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รายงานผลการบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนากำลังพล ประจำปงบประมาณ 2564 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 
 

 การบริหารและพัฒนากำลังพล ไดดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ท่ี
เกี่ยวของตามท่ีกำหนดไว โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) และเปนไป ตาม
มาตรฐานคุณธรรม เพื่อใหการดำเนินการในการบริหารกำละงพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และ
ไมมีผลประโยชนทับซอนอยางแทจริง หลักเกณฑการบริหารและพัฒนากำลังพลของ สถานีตำรวจนครบาลทอง
หลอ ประกอบดวย  

๑. หลักเกณฑการโยกยายกำลังพล  
๒. หลักเกณฑการพัฒนากำลังพล  
๓. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๔. หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ  

ผลการดำเนินการ  
1.หลักเกณฑการโยกยายกำลังพล  

1.การแตงต้ังหรือโยกยายขาราชการตำรวจ ใหเปนไปตาม กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ  
แตงต้ังขาราชการตำรวจ ระดับสารวัตร ถึงจเรตำรวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ พ.ศ.2549  

2.การแตงต้ังหรือโยกยายขาราชการตำรวจ ใหเปนไปตาม กฎ ก.ตร. วาดวยการแตงต้ัง
ขาราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
การขอรับการสนับสนุนกำลังพลระดับ รองสารวัตร ท่ีมีความรู ความสามารถ มาสับเปลี่ยน/ทดแทน

กำลังพลท่ีขอยายออก และสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลภายในสถานีตำรวจท่ีมีความรูความสามารถ และ

เหมาะสม ตามสายงานนั้น ๆ วาระปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 



 

การขอรับการสนับสนุนกำลังพลระดับ ผูบังคับหมู ท่ีมีความรู ความสามารถ มาสับเปลี่ยน/ทดแทน

กำลังพลท่ีขอยายออก วาระปงบประมาณ 2564 

 

 
 

2.หลักเกณฑการพัฒนากำลังพล  
ตามที่สถานีตำรวจนครบาลทองหลอ ไดจัดทำโครงการพัฒนาขาราชการตำรวจในสังกัด ตามหัวขอ 

“พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อสืบสานองคกร ” ใน 3 ระยะ เพื่อเรียนรูระบบการทำงานจากรุนพี่สูรุนนอง และเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมองคกรและสานตอระบบการทำงาน อีกทั้งมีการปฐมนิเทศขาราชการตำรวจที่ไดรับการแตงต้ัง
โยกยายมาดำรงตำแหนงใหม รวมถึงขาราชการตำรวจท่ีไดรับการบรรจุแตงต้ังครั้งแรก ใหมาปฏิบัติหนาท่ีในสังกัด
สถานีตำรวจนครบาลทองหลอ จัดระบบพี่เลี้ยงในแตละสายงาน เพื่อคอยดูแล แนะนำ และใหคำปรึกษาในการ
ปฏิบัติหนาท่ี สงเสริมใหศึกษาตอในระดับสูง เพื่อความกาวหนาในอาชีพ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ จัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน การพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรม ควบคูกับการสงเสริมการพัฒนาตนเองของ
ขาราชการตำรวจ โดยกำหนดเปนนโยบายและไดมอบหมายใหฝายอำนวยการ จัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
พัฒนากำลังพล เพื่อสงเสริมใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย กฎหมายและมีคุณธรรมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแกขาราชการตำรวจ ทุกครั้งท่ีมีการ



 

แตงตั ้งโยกยายขาราชการตำรวจมารับตำแหนงใหมในสถานีตำรวจ เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการประจำป  
 
สงเสริมความกาวหนาในอาชีพ  

ปงบประมาณ 2564 ขาราชการตำรวจระดับชั้นประทวน ในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 
สามารถสอบแขงขันเพื่อแตงต้ังเปนขาราชการตำรวจระดับช้ันสัญญาบัตร (กอน.) สายสอบสวน จำนวน ๒ นาย ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางเขารับการอบรมท่ีโรงเรียนนายรอยตำรวจ (รร.นรต.) ดังนี้.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

สงเสริมและสนับสนุนใหกำลังพลในสังกัด ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ  

พนักงานสอบสวน สน.ทองหลอ เขารับการอบรมการรับแจงความรองทุกข ทางออนไลน การพัฒนา
หนวยงานใหทันสมัย ไปสูระบบราชการไทย 4.0 ใหเปนองคกรที่เปดกวาง ทำงานในเชิงรุก มุงเนนแกไขปญหา
และความตองการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
เตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือ ความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูใน
แบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการดำเนินงานใหทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับ
สถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคกร ที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเขาสู สภาพความเปน
องคกรสมัยใหม 

 

 

 

 

 

 

  

ส.ต.ท.กิตติเทพ  เย็นแพง ส.ต.ท.ศรัณย สงวนสัจพงษ 



 

3.หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

การเลื่อนข้ันเงินเดือน  

หลักในการพิจารณา  
1. นำผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.วาดวยประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจมาเปนหลักในการพิจารณาประกอบกับขอมูลอื่น ๆ  
2 .การเล่ือนข้ันเงินเดือน ใหจัดทำปละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผูบังคับบัญชาช้ันตน ตามลำกับช้ันจนถึง

ผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือน  
3. ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในกฎ ก.ตร.วาดวยการกำหนดและวิธีการ พิจารณา

เล่ือนเงินเดือนขาราชการตำรวจ พ.ศ.2556  
4. ดำเนินการตาม ผนวก ก.แนวทางปฏิบัติในการเล่ือนเงินเดือนขาราชการตำรวจ แนบทาย หนังสือ ตร.

ท่ี 0009.251/ว 36 ลง 26 มิถุนายน 2557 

 
 

 

 

 



 

การประเนผลการปฏิบัติงาน  
1.ประเมินผลงานตามท่ีกำหนดใน กฎ ก.ตร.  
2.มีผลการประเมินอยูในเกณฑมาตรฐานกลางข้ึนไป  

ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อน 0.5 ข้ัน  
1.บรรจุมาไมนอยกวา 4 เดือน  
2.ปฏิบัติหนาท่ีจนเกิดผลดี เกิดความกาวหนา  
3.ไมถูกพกัหรือใหออกไวกอน ถูกปลดออก ถูกไลออก หรือออกจากราชการดวยเหตุใด เกิน 2 เดือน  
4.ไมถูกลงโทษทางวินัยถึงท่ีสุด หรือไมถูกศาลพิพากษาลงโทษในคดีอาญาถึงท่ีสุด  
5.ไมลาหรอืมาทำงานสายเกินกวาท่ี ตร.กำหนด (ลา 15 ครั้ง สาย 18 ครั้ง)  
6.ปฏิบัติหนาท่ี 6 เดือน ไมลาเกิน 23 วัน เวนแต  

6.1 ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย  
6.2 ลาคลอดบุตร ไมเกิน 90 วัน  
6.3 ลาปวยจำเปนตองรักษาตัว ไมเกิน 60 วัน  
6.4 ลาปวยเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี  
6.5 ลาพักผอน  
6.6 ลาปฏิบัติงานองคกรระหวางประเทศ  
6.7 ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ไมเกิน 15 วัน  
6.8 ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  
6.9 ลาศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีไมนอยนกวา 4 เดือน  
6.10 ศึกษาในสถานศึกษา ของ ตร.ปฏิบัติหนาท่ีราชการครั้งแรก ไมนอยกวา 2 เดือน  
6.11 ไมขาดราชการโดยไมมีเหตุอันควร  

ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อน 1 ข้ัน  
1.อยูในเกณฑ 0.5 ข้ัน  
2.มีผลงานดีเดน  
3.มีความคิดริเริ่ม  
4.ตรากตรำเส่ียงอันตราย  
5.ทำงานยากลำบากเปนพิเศษ  
6.ทำงานเกนิตำแหนงหนาท่ี  
7.ปฏิบัติงานดียิ่งแกประเทศชาติ  

ท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อน 2 ข้ัน  
1.ครึ่งปแรกอยูในเกณฑเล่ือน 1 ข้ัน แตไดเล่ือนไมถึง 1 ข้ัน  
2.ครึ่งปแรกอยูในเกณฑเล่ือน 1 ข้ันอีก  
3.ไมมีขอจำกัดในเรื่องเงินท่ีจะใชเล่ือน  
4.ผูมีอำนาจมีคำส่ังเล่ือนรวมท้ังป 2 ข้ันได (เล่ือน 1 ต.ค. 1.5 ข้ัน) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราขการ  

 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































































































































