
 
แผนการปฏิบตังิานในการด าเนินการคัดเลือกผู้เขา้รบัการฝึกอบรม หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๘ โดยวิธีการสอบ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

ล าดบั ภารกิจ/ขั้นตอนการปฏบิัติงาน วันเดือนปี 
จ านวน 
(วัน) 

หมายเหต ุ

๑. ขออนุมัติเปดิหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓8    บช.ศ.(สศป.) 
๒. บก.อก. (ฝอ. 6 บก.อก.) ส่งก าหนดวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ 

ในการเลือกข้อสอบให้ วตร. 
ภายใน 12 ก.ย.๕9  

บช.ศ. (ฝอ.6 บก.อก.) 

3 วตร. แจ้งอนุมัติหลักการในการด าเนินการให้หน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

บช.ศ.(วตร.) 

4. บช.ศ.(กอจ.) ด าเนินการดังต่อไปนี 
     - จัดท าเนื้อหาความรู้ในงานฝ่ายอ านวยการ แล้วรวบรวมจัดส่ง บก.อก. 
(ฝอ. ๖ บก.อก.) เพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์ บช.ศ. 
     - จัดท าปัญหาข้อสอบตามขอบเขตวิชาที่หลักสูตร ฝอ.ตร. ก าหนด และ
บันทึกข้อสอบเพื่อเก็บเข้าคลังข้อสอบ 

5 - 30 ก.ย.๕9 20 วัน 
บช.ศ. (กอจ.) 

 

5. บก.อก. (ฝอ. 6 บก.อก.) น าความรู้ในงานฝ่ายอ านวยการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์ 
บช.ศ. รวมทั้งประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อซักซ้อมขั้นตอน ก าหนดวัน 
สถานที่ คัดเลือกข้อสอบ  

ภายใน 3 ต.ค.59  บช.ศ. (ฝอ.6 บก.อก.) 

6. ทุก บช. และ บก.หน่วยขึ้นตรง แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามหลักสูตรก าหนด โดยแจ้งรายชื่อ
อนุกรรมการสุ่มคัดเลือกข้อสอบให้ บช.ศ. (ฝอ.6 บก.อก.) ทราบ และแจ้งก าหนด     
วัน เวลา  ให้ข้าราชการต ารวจผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักสูตร ฝอ.ตร. ก าหนดยื่น
ความสมัครใจเข้าสอบคัดเลือก โดยหน่วยงานระดับ กก. ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสาร แล้วรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกส่งให้ บก., หน่วยงานระดับ บก. 
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของแต่ละ กก. แล้วรวบรวมรายชื่อส่งให้ บช. 

ภายใน 3 ต.ค.๕9 ๑๐ วัน 
ทุก บช. และ 

บก.หน่วยขึน้ตรง 

7. ทุก บช. (หน่วยที่ได้รับจัดสรรโควตา ยกเว้น สยศ., สกบ., สกพ., สงป., กมค., 
สง.ก.ตร., จต., ตส., สลก., ตท., สท., กตช., บ.ตร., วน. , สบร.และ บช.ศ.) 
จัดท าบัญชีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมัครใจเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดท าบัญชี 
พร้อมทั้งประกาศรายชื่อให้เข้าสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ  

3 – 7 ต.ค.๕9 

 
 
 

๑  
สัปดาห ์

ทุก บช. 
ที่ได้รับจัดสรรโควตา 

8. บช. และ บก.หน่วยขึ้นตรง (หน่วยที่ไม่ได้รับจัดสรรโควตา เฉพาะ สยศ., สกบ., สกพ., 
สงป., กมค., สง.ก.ตร., จต., ตส., สลก., ตท., สท., กตช., บ.ตร., วน., สบร.) และ บช.ศ.
จดัท าบัญชีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมัครใจเข้าสอบคัดเลือก ส่งให้ บช.ศ.(กส.) เพื่อ
รวบรวมจัดท าบัญชี พร้อมทั้งประกาศรายชื่อให้เข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 

3 - 7 ต.ค.๕9 บช.ศ. (กส.)  

9. คณะกรรมการทุก บช. (หน่วยที่ได้รับจัดสรรโควตา), บช.ศ.(กส.) คัดเลือกข้อสอบ
จากคลังข้อสอบ บช.ศ. (ฝอ.๖ บก.อก.) ตามจ านวนที่ก าหนด เพื่อแต่ละ บช. 
(หน่วยที่ได้รับจัดสรรโควตา) บช.ศ. (กส.) รับไปด าเนินการจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ 

10 - 11 ต.ค.๕9 2 วัน 
ทุก บช. ที่ได้รับจัดสรร

โควตา, บช.ศ.(กส.) 

10.  ทุก บช. ที่ได้รับจัดสรรโควตา และ บช.ศ.(กส.) จัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ 
12 - 13 ต.ค.๕9 ๒ วัน 

ทุก บช. ที่ได้รับจัดสรร
โควตา, บช.ศ.(กส.) 

11. สอบข้อเขียน 14 ต.ค.๕9 ๑ วัน 
ทุก บช. ที่ได้จดัสรรโควตา 
บช.ศ.(กส.) เฉพาะหน่วย 

12 ทุก บช. และ บช.ศ.(กส.) ที่จัดสอบ ส่งปัญหาข้อสอบให้ บช.ศ.(กอจ.) 
ภายใน 15 ต.ค.59 1 วัน 

ทุก บช. ทีจ่ัดการสอบ, 
บช.ศ.(กส.), (กอจ.) 

13. บช.ศ. (กอจ.) จัดท าเฉลยข้อสอบ ส่งให้ บช. และ บช.ศ.(กส.) ที่จัดการสอบ 17-18 ต.ค.59 2 วัน บช.ศ. (กอจ.) 
๑4. ตรวจกระดาษค าตอบ และประมวลผลการสอบ 

19 - 21 ต.ค.๕9 3 วัน 
ทุก บช. ทีจ่ัดการสอบ, 

บช.ศ.(กส.) 
๑5. ทุก บช. ที่ได้รับจัดสรรโควตา และ บช.ศ.(กส.) ประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้

เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 
22 ต.ค.๕9 ๑ วัน -------- “ -------- 

๑6. ทุก บช. ที่ได้รับจัดสรรโควตา และ บช.ศ.(กส.) ส่งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตาม
จ านวนที่ก าหนดพร้อมผลคะแนนสอบให้ บช.ศ. (ผ่าน วตร.) 

ภายใน 28 ต.ค.๕9  -------- “ -------- 

๑7. ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร  
7 พ.ย.59 - 7 เม.ย.60 

๕ เดือนครึ่ง 
(๒2 สปัดาห์) 

บช.ศ.(วตร.) 

 

หมายเหตุ : วัน เวลาในการปฏิบัติงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

เอกสารหมายเลข 3 


