๑.5 ขาดแคลนข้าราชการตํารวจที่ทําหน้าที่ด้านเทคนิค ซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องมีคุณวุฒิพิเศษ
เช่น ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ทําลายวัตถุระเบิด ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้จําเป็นต้องอาศัยทักษะ ความรู้
ความชํานาญ เฉพาะด้าน ตลอดจนจะต้องสั่งสมประสบการณ์ในการทํางาน จําเป็นต้องมีแนวทางในการ
ดําเนินการสรรหาบุคลากรด้านเทคนิค หรือคุณวุฒิพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๔.2 ด้านคุณภาพกําลังพล
๔.2.1 ข้าราชการตํารวจอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ปัจจุบันอายุเฉลี่ย ๔๓ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วย
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่จําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีอายุน้อย มีสมรรถนะร่างกายเหมาะสมกับ
ภารกิจที่ตรากตรําและเสี่ยงภัย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for
Economic Co-operation Development-OECD) กําหนดไว้ว่าองค์กรที่ก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรผู้สูงอายุ
คือองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ที่อายุ๕๐ ปี ขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีข้าราชการตํารวจ
อายุ ตั้ งแต่ ๕๐ ปี ขึ้ น ไป จํานวน 57,149นาย คิด เป็นร้อ ยละ ๒๖.๓๔ ดัง นั้น สํ านักงานตํา รวจแห่ง ชาติ
จึงเป็นองค์กรผู้สูงอายุ ตามคําจํากัดความดังกล่าว
๔.๒.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้ขาดแคลนคนรุ่นหนุ่มที่จะเข้ามาสู่องค์กร จําเป็นต้องสร้าง
แรงจูงใจและปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อดึงดูดบุคลากรวัยหนุ่มที่มีความสามารถเข้าสู่องค์กร และรักษา
บุคลากรดังกล่าวไว้
๔.2.๓ ความไม่สมดุลระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ด้วยความแตกต่างของอุปนิสัย และวิถีการ
ใช้ชีวิตระหว่างคนที่เกิดในแต่ละยุค (Generation) อาจเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกัน
ระหว่างคนต่างยุค สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําเป็นต้องมีกลยุทธ์เพื่อให้กําลังพลต่างยุคสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น สามารถดึงศักยภาพของคนต่างยุคออกมาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด
๔.2.๔ สถานการณ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําเป็นต้องมุ่ง
พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถเป็นบุคลากรที่สามารถเรียนรู้แก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง
๔.2.๕ ภาวะผู้นําปัจจัยแห่งความสําเร็จขององค์กรทุกแห่ง จําเป็นต้องมีผู้นําที่สามารถนําการ
เปลี่ยนแปลง บริหารจัดการ กํากับดูแลข้าราชการตํารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.3 ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔.๓.๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีโครงสร้างองค์กรใหญ่ จัดโครงสร้างที่มีช่วงชั้นการบังคับ
บัญชา (Hierarchy) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ดําเนินการได้ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง
๔.๓.๒ ระบบการแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย ยั ง ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ภารกิ จ และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๓ เส้นทางการเจริญเติบโตในสายอาชีพไม่ชัดเจนและไม่สร้างแรงจูงใจ
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๔.๓.๔ ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเป็น
เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีอิสระในการปฏิบัติงาน
๔.๓.๕ การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า สู่ ร ะบบ ยั ง ไม่ ส ามารถสรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานตํารวจ
๔.4 ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๔.๑ การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระยะยาว เป็นสิ่งจําเป็น เนื่องจาก
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงานในองค์กรจําเป็นต้องมีเป้าหมายในการ
พัฒนาในระยะยาว บุคลากรจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตราชการ
๔.๔.๒ ผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งระดับผู้บังคับการ ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ที่เป็นกลไกสําคัญ จําเป็นต้องมีภาวะผู้นําและได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารให้สามารถนําองค์กรก้าวไป
ข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๔.๓ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เป็นข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด จําเป็นต้องจัดระบบการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มอํานาจ (Empowerment)
ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันได้อย่างคล่องตัวและ
สนองตอบแนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร
๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงของสังคม อาชญากรรมรูปแบบใหม่ จําเป็นต้องให้ข้าราชการตํารวจ
มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับปัญหาด้านอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
4.4.5 การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕. กรอบแนวคิดที่นํามาจัดทํายุทธศาสตร์
๕.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)กําหนดวิสัยทัศน์
ไว้ คือ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยมีประเด็นมุ่งเน้นสําคัญประการหนึ่ง คือ
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดชอบ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความสําคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มี
คุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของ
โรคภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕.๒ 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.) สาระสําคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีดังนี้
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- มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) ครอบคลุมกําลังพลภาครัฐ
ได้แก่ ข้าราชการ (ไม่รวมข้าราชการทหาร) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และกําลังคนประเภทอื่นในส่วน
ราชการสังกัดฝ่ายบริหารที่ใช้งบบุคลากรจากงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน
- ไม่เพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในภาพรวมสําหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นกรณีจําเป็น
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ได้แก่ การจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้นไป หรืองานที่ต้องดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล
- การจั ด สรรอั ตราว่ า งจากผลการเกษีย ณอายุ ข องข้า ราชการ จะไม่ ยุบ เลิก อัตราข้ าราชการ
ในภาพรวม และจัดสรรอัตราที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืนในภาพรวมของกระทรวงหรือองค์กรกลางบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามภารกิจของส่วน
ราชการได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว สําหรับข้าราชการตํารวจ ให้องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.ตร.)
พิ จ ารณาจั ด สรรอั ต ราว่ า งจากผลการเกษี ย ณอายุ ข องข้ า ราชการตํ า รวจ สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ตามเงื่ อ นไข
ที่กําหนด มีดังนี้
ก. ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. ภารกิจในสถานีตํารวจในพื้นที่อําเภอในถิ่นทุรกันดารทีม่ ิใช่ตัวจังหวัดและพื้นที่อําเภอในเขต
จังหวัด ที่ห่างไกลความเจริญ
ค. ภารกิจด้านการอารักขาและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ประทับ
ง. ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
จ. ภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติด
ฉ. ภารกิจที่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ
- การบริหารจัดการอัตรากําลังลูกจ้าง ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําที่ว่างจากการเกษียณอายุ
และว่างโดยเหตุอื่นทุกส่วนราชการ และไม่ให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากงบประมาณประเภทงบบุคลากร
๕.3 ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรไว้ คือ
“เป็นตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลโดยเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานและกระบวนงานนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพั ฒ นางานตํ า รวจให้โ ปร่ง ใส มีม าตรฐาน โดยพัฒ นาระบบการติ ดตาม
ตรวจสอบการปฏิ บัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์ การ นํ ามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบมาบังคับใช้ มุ่งมั่นทํางานเพื่อภาพลักษณ์ของตํารวจ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และพัฒนา
คุ ณ ธรรมให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม โปร่ ง ใสปรั บ ทั ศ นคติ แ ละวิ ธี ก ารทํ า งานเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของสถานีตํารวจ นําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กําหนดมาตรฐานและปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและงานบริการประชาชน พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด พัฒนางานตรวจสอบภายในจัดหาครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตํารวจ โดยส่งเสริม
ให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมยกย่อง เชิดชูเกียรติและหรือให้รางวัลตอบแทน
คุณความดีแก่ประชาชนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการกลไกทั้งภายในและภายนอกให้มีการเชื่อมโยง
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การดําเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง การปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตําแหน่ง
ให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร โดยการบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน พัฒนา
ระบบการจัดทําแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการสร้างบรรยากาศ
วั ฒ นธรรมให้ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านวางระบบการจั ด สวั ส ดิ ก าร ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้า ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ สร้าง
จิตสํานึกการอุทิศตนในการทํางาน การใช้งบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการ
ตรวจราชการกํ า หนดแผนการจั ด หาทดแทนสถานที่ ทํ า การ บ้ า นพั ก ยุ ท โธปกรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
ยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ
๕.4 ยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการดังนี้
ภารกิจที่ 1 การเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศ
ในสมาชิกอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการดังนี้
ภารกิจที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรองรับความเชื่อมโยง
ระบบการคมนาคมขนส่ง การเปิดเสรีทางการค้า และการท่องเที่ยว
ภารกิจที่ 3 การรักษาความปลอดภัยระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่
ชั้นใน
ภารกิจที่ 4 การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ภารกิจที่ 5 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ภารกิจที่ 6 การให้บริการและอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทั้งในและ
นอกอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการดังนี้
ภารกิจที่ 7 การพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานตํารวจในอาเซียนและ
หน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ
7.1 การพัฒนากลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานตํารวจของ
ประเทศสมาชิก
7.2 การสร้างกลไกความร่วมมือบริเวณชายแดน ในการปรับปรุง
ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการดังนี้
ภารกิจที่ 8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภารกิจที่ 9 การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการพัฒนาทักษะข้าราชการ
ตํารวจ
ภารกิ จ ที่ 10 การป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมและการอํ า นวยความ
ยุติธรรม
10.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
10.2 การอํานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
๕.๕ ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรบุ ค คล สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ได้ ดํ า เนิ น การจ้ า ง
ที่ ปรึกษาบุคคลภายนอก ดําเนิ นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการบริ หารทรัพยากรบุค คลและได้ นํา
ผลการวิจัยมาประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ ดังนี้
๕.๕.๑ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจ
แห่ ง ชาติ โดยสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ และบริ ษั ท เอพี เ อ็ ม กรุ๊ ป โซลู ชั่ น จํ า กั ด ซึ่ ง ผลการศึ ก ษา
มีข้อเสนอ ดังนี้
(1) การปรั บ ปรุ ง ระบบทรั พ ยากรบุ ค คลในเชิ ง การพั ฒ นาองค์ ก ร (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 การจัดทําหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการตํารวจแบบต่อเนื่อง การ
กําหนดลักษณะผู้นํา บทบาทผู้นําและพัฒนาภาวะผู้นํา เป็นต้น
(4) การปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลในเชิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology : IT) เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
(5) การเตรียมความพร้อมเปิดเสรีอาเซียน การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
๕.๕.๒ โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาระบบเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนด้ า นต่ า ง ๆ ของ
ข้ าราชการตํารวจ โดยสํ านั กงานตํารวจแห่งชาติ และมู ล นิธิส ถาบั นวิจั ยนโยบายเศรษฐกิ จการคลังซึ่งผล
การศึกษามีข้อเสนอ ดังนี้
(1) ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนให้แตกต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้สามารถ
สะท้อนความเสี่ยงจากการรับราชการในฐานะข้าราชการตํารวจ
(2) ปรับปรุงอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงเฉพาะ
จากการปฏิบัติงานสําหรับข้าราชการตํารวจฝ่ายปฏิบัติการ
(3) เสนอให้มีการให้เงินเพิ่มตามท้องที่ ที่สามารถสะท้อนผลกระทบต่อความสามารถ
ในการดํารงชีวิต และการทํางานจากการต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
(4) ปรับปรุงการให้เงินเพิ่มตามวิชาชีพ ให้สามารถสะท้อนความแตกต่าง และความ
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนรายวิชาชีพ
(5) ปรับปรุงสวัสดิการ ให้สามารถสะท้อนการดํารงชีวิต และการทํางานของข้าราชการ
ตํารวจให้มากขึ้น
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ร่าง
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2566
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023)
วิสัยทัศน์ : บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความเป็นตํารวจมืออาชีพ
พันธกิจด้านบุคลากร :
(1) จัดระบบการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ตามระบบคุณธรรม
(2) ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ ระบบตําแหน่ง และระบบการปฏิบัติและบริหารงาน
ตํารวจ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและพัฒนาการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
(4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถตั้งแต่เริ่มรับราชการและการพัฒนาในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีการเตรียมความพร้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ
ราชการ
(5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบบริหารงานบุคคล
เป้าประสงค์ :
(1) โครงสร้างองค์กรอัตรากําลังและระบบการบริหารงานบุคคล เหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สามารถปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งตอบสนอง
เส้นทางเจริญเติบโตของข้าราชการตํารวจได้อย่างเหมาะสม
(2) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีข้าราชการตํารวจทดแทนกําลังพลที่สูญเสียอย่างเพียงพอและทันเวลา
(3) ข้าราชการตํารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การให้บริการประชาชน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
ภาคภูมิใจในวิชาชีพตํารวจ
(4) ข้าราชการตํารวจและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทํางาน มีความรักและ
ผูกพันต่อองค์กร
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบตําแหน่งข้าราชการตํารวจ
(2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นระบบคุณธรรม (Merit System)
(3) พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก
(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
(6) สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
(7) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบตําแหน่งข้าราชการตํารวจ
เป้าหมาย 1. โครงสร้างองค์กรมีความโปร่งใส มีมาตรฐาน และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
2. บทบาทอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานมีความชัดเจน ไม่ซา้ํ ซ้อน
3. โครงสร้างและระบบตําแหน่งตอบสนองต่อเส้นทางเติบโตของข้าราชการตํารวจ
กลยุทธ์
แนวทาง/แผนงาน
ตัวชี้วดั
หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
1. ปรับปรุงโครงสร้าง 1. จัดระบบการพิจารณา เพื่อการ
1. ร้อยละความสําเร็จ สกพ.
ให้มีมาตรฐาน มีความ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานตามความ ของการจัดทําระบบ
จําเป็นเร่งด่วน
ยืดหยุ่นต่อการ
การพิจารณาปรับปรุง
2. พัฒนาระบบงานภายในของ
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างหน่วยงาน สกพ., สยศ.ตร.
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบงานของสถานีตํารวจ
ให้กระชับคล่องตัวมีประสิทธิภาพ
สกพ.
3. การทบทวนภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจที่ไม่ใช่งานตํารวจ
2. ระดับความสําเร็จ
สกพ.
4. ปรับช่วงชั้นการบังคับบัญชาของ
ของการดําเนินการ
หน่วยงานให้สั้นลง
ทบทวนภารกิจและ
สกพ.
5. ปรับโครงสร้างฝ่ายอํานวยการของ ถ่ายโอนภารกิจ
หน่วยแต่ละระดับให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
2. ทบทวนการกําหนด 1. จัดทําแผนทบทวนความเหมาะสม ระดับความสําเร็จของ สกพ.
การดําเนินการตาม
ของการจัดทํากรอบอัตรากําลัง และ
ตําแหน่งและจัดทํา
แผนการทบทวนความ
เกณฑ์การวิเคราะห์และกําหนด
กรอบอัตรากําลังให้
เหมาะสมกับบทบาท ตําแหน่ง เช่น จํานวนตําแหน่ง ระดับ เหมาะสมของการ
จัดทํากรอบอัตรากําลัง
ตําแหน่ง สายงาน
และภารกิจ
ระดับความสําเร็จของ สกพ., สยศ.ตร.
1. กระจายหน่วยงานให้บริการ
3. พัฒนาหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนใน ประชาชนในพื้นที่และพัฒนาโครงสร้าง การกระจายหน่วยงาน
ให้บริการประชาชน
ระดับสถานีตํารวจ
พื้นที่
ระดับความสําเร็จใน สกพ., สยศ.ตร.
4. จัดเตรียมองค์กร
1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรองรับ
การจัดเตรียมองค์กร
รองรับการเข้าสู่
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทัง้
ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานฝ่ายอํานวยการประสานงาน รองรับการเข้าสู่
และฝ่ายปฏิบัติการ โดยคํานึงถึง ความ ประชาคมอาเซียน
เจริญทางเศรษฐกิจในพื้นที่การเชื่อมต่อ
ของเส้นทางคมนาคม ช่องทางเข้าออก
ประเทศ
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กลยุทธ์

แนวทาง/แผนงาน

5. ปรับปรุงระบบ
ตําแหน่ง ให้เหมาะสม
มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กร

1. ปรับปรุงระบบตําแหน่งประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ ตําแหน่งควบ ข้าราชการ
ตํารวจไม่มียศให้มีมาตรฐาน
2. การกําหนดให้มีตํารวจ
กองประจําการ
3. จัดหากําลังพลทางเลือกหรือ
บุคคลากรอื่นมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม
เช่น พนักงานราชการ การจ้างบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก (Outsource)
1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและระบบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายอํานวยการด้าน
ทรัพยากรบุคคลระดับ ตร. บช./ภ.
บก/ภ.จว. และปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานให้ทันสมัยและเป็นกลไก
ผลักดันยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
และยุทธศาสตร์ของ ตร. โดยคํานึงถึง
หลักการรวมอํานาจ (Centralization)
การกระจายอํานาจ
(Decentralization) หรือการ
ผสมผสานและเน้นกลยุทธ์การรวมศูนย์
งานเพื่อให้บริการองค์การในภาพใหม่
(Shared Services)
- ทบทวนภาระงานในแต่ละ
ตําแหน่งและหน่วยงาน ออกแบบ
กระบวนการทํางาน ปรับลด
กระบวนการทํางานใหม่
2. วิเคราะห์ความต้องการคุณสมบัติ
และคุณลักษณะของข้าราชการตํารวจ
ที่จะผลักดันงานด้านทรัพยากรบุคคล
ในแต่ละหน่วยงาน
3. จัดทําแผนงานและจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ด้านทรัพยากรบุคคล
4. จัดตั้งโรงเรียนกําลังพล เพื่อเป็น
แหล่งพัฒนาบุคลากรด้านกําลังพล
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

6. การพัฒนา
หน่วยงานฝ่าย
อํานวยการด้าน
ทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานแต่ละระดับ
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ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ระดับความสําเร็จของ สกพ.
การปรับระดับ
ตําแหน่งให้สอดคล้อง
กับ ภารกิจของ
หน่วยงาน
สกพ.,กมค.

1. ระดับความสําเร็จ
ของการศึกษา
วิเคราะห์และการ
ดําเนินการปรับปรุง

สกพ., สงป,
กมค.
สกพ., สยศ.ตร.

สกพ., บช.ศ.

สกพ., สงป.
สกพ.
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กลยุทธ์
7. พัฒนาระบบ
งบประมาณด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ

แนวทาง/แผนงาน
1. วางแผนการบริหารงบประมาณด้าน
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและการ
เปลี่ยนแปลง
2. กําหนดแผนการขอสนับสนุน
งบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล ทั้ง
เงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง เงิน
เพิ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ ให้เพียงพอ
และสอดคล้องการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลด้านอื่น ๆ

ตัวชี้วดั
1. แผนการบริหาร
งบประมาณด้าน
ทรัพยากรบุคคล
2. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผน
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สกพ., สงป.

สกพ., สงป.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นระบบคุณธรรม (Merit System)
เป้าหมาย 1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการดําเนินงานและภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลมีค่านิยม ประพฤติและถือปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. บุคลากรมีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ยึดถือผลงานเป็นหลักและผู้บังคับบัญชามีค่านิยมที่พิจารณาความ
ดีความชอบโดยยึดหลักคุณธรรมความสามารถ
กลยุทธ์
แนวทาง/แผนงาน
ตัวชี้วดั
หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
1. นําหลักธรรมาภิบาล
สกพ., สยศ.ตร.
1. เสริมสร้างวัฒนธรรม
รายงานการนําหลัก
ภาครัฐมาใช้ในการบริหาร ธรรมาภิบาลภาครัฐมาใช้
องค์กรโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดการและขับเคลื่อน
ในการบริหารจัดการและ
เพื่อดํารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และ ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
2. จัดกิจกรรมรณรงค์
บช.ศ., สยศ.ตร.
ภาพลักษณ์องค์กร
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีภายใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และขจัดค่านิยมที่เป็น
อุปสรรคและส่งผลกระทบ
ในทางลบ
3. พัฒนาผู้นําองค์กรแต่ละ
บช.ศ., สยศ.ตร.
ระดับชั้นให้เป็นผู้นํา
ที่สามารถส่งเสริมรณรงค์
และกระตุ้นบุคลากร
ภายในให้ร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
2. เสริมสร้างจิตสํานึกและ 1. กําหนดมาตรฐานทาง 1. รายงานการบังคับใช้ บช.ศ.
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ มาตรฐานคุณธรรม
การเป็นข้าราชการตํารวจ วินัยข้าราชการตํารวจ
จริยธรรม และวินัย
ที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการบังคับใช้เป็น
ข้าราชการตํารวจ
กรอบการประพฤติปฏิบัติ
2. มีหลักสูตรฝึกอบรมด้าน 2. ร้อยละของข้าราชการ บช.ศ.
คุณธรรม จริยธรรม และ ตํารวจ
การพัฒนาคุณธรรม
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
จริยธรรม ทีส่ อดคล้องกับ หลักสูตร
ระดับและความต้องการ
ของข้าราชการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
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แนวทาง/แผนงาน

ตัวชี้วดั
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
3. ร้อยละความสําเร็จของ บช.ศ., จต.
3. ส่งเสริมยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการตํารวจ โครงการที่ส่งเสริมยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติ
ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ระเบียบวินัย ประมวล
ประมวลจริยธรรม และ
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดทําแนวทางการพัฒนา ระดับความสําเร็จของการ บช.ศ., สกพ.
3. พัฒนาบุคลากรให้มี
ดําเนินการเพื่อการ
ความรู้ความเข้าใจค่านิยม ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เสริมสร้างวัฒนธรรม
ทัศนคติที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือ ค่านิยม ทัศนคติ เพื่อการ องค์กรที่ยึดถือผลงาน
เป็นหลัก
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ผลงานเป็นหลัก
องค์กรที่ยึดถือผลงาน
เป็นหลัก
บช.ศ., สกพ.
ร้อยละความสําเร็จของ
ให้ความรู้ความเข้าใจ
4. เสริมสร้างวัฒนธรรม
การทํางานร่วมกันระหว่าง ถึงความแตกต่างระหว่าง กิจกรรมให้ความรู้ความ
คนต่างยุค (Generation) คนต่างวัย (Generation) เข้าใจ
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการคนต่างวัย
ภายในองค์กรได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการสรรหากําลังพลเชิงรุก
เป้าหมาย 1. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีข้าราชการตํารวจทดแทนกําลังพลที่เกษียณอายุราชการและสูญเสีย
กรณีอื่น ๆ อย่างเพียงพอและทันเวลาและมีอัตราส่วนในการบังคับบัญชาเป็นไปอย่างเหมาะสม
2. ระบบการคัดเลือกและสรรหาที่ยึดระบบคุณธรรม โปร่งใส ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
สามารถดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ารับราชการ
หน่วยงาน
กลยุทธ์
แนวทาง/แผนงาน
ตัวชี้วดั
ที่รบั ผิดชอบ
1. จัดทําแผนการสรรหา
ระดับความสําเร็จของ สกพ.
1. วางแผนทรัพยากร
การดําเนินการตามแผน
บุคคลในแต่ละช่วงเวลาได้ กําลังพลทดแทนมุ่งเน้นเพิ่ม
อย่างเหมาะสมเกิดความ ข้าราชการตํารวจระดับ
สมดุลสอดคล้องกับทิศทาง ปฏิบัติการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ชั้นประทวนให้
องค์กร และการ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนแปลง
ให้บริการประชาชนรวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค
2. การขอรับสนับสนุนกําลังพล
สกพ.
ทดแทนอัตราที่ถูกยุบเลิกและ
เพิ่มเติมตามภารกิจความ
จําเป็น
สกพ.
3. แผนการทดแทนเจ้าหน้าที่
ทหารในพื้นทีค่ วามมั่นคง
ชายแดนและจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
สกพ.
4. จัดสรรอัตรากําลังรองรับ
การสูญเสียกําลังพลกรณีต่าง ๆ
และจัดสรรตามภารกิจนโยบาย
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
1. พัฒนาระบบการสรรหาและ จํานวนรูปแบบ วิธีการ สกพ.
2. พัฒนาระบบการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล คัดเลือกบุคคลเชิงรุก เพื่อดึงดูด สรรหาและคัดเลือก
ที่ได้มาตรฐาน
ที่มีความรู้ความสามารถ คนเก่งและคนดี คนวัยหนุ่ม
มีสมรรถนะและเป็นคนดี และมีสมรรถนะเหมาะสม
เข้ามา โดยดําเนินการ
เข้ารับราชการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึง
กลุ่มบุคคลเป้าหมายโดยใช้
ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายและครอบคลุม

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

กลยุทธ์

แนวทาง/แผนงาน
2. พัฒนาระบบการทดสอบ
และกลั่นกรองบุคคลเพื่อให้ได้
คนเก่งคนดีและมีสมรรถนะ
เหมาะสมเข้ารับราชการตํารวจ
และเน้นความโปร่งใสใน
ขั้นตอนการคัดเลือกและและ
ป้องกันการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
บช.ศ.

ร่าง - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖
(Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014 - 2023)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เป้าหมาย กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แนวทาง/แผนงาน

1. กําหนดสมรรถนะ
ต้นแบบของข้าราชการ
ตํารวจในแต่ละประเภท
และระดับตําแหน่ง
2. นําสมรรถนะไปใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้เชื่อมโยงกับ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
3. นําสมรรถนะหัวหน้า
สถานีตํารวจมา
ประกอบการพิจารณาการ
แต่งตั้ง
1. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ
2. พัฒนาระบบการ
หลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับ
แต่งตั้งตามระบบ
ระบบการแต่งตั้งเพื่อให้
คุณธรรมโดยคํานึงถึง
เป็นไปตามระบบคุณธรรม
ผลงานและพฤติกรรม
โดยคํานึงถึงผลงานและ
ทางจริยธรรม
พฤติกรรมทางจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีความโปร่งใสเป็นที่ จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
มีความโปร่งใสเป็นที่
ยอมรับได้
ยอมรับได้
1. จัดทําระบบเส้นทาง
3. พัฒนาระบบความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การเติบโตทางสายอาชีพ
โดยศึกษาโครงสร้าง
โดยยึดหลักสมรรถนะ
ตําแหน่งงานทั้งหมด
ความรู้ ความสามารถ
2. วิเคราะห์ ทบทวน
ความโปร่งใส
และปรับปรุงโครงสร้าง
และเป็นธรรม
ตําแหน่งงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
1. ส่งเสริมการนําแนวคิด
สมรรถนะของข้าราชการ
ตํารวจมาใช้ในการสรร
หาบุคลากร การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและ
พัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วดั
ร้อยละความสําเร็จของการ
กําหนดและประเมินสมรรถนะ
ของข้าราชการตํารวจ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สกพ.

สกพ.

สกพ.

สกพ.
ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแต่งตั้ง

ระดับความสําเร็จในการวาง
ระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

สกพ., สพฐ.ตร.,
บช.ศ., รร.นรต.,
รพ.ตร.
สกพ.

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

กลยุทธ์

แนวทาง/แผนงาน

ตัวชี้วดั

3. จัดทําและนําเสนอแผน
เส้นทางการเติบโตที่เป็น
ตัวเลือกหลักแก่ข้าราชการ
ตํารวจในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เพื่อให้
ข้าราชการตํารวจมองเห็น
เส้นทางการเติบโตของ
ตนเอง
4. จัดทําเกณฑ์การเติบโต
ในสายอาชีพให้มีความ
ชัดเจนและโปร่งใส
5. พัฒนาระบบเส้นทาง ระดับความสําเร็จในการวาง
การเติบโตทางสายอาชีพ ระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ที่เอื้อให้คนเก่งคนดี
สามารถเติบโตสู่ระดับ
ที่สูงขึ้น โดยอาจจัดทําเป็น
ระบบช่องทางพิเศษ
สําหรับข้าราชการตํารวจ
ที่มีความสามารถสูง (Fast
Track) นอกเหนือ ไปจาก
ระบบการบริหารจัดการ
ข้าราชการตํารวจที่มี
ศักยภาพและมี
ความสามารถ (Talent
Management)
6. พัฒนาการเลื่อน
ตําแหน่งตามระบบอาวุโส
ให้ครอบคลุมไปถึงการ
พิจารณาด้านความรู้
ความสามารถและความ
เหมาะสมด้านอื่น ๆ
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สกพ.

สกพ.
สกพ., บช.ศ.,
สง.ก.ตร.

สกพ.

ร่าง - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖
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กลยุทธ์

แนวทาง/แผนงาน

4. พัฒนาระบบและ
กระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานไปสู่ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance
Management)

1. วิเคราะห์ทบทวนระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ระบบการประเมิน
ที่สามารถสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะ
ของข้าราชการตํารวจ
2. วางระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่
2.1 การวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ตร.
2.2 การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
2.3 การพัฒนา
2.4 การประเมิน
2.5 การนําผลการ
ประเมินไปประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
1. จัดทําแผนการขอปรับ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ข้าราชการตํารวจในระยะ
ยาว โดยคํานึงถึงค่า
ครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่
ละปี และมีความแตกต่าง
กันในแต่ละท้องที่ อัตรา
เงินเฟ้อ ภาวะความเสี่ยง
2. การปรับปรุงเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการ
ตํารวจกลุ่มต่าง ๆ ให้
เหมาะสมและเสมอภาค
กัน

5. ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จของการ
วางระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สกพ.

สกพ., บช.ศ.,
จต.

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนและผลการดําเนินการ

สกพ., สงป.

สกพ.

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

กลยุทธ์

แนวทาง/แผนงาน

1. กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางการมอบอํานาจ
และภารกิจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไป
ยังหัวหน้าหน่วยอย่างเป็น
รูปธรรม
7. ส่งเสริมการบูรณาการ 1. การเพิ่มสัดส่วน
มิติหญิงชาย
ข้าราชการตํารวจหญิง
ในฝ่ายปฏิบัติการ
2. ปรับปรุงพัฒนากฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ส่งเสริมการใช้ศักยภาพ
ของข้าราชการตํารวจหญิง
ในงานตํารวจ และ
บูรณาการความสามารถ
ของข้าราชการตํารวจหญิง
และชายให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
3. เสริมสร้างความเข้าใจ
และทัศนคติยอมรับในมิติ
หญิงชาย
6. กระจายอํานาจการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ทั่วทั้งองค์กร

ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการหรือ
แนวทางการมอบอํานาจและ
ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปยังหัวหน้าหน่วย
ร้อยละของข้าราชการตํารวจที่มี
เจตคติด้านความเสมอภาคหญิง
ชายที่ดี
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สกพ.

สกพ., สยศ.ตร.
สกพ., กมค.

สกพ., สยศ.ตร.

ร่าง - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย 1. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจในปฏิบัติงาน รวมทั้งเกิดความรัก ความ
ผูกพันต่อองค์กร
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
แนวทาง/แผนงาน
ตัวชี้วดั
หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
1. จัดทําแผนสร้างความผาสุก ระดับความสําเร็จของ สกพ.
1. ยกระดับมาตรฐาน
การจัดทําแผนสร้าง
คุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ
ความผาสุกและความ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ
พึงพอใจของบุคลากร
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ให้เหมาะสมและเพียงพอ
2. ผสมผสานรูปแบบ
สกพ., สกบ., รพ.ตร.
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
รูปแบบต่าง ๆ ที่จะนําเสนอ
ให้แก่ข้าราชการตํารวจให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
3. จัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น
สกพ., สกบ., รพ.ตร.
(Flexible Benefit) เปิดโอกาส
ให้ข้าราชการตํารวจมีสิทธิเลือก
ประเภทของสวัสดิการที่จะได้รับ
หรือไม่รับสิทธิประเภทใด เช่น
ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษา
พยาบาล บ้านพักของ
ทางราชการ รถรับส่ง
ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
ระดับความสําเร็จของ สกพ., บช.ศ.
2. ปลูกฝังค่านิยมให้แก่ 1. จัดกิจกรรมหรือโครงการ
การดําเนินการตาม
บุคลากรดําเนินชีวิตแบบ เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้แก่
กิจกรรมหรือโครงการ
บุคลากรดําเนินชีวิตแบบ
เรียบง่ายตามหลัก
เพื่อปลูกฝังค่านิยม
เรียบง่ายตามหลักปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ให้แก่บุคลากรดําเนิน
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
สกพ., สงป.
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ชีวิตแบบเรียบง่าย
เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วน ตามหลักปรัชญา
บุคคลให้แก่ข้าราชการตํารวจ
เศรษฐกิจพอเพียง

ร่าง - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖
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กลยุทธ์
3. เตรียมความพร้อม
การก้าวเข้าสู่การเป็น
องค์กรผู้สูงอายุ

แนวทาง/แผนงาน
1. กําหนดแนวทางการดูแล
สุขภาพร่างกายและจิตใจ
ข้าราชการตํารวจที่ยังอยู่
ในวัยกลางคน ให้สมบูรณ์
แข็งแรง ลดพฤติกรรม
ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NonCommunicable Disease)
เพื่อคงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
และไม่เป็นภาระด้านการ
รักษาพยาบาล
2. จัดเตรียมงบประมาณดูแล
ข้าราชการตํารวจที่มีอายุเฉลีย่
สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความรู้
ความสามารถทักษะการทํางาน
สมัยใหม่ และความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจที่มีอายุสูงขึ้น เพื่อให้คง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. กําหนดแนวทางเพื่อเปิด
โอกาสให้ข้าราชการตํารวจ
ที่สูงวัย ได้ทํางานอย่างยืดหยุ่น
สนับสนุนให้ทาํ งานที่เหมาะสม
เช่น ทํางานโครงการพัฒนางาน
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็น
ทีมงานคณะทํางานพัฒนา
นอกเหนือจากงานประจํา
เป็นพี่เลี้ยง ครูฝึกวิทยากร
เป็นต้น
4. เตรียมงบประมาณ และการ
ดูแลข้าราชการตํารวจที่
เกษียณอายุและมีอายุยืนมากขึ้น
และแนวทางการนําข้าราชการ
ตํารวจที่เกษียณ แต่มี
ประสบการณ์สูงมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร
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ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ระดับความสําเร็จของ สกพ., รพ.ตร.
การดําเนินการ
กิจกรรมหรือโครงการ

สกพ., สงป.

สกพ.

สกพ., สงป., รพ.ตร.

ร่าง - ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างศักยภาพบุคลากรสูค่ วามเป็นเลิศ
เป้าหมาย 1. บุคลากรทุกระดับของทุกหน่วยงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ผลักดันสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปสู่เป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
กลยุทธ์
แนวทาง/แผนงาน
ตัวชี้วดั
หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
บช.ศ., สกพ.
1. จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร้อยละของบุคลากร
1. พัฒนาระบบและ
ตามหลักสมรรถนะให้กับบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ดําเนินการพัฒนา
บุคลากรให้มสี มรรถนะที่ ทุกระดับ ทุกสายงานโดยมุ่งเน้นให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติ ข้าราชการตํารวจทุกระดับทุกสายงาน
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
หน้าที่ตามภารกิจ
ตลอดชีวิตการรับราชการ
บช.ศ.
2. ปรับปรุงการฝึกอบรมทางยุทธวิธี
ตํารวจแต่ละสายงานให้มีความรู้
ทักษะ และความชํานาญเฉพาะด้าน
อย่างเป็นมาตรฐาน
บช.ศ.
3. จัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมเฉพาะทาง
และพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม
ร้อยละความสําเร็จของ บช.ศ., สกพ.
1. สร้างระบบพัฒนาเพื่อสร้างผู้นํา
2. พัฒนาภาวะผู้นํา
สร้างระบบการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ ระบบพัฒนาเพื่อสร้าง
ให้บุคลากรทุกระดับรู้จัก เริ่มเข้ารับราชการจนถึงเข้าสู่ตําแหน่ง ผู้นําอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
การนําตนเอง นําทีม
ระดับสูง
นําองค์กร และนํา
เครือข่าย
3. พัฒนาศักยภาพของ 1. พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ด้าน 1. ระดับความสําเร็จ บช.ศ.
ของการจัดทําหลักสูตร
การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่าง
บุคลากรให้มคี วามรู้
ด้านการบริหารการ
ความพร้อมรองรับการ ต่อเนื่อง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ 2. ร้อยละของบุคลากร บช.ศ., สกพ.
เข้าใจด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ได้รับความรู้ความ
3. จัดทําแผนพัฒนาความสามารถด้าน เข้าใจ และสามารถ
บช.ศ., ตท.
ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรทุก ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ระดับ ทุกสายงาน
ร้อยละความพึงพอใจ กมค., สกพ.,
1. วางระบบทุนการศึกษาบุคลากร
4. ส่งเสริมการสร้าง
บช.ศ., ตท.
ทั้งทุนรัฐบาลไทย และทุนต่างประเทศ ของบุคลากรต่อการ
ความร่วมมือในการ
พัฒนา
พัฒนาบุคลากรทั้ง
กมค., สกพ.,
หน่วยงานราชการและ 2. พัฒนาระบบทุนการฝึกอบรม
บช.ศ.
บุคลากรจากนอกหน่วย
เอกชน
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กลยุทธ์

แนวทาง/แผนงาน

ตัวชี้วดั

ร้อยละของ
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
รายบุคคล (Individual
ที่ได้รับการพัฒนา
Development Plan : IDP)
2. ส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจมีการ
พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
6. พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจเพื่อเข้าสู่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยคํานึงถึงลักษณะ
ประชาคมอาเซียน
หน่วยงาน พื้นที่ที่จําเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา และเนื้อหาความรู้
ที่แตกต่างกัน ได้แก่
- หน่วยงานในพื้นที่ชายแดน
ช่องทางเข้าออก
- หน่วยงานประสานงานระหว่าง
ประเทศ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่ง
ท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ
อาเซียน
2. สร้างองค์ความรู้ประเทศอาเซียน
ที่จําเป็นสําหรับข้าราชการตํารวจ
- ความรู้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม
สังคม การเมือง
- ความรู้ระบบงานยุติธรรม
- ความรู้การจัดองค์กรตํารวจ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมายระหว่างประเทศ กฎกติกา
ที่เกี่ยวข้องกับงานตํารวจ
- ความรู้เกี่ยวกับการจัด
ประชุมสัมมนาระหว่างประเทศการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ การฝึกฝนทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
อาเซียนให้แก่ข้าราชการตํารวจตาม
ความจําเป็นเร่งด่วน
5. ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม
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หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
บช.ศ., สกพ.
บช.ศ., สกพ.
ตท., สยศ.ตร.,
บช.ศ. สกพ.

ตท., สยศ.ตร.,
บช.ศ., บช.ส.
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แนวทาง/แผนงาน

ตัวชี้วดั

ปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ

1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคลากรให้ครบถ้วนถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบันโดยมีรายละเอียด
ของข้อมูลเพียงพอ ต่อการ
พิจารณาและกําหนดนโยบาย
2. พัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านบุคลากรและใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
3. พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป
ให้สามารถวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการ
ตัดสินใจ และกําหนดนโยบาย
ด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. จัดทําแผนพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ครอบคลุมทัง้ การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรม
(Software) การเตรียมระบบ
และบุคลากรรองรับ
5. พัฒนาการให้บริการข้อมูล
ด้านบุคลากร ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟน
เช่น การตรวจสอบสิทธิกําลังพล
บัญชีเงินเดือน ยอดเงินหักบัญชี
เป็นต้น

ระดับความสําเร็จการ
พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร
และสามารถใช้สนับสนุน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สทส., สกพ.

สทส., สกพ.

สทส., สกพ.

สทส., สกพ.

สกพ., สงป.

