
แผนการปฏิบัติงานในการด าเนนิการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓7 โดยวิธีการสอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

ล าดับ ภารกิจ/ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน วันเดอืนป ี
จ านวน 
(วัน) 

หมายเหต ุ

๑. ขออนุมัติเปิดหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓7    บช.ศ.(สศป.) 

๒. วตร. แจ้งอนุมัติหลักการในการด าเนินการให้หน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อทราบและด าเนินการ

ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ภายใน 18  ก.ย.58 

 
 บช.ศ.(วตร.) 

๓. ทุก บช. และ บก.หน่วยขึ้นตรง แต่งต้ังคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่

ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามหลักสูตรก าหนด และแจ้งก าหนด     

วัน เวลาให้ข้าราชการต ารวจผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักสูตร ฝอ.ตร. ก าหนด         

ย่ืนความสมัครใจเข้าสอบคัดเลือก โดยหน่วยงานระดับ กก. ตรวจสอบคุณสมบัติและ

เอกสาร แล้วรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกส่งให้ บก., หน่วยงานระดับ บก. 

ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของแต่ละ กก. แล้วรวบรวมรายชื่อส่งให้ บช. 

ภายใน 2 ต.ค.58 10 วัน 
ทุก บช. และ 

บก.หน่วยขึ้นตรง 

๔. ทุก บช. (หน่วยที่ได้รับจัดสรรโควตา ยกเว้น สยศ., สกบ., สกพ., สงป., กมค., สง.ก.ตร., 

จต., ตส., สลก., ตท., สท., กตช., บ.ตร., วน.) จัดท าบัญชีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ

สมัครใจเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดท าบัญชี พร้อมทั้งประกาศรายชื่อให้เข้าสอบ วัน เวลา 

และสถานที่สอบ (ประกาศรายชื่อวันที่ 7 ต.ค. 58) 

5 – 7 ต.ค.58 

 

 

 

 

3 วัน 

 

ทุก บช. 

ที่ได้รับจัดสรรโควตา 

๕. บช. และ บก.หน่วยขึ้นตรง (หน่วยที่ไม่ได้รับจัดสรรโควตา เฉพาะ สยศ., สกบ., สกพ., 

สงป., กมค., สง.ก.ตร., จต., ตส., สลก., ตท., สท., กตช., บ.ตร., วน.) จัดท าบัญชีผู้มี

คุณสมบัติครบถ้วนและสมัครใจเข้าสอบคัดเลือก ส่งให้ บช.ศ.(กส.) เพื่อรวบรวมจัดท า

บัญชี พร้อมทั้งประกาศรายชื่อให้เข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ (ประกาศรายชื่อ

วันที่ 7 ต.ค. 58) 

5 – 7 ต.ค.58 บช.ศ. (กส.)  

๖. บช.ศ.(กอจ.) จัดท าปัญหาข้อสอบตามขอบเขตวิชาที่หลักสูตร ฝอ.ตร. ก าหนด      

แล้วรวบรวมจัดส่ง บก.อก. (ฝอ. ๖ บก.อก.) เพื่อเก็บเข้าคลังข้อสอบ และน าเผยแพร่

ขึ้นเว็บไซด์ บช.ศ. 

21 – 30 ก.ย.58 8 วัน 
บช.ศ. (กอจ.) 

 

7. บก.อก. (ฝอ. ๖ บก.อก.) น าปัญหาข้อสอบเผยแพร่ขึ้นเว็บไซด์ บช.ศ. 2 ต.ค.58 1 วัน บช.ศ. (ฝอ.6 บก.อก.) 

8. คณะกรรมการทุก บช. (หน่วยที่ได้รับจัดสรรโควตา), บช.ศ.(กส.) คัดเลือกข้อสอบ   

จากคลังข้อสอบ บช.ศ. (ฝอ.๖ บก.อก.) ตามจ านวนที่ก าหนด เพื่อแต่ละ บช. (หน่วยที่

ได้รับจัดสรรโควตา) รับไปด าเนินการจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ 

12 – 14 ต.ค.58 ๓ วัน 
ทุก บช. ที่ได้รับจัดสรร

โควตา, บช.ศ.(กส.) 

9.  ทุก บช. ที่ได้รับจัดสรรโควตา และ บช.ศ.(กส.) จัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ 
15 – 16 ต.ค.58 ๒ วัน 

ทุก บช. ที่ได้รับจัดสรร

โควตา, บช.ศ.(กส.) 

10. สอบข้อเขียน 19 ต.ค.58 

(เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๑ วัน 

ทุก บช. ที่ได้จัดสรรโควตา 

บช.ศ.(กส.) เฉพาะหน่วย 

๑1. ตรวจกระดาษค าตอบ และประมวลผลการสอบ 20 – 21 ต.ค.58 ๒ วัน  -------- “ -------- 

๑2. ทุก บช. ที่ได้รับจัดสรรโควตา, บช.ศ.(กส.) ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

พร้อมรายละเอียดการฝึกอบรม 
22 ต.ค.58 ๑ วัน -------- “ -------- 

๑3. ส่งรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนที่ก าหนดพร้อมผลคะแนนสอบให้ บช.ศ. 

(ผ่าน วตร.) 
30 ต.ค.58 ๑ วัน -------- “ -------- 

๑4. ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร  
9 พ.ย.58 – 

 8 เม.ย.59 

๕ เดือน

ครึ่ง (๒๒ 

สัปดาห์) 

บช.ศ.(วตร.) 

หมายเหตุ : วัน เวลาในการปฏิบัติงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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