รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8
ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ

สรุปผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการปฏิ
บัตข้ิตอาม
ตามนโยบายรั
ฐบาล11
นโยบายและการประเมินผล

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ของสานักงานตารวจแห่งชาติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามีดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
1) งานถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท เสด็จอย่างเป็นทางการ จานวน
1,035 ครั้ง และ เสด็จอย่างไม่เป็นทางการ จานวน 414 ครั้ง
2) รณรงค์ เทิดทูน และเสริมสร้างความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณให้คนในชาติมีความจงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยมีการจัดกิจกรรม /โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศ จานว น 264 โครงการ และ 1,221
กิจกรรม
3) เฝูาระวัง ตรวจสอบ ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดในการละเมิดสถาบันทุกด้าน และดาเนินคดี
โดยเด็ดขาด โดยการสั่งปิดเว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน 30,130 URL กล่าวโทษส่งอัยการ
สูงสุด จานวน 17,952 URL
4) การสอบสวน จับกุม คดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ คดีทั้งหมด 514 คดี สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 356 คดี
ส่งหน่วยอื่นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ และอัยการสูงสุด) จานวน 76 คดี
4) พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการจัดทาแผนถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจาปี พ .ศ. ๒๕๕8 และ
ประชุมชี้แจงพร้อมทั้งทบทวนแนวทางการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
5) กาหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อปูองกันการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคม
ออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
6) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าห้วยบางทรายตอนบน โครงการบูรณะพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก โครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับ – กลัดทรวง เป็นต้น
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปูองกัน แก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ และกาหนดมาตรการในการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง
โดยการจัดระเบียบสังคมตามอานาจหน้าที่ และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่อย่างจริงจังไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม
และแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยการจัดตั้งศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) และจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ .ศ. 2558 และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแผนรอ งรับแผนดังกล่าว ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติได้ทาการเก็บข้อมูลในส่วนของ
มาตรการการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้

๑

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8
ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
 จับกุมคดียาเสพติด 265,823 คดี ผู้ต้องหา 285,410 คน
 จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ 65,000 คดี ผู้ต้องหา 77,860 คน
 ตรวจยึดของกลาง
- ยาบ้า
87,849,925 เม็ด
- ไอซ์
1,443.92 กก.
- เฮโรอีน
182.23 กก.
- กัญชาแห้ง
22,930.11 กก.
 ยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด 2,323 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 996.96 ล้านบาท

๒

สรุปผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการปฏิ
บัติตข้าม
ตามนโยบายรั
ฐบาล11
อ
นโยบายและการประเมินผล

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8
ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8
ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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2.2 ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กระทบต่อการดารงชีวิตตามปกติ
ของประชาชนน้อยที่สุด
 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ภัยแทรกซ้อน
- สถานการณ์และการสูญเสีย เกิดเหตุ 494 เหตุ เสียชีวิต 333 คน บาดเจ็บ 433 คน
- ตรวจยึดอาวุธปืน จานวน 90 กระบอก
- ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน จานวน 58 กระบอก
- ตรวจเก็บ DNA 10,897 ครั้ง 1,603 คดี
- การตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวม 284 จุด : ยะลา 103 จุด ปัตตานี 40 จุด นราธิวาส 105 จุด
สงขลา (4 อ.) 36 จุด
- จุดตรวจร่วม 3 ฝุาย รวม 33 จุด : ยะลา 7 จุด ปัตตานี 5 จุด นราธิวาส 18 จุด สงขลา (4 อ.)
3 จุด
- การตรวจสอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ระบบ Polis) รวม 76,605 คัน ได้แก่ ยะลา 17,154 คัน
ปัตตานี 33,087 คัน นราธิวาส 26,368 คัน
- การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 7 เมืองเศรษฐกิจ และ 11 อาเภอ เฝูาระวัง รวม 38 ครั้ง
 ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพั ฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ .ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ใน ๗ กลุ่มงาน โดยให้ปฏิบัติในกลุ่มงานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นงานหลักและ
การปฏิบัติในกลุ่มงานอื่นๆ เป็นงานสนับสนุน
 วางแผน อานวยการ เสนอแนะ และกากับดูแลการใช้กาลังของตารวจ ในการหยุดยั้ง ขัดขวาง และ
ทาลายยุทธศาสตร์และโครงสร้างการบริหารของกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชาติปัตตานี (BRN) และกลุ่มผู้เห็นต่าง
อื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา แผนปฏิบัติการในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง
(ระดับ ๑) และร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้กาหนดตา มแผนปฏิบัติการโรงเรียนการเมืองเคลื่อนที่
แผนงานพาคนกลับบ้านการปฏิบัติการข่าวสารการประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย แผนปฏิบัติการ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและชุมชนล่อแหลม แผนปฏิบัติการสกัดกั้นแหล่งเงินทุนและ
เส้นทางการเงินสนับสนุนผู้ก่อการร้ าย โครงการประชาร่วมใจทาความดีเพื่อแผ่นดิน และการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ตารางผลการดาเนินงานด้านกิจการพลเรือน:
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยะลา

1. ออกเยี่ยมเยียนผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน/ประชาชน
2. เยี่ยมวัด มัสยิด ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
3. เยี่ยมครู ดูแลนักเรียน ปอเนาะ ตาดีกา
4. เยี่ยมเยียนกลุ่มเสี่ยง และผู้ถูกควบคุมตาม พ.ร.ก.ฯ
5. การปฏิบัติการข่าวสาร IO เพื่อตอบโต้ ผกร.

ปัตตานี นราธิวาส สงขลา

2,183 548
156
285
589
347
93
256
143
304
3,164 1,740

รวม

๔

1,944
945
1,060
484
1,042
5,475

รวม

292 4,967
228 1,614
234 2,230
97
930
238 1,727
1,089 11,468

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8
ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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2.3 การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
สานักงานตารวจแห่งชาติได้กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม โดยได้กาหนดให้
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย (2015 Discover Thainess) และ
เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้กาชับการปฏิบัติโดยให้ดาเนินการ ดังนี้ แผน /มาตรการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่ ตร .
เคยสั่งการไว้ ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสาคัญและขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเปูาหมาย โดยเฉพาะพื้นที่
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทั้ง ๓๑ จังหวัด จะต้องตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ประกอบกาลังร่วมระหว่าง สน ./สภ. บก.ป./ทท./รน. และ บก.ตม. เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ ทั้งทางด้านการ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน และงานบริการทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสั มฤทธิ์
ผลสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
2.4 ผลการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง ดังนี้
ผลการปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติได้
ดาเนินการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย โดยการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้ดาเนินการออกมาตรการ
กาชับหน่วยปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อการร้ายสากล กรณี คนร้ายบุกจับตัวประกัน ในร้านกาแฟ ย่านมาตินเพลส
เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่สานักงานนิตยสาร รายสัปดาห์ชาลี เอปโด ใน
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังให้หน่วยงานในสังกัด อาทิ กองบัญชาการตารวจนครบาล
กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน สานักงานส่งกาลังบารุง เป็นต้น สนับสนุนกาลังพล เข้าร่วมการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายสากล
การก่อการร้ายสากลร่วมไทย-ออสเตรีย (Dusk panther 2015) การก่อการร้ายสากล(หน่วยปฏิบัติการสัมพันธ์ )
และการฝึกการต่อต้านการก่อร้ายสากล (Dawn panther 15)
ในส่วนของการดาเนินการด้านโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายได้ดาเนินการ
ดังนี้
1) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกสุนัขตารวจ (สานักงานตารวจแห่งชาติ และสถานทูตสห รัฐอเมริกา) เพื่อ
สนับสนุนด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และโครงการต่อต้านการก่อการร้ายสากลฯ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยได้ส่งมอบสุนัขสืบหาวัตถุระเบิด จานวน 13 ตัว ให้สานักงานตารวจแห่งชาติไว้ใช้ราชการ เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2558
2) โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมสุนขั สืบหาวัตถุระเบิดในประเทศไทย ซึ่งมีกองบัญชาการตารวจนครบาล
และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2558
นอกจากนี้สานักงานตารวจแห่งชาติได้สั่งการให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองสนับสนุนข้อมูลการเดิน
ทางเข้า – ออก ประเทศไทยของผู้ก่อ การร้ายให้ศูนย์ม้าบิน (กรณีนาย Jagtar Singh Tara นาย Gurpreet
Singh Gopi และนาย Harminder Singh Mintu)
2.5 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
สานักงานตารวจแห่งชาติได้ยกระดับศูนย์อานวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร
.
โดยมีสถานที่ทาการส่วนหน้าที่มีมาตรฐาน มีระบบเทคโนโลยีและมีฐานข้อมูลที่จาเป็นครบถ้วน บูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับศูนย์ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมอื่นๆ โดยเฉพาะศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติ และจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์

๕

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
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อานวยการฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที๑๐
่ มิถุนายน 2558 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้สานักงานตารวจแห่งชาติยังได้ดาเนินการในด้านอื่น ๆ ดังนี้
1) ยกระดับมาตรฐานของศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
2) ปรับระบบการแต่งตั้ง ให้ข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับงาน โดยเฉพาะงาน
สาคัญ ในหน่วยงานสาคัญด้านอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หน่วยงานในกองบัญชาการสอบสวนกลาง
สถานีตารวจในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
3) จัดทาระบบล่ามแปลภาษา และอาสาสมัครล่าม ประจาสถานีตารวจหน่วยบริการประชาชน
4) ร่วมประชุมการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค .ศ.
๒๐๒๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
5) การประชุมหัวหน้าตารวจอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๓-๗ สิงหาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย (35th ASEANAPOL Conference)
6) ประชุมอาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ๗-๑๒
มิถุนายน ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (15th SOMTC)
2.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติได้ยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการปราบปราม
การกระทาความผิดอาชญากรรมเฉพาะทาง เช่น การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การค้ามนุษย์ คดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังโดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเช่น
กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบบอกตาแหน่งพิกัด (GPS) กล้องติดรถยนต์ สายตรวจ ฯลฯ โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่าน
มาได้มีการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม โดยได้กาหนดให้หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย (บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.) รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสา รท้องถิ่นที่อยู่ ในพื้นที่รับผิดชอบในรอบ
หนึ่งปีที่ผ่านมา ให้ดาเนินการจัดทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลอาวุธปืนที่จดทะเบียน สถานที่ทาการค้าของเก่า สถานประกอบธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านสะดวกซื้อ บุคคลพ้นโทษ และ
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ฯลฯ และให้รวบรวมรายงานผลข้อมูลดังกล่าวให้ ตร
. ทราบ (ว.ศปก.ตร.ที่ ๐๐๐๑
(ศปก.ตร.)/๖๒๓ ลง ๒๒ ธ.ค.๕๗)
2) กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาล
คริสมาสต์ และปีใหม่ โดยให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่ างวันที่ ๒๐-๒๖ ธ.ค.๕๗ และให้ทุก สน ./สภ.
จัดกาลังให้เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและให้บริการประชาชน โดยให้จัดทา
โครงการฝากบ้านไว้กับตารวจ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๗ – ๔ ม.ค.๕๘ และวางแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่จัด
งานใหญ่ เพิ่มความเข้มในการรักษา ความสงบเรียบร้อยและปูองกันเหตุร้ายในพื้นที่ ศชต . ประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือนประชาชนเพื่อปูองกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ และปูองกันอัคคีภัย การจุดพุล /ปะทัด และการปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบริการ และการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด
๖

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
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อบายมุข รวมทั้งการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ กาชับมาตรการเชิงรุกในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จชต . เพิ่มความเข้มด้าน
การข่าว การรักษาความปลอดภัยบุคคล/สถานที่ การตรวจบุคคลเปูาหมายที่เดิ นทางเข้าประเทศ และการจัดชุด
เคลื่อนที่เร็วประจา สน ./สภ. ชุดตรวจพิสูจน์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด กาชับให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร . ที่
รับผิดชอบ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และ ตร . โดยเคร่งครัด
หากตรวจพบข้อบกพร่องที่เกิดจากการ ปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับอบายมุข
เปูาหมาย ให้พิจารณาดาเนินการทั้งทางปกครองและวินัย ตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ โดย
เคร่งครัด และอ้างถึงวิทยุและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินข องประชาชน การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข รวมทั้งการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ และ หน.คสช.ได้มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ คสช ./๔๘๗ ลง ๒๕ ธ.ค.๕๗ กาชับ
การปฏิบัติเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗ – ๕ ม.ค.๕๘ จึงได้กาชับการปฏิบั ติหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ดังนี้ มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยให้ใช้กาลัง ๓ ฝุาย (พลเรือน ตารวจ ทหาร ) ในการตั้งจุดตรวจจุด
บริการประชาชนตามเส้นทาง/พื้นที่สาคัญการจัดสายตรวจเคลื่อนที่ การเฝูาตรวจบริเวณพื้นที่ล่อแหลมที่มีการจัด
กิจกรรมและมีประชาชนรว มตัวเป็นจานวนมาก จัดกาลังเคลื่อนที่เร็ว ชุด EOD ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดสุนัขตรวจ
ค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด ตลอดจนเครื่องมือที่จาเป็นให้พร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงต่างๆ ประสานหน่วยงาน
ทั้งในส่วนราชการและภาคเอกชน ในพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยและสถานที่ทาการ /ที่ตั้งของตนเอง ให้ใช้
ระบบเวรยามและระบบกล้องวงจรปิด มาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ต่างๆ ให้จัดเตรียมยานพาหนะ รถดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน
ที่อาจจะประสบปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้ นที่รับผิดชอบ และให้ซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประสานสอดคล้องกัน
(ว.ศ
ปก.ตร.ที๐่ ๐๐๑(ศปก.ตร.)/๖๓๑ ลง๒๕ ธ.ค.๕๗) และ (ว.ศปก.ตร. ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร./๖๓๕ ลง ๒๖ ธ.ค.๕๗) และ
(ว.ศปก.ตร.ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๖๓๖ ลง ๒๖ ธ.ค.๕๗)
3) กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม โดยได้กาหนดให้ดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย (2015 Discover Thainess) และเป็นวาระแห่งชาติ
จึงได้กาชับการปฏิบัติโดยให้ดาเนิน การ ดังนี้ แผน /มาตรการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่ ตร . เคยสั่งการไว้
ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสาคัญและขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเปูาหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวทั้ง ๓๑ จังหวัดจะต้องตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ประกอบกาลัง
ร่วมระหว่าง สน./สภ. บก.ป./ทท./รน. และ บก.ตม. เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ ทั้งทางด้านการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน และงานบริการทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว (ว.ศปก.ตร. ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๖ ลง ๗ ม.ค.๕๘)
4) กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการกวดขันจับกุมอบายมุข
เปูาหมายทุกประเภท และควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันอย่างจริงจัง โดยได้กาหนดให้ ผบก.น./ภ.จว.
ผบก.สส. และหัวหน้าสถานีตารวจ กาหนดมาตรการเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด ในการกดดัน
ควบคุม ปูองกันปราบปราม อบายมุขทุกประเภท โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ บ่อนการพนัน ตู้ม้า เครื่องจักรกล
ไฟฟูา สลากกินรวบ การพนันบั้งไฟ และสถานบริการที่กระทาผิดกฎหมาย โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสีย
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รับผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหากตรวจพบว่ามีการกระทาความผิด และมีการฝุาฝืนจะต้องถูก
ดาเนินการทั้งทางอาญา และทางวินัย และในกรณีจงใจปล่อยปละละ เลยจนมีหน่วยงานอื่นเข้าไปทาการจับกุม
ในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่องตามคาสั่ง ตร.ที่ ๒๓๔/๒๕๔๘ ลง ๒๙ มี.ค.๔๘ และจะดาเนินการ
ทางปกครองอย่างเฉียบขาด ทุกราย (ว.ศปก.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๗ ลง ๙ ม.ค.๕๘)
5) กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปร ามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และ
วันตรุษจีนในด้านเทศกาลวันวาเลนไทน์ห้วงระหว่างวันที่
๑๑-๑๕ ก.พ.๕๘ ด้านการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม โดยเฉพาะการกระทาผิดต่อเด็กและเยาวชน โดยให้ บช .น. ภ.๑-๙ และ ศชต . จัดทามาตรการ
เชิงรุกในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากร รม และการคุกคามทางเพศ ได้แก่ สถานบริการ สถานบันเทิง
โรงแรมม่านรูด สวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุมหรือที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชน ปรับแผนการตรวจเน้นช่วงเวลา
กลางคืน รวมทั้งตั้งจุด ว .๔๓ ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง อาวุธสิ่งผิดกฎหมายมุ่งเน้นสายหลัก
ที่เป็น ที่ตั้งของสถานบริการ ให้ตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์บนเส้นทางที่เหมาะสมหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ให้สายตรวจ
ออกตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กและเยาวชน ที่มีพฤติการณ์แนวโน้มที่ก่ออาชญากรรม เช่น การแข่งรถ ในทาง และพื้นที่เสี่ยง สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ และ ให้ บช.ก.(บก.ป.) จัดกาลังร่วมตรวจ
กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ กทม .และปริมณฑล ตรวจตราในพื้นที่ต่างๆ ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อภัยอันตรายกับเด็ก
และเยาวชนที่อาจถูกล่อลวงไปกระทาการล่วงละเมิดทางเพศได้ และให้กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดจัด
กาลังสุ่มตรวจยาเสพติดในสถานบ ริการ ทั้งในกรุงเทพมหานครและแหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัดและขอความ
ร่วมมือโรงแรมทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะโรงแรมม่านรูดในการช่วยตรวจสอบหรือสังเกตผู้มาใช้บริการ
หากพบเด็กหรือเยาวชนถูกล่อลวงมาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่นั้นทราบ หรือแจ้งสายด่วน
๑๙๑ หรือ
๑๕๙๙ ทันที เพื่อตรวจสอบดาเนินคดีตามกฎหมาย
6) ในด้านเทศกาลวันตรุษจีน ห้วงระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ก.พ.๕๘ ให้เจ้าหน้าตารวจฝุายสืบสวน
และเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจออกตรวจตราตามสถานที่ /ตลาดที่จาหน่ายสินค้าที่นาไปประกอบพิธีเซ่นไหว้
โดยเน้น วันจ่าย รวมทั้งเฝู าระวังปูองกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ
โรงทาน และบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยวันไหว้ ให้เน้นเฝูาระวังเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในวันดังกล่าว
นิยมไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี มีการจุดธูปเทียนและเผากระดาษต ามคติความเชื่อและอาจลืม
ดับไฟ หรืออา จจะเกิดลมแรงเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ และ วันเที่ยว ให้เน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยตาม
สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักอาศัย ในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งปิดบ้าน /บริษัท /ห้างร้านไปท่องเที่ยว รวมทั้ง
การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ว.ตร.ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๓๐๒ ลง ๒๙ ม.ค.๕๘ )
7) ตามนโยบาย รอง นรม ./รมว.กห. ตร.ได้ร่วมกับ กทม . กฟน. ได้ดาเนินการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง และกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงระยะเร่งด่วน จานวน ๒๘๓ จุด เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่ง ตร. ได้จัดประชุมร่วมกับ
กทม. และ กฟน . เรื่ อง การจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒
อาคาร ๑ ตร.เพื่อร่วมกันพิจารณาจุดเสี่ยงที่จะดาเนินการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง แล ะกล้องวงจรปิดในระยะ
ต่อเนื่องจานวน ๒๔๓ จุด และระยะขยายผลจานวน ๑๖๕ จุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ กทม. เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ตารางสถิติคดีอาญา 4 กลุม่
ประเภทความผิด
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
(ภาพรวม)
3. ฐานความผิดพิเศษ
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
รับแจ้ง
จับกุม
25,698 17,877

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
รับแจ้ง
จับกุม
27,607 18,120

65.64

เปรียบเทียบ
รับแจ้ง
(ร้อยละ)
7.43

69,771

35,801

75,557

33,722

44.63

8.29

44,238

22,195

34,041

16,496

48.46

-23.05

-

-20.03

583,190 702,577 521,475 660,659
(จับ/ราย) (ผู้ต้องหา/ (จับ/ราย) (ผู้ต้องหา/
คน)
คน)

จับ
(ร้อยละ)

2.7 การรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกด้านจราจร
สานักงานตารวจแห่งชาติได้มีการจัดระเบียบพื้นที่ ค้าขายบนทางเท้า โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สารวจพื้นที่ค้าขาย (แผงลอย)บนทางเท้า และสารวจข้อมูลพื้นที่ร้านค้าที่รุกล้าทางเท้า จัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย
(แผงลอย)บนทางเท้า โดยมีหนังสือประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดระเบียบการจราจร บังคับใช้กฎหมาย (เปรียบเทียบปรับ )
บังคับใช้กฎหมาย (แจ้งให้รื้อถอน ) บังคับใช้กฎหมาย (ออกใบเตือน ) ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโดยการ
กาหนดเวลาขาย
สานักงานตารวจแห่งชาติได้พัฒนาศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรแบบบู รณาการ โดยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการจราจร และให้บริการโทรศัพท์สายด่วนงานจราจร และมีระบบตู้ชุมสาย
อัตโนมัติ (1197) อีกทั้งยังน้อมนาพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อ
บรรเทาปัญหาจราจร 5 ประการมาใช้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจรและมีมารยาท
2) ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปแก้ไขปัญหายังจุดที่รถติดเปรียบเสมือนกับรถนา
ขบวน โดยเมื่อขบวนรถจักรยานยนต์จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทาให้รถในขบวนเคลื่อนที่ไปได้ ซึ่งรถในถนนมีหลาย
ขบวนก็เช่นเดียวกัน
3) ให้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรในถนน ให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ ตามความเหมาะสม
4) ถนนที่เป็นคอขวดให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ไขปัญหาให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ เปรียบเสมือน
เทน้าออกจากขวด
5) ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจราจร
นอกจากนี้สานักงานตารวจแห่งชาติยังได้จัดตั้งโครงการหมอจราจร โดยมีมาตรการในการดาเนินงาน ดังนี้
1) จัดชุดปฏิบัติการพิเศษสาหรับ
1.1) การให้ปฐมพยาบาล
1.2) ซ่อมบารุงรถเบื้องต้น เพื่อนารถที่ประสบเหตุออกจากถนนโดยเร็ว
๙
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1.3) ระบายน้า กรณีน้าท่วม
1.4) ทาความสะอาดถนน กรณีมีสิ่งกีดขวาง
1.5) ซ่อมบารุงชั่วคราว
2) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความชานาญ
3) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐมีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
3.1 ปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้กับข้าราชการตารวจ โดยมีมาตรการ แนวทาง เปูาหมาย
การดาเนินงาน และระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม และสามารถตอบโจทย์การประเมิน
ความพยายามตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา (TIER) ได้ทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาใน TIP Report
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนดาเนินคดีล้มเหลว การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่
การคัดแยกเหยื่อไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี ๘ มาตรการหลัก ดังนี้
มาตรการที่ 1 เป็นมาตรการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีเปูาหมายเพื่อคัดกรองบุคคลที่มี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และกลุ่มบุคคลเสี่ยง
มาตรการที่ 2 เป็นมาตรการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีเปูาหมายที่สถานบริการและร้านคารา
โอเกะ ซึ่งจะต้องไม่มีการค้าประเวณีเด็ก และการบังคับการค้าประเวณี รวมทั้งการให้ เด็กขายดอกไม้ ขายของ
ในเวลากลางคืน และขอทานโดยเด็ดขาด
มาตรการที่ 3 เป็นโครงการนาร่องในการสืบสวนจับกุมเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่เปูาหมาย
เบื้องต้น 4 จังหวัด ได้แก่ 1.สระแก้ว/กัมพูชา(ขอทาน) 2.หนองคาย/ลาว(ค้าประเวณี ) 3. ตาก/พม่า(แรงงาน
ต่างด้าว) 4.ระนอง/โรฮิงญา
มาตรการที่ 4 เป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนดาเนินคดีค้ามนุษย์ กาหนด
เปูาหมายไว้ 3 เปูาหมาย ได้แก่ (1) ตรวจสอบสานวนการสอบสวนคดีค้ามนุษย์เพื่อคัดแยกคดีค้ามนุษย์ที่มี
ลักษณะเป็นเครือข่ายขบวนการ (2) พิสูจน์ทราบเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์เพื่อจัดทาฐานข้อมูล จากนั้นจะนา
คดีที่คัดแยกไปพิสูจน์ทราบเครือข่ายขบวนการโดยเชื่อมโยงผ่าน ระบบ CMIS (CASE MANAGEMENT AND
INTELLIGENCE SYSTEM) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคดีและข่าวกรอง และ (3) ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการ
กระทาความผิดและดาเนินมาตรการทางภาษี
มาตรการที่ 5 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม
มาตรการที่ 6 เป็นมาตรการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสาหรับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ผ่าน
ระบบบันทึกข้อมูลค้ามนุษย์ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
มาตรการที่ 7 เป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยจัดทา
ฐานข้อมูลการสัมภาษณ์คัดแยกเหยื่อ (ปรับปรุงรูปแบบการสัมภาษณ์ให้เป็นมาตรฐาน เพิ่มภาพถ่ายผู้ที่เข้ารับการ
สัมภาษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล จัดเตรียมล่าม นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาเข้าร่วมในการคัด แยกเหยื่อ ) โดยได้
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จัดให้มีการลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติกับ NGO ในการสัมภาษณ์คัดแยก
เหยื่อ ร่วมกับ พม. เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ไปแล้ว
มาตรการที่ 8 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการตรวจสอบ
ประวัติเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และให้ผู้บังคับบัญชารับรองความ
ประพฤติ
สถิติข้อมูลการค้ามนุษย์
ประเภทข้อหา
1. ค้าประเวณี
2. บังคับใช้แรงงาน
3. การนาคนมาขอทาน
4. การเอาคนลงเป็นทาส
5. การขูดรีดบุคคล
6. เพศในรูปแบบอื่น
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คดี
75
7
4
0
2
0
88

ผู้ต้องหา (คน)
Z
89
16
4
0
2
0
111

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คดี
108
24
1
0
2
2
137

ผู้ต้องหา (คน)
128
36
1
0
0
3
168

3.2 การปฏิบัติการด้านปัญหาแรงงานต่างด้าว
ผลการปฏิบัติการด้านแรงงานต่างด้าวของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มี
การจับกุมแรงงาน ดังนี้
เมียนมา
จานวน 86,909 คน
ลาว
จานวน 20,819 คน
กัมพูชา
จานวน 69,846 คน
นายจ้าง
จานวน 1,476 คน
ผู้นาพา
จานวน
479 คน
ผู้ให้ที่พักพิง
จานวน
469 คน
รายใหญ่ (ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป) จานวน
36 คน
3.3 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
กองสารนิเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติได้ผลิตและออกอากาศข่าวต้นชั่วโมงเผยแพร่ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง ในเครือข่ายสานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน
44 สถานี ทัวประเทศ
่
www.policeradiothailand.com
และ www.Facebook.com/PoliceRadio อีกทั้งยังมีการผลิตสปอตวิทยุฯ เกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการ อาทิ สายด่วน 191 ของ ตร . สายด่วน 1599 ของศูนย์ปฏิบัติการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ และสายด่วนของกองบัญชาการหรือกองบังคับการอื่นๆ เพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือให้ความช่วยเหลือ และ
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ผลิตรายการวิทยุฯ เกี่ยวกับภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เป็นต้น
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 กองบัญชาการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการเปิด เว็บไซต์ e-Learning ของหน่วยงาน อาทิเช่น การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการฝึกอบรม การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx และการตรวจสอบผล
การทดสอบความรู้ ทั้งนี้ได้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN) ภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐานสาหรับตารวจไทย (Basical English Manual For Thai Police) จัดทาคู่มือภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
สาหรับตารวจไทย บทเรียนและแบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสาหรับงานตารวจ โดยจัดทา
Application I – edupol ภาษาอังกฤษแต่ละสายงาน ได้แก่ ด้านงานจราจร , ด้านงานสายตรวจ , ด้านงานสอบสวน, ด้านงานธุรการ, ด้านการทักทาย, ด้านงานตารวจทั่วไป
ในด้านหลักสูตรการฝึกอบรมกองบัญชาการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ดาเนินการฝึกอบรม ดังนี้
หลักสูตร บรอ. หลักสูตร บตส. หลักสูตร ผกก. หลักสูตร สว. หลักสูตร ฝอ.ตร. หลักสูตร กดต. หลักสูตรข้าราชการ
ตารวจชั้นสัญญาบัตร และหลักสูตรข้าราชการตารวจชั้นประทวน
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน มีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
สานักงานตารวจแห่งชาติโดยโรงพยาบาลตารวจได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรค
มากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไลการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง
ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้
ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุน
ความร่วมมือระห ว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการ
ร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย
โรงพยาบาลตารวจได้พิจารณาดาเนินการการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน โดย พัฒนาระบบบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสาหรับข้าราชการ
ตารวจ ครอบครัวและประชาชน ซึ่งมีข้าราชการตารวจเข้ารับบริการสุขภาพ จานวน
237,533 ราย และ
ประชาชน จานวน 463,254 ราย (1 ต.ค.57-31 ส.ค.58) โดยมีโครงการสาคัญต่างๆ ดังนี้
1) โครงการโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) โครงการตรวจสุขภาพประจาปีข้าราชการตารวจภาค 5
3) โครงการตรวจสุขภาพประจาปีข้าราชการตารวจนครบาลและปริมณฑล
4) โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายข้าราชการตารวจ
5) โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สนับสนุนชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สานักงานตารว
จแห่งชาติ
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นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานตารวจแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในวงเงิน
90,488,393,600 ล้านบาท โดยแยกเป็นงบต่าง ๆ ดังนี้
ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ

งบประมาณสุทธิ

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ร้อยละ

เบิกจ่ายสะสม

ร้อยละ

งบประมาณคงเหลือ

ร้อยละ
2.46

งบบุคลากร

67,476,834,800.00

-

-

65,816,493,257.56

97.54

1,660,341,542.44

งบดาเนินงาน

15,155,732,975.49

1,106,837,178.09

7.30

11,418,977,887.10

75.34

2,629,917,910.30 17.36

7,004,069,250.00

3,449,727,773.67

49.25

2,232,341,126.33

31.87

1,322,000,350.00 18.88

งบอุดหนุน

275,085,100.00

17,565,155.94

6.39

140,847,026.65

51.20

116,672,917.41 42.41

งบรายจ่ายอื่น

576,671,474.51

3,759,016.84

0.65

477,892,742.97

82.87

95,019,714.70 16.48

90,488,393,600.00

4,577,889,124.54

5.06

80,086,552,040.61

88.50

งบลงทุน

รวม

5,823,952,434.85

ตารางแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
ไตรมาสที่ 1
เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
32

22.30

ไตรมาสที่ 2
เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
55.00

46.10

ไตรมาสที่ 3
เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
76.00

70.50

ไตรมาสที่ 4
เปูาหมาย เบิกจ่าย
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
96.00

88.5

ตารางแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
ไตรมาสที่ 1
เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
29

0.91

ไตรมาสที่ 2
เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
55.00

9.27

ไตรมาสที่ 3
เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
74.00

22.69

ไตรมาสที่ 4
เปูาหมาย เบิกจ่าย
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
87.00

31.87

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซีย น มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สืบเนื่องจาก นโยบายรัฐบาล และ คสช . ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษใน ๑๒
พื้นที่ จานวน ๑๐ จังหวัด สาหรับพื้นที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จว.ตาก จว.มุกดาหาร จว.สระแก้ว
จว.ตราด จว.สงขลา จว.กาญจนบุรี จว.เชียงราย จว.หนองคาย จว.นครพนม และ จว.นราธิวาส โดยเริ่มดาเนินการ
ในระยะแรก ๕ จังหวัด ได้แก่ จว.ตาก จว.มุกดาหาร จว.สระแก้ว จว.ตราด และ จว.สงขลา จานวน ๖ ด่านหลัก
ได้แก่ ด่านแม่สอด ด่านคลองลึก ด่านอรัญประเทศ ด่านคลองใหญ่ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ ดังนั้น
ด่านตรวจคน เข้าเมืองในพื้นที่ดังกล่าวของ สตม. จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ ระบบงาน
ให้สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และรักษาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓

6.44

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8
ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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2) ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่สาคัญ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติและบังคั บใช้ได้อย่างเป็นสากล เช่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมข้ามชาติ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ยาเสพติด พลังงาน จราจร เป็นต้น
3) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตารวจอาเซียน และประเทศอาเซียน โดยจัดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานงานกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
4) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางชีววิทยา และ DNA ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ทาวัตถุระเบิดเพื่อรองรับ ASEAN FORENSIC
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สานักงานตารวจแห่งชาติได้ดาเนินการโครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งได้
ริเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา จนถึง ปัจจุบัน โดยเป็นโครงการตามนโยบายของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ต้องการมีและใช้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์และเป็น
เครื่องมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารสาคัญ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ชัดเจนและน่าเชื่ อถือ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มทดลองออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน
2) พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ จานวน ๒๕ แห่ง โดยกองตารวจสื่อสารของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ทั้ง 76 จังหวัด มาที่กอง ตารวจสื่อสารสานักงานตารวจแห่งชาติผ่านระบบ VPN POLIS และให้นาข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ด้วย Software
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงาน Business Intelligence (BI)
3) โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบไอพี ประจาสถานีตารวจทั่วประเทศ ระยะที๓่ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ประจาสถานีตารวจในพื้นที่ ภ.2 ภ.3 และ ภ.4 จากเดิมเป็นตู้ชุมสาย
โทรศัพท์อัตโนมัติแบบไอพี (IP-PBX) โดยผ่านระบบ VPN Polis เพื่อให้สถานีตารวจโทรศัพท์ติดต่อกันได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย
4) การพัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสถานีตารวจ (Crimes) ซึ่งสานักงานตารวจได้จัดทาโครงการพัฒนาเ ทคโนโลยี
สารสนเทศสถานีตารวจ (CRIMES) มาถึงระยะที่ ๒ โดยในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๘ มีการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ซึ่งเป็นวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิธีการแบบใหม่ และมีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓
ก.ค. ๕๘ ส่งงานงวดแรกเมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๘ และจะส่ งงานงวด ๒ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญา
มีจัดอบร มการใช้งานให้กับตารวจภูธร ภาค ๙ ๗ ๒ ๓ และ ๔ แล้วตามลาดับ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสถานีตารวจ (CRIMES) ในระยะที่ ๒ จะสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้กับหน่วยปฏิบัติในระดับสถานี
ตารวจ รวมทั้งจะเพิ่ม ประสิทธิภาพการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับสานักงานตารวจในภาพรวมอีก
หลายด้าน เช่น ระบบแผนทีอาชญากรรม
่
เป็นต้น ซึ่งมีกระบวนการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก (สานักงานอัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ) อยู่ระหว่าง
พัฒนาแอพพลิเคชั่นสาหรับเชื่อมโยงข้อมูลที่จะใช้งานกับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตารวจ
(CRIMES) ต่อไป รวมทั้งหน่วยงานที่ได้ดาเนินการต่อเนื่อง (สานักประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ) และยังดาเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลที่รับผิดชอ บ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล POLIS และ
๑๔
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CRIMES ให้มีความถูกต้องและมีการตรวจสอบปรับปรุงอยู่เสมอ
และนาข้อมูลที่ได้จากระบบดังกล่าวมา
จัดทารายงานในรูปแบบ Business Intelligence (BI) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
5) สานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดตั้งระบบ Single Gateway โดยได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานจัดตั้ง
และตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Single Gateway ขึ้น ให้เป็นไปตามที่สานักงานตารวจสั่งการ และได้
ดาเนินการประชุมคณะทางานจัดตั้งและตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Single Gateway
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตารางแสดงสถิติการจับกุมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัดไม้ทาลายปุา

บช.น.

คดี
1

ผู้ต้องหา
1

คดี
-

ผู้ต้องหา
-

คดี
5

ผู้ต้องหา
5

คดี
-

ผู้ต้องหา
-

ภ.1

7

9

239

82

3

5

-

-

ภ.2

224

198

149

98

35

36

2

2

ภ.3

1,671

1,128

317

120

87

78

10

33

ภ.4

495

247

184

34

6

1

-

-

ภ.5

243

88

83

14

6

3

2

2

ภ.6

177

92

232

43

55

36

-

-

ภ.7

102

83

426

87

133

44

5

10

ภ.8

77

30

539

116

135

70

3

3

ภ.9

40

23

87

26

14

5

-

-

ศชต.

16

18

115

20

20

2

-

-

ตชด.

284

147

207

19

33

3

-

-

บช.ก.

130

63

249

92

28

10

-

-

3,467

2,127

2,827

751

560

298

22

50

หน่วยงาน

รวม

๑๕

ด้านการค้าสัตว์ปาุ /
พันธุ์พืชหวงห้าม

ด้านการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

บุกรุกปุาและที่
สาธารณะ
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ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 การปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่ง
ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 สานักงานตารวจแห่งชาติได้กาห นดแนวทางปฏิรูปองค์กรตารวจ โดย
แต่งตั้งคณะทางานกาหนดแนวทางปฏิรูปองค์กรตารวจ ซึ่งมีผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะทางาน
และผู้บัญชาการสานักงานกาลังพลเป็นคณะทางานแล ะเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ โครงสร้างหน่วยง านการบริหารงานบุคคล องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและกาหนด
นโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณากาหนดแนวทางการปฏิรูปองค์กรตารวจในด้านต่างๆ รวมทั้งการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปในทุกด้าน โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานย่อย จานวน ๖ คณะ
คณะทางานฯ ได้มีการประชุมพิจารณากาหนดแนวทางการปฏิรูปองค์กรตารวจ จานวน2 ครั้ง คือ ครั้งที่
1/2558 เมื่อ 27 ม.ค.2558 และ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ 24 เม.ย.2558 สรุปได้ดังนี้
1. การดาเนินการปฏิรูปกิจการตารวจในระยะเร่งด่วน ได้แก่
1.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานีตารวจให้ตอบสนองการแก้ไขปัญหาที่
มีผลกระทบต่อประชาชนและต่อความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง โดย
(1) จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา (In-service training) เจ้าหน้าที่ตารวจประจา
สถานีตารวจ ได้แก่ ฝุายปูองกันปราบปราม ฝุายสืบสวน ฝุายจราจร และฝุายสอบสวน ทั้งในด้านความรู้ ความชานาญ
ในการปฏิบัติงานและด้านจริยธรรม เพื่อให้เป็นตารวจมืออาชีพ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดและมีผลกระทบ
กับประชาชนอย่างแท้จริง
(2) บูรณาการงานสืบสวนและสอบสวนเข้าไว้ด้วยกัน โดยจัดทีมงานบริหารคดีร่วมกัน
เพื่อรับแจ้งความร้องทุกข์และสืบสวนจับกุมตัวผู้กระทาผิด โดยหัวหน้าทีมสอบสวนทาหน้าที่เป็นผู้บริหารคดีแทน
หัวหน้าสถานีตารวจ ซึ่ง สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ผลสารวจออกมา ปรากฏว่า ได้รับความ
พึงพอใจจากประชาชนมากที่สุด
(3) เพิ่มมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อให้ตารวจเข้าไปทางาน ร่วมกับ
ชุมชน ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานศึกษา และภาคประชาชนมากขึ้น เพื่อเข้าถึงประชาชน ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทุกมิติ โดยการกาหนดตาแหน่งตัดโอนให้มี สารวัตรปูองกันและชุมชนสัมพันธ์ (สว.ปชส.) เพื่อเป็นตัว
ขับเคลื่อนการทางานในภาคประชาชน
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจตามโครงการพัฒนาสถานี
ตารวจเพื่อประชาชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
1.2 ปรับปรุงระบบงานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ โดยให้มคี วามเป็น
อิสระในการสอบสวน มีการถ่วงดุลเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยการ
ปรับปรุงงานสอบสวน๔ ระดับ ตั้งแต่ระดับสถานีตารวจ กองบังคับการ กองบัญชาการ และระดับ. ตร
ดังนี้
(1) ระดับสถานีตารวจ ให้หัวหน้างานสอบสวนจัดทีมงานสอบสวนเข้าเวร โดย
ประกอบด้วย พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ฝุายสืบสวน เพื่อให้ทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง โดยหัวหน้างานสอบสวนมีอิสระในการทาความเห็นทางคดีเสนอพนักงาน อัยการ
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ได้เลย แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานีตารวจ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล ซึ่ง หากมีความเห็น ไม่ตรงกัน
ให้เสนอสานวนไปยังคณะกรรมการสอบสวนระดับกองบังคับการเพื่อพิจารณายุติ
(2) ระดับกองบังคับการ /จังหวัด โดยปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงานสอบสวนให้
เหมาะสม และกาหนดตาแหน่งให้มีกาลังพลให้เพียงพอ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมสอบสวนคดีที่สาคัญ กากับ
ดูแลมาตรฐานการปฏิบัติของสถานีตารวจ ให้ได้มาตรฐาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยพนักงานสอบสวนทาหน้าที่
สอบสวนคดีอาญาพิจารณามีความเห็นทางคดีในรูปคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้การสอบสวนมีคุณภาพและเกิด
การถ่วงดุลในคดีที่สถานีตารวจร้องขอ ซับซ้อน คดีที่ประชาชนสนใจ เหตุเกิดหลายท้ องที่เป็นคดีสาคัญ หรือเกิน
ขีดความสามารถที่ พงส .ระดับ สถานีตารวจจะดาเนินการได้ และพิจารณามีความเห็นกรณีคดีที่มี ความเห็นไม่
ตรงกันระหว่างหัวหน้างานสอบสวนและหัวหน้าสถานีตารวจ เพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยโครงสร้าง
กลุ่มงาน
สอบสวนในระดับกองบังคับการ กาหนดตาแหน่งให้มีหั วหน้ากลุ่มงานสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
(เทียบเท่ารอง ผบก.)
(3) ระดับกองบัญชาการ /ภาค โดยให้มีการกาหนดโครงสร้างกลุ่มงานสอบสวนขึ้น
ทาหน้าทีก่ ลั่นกรองสานวนคดีอาญาที่มีคาสั่งไม่ฟูอง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟูอง ถอนอุทธรณ์ หรือถอนฎีกาของ
พนักงานอัยการให้กั บ ผบช . หรือ รอง ผบช . ที่รับผิดชอบงานสอบสวนตามประกาศ คสช . ที่ ๑๑๕/๒๕๕๗
และภารกิจงานสอบสวนคดีอาญาในระดับกองบัญชาการที่เข้าไปกากับดูแลกรณีเป็นคดีสาคัญหรือคาบเกี่ยวกัน
หลายพื้นที่
(4) ระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ
จัดตั้งสานักงานสอบสวนคดีอาญา
เป็น
หน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานสอบสวนในระดับกองบัญชาการ (บช.)
1.3 การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
(1) ปรับปรุงและแก้ไขข้อเสนอกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในกิจการตารวจในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชัดเจน
(2) ให้มีการรับฟังคว ามคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็น ข้อมูล
ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานของตารวจในระดับสถานีตารวจ
1.4 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล
(1) ปรับเกลี่ยกาลังพลให้เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพงาน ยุบเลิกตาแหน่งที่
เกินความจาเป็น และกาหนดตาแหน่งในส่วนที่มีความจาเป็นตามหลักการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพงานอย่าง
แท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
(2) เพิ่มมาตรการตรวจสอบการกระทาความผิดของข้าราชการตารวจ
ในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์การทุจริตคอร์รัปชั่นให้เข้มงวด
หากพบ
การกระทาความผิดจะมีการดาเนินการทั้งอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาด
(3) ปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของประชาชน จากเดิมวัดจากสถิติผลการจับกุมหรือตัวเลขการเกิดคดีเป็นหลัก
(4) จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา (In-service training) กับเจ้าหน้าที่ ตารวจทุก
ระดับเพื่อเป็นมืออาชีพ พัฒนาความรู้ความสามารถ จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละสายงาน ทุกระดับ ให้
เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดแผนการปฏิบัติการอย่างชัดเจน เน้นฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในสายต่างๆ
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2. การดาเนินการปฏิรูปกิจการตารวจในระยะที่สอง ได้แก่
2.1 การกระจายอานาจการบริหารงานบุคคล ให้กองบัญชาการเป็นเสมือนนิติบุคคลมีอานาจใน
การสรรหาบุคคล การกาหนดอัตรากาลัง และการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นรูปธรรม
2.2 การปรับปรุงระบบงบประมาณ
(1) สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิ จ และ
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้สอดคล้องกับภารกิจ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติระดับสถานีตารวจให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยการแก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
บางส่วน เช่น เงินกองทุนเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีอาญา และจั ดให้มีกองทุนสาหรับการปฏิบัติงานด้านจราจรและ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม โดยนาอัตราส่วนเงินค่าปรับที่ส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิเข้่นามาเป็นกองทุน
และลดอัตราส่วนเงินรางวัลค่าปรับของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรบางส่วนให้เข้าไปสู่เงินกองทุน
(2) การกระจายอานาจด้านงบประมา ณ โดยให้กองบัญชาการเป็นเสมือนนิติบุคคล
โดยมีการแก้ไขแนบท้ายระเบียบ ก .ต.ช. ทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานระดับ
กองบัญชาการสามารถจัดทาคาของบประมาณได้เอง และให้จัดสรรงบประมาณลงไปถึงหน่วยปฏิบัติระดับสถานี
ตารวจ โดยให้สานักงบประมาณและการเงินของ ตร . เป็นเพียงผู้วางกรอบการปฏิบัติเพื่อให้งบประมาณถึงสถานี
ตารวจอย่างแท้จริง
2.3 การปรับปรุงระบบสวัสดิการแก่กาลังพลทุกระดับ
(1) ปรับปรุงระบบเงินค่าตอบแทนที่ ตารวจได้รับให้สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นอยู่
ในปัจจุบัน เช่น ปรับปรุงเงินค่าเสี่ยงภัย
(2) สนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้า ที่ของตารวจให้เพียงพอ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธปืน น้ามันรถสายตรวจ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
(3) จัดสวัสดิการบ้านพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เมืองใหญ่ต่างๆ และ
ที่ตั้งของกองบัญชาการต่างๆ
2.4 ยินดีถ่ายโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับงานปูองกันปราบปรามและงานความมั่นคงให้หน่วยงานอื่น
เช่น งานตารวจท่องเที่ยว งานตารวจทางหลวง งานตารวจรถไฟ และ งานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จะรับโอนภารกิจว่ามีความพร้อมหรือไม่หากยังไม่พร้อมขอสนับสนุนกาลังพล
และงบประมาณให้เพียงพอยกเว้นงานด้านจราจร ซึ่งภารกิจดังกล่าวเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย พระบรมวงศานุวงศ์ และการปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบนท้องถนน เช่น
กลุ่มแข่งรถในทางเดินรถ ซึ่งเป็นเป็นภารกิจหลักของ ตร. จึงมีความจาเป็นที่จะต้ องอยู่ในความรับผิดชอบของ ตร.
ซึง่ ตารวจส่วนใหญ่ทว่ั โลกให้งานจราจรเป็นภารกิจของตารวจ
2.5 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล ให้ที่มาของ ผบ .ตร.ปลอดจากการแทรกแซงทาง
การเมือง องค์กรที่กากับดูแลจะต้องมีอิสระในการตรวจสอบการใช้อานาจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และต้องมีความ
ชัดเจน โดยปรับปรุงองค์กรกากับดูแลสานักงานตารวจแห่งชาติ ดังนี้
(1) ก.ต.ช.เห็นควรคงไว้เช่นเดิม โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตาม ประกาศ
คสช. ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติลง ๑๐ ก.ค.๒๕๕๗
(2) ตัดอานาจการพิจารณาแต่งตั้งของ ก .ตร. ออกทั้ง หมด โดยให้เป็นอานาจของ
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองของส่วนราชการนั้น และให้ ก .ตร.
๑๘

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8
ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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มีอานาจในการออกกฎ วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงควบคุมกากับดูแล
การใช้อานาจแต่งตั้งของผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
10.2 การดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานตารวจตารวจแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ 1599 ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์จาก
ประชาชน เพื่อให้เป็นช่องทางที่ประชาชนจะส ามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจหรือร้องทุกข์แจ้ง
เบาะแสต่าง ๆ มายังผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติโดยตรง โดยการรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนผู้รับแจ้งจะแยกแยะ
เรื่องที่รับแจ้งและเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งจะต้องบันทึกการรับแจ้งในทุกกรณีหรือทุกสายเรียกเข้าไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ และแจ้งเหตุให้นายตารวจเวรควบคุมการปฏิบัติทราบทุกราย โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องมีการการแจ้ง
ไปยังหน่วยปฏิบัติเพื่อดาเนินการโดยทันที
ตารางแสดงสถิติสายด่วน 1599
ประเภท
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตารวจ
การพนัน
ยาเสพติด
สถานบริการ
แข่งรถในทางสาธารณะ
อาชญากรรมอื่น ๆ
ขอความช่วยเหลือ
รวม

จานวน (เรื่อง)
97
860
390
243
130
848
236
2,804

10.3 การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
สานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้หน่วยงาน
ในสังกัด จานวน 30 กองบัญชาการ 7 กองบังคับการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ดาเนินการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจาหน่วย และรายงานผลการปฏิบัติตามแบบ ป .ป.ท.001005 ทั้งนี้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดทาโครงการตารวจสีขาว ดาวคุณธรรม ประจาปี 2558 โดยแจ้งแนวทาง
การปฏิบัติ การสรรหา และคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ซึ่งสานักงานจเรตารวจแห่งชาติร่วมขับเคลื่อน
การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางขั้นตอนและระยะเวลาที่ได้กาหนด
ในส่วนการดาเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ตารวจทุจริตต่อหน้าที่และ
ประพฤติมิชอบ จานวนทั้งสิ้น 28 นาย แยกเ ป็นสัญญาบัตร 19 นาย ประทวน 9 นาย และจากการเก็บสถิติ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนสายด่วน 1599 มีผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตารวจ 97 เรื่อง
๑๙

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8
ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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๑๐.4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการตารวจในทุกระดับ ฯลฯ
สานักงานตารวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการศึกษาได้จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการตารวจ ดังนี้
10.4.๑ โครงการตารวจไทยใจสะอาด โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ตร . ระดับ บช .หรือ
เทียบเท่า รวม ๓๐ บช. และระดับ บก. หรือเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร.รวม 7 บก. ดาเนิ นการตามกิจกรรมที่
โครงการตารวจไทยใจสะอาด กาหนดไว้จานวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ การประชุม สัมมนาการศึกษา
ดูงาน หรือการนิเทศงาน เพื่อส่งเสริมและประสานความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรย าบรรณของตารวจ (ดาเนินการทุกเดือน ) กิจกรรมที่ ๒
อบรมให้ความรู้เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการตารวจในสังกัดทุกนาย โดยดาเนินการ
ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมฯลฯ
(ดาเนินการ ปีละ ๑ ครั้ง )
กิจกรรมที่ ๓ การปฏิบัติตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) (ดาเนินการ ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง)
10.4.2 การประกาศเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทุกหน่วยงานในสังกัด ตร .
ได้ดาเนินการสรรหาและคั ดเลือกหน่วยงาน และข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จสิ้นแล้ว มีผลการดาเนินการดังนี้
๑) จานวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเยี่ยม
เป็นจานวนทั้งสิ้น ๑๔,๗๓๑ คน แบ่งเป็น
ระดับ กก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า
จานวน ๑๔,๒๕๖ คน
ระดับ บก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า
จานวน
๔๒๓ คน
ระดับ บช.หรือหน่วยงานเทียบเท่า
จานวน
๕๐ คน
- ระดับ ตร.
จานวน
๒ คน
๒) จานวนหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจเป็นจานวนทั้งสิ้น ๑๗ หน่วย แบ่งเป็น
- ระดับ บก.
จานวน
๑๔ หน่วย
- ระดับ บช.
จานวน
๓ หน่วย
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติโดยสานักงานกฎหมายและคดีได้ดาเนินการเสนอร่างกฎหมายและเร่งรัดการออก
กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าว
และร่างกฎหมายที่ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว รวมถึงร่างกฎหมายที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จานวน 6 ฉบับ ได้แก่
1. ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ....... อยู่ระหว่างสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
2. ร่าง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (ฉบับที่ .......) พ.ศ........ อยู่ระหว่างส่งกลับให้สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ปรับแก้ไข
3. ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ........ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
๒๐
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ประจาปี ๒๕๕8 ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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4. ร่าง พ.ร.ฎ.ข้าราชการตารวจประเภทไม่มียศ พ.ศ....... ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
5. ร่าง พ .ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ .....) พ.ศ....... ( เพิ่มช่องทางชาระค่าปรับ ) อยู่ในชั้นการตรวจ
พิจารณาของสานักคณะกรรมการกฤษฎีกา
6. ร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตารวจ พ .ศ...... อยู่ในชั้นการตรวจพิจารณาของสานักคณะกรรมการกฤษฎีกา
---------------------------------------------

๒๑

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8
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นโยบายการบริหารราชการ
ของ
พลตารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
-----------------------------ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติได้ถือปฏิบัติตามนโยบายบริหารราชกา รสานักงานตารวจแห่งชาติ ในปี
งบประมาณ พ .ศ. 2558 โดยมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการที่กาหนดทุกเรื่อง
สาหรับ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้นานโยบายคณะรัฐมนตรี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน.ศ.พ 2555 –
2558 การสารวจความคิดเห็นของประชาชน การรับ ฟั งความคิดเห็นจากนั กวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ข้าราชการตารวจมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทานโยบายบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เห็นว่า
นโยบายบริห ารราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 ยังเป็นนโยบายที่มีความเหมาะสม แต่จาเป็นต้อง
กาหนดนโยบายเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการกาหนดนโยบายการบริหารราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 เป็นนโยบายทั่วไปและนโยบายเน้นหนักในเรื่อง
สาคั ญและให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๑. วิสัยทัศน์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ : “พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน”
2. นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ :
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี แนวโน้มสถานการณ์ ความต้องการของประชาชน และ
เกิดความต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 จึงได้กาหนดนโยบายการ
บริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1) ปกปูอง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1) รณรงค์ เทิดทูนและเสริมสร้างความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณให้คนในชาติมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง
๑.๒) เฝูาระวัง ตรวจสอบ ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดในการละเมิดสถาบันทุกด้าน และ
ดาเนินคดีโดยเด็ดขาด
๑.๓) พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริยให้์ มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
สูงสุด
๑.๔) กาหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อปูองกันการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ
สื่อสังคมออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๕) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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2.) รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑) เร่งรัด ติดตาม จับกุม ดาเนินคดีผู้กระทาความผิดต่อสถาบัน ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งการสืบสวนขยายผลกลุ่มเครือข่ายในคดีความผิดที่มีการใช้อาวุธปืนสงคราม
วัตถุระเบิดอย่างเฉียบขาดและจริงจัง
๒.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องหรือต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลแ ละคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยผลักดันให้มีกฎหมาย ที่
เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
๒.๓) รณรงค์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป
ให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ และส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านทุกระดับ เพื่อสร้างพันธมิตรในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๒.๔) เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนากระแส
พระราชดารัส “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ โดยส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ขยาย
กลุ่มพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้นาศาสนา ผู้นาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
๒.๕) ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กระทบต่อการดารงชีวิต
ตามปกติของประชาชนน้อยที่สุด
3.) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๓.๑) กาหนดมาตรการแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในทุกหน่วยงาน
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๓.๒) ปลูกฝังค่านิยมให้แก่ข้าราชการตารวจทุกระดับดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาจักต้องเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
๓.๓) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามเอาใจใส่มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
สังเกตการณ์ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิด ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกันตามควรแก่กรณี และต้อง
กวดขันควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อทางราชการ
๓.๔) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยข้าราชการตา รวจทั้งในระดับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และกองกากับการ เพื่อให้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบติดตาม
ความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานตามลาดับชั้น
๓.๕) ดาเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
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4.) ปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑) ดาเนินการปราบปราม จับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุกระดับอย่างจริงจัง โดยเน้น
การสกัดกั้นที่จุดเสี่ยง และจุดผ่านตามแนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพ ในการสกัดกั้นปูองกันมิให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
รวมทั้งการสืบสวนปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานด้าน
การข่าวในการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดต่างประเทศกับกลุ่มผู้ค้าภายในประเทศ
๔.๒) เร่งรัดดาเนินมาตรการยึดทรัพย์ มาตรการสมคบ และการฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตามกฎหมาย โดยรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อทาลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔.๓) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการปูองกัน แก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ และกาหนดมาตรการในการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่
เสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมตามอานาจหน้าที่และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่อย่างจริงจังไม่ให้เป็นแหล่ง
มั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด
4.4) เร่งรัดสืบสวน ติดตาม จับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับยาเสพติดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรายงานตัวเข้ารับการบาบัดโดยสมัครใจ เพื่อลดความต้องการยาเสพติด
ในพื้นที่ พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
๔.๕) ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ตาร วจทุกระดับชั้น และปูองกันไม่ให้เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็นผู้กระทาผิดเสีย

๕.) พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการอานวยความยุติธรรมเพื่อให้ตารวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๕.๑) ระดมสรรพกาลังให้สถานีตารวจเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริการรับใช้
ประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนรู้สึกว่าตารวจ
เป็นมิตร มีความพึงพอใจ รักและศรัทธาตารวจ
๕.๒) ยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการปราบปรามการกระทาความผิดอาชญากรรมเฉพาะ
๒๕
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ทาง เช่น การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การค้ามนุษย์ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
จริงจัง โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กล้องวงจร-ปิด (CCTV) ระบบบอก
ตาแหน่งพิกัด (GPS) กล้องติดรถยนต์ สายตรวจ ฯลฯ
๕.๓) บังคับใช้กฎหมาย และการอานวยความยุติธรรมทางค ดีอาญาด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง
ไม่เลือกปฏิบัติ พนักงานสอบสวนต้องทาสานวนโดยยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในกระบวนการสอบสวนดาเนินคดีอาญา โดยกาหนดมาตรฐานการสอบสวนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
๕.๔) เพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมในการระงับเหตุและเพิ่มความถี่การตรวจ
เขตพื้นที่รับผิดชอบทาให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ทั้งนี้ต้องพัฒนา
ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รับแจ้งเหตุได้ตลอด
๒๔ ชั่วโมง และแจ้งต่อสายตรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ไปถึงที่
เกิดเหตุอย่างรวดเร็วที่สุด สถานีตารวจต้องปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พัก
สายตรวจหรือหน่วยบริการประชาชน (ปูอมตารวจ) ให้มีคุณลักษณะ
ที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop
Service)
๕.๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยสถานี
ตารวจต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
6.) อานวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๖.๑) บริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมทุกโครงข่ายจราจร และบังคับใช้กฎหมาย
จราจรอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน
๖.๒) ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
๖.๓) ยกระดับมาตรฐานการจัดการจราจร โดยการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กล้องตรวจจับการฝุาฝืนสัญญาณไฟหรือสัญญาณ
จราจรต่างๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบใบสั่งจราจรออนไลน์ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวสาหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
๖.๔) ปลูกจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสุภาพและยิ้มแย้ม
แจ่มใส แต่ยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ
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๖.๕) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่อกระทาผิดต้องยอมรับการดาเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายไม่เสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ละเว้น
การดาเนินคดี
7.) บริหารจัดการให้ตารวจดารงชีพได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน
๗.๑) ยกระดับสวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของข้าราชการตารวจให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง ตลอดจน
สร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการตารวจและครอบครัว
อย่างเพียงพอเหมาะสมตามแนวทาง “อยู่พอดีมีพอใช้
ใจเป็นสุข”
๗.๒) จัดหาอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่อง ใช้ที่จาเป็น ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับจานวนกาลังพลตามสัดส่วนความหนาแน่นของประชากรและสภาพปัญหาอาชญากรรม
๗.๓) บริหารงานกาลังพลทั้งการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน การปูนบาเหน็จความชอบ
ตลอดจนการลงโทษทางวินัย โดยยึดหลักคุณธรร ม โปร่งใส สร้างหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับของข้าราชการตารวจ
ทุกระดับ
๗.๔) ส่งเสริม แนะนาฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะ
ทางด้านวิชาชีพและการดารงชีวิตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ข้าราชการตารวจก่อนเกษียณอายุราชการ
๗.๕) ส่งเสริมภาพลักษณ์ กระบวนงาน มาตรการในการดาเนินงานบ ริการรับใช้ประชาชน และผล
การปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ตามช่องทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
องค์กรตารวจ
8.) เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๑) เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติของทุกหน่วยงานภายในสานั กงานตารวจแห่งชาติ และประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๘.๒) พัฒนาหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน มีขีด
ความสามารถรองรับการฝึกอบรมตารวจ ให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล
๘.๓) ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกระดับมีความรู้ ทักษะ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล
ในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒๗
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๘.๔) ปรับปรุงสถานีตารวจที่รับผิดช อบเส้นทางหลวงแผ่นดินซึ่งเชื่อมโยงโครงข่ายประเทศอาเซียน
(Asian Highway Route) ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชากรอาเซียน
๘.๕) เตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศอาเซียน
เพื่อทาความตกลงในการปฏิบัติร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตารวจรวมทั้งประชาชนของทุกประเทศสมาชิก

*********************************
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และการประเมินผล
สานักงานตารวจแห่งชาติได้รวบรวมผลการปฏิบัติฯ ของหน่วยงานในสังกัดทั้งสิ้น 30 กองบัญชาการ 7
กองบังคับการ ในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ดังนี้
1. ปกปูอง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑ รณรงค์ เทิดทูนและเสริมสร้างความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณให้คนในชาติมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) งานถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท
- เสด็จอย่างเป็นทางการ จานวน 1,035 ครั้ง
- เสด็จอย่างไม่เป็นทางการ จานวน 414 ครั้ง
2) กิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่
- โรงพยาบาลตารวจจัด งานสัปดาห์กิจกรรมวันเฉลิมพระเ กียรติ 83 พรรษา เทิดไท้มหาราชินี
ประจาปี 2558 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารอานวยการ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพร้อมคณะ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา
- พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. พร้อม คุณพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง ภริยา ร่วมลงนามถวาย
พระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม โดยมี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.,
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก
รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร ที่ปรึกษา(สบ10) ร่วมลงนาม ณ ศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวัง
- โครงการอุปสมบทพระภิกษุและบวชเนกขัมมะเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา 88 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
- จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และเข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรมในวโรกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดโต๊ะหมู่บูชา และพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณที่ทาการทุกหน่วยงานในสังกัด ตร.
- โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ ครบ5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- จัดข้าราชการตารวจเฝูารับส่งเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงษ์ที่เ สด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่
- ผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางปูายประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ ตร. รวมทั้งสิ้นเป็นจานวน 784 ครั้ง
- จัดทาโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสต่าง ๆ
- พิธีถวายสักการะพร ะบรมรูปรัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็น
มหาราช 9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย และพิธีบาเพ็ญกุศล เนื่องในวันกองทัพไทย
๒๙
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- โครงการจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยปฏิบัติกาหนดหมู่บ้านเปูาหมายปี ๒๕๕๘
จานวน ๔๔๘ หมู่บ้าน
- โครงการกาหนดพิธีคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- การร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร๕ ธันวามหาราช กับสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทย
ของ ผบช.ตชด.
- โครงการจัดตั้งห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
- โครงก ารจัดตั้งห้องเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
- การจัดทา วิดีทัศน์ “อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี ” เนื่องในวโรกาสครบรอบ 11 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโรงเรียนนายร้อยตารวจ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2545
- การรวบรวมฐานข้อมูลสาหรับการสืบค้นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์บนเว็บไซต์ของ รร.นรต.
- การจัดให้ห้องสมุด รร .นรต. ได้มีข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับพระราช กรณียกิจการรวบรวมหนังสือ
พระราชนิพนธ์ และพระราชดารัสของพระองค์ รวมถึงองค์ความรู้ตา่ ง ๆ
- จัดกิจกรรมประดับธงตราสัญญลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
บริเวณหน่วยงานตลอดปี พ.ศ. 2558
- โครงการชุมชนเข้มแข็ง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้จัดกิจกรรมในการ
เทิดพระเกียรติ
- พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเร ศวรมหาราช ประจาปี 2558
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตารวจภูธรภาค 6 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 โดยมี
ข้าราชการตารวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
- สวมใส่เสื้อสีม่วงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา
- ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี
- ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- กิจกรรม 1 คน 1 ความดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
พระบรมราชินีนาถ
- โครงการอุปสมบทหมู่ “87 ปี ตม. ไทยใต้ร่มพระบารมี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
- ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช
- โครงการบริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
- โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๑๔ ปี
๓๐
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- ข้าราชการตารวจในสังกัด แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง เนื่
องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ตลอดเดือน
- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สานักงานตารวจแห่งชาติและพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ รร.วัดตรีทศเทพ สานักงานเขตพระนคร ณ พระอุโบสถวัดตรีทศเทพวรวิหารเขตพระนคร
กทม.
- วันที่ 7 ธันวาคม 2557 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. พร้อม ผู้บังคับบัญชา ตร . และ
คู่สมรสร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ โดยมีคณะรัฐมนตรี และหัวหน้า หน่วยงานราชการ ตลอดจน
คณะทูตานุทูต ร่วมงานฯ ณ ทาเนียบรัฐบาล
- จัดข้าราชการตารวจเป็นผู้แทน ตร . เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
- ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
จัดกิจกรร มพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การรวบรวมฐานข้อมูลสาหรับการสืบค้นในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเทิดทูน
- ผลิตและเผยแพร่แบนเนอร์วันเฉลิมพระชน มพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๕ ธันวามหาราช ทาง www.saranitet.police.go.th
๑.๒ เฝูาระวัง ตรวจสอบ ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดในการละเมิดสถาบันทุกด้านและดาเนินคดี
โดยเด็ดขาด มีการดาเนินงานดังนี้
1) ปิดเว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
- ส่งปิดกั้น จานวน 30,130 URL
- กล่าวโทษส่งอัยการสูงสุด จานวน 17,952 URL
- อัยการสูงสุด แต่งตั้งร่วมสอบสวนกับพนักงานอัยการ จานวน 2,586 URL
2) การสอบสวน จับกุม คดีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
- คดีทั้งหมด 514 คดี
- สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 356 คดี
- ส่งหน่วยอื่นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ (กรมสอบสวน คดีพิเศษ และอัยการสูงสุด )
จานวน 76 คดี
- คดีอยู่ระหว่างการเร่งรัดสอบสวนจานวน 81 คดี
- เห็นควรสั่งฟูองผู้ต้องหา 149 คดี
- เห็นควรสั่งไม่ฟูองผู้ต้องหา 108 คดี
- เห็นควรงดการสอบสวน(ไม่ปรากฏตัวผู้กระทาผิด) 97 คดี
- เป็นกรณีไม่เป็นความผิดและไม่มีการตั้งข้อหา จานวน 2 คดี
๓๑
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- กรณีผู้ต้องหาหลบหนียังจับตัวไม่ได้ ได้ออกหมายจับไว้ อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตาม
ตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วบางส่วน จานวน68 ราย
3) แผนถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ รพ.ศิริราช
4) แผนถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย (อป.๕๖)
5) โครงการฝึกทบทวนการขับรถยนต์ทางยุทธวิธี กก.อารักขา ๒ บก.อคฝ.
6) ตรวจสอบบุคคลตามหมายจับของท้องที่ต่างๆที่กระทา
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทุกด้านทุกครั้ง เมื่อมีการเข้า-ออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร
7) เฝูาระวังและตรวจสอบหากมีการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดตามอานาจหน้าที่
8) จัดชุดเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามออกตรวจในพื้นที่ เพื่อเฝูาระวัตงรวจสอบดาเนินการเกี่ยวกับ
การกระทาผิดในการละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์
9) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของ ต ร. ครั้งที่ ๑/๕๘ ในวันอังคาร
ที่ ๒๗ ม.ค. ๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.
10) เฝูาระวัง ตรวจสอบ ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดในการละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทุกด้าน
11) ให้ตารวจมวลชนสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกปูองเทิดทู นและ
พิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดอันเป็นการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๓ พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการดาเนินงาน ดังนี้
- ประชุมมอบนโยบายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การจัดกิจกรรม Bike for Mom ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
- บรรจุวิชาการถวายความปลอดภัยของสถาบันมหากษัตริย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่วิทยาลัยตารวจ
ฝึกอบรม
- จัดทาแผนถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕8
- เมื่อวันที่ 24 และ 26 ก.พ. 58 ภ.จว.ลาปาง ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ถวายความปลอดภัย
เดโชชัย 5 ณ โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง จ.ลาปาง โดยมี ฝุายทหาร ฝุายปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมี นายตารวจราชสานักประจา เป็นผู้ประเมินผลการซักซ้อม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปูองกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ
อยู่ระหว่างการดาเนินการตามโครงการขอรับการสนับสนุนซ่อมยานพาหนะ รถบรรทุกน้าดับเพลิง ทบทวนการฝึก
ใช้อุปกรณ์ประจายานพาหนะประจางานปูองกัน และระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานแล ะที่ประทับ ขอรับ
๓๒
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การสนับสนุนวัสดุเชื้อเพลิง โดย บก.สอ.ฯ จัดหา ประชุมเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรปูองกันบรรเทาสาธ ารณภัย
และดับเพลิง (๑๐ สัปดาห์ ) ประชุมเตรียมจัดทาแผนถวายความปลอดภัยด้านปูองกันและระงับอัคคีภัยในเขต
พระราชฐานและที่ประทับ และประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของ สง.นรป.
- จัดเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ และเฮลิคอปเตอร์ขบวนเสด็จ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด
- ประชุมชี้แจงและทบทวนแนวทางการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ประจาปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ รอ. (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ
- สัมมนาข้าราชการตารวจระดับฝุายบังคับบัญชาและอานวยการในสถานีตารวจในสังกัดให้มี
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมการรับเสด็จในพื้นที่รับผิดชอบ
- ฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติของข้าราชการตารวจในการถวายความปลอดภัยและอานวย
ความสะดวกด้านการจราจรในเส้นทางเสด็จในพื้นที่รับผิดชอบ
- ฝึกอบรมข้าราชการตารวจในทุกระดับในการปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย
- โครงการสัมมนาถวายความปลอดภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ (นายตารวจราชสานักเวร)
- โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ทาหน้าที่สารถีในการเสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์
- โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดอาวุธพิเศษประจาขบวนเสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์
- มีการถวายความปลอดภัยฯ เดโชชัย 3-1 ในการเสด็จพระราชดาเนินเข้ามาในพืนที
้ ่ จ.เชียงราย
โดย ตม.จว.เชียงราย ได้จัดกาลังพลพร้อมพาหนะเตรียมพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของ ภ .จว.เชียงราย ห้วงวันที่
11 ต.ค.-10 พ.ย. 57
๑.๔ กาหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อปูองกันการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคม
ออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ ีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
- โครงการสัมมนาข้าราชการตารวจถวายความปลอดภัย
จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนหาข่าวผู้ไม่หวังดีต่อสถาบันและกาชับให้สายตรวจทุกท้องที่ออกตรวจ
ปูองกันปราบปรามการกระทาผิดต่อสถาบันฯ
- สืบสวนหาข่าวที่มีการละเมิดสถาบันหลัก จานวน 135 เรื่อง
- โครงการสนับสนุนการเฝูาระวังปูองกัน การนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสม
และส่งผลกระทบต่อสถาบัพนระมหากษัตริย์ผ่านสื่อและช่องทางของหน่วย อยู่ระหว่างดาเนินการร่างโครงการ
- จัดทาโครงการ Digital Signage หรือปูายประชาสัมพันธ์อิเล็ กทรอนิกส์ โดยระยะเริ่มแรกทา
เฉพาะ บช .ตชด. ส่วนกลาง แล้วขยายแบบ Online ไปส่วนภูมิภาค ฝอ .๘ บก.อก.บช.ตชด. จัดทาระบบและ
รูปแบบส่วนการผลิต ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. รับผิดชอบผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนโครงการด้วย
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- เฝูาฟังติดต ามข่าวและสถานการณ์จากสื่อต่างๆ ที่มีการลงข้อความเชิงสัญลักษณ์ สถานี วิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ สถานีโทรทัศน์ และแหล่งข่าวอื่น
- ตรวจสอบทางโซเชียลมีเดีย (Social media) เพจที่น่าสนใจหรือเว็บไซต์ที่มีการโพสต์ข้อความ
เชิงสัญลักษณ์
- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ และสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วย เพื่อปูองกันบุคคลเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- กาชับสั่งการเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบและเฝูาระวังการนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางเว็บไซต์
แอพเคชั่นไลน์ และ Facebook หากพบให้รีบรายงานทันที
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีการดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ
ดังนี้
- จัดสายตรวจรถยนต์ และสายตรวจบ้านแม่ตา ออกตรวจและประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่
ทหารประจาโครงการศูนย์ศิลปาชีพแม่ตา
- ออกตรวจเยี่ยมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อ่างเก็บน้าแม่ทาน)
- ส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่จองไฟ
- จัดประชุมร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
- ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกนายดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้แก่ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าห้วยบางทรายตอนบน โครงการบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก โครงกา รพัฒนาที่ดิน หนองพลับ – กลัดทรวง สวนปุาระนามาภิไธย ส่วนที่ 2
(ปุาบาลาฮาลา)
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
- โครงการตามพระราชดาริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน
8 โครงการ
- โครงการเสริมความมั่นคงในช นบทที่หมู่บ้านในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (สมบ.สว.) โดยกองกากับตารวจตระเวนชายแดน จัดทาโครงการ วิเคราะห์โครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ โดยอนุมัติวงเงินยืม ไม่เกินโครงการละ ๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีโครงการ ทั้งหมด ๓๔ โครงการ ดังนี้
๑) กก.ตชด.๑๓ จานวน ๑๘ โครงการ
๒) กก.ตชด.๑๔ จานวน ๑ โครงการ
๓) กก.ตชด.๒๑ จานวน ๑ โครงการ
๔) กก.ตชด.๒๓ จานวน ๑๐ โครงการ
๕) กก.ตชด.๓๒ จานวน ๓ โครงการ
๓๔
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๖) กก.ตชด.๓๔ จานวน ๑ โครงการ
- โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่
- งานบรรเทาภัยในพระราชานุเคราะห์
- โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
- จัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการในพระราชดาริต่อสาธารณะชนสามารถเชื่อมโยงผ่าน
http://bpp.go.th/rdp/
- จัดทาโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามแนว พระราชดาริ ฯ และศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการในพระราชดาริ “ชั่งหัวมัน ” และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเรือนจาชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพกาลังพลของข้าราชการตารวจในสังกัด
- จัดอากาศยาน นักบินและช่างอากาศยานสนับสนุนหน่วยงานโครงการอันเนื่องจากพร
ะราชดาริ
- ผบช .ตชด .และคณะ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์
- จัดทาละครเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่อง “แผ่นดินทอง”
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น.
- การจัดให้ห้องสมุด รร.นรต. ได้มีข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ การรวบรวมหนังสือ
พระราชนิพนธ์ และพระราชดารัสของพระองค์ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ
- การจัดทาวีดีทัศน์ “อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี ” เนื่องในวโรกาสครบรอบ 11 ปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จโรงเรียนนายร้อยตารวจ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 45
- ดาเนินการรวบรวมเอกสารหนังสือที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดาริไว้ในห้องสมุด
- โครงการบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
- จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการใน พระราชดาริติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าอาคาร
สานักงานและห้องโถง เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการตารวจและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ตลอดจนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
- ผลิตและออกอากาศรายการวิทยุ 5 ช่วงเวลา เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริออกอากาศทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย ตร. 44 สถานี ทั่วประเทศ
- ผลิตสปอตและออกอากาศสารคดีวิทยุกระจายเสียง ตามรอยพระบาทยาตรา ดังนี้ โครงการ
จราจรพระราชดาริ โครงการนหา ญ้าแฝกมาใช้ปูองกันการพังทลายของดิน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
หลักการบาบัดน้าเสีย โดยใช้พืช ตามแนวทฤษฎีก ารพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บึงมักกะสัน โครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ
- ผลิตสปอตและออกอากาศรายการวิทยุ 5 ช่วงเวลา โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร จ.เพชรบุรี ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย ตร
. 44 สถานี ทัว่ ประเทศ จานวน๑ ครั้ง
๓๕
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- ผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน
๒๐ ตอน ทางปูาย
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ตร. ๑๒๐ ครั้งต่อวัน รวมทั้งสิ้นเป็นจานวน ๙30 ครั้ง
- ผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์สมเด็จย่าของแผ่นดิน จานวน
๒ ตอน ทางเว็บไซต์www.saranitet.police.go.th
- จัดนิทรรศการแสดงผลการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ภายใต้แนวคิด “ปณิธานสืบ
สานต่ออนันต์ค่าในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ” ในระหว่างวัน ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภายใต้ชื่องาน “รักพ่อ ” ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และบริเวณถนนราช
ดาเนินกลาง
2. รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑ เร่งรัด ติดตาม จับกุม ดาเนินคดีผู้กระทาความผิดต่อสถาบั นฯ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งการสืบสวนขยายผลกลุ่มเครือข่ายในคดีความผิดที่มีการใช้อาวุธปืน
สงคราม วัตถุระเบิดอย่างเฉียบขาดและจริงจัง
เร่งรัด ติดตาม จับกุม ดาเนินคดีผู้กระทาผิดต่อสถาบันฯ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร โดยการจัดชุ ด
ปฏิบัติการสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ผู้ต้องหาตามหมายจับ
และ ฝึกอบรม
ยุทธวิธีและศิลปะปูองกันตัว
 สถิติจับอาวุธปืน
ประเภท
1. ปืนธรรมดา
2. ปืนสงคราม
รวม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
จับ (ราย)
จับ (คน)
35,931
38,434
182
250
36,113
38,684

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
จับ (ราย)
จับ (คน)
29,713
32,001
163
210
29,876
32,211

เปรียบเทียบ
รับแจ้ง
(เพิ่ม-ลด) %
-17.31
-10.44
-

๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติการรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุม
เรียกร้องหรือต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลแ ละคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยผลักดันให้มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
- จัดอบรมโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีการปูองกันระงับยับยั้งและควบคุมด้วยกระบองของตารวจภูธร
ภาค 7
- ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ โดยดาเนินการตามแผนฯ เมื่อมีการเคลื่อนไหว
ชุมนุม อย่างต่อเนื่อง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการจราจร ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 โดยมี พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิด
๓๖
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- หน่วยปฏิบัติในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ สนับสนุนกาลังกองร้อย ปราบปรามจราจล เมื่อ
หน่วยเหนือสั่งการ
- การบูรณาการกาลังทุกฝุายในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา/วางแผน/ประชุม
- จัดกาลังประกอบชุด คฝ. ให้เป็นปัจจุบันและส่งเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการอย่าง
ต่อเนื่อง
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนให้มีความพร้อมในการใช้งานในภาวะวิกฤติ
- กาหนดมาตรการและประชุมชี้แจงข้าราชการตารวจให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
ในภาวะวิกฤติ
- มีการจัดทาแผนเผชิญเหตุ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติการรักษาความสงบเรียบร้อย
การชุมนุมเรียกร้องหรือต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาล
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ ตามแผนกรกฏ๕๒
- สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยเรือนจา
- ลาดตระเวนร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
- ซักซ้อมแผนรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม
- การจัดทาแผนรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมในพื้นที่
- การติดตามเฝูาระวังสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆ
- มีการจัดตั้งชุดบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ
- เตรียมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชน และ นปพ.
- ฝึกอบรมกองร้อยควบคุมฝูงชน
- โครงการประกวดการฝึกยุทธวิธี
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ปรับปรุงร่างใหม่
ให้ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการปกครองตามกติกาสากล โดยก่อนการ
ชุมนุมจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงกาหนดเวลา สถานที่ และ จานวนผู้มาชุมนุม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับผู้ชุมนุม และประชาชน หากเป็นการชุมนุมทางก ารเมืองที่เกิน
ขอบเขต
๒.๓ รณรงค์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปให้เกิดขึ้น
ทั่วทุกพื้นที่ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านทุกระดับ เพื่อสร้างพันธมิตรในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง
- โครงการพัฒนาสานสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเสริมภารกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาชายแดน
ร่วมกัน โดยดาเนินการประชุมหารือร่วมกัน และจัดกิจกรรมกีฬาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
๓๗
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- ประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
- ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.
- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน
- จังหวัดติดชายแดนให้มกี ารประชุมประสานงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ทาแผนปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
- โครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
- ดาเนินการจัดกิจกรรมขจัดความขัดแย้ง
- เวทีข้อเสนอข้อคิดเห็น/เสนอแนวทางแก้ไข
- กิจกรรมสร้างความเข้าใจพบปะผู้นา/แกนนา/กลุ่มผู้นา/หัวหน้าส่วนราชการ
- กิจกรรมสร้างบรรยากาศให้มีความพร้อม กิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน
- กิจกรรมสร้างความรักสามัคคี
๒.๔ เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนากระแสพระราช
ดารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ขยายกลุ่ม
พันธมิตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้นาศาสนา ผู้นาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
- ผลการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือน ดังนี้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยะลา

ปัตตานี

นราธิวาส

สงขลา

รวม

1. ออกเยี่ยมเยียนผูน้ าศาสนา ผู้นาชุมชน/ประชาชน

2,183

548

1,944

292

4,967

2. เยี่ยมวัด มัสยิด ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

156

285

945

228

1,614

3. เยี่ยมครู ดูแลนักเรียน ปอเนาะ ตาดีกา

589

347

1,060

234

2,230

4. เยี่ยมเยียนกลุ่มเสี่ยง และผู้ถูกควบคุมตาม พ.ร.ก.ฯ

93

256

484

97

930

5. การปฏิบัติการข่าวสาร IO เพื่อตอบโต้ ผกร.

143

304

1,042

238

1,727

3,164

1,740

5,475

1,089

11,468

รวม

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ศชต.
- จัดอบรมการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออานวยความยุติธรรม
- โครงการกาหนดแผ นรุกทางการเมือง (พักค้างแรมในหมู่บ้าน ) โดยพักค้างแรมในหมู่บ้านพื้นที่
ภ.จว.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
- ฝึกอบรมข้าราชการตารวจ โครงการอบรมยุทธวิ ธีตารวจหน่วยรบขนาดเล็กให้กับชุดปฏิบัติ
(จู่โจม) จานวน 108 นาย และกาลังหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จานวน 108 นาย
๓๘
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- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นาศาสนา ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ลูกเสือชาวบ้าน และ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
- ระดมกวาดล้างโดยใช้กาลังร่วม 3 ฝุาย
- ติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับต่างๆ และ สืบสวนคดีความมั่นคงเครือข่ายของผู้ก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่
- ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ.2558-2560 ใน 7 กลุ่มงาน
โดยให้ปฏิบัติในกลุ่มงานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นงานหลักและการปฏิบัติในกลุ่มงาน
อื่นๆ เป็นงานสนับสนุน
- โครงการกลูวาดะวะห์ (ปฏิบัติธรรมสัญจร ) โดยร่ วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมกับผู้นาศาสนา ผู้นา ชุมชน ที่นับถือศาสนาอิสลามเดือนละ 1 ครั้ง
- การดาเนินโครงการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ปูองกันภัยในเขตเมือง พื้นที่ จชต . (ระยะที่ ๑
ในพื้นที่ จ.ยะลา)
- การดาเนินโครงการจัดตั้งด่านตรวจความมั่นคง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
- การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการตารวจ ในพื้นที่ จชต.
๒.๕ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กระทบต่อการดารงชีวิตตามปกติ
ของประชาชนน้อยที่สุด
 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ภัยแทรกซ้อน
- สถานการณ์และการสูญเสีย เกิดเหตุ 494 เหตุ เสียชีวิต 333 คน บาดเจ็บ 433 คน
- ตรวจยึดอาวุธปืน จานวน 90 กระบอก
- ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน จานวน 58 กระบอก
- ตรวจเก็บ DNA 10,897 ครั้ง 1,603 คดี
- การตั้งจุดตรวจจุดสกัด รวม 284 จุด : ยะลา 103 จุด ปัตตานี 40 จุด นราธิวาส 105
จุด สงขลา (4 อ.) 36 จุด
- จุดตรวจร่วม 3 ฝุาย รวม 33 จุด : ยะลา 7 จุด ปัตตานี 5 จุด นราธิวาส 18 จุด
สงขลา (4 อ.) 3 จุด
- การตรวจสอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ระบบ Polis) รวม 76,605 คัน ได้แก่ ยะลา
17,154 คัน ปัตตานี 33,087 คัน นราธิวาส 26,368 คัน
- การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 7 เมืองเศรษฐกิจ และ 11 อาเภอ เฝูาระวัง รวม 38 ครัง้
- ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ใน ๗ กลุ่มงาน โดยให้ปฏิบัติในกลุ่มงานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นงานหลักและ
การปฏิบัติในกลุ่มงานอื่นๆ เป็นงานสนับสนุน
๓๙
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- วางแผน อานวยกา ร เสนอแนะและกากับดูแลการใช้กาลังตารวจ ในการหยุดยั้ง ขัดขวาง และ
ทาลายยุทธศาสตร์และโครงสร้างการบริหารของกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชาติปัตตานี (BRN) และกลุ่มผู้เห็นต่าง
อื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา แผนปฏิบัติการในพื้นที่เสริมสร้างความมั่
นคง
(ระดับ ๑) และร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้กาหนดตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนการเมืองเคลื่อนที่
แผนงานพาคนกลับบ้าน การปฏิบัติการข่าวสารการประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย แผนปฏิบัติการ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและชุมชนล่อแหลม แผนป ฏิบัติการสกัดกั้นแหล่งเงินทุนและ
เส้นทางการเงินสนับสนุนผู้ก่อการร้าย โครงการประชาร่วมใจทาความดีเพื่อแผ่นดิน และการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- พิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรในเขตเทศบาลและเขตชุมชน ให้บังเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- ติดตามดาเนินคดีต่ อผู้ก่อการร้าย ตลอดจนดาเนินการบังคับใช้กฎหมายให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์
ยุติธรรม และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน
- ส่งมอบ กกล.ตร.จ. ขึ้นควบคุมยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดในภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน
ตามการจัดเฉพาะกิจ
- ส่งมอบหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิ เศษ (มว.ฉก.นปพ.) ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วย
เฉพาะกิจหมายเลข และ ฉก.ทพ. ที่รับผิดชอบพื้นที่
- โครงการการจัดตั้งชุดปฏิบัติการข่าวและแหล่งข่าวประจาพื้นที่ปฏิบัติการ
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๓.๑ กาหนดมาตรการแนวทางปูองกันและแก้ขไ ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในทุกหน่วยงานโดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ได้ดาเนินการดังนี้
- จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตร .ประจาปี พ .ศ. 2558 และแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตร. (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560)
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้หน่วยงานในสังกัด 30 บช. 7 บก.ในสังกัด
สง.ผบ.ตร. ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ประจาหน่วย และรายงานผลการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตตามแบบ ป.ป.ท.001005
- มาตรการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (เช่น คัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ การอบรม กิจกรรมเสริมรายได้ เป็นต้น)
 โครงการฝึกอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้แก่ข้าราชการตารวจ
- มาตรการส่งเสริมความประพฤติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
๔๐
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- การยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจที่ประพฤติดีตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจ (โครงการตารวจสีขาวดาวคุณธรรม)
- มาตรการใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกและปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
ข้าราชการตารวจในการต่อต้านการทุจริต
โดยกาหนดเนื้อหาการอบ รมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
ปลุกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม(ระดับต้น กลาง สูง)
- โครงการ /กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (เช่น
จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ จัดนิทรรศการ เว็บไซต์ สถานีวิทยุ เป็นต้น)
- มาตรการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและการประกวดราคา
- มาตรการบูรณาการภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม ปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
- โครงการชุม ชนต่อต้านการทุจริตเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการกากับดูแลตนเองที่ดีด้านธรรมาภิบาลและปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
- การประสานความร่วมมือกับภาคเครือข่ายเพื่อการสืบสวนจับกุม
- มาตรการให้มีการวางระบบฐานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับข้าราชการตารวจที่มีการทุจริตและปร
ะพฤติ
มิชอบ/ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
- จัดทาระบบฐานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับข้าราชการตารวจที่มีการทุจริต
- จัดโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การจั ดกิจกรรมรณรงค์ การจัดนิทรรศการ การเข้าร่วมประชุม
เครือข่ายกับหน่วยงาน ปปท. ปปช. สนง.กพ. กพร.และศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
- มาตรการลงโทษข้าราชการตารวจที่กระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
- นากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มาบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างจริงจัง หากพ บหรือมีเหตุสงสัย
ว่าข้าราชการตารวจกระทาผิดให้ใช้มาตรการทางปกครอง วินัย อาญาอย่างรวดเร็ว
- มาตรการสร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีความเที่ยงตรงถูกต้องรวดเร็ว
- การจัดทาระบบการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์ เพื่ อแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต
- ดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการทุจริตของข้าราชการตารวจ
- มาตรการสร้างองค์ความรู้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและการพัฒนา
- ทบทวนระบบควบคุมภายในและจัดทารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
- ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของตารวจ
๔๑
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- มาตรการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสืบสวน สอบสวน
เกี่ยวกับคดีทุจริต และจัดฝึกอบรมปูองกันและปราบปรามการทุจริต
- สานักงานจเรตารวจได้ดาเนินการตามโครงการตารวจสีขาว ดาวคุณธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดย จตช. ได้อนุมัติแบบตรวจราชการ ในด้านที่ 5 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมที่ 2 :
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการแก้ไขปัญหาการทุจริตฯ
- จัดตั้งศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา หน่วยต่างๆ ในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามกฎ ก .ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจากภายในและภายนอกหน่วยเพื่อสร้างความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยจัดทา กล่องรับฟั งความคิดเห็น , แบบสอบถามความพึงพอใจ , รับฟังความคิดเห็นการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทาง Call Center ๑๑๑๑
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปลูกจิตสานึกสู่การเป็นธรรมาภิบาล โดย
อนุศาสนาจารย์ประจาหน่วย
- จัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบ
และรับเรื่องร้องเรียน
- เปิดช่องทางสื่อสารสาหรับประชาชนในการร้องเรียนทางเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วย
สายด่วน 1599
๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมให้แก่ข้าราชการตารวจทุกระดับดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาจักต้องเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีแต่
ละหน่วยงานในสังกัด ตร. ได้ดาเนินการ ดังนี้
- โครงการปลูกฝังค่านิยมให้ข้าราชการตารวจดาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มัธยัสถ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลิฟต์
ทุก 3 เดือน
- ผู้บังคับบัญชาอบรมชี้แจงข้าราชการตารวจในสังกัดเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมประจาเดือน ของแต่ละหน่วย
- แจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการส่งเสริมการออมของข้าราชการตารวจในหน่วย
- สนับสนุนข้าราชการตารวจในสังกัดให้ดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดทาโครงการร้านค้าสวัสดิการลดค่าใช้จ่ายของข้าราชการตารวจ
- โครงการตารวจรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน
๔๒
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- โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจประกอบอาชีพเสริมโดยทาเหรียญโปรยทาน เพื่อสนับสนุนให้มี
รายได้เสริม
- โครงการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสัมมนาผู้นาหน่วยระดับ ผู้บัญชาการ และผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจาปี 2557
ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแซฟไฟร์ 111-112 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
- จัดทาโครงการปลูกฝังค่านิยมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เช่น การประหยัด
พลังงาน การใช้กระดาษหน้าเดียว เป็นต้น
- ส่งเสริมให้ข้าราชการ ตร. ในสังกัด ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้นอกเวลาราชการ
- โครงการเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ
- ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกนายดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมโครงการปลูกผักสวนครัว
- ส่งเสริมโครงการทาบุญวัดใกล้บ้านของแต่ละ สภ.
- โครงการส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน
- อบรมชี้แจง แนะนา การดารงชีพด้วยปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
การประหยัด อดออม
- ออกคาสั่งมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้สิ่งของหลวงให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
- โครงการ“ดารงชีพด้วยความเพียงพอ”
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ข้าราชการตารวจ ในสังกัดเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” (แจกจ่ายแผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง)
- ส่งเสริมและให้ความรู้ข้าราชการตารวจในสังกัด ในการจัดทาบัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน (สมุด
บันทึกรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน)
- กาชับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยการกาชับการปฏิบัติในการลงแถวทุกวัน
ตาม รปจ.
- สกพ. จัดทาโครงการฝึกอบรม“ ๕ นาที อยู่พอดี มีพอใช้ ใจเป็นสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย”ง
- โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นสวัสดิการ และส่งเสริมให้ ข้าราชการตารวจในสังกัดร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
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๓.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามเอาใจใส่มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตประพฤติมิชอบโดยสังเกตการณ์
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิด ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกันตามค วรแก่กรณี และต้องกวดขัน
ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อทางราชการ
- การประกาศเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ โดย ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร .
ได้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน และข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จสิ้นแล้ว มีผลการดาเนินการดังนี้
๑) จานวนข้าราชการตารวจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเยี่ยม เป็นจานวนทั้งสิ้น
๑๔,๗๓๑ คน แบ่งเป็น
- ระดับ กก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า
จานวน ๑๔,๒๕๖ คน
- ระดับ บก.หรือหน่วยงานเทียบเท่า
จานวน
๔๒๓ คน
- ระดับ บช.หรือหน่วยงานเทียบเท่า
จานวน
๕๐ คน
- ระดับ ตร.
จานวน
๒ คน
๒) จานวนหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจเป็นจานวนทั้งสิ้น ๑๗ หน่วย แบ่งเป็น
- ระดับ บก.
จานวน ๑๔ หน่วย
- ระดับ บช.
จานวน ๓ หน่วย
- จัดประชุมแถวข้าราชการตารวจเป็นประจาทุกวัน โดยมอบหมายให้กับข้าราชการระดับสารวัตรขึ้นไป
เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี และกาชับปูองปราบการประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ
- จัดกิ จกรรมให้ข้ าราชการตารวจระดับ สว . - ผบ.หมู่ เข้ารับการฝึกประจาสัปดาห์ตามแบบฝึกตารวจ
ในวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
- โครงการสอดส่องติดตามเอาใจใส่มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
- โครงการกวดขันควบคุมกา กับดูแลการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้ ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ
- กาชับให้ส่งผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Line)
- มีการประชุม ศปก. เพื่อติดตามสถานการณ์รอบวันที่ผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติทุกวัน
- กาชับการกวดขันดูแลความประพฤติข้าราชการตารวจ
- กาชับการรายงานผลการปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ส่งจากจเรตารวจ
แห่งชาติ
- มีการมอบหมายการบังคับบัญชา การควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตารวจ
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตารวจระดับผู้บริห าร
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- ประชุมชี้แจงและกวดขันติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตและประพฤติมิชตามการควบคุ
อบ
มความประพฤติ
ตามคาสั่ง 1212/2537
- วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการตรวจสอบ
- กาหนดแนวทางแก้ไข พัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ชี้แจงแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบและมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ชี้แจงแนวทางกวดขัน ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อทางราชการ
- กาชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อทางราชการ
- กาชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
- โครงการเยี่ยมบ้านผู้ใต้บังคับบัญชา เดือนละ 1 ครั้ง
- รายงานข้อมูลข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นประจาทุกเดือน
- ปิดโอกาสและช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยข้าราชการตารวจทั้งในระดับสานักงานตารวจ
แห่งชาติ กองบัญชาการ กองบั งคับการ และกองกากับการ เพื่อให้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามความ
ประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานตามลาดับชั้น
- หน่วยงานในระดับ บช . และ บก . ที่สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
ความประพฤติและวินัยข้าราชการตารวจ เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอ บติดตามความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานตามลาดับชั้น
- ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทาคาสั่งมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาให้สอดคล้อง
กับคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗
๓.๕ ดาเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- การดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ตารวจที่ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ
รายการ
สัญญาบัตร
ประทวน
รวม

จานวน/เรื่อง
19
9
28
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สถิติสายด่วน 1599
ประเภท

จานวน (เรื่อง)

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตารวจ

97
860
390
243
130
848
236

การพนัน
ยาเสพติด
สถานบริการ
แข่งรถในทางสาธารณะ
อาชญากรรมอื่น ๆ
ขอความช่วยเหลือ
รวม

2,804

- มีช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.jaray.police.go.th
- มี การกาชับผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติตนโดยซื่อสัตย์มิให้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่
- ชี้แจงแนวทางกวดขัน ควบคุม ทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- อบรมข้าราชการตารวจในสังกัดเพื่อปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ออกคาสั่งมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาโทษตามแต่เหตุ
๔๖
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- จัดให้มีศูนย์ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ และการประพฤติตนไม่เหมาะสม
- ตรวจสอบข้าราชการตารวจที่กระทาผิดวินัยและถูกร้ องเรียนเป็นประจาทุกเดือน
- แก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ตลอดจน
ข้าราชการตารวจ ให้ได้ข้อยุติ
- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจัดประชุมชี้แจงการดาเนินการทางวินัย และกฎหมาย ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่กระทาความผิดทุกกรณี
4. ปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑ ดาเนินการปราบปราม จับกุม ผูผ้ ลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุกระดับอย่างจริงจัง โดยเน้นการ
สกัดกั้น ที่จุดเสี่ยงและ จุดผ่านตามแนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพ ในการสกัดกั้นปูองกันมิให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
รวมทั้งก ารสืบสวนปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
ด้านการข่าวในการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดต่างประเทศกับกลุ่มผู้ค้าภายในประเทศ ดังนี้
1) การสกัดกั้นปราบปรามจับกุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด
มาตรการ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานสะสม

1. การสกัดกั้นการลักลอบนาเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศ (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต./บช.ปส.)
1.๑ การจับกุมคดียาเสพติด
- คดี
คดี
14,036
- ผู้ต้องหา
คน
14,806
1.2 ของกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
เม็ด
5,564,238.70
- เฮโรอีน
กิโลกรัม
3.19
- ไอซ์
กิโลกรัม
188.21
- กัญชา
กิโลกรัม
5,943.39
- โคเคน
กิโลกรัม
437.32
- กระท่อม
กิโลกรัม
5,929.51
- ฝิ่น
กิโลกรัม
1.06
1.3 ข้อหา
- เสพ
คดี
7,575
คน
7,588
- ครอบครอง
คดี
3,261
คน
3,461
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
คดี
1,735

๔๗
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มาตรการ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานสะสม

คน

1,990

- จาหน่าย

คดี
556
คน
617
- นาเข้า
คดี
232
คน
266
- ส่งออก
คดี
0
คน
0
- ผลิต
คดี
442
คน
650
๒. การปราบปรามและสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต./บช.ปส.)
๒.๑ จับกุมที่ด่าน/จุดตรวจ/จุดสกัด
1) ตั้งด่าน/จุดตรวจ/จุดสกัด
ครั้ง
380,640
2) คดี
คดี
34,123
3) ผู้ต้องหา
คน
35,269
4) ของกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
เม็ด
11,236,581
- เฮโรอีน
กิโลกรัม
452.37
- ไอซ์
กิโลกรัม
3,158.12
- กัญชา
กิโลกรัม
10,564.57
- กระท่อม
กิโลกรัม
3,179.33
- ฝิ่น
กิโลกรัม
0.01
- โคเคน
กิโลกรัม
0.10
- อัลปราโซแลม
กิโลกรัม
500
๒.๒ การจับกุมพื้นที่ตอนใน
๑) คดี
คดี
158,579.18
๒) ผู้ต้องหา
คน
166,862
๓) ของกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
เม็ด
41,075,885.66
- ยาบ้าผง
กิโลกรัม
0.024

๔๘
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มาตรการ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานสะสม

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ขวด

14,244.37
10,379.10
32,689.33
75,842.35
112.81
1,351

- เฮโรอีน
- ไอซ์
- กัญชา
- กระท่อม
- ฝิ่น
- ยาแก้ไอ
๔) ข้อหา
- เสพ

คดี
คน
- ครอบครอง
คดี
คน
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
คดี
คน
- จาหน่าย
คดี
คน
- นาเข้า
คดี
คน
- ส่งออก
คดี
คน
- ผลิต
คดี
คน
3. การดาเนินงานในเรือนจา (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต./บช.ปส.)
3.๑ การจับกุมในเรือนจา
1) การปิดล้อมตรวจค้นในเรือนจา
ครั้ง
2) คดี
คดี
3) ผู้ต้องหา
คน
4) ของกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
เม็ด
- เฮโรอีน
กิโลกรัม
- ไอซ์
กิโลกรัม
- กัญชา
กิโลกรัม

๔๙

75,750
75,961
47,769
53,089
24,718
27,173
10,458
11,682
142
132
0
0
5,792
7,508

655
689
732
7,281
0
77
0.01
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มาตรการ

หน่วยนับ

สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

ผลการดาเนินงานสะสม

5) ข้อหา
- เสพ

คดี
215
คน
215
- ครอบครอง
คดี
7
คน
8
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
คดี
6
คน
4
- จาหน่าย
คดี
0
คน
0
- นาเข้า
คดี
0
คน
0
- ส่งออก
คดี
0
คน
0
- ผลิต
คดี
7
คน
3
3.2 การสุม่ ตรวจปัสสาวะ
คน
34,910
- พบมีสารเสพติด
คน
7,078
- ไม่พบสารเสพติด
คน
55,697
4. การดาเนินการต่อข้อร้องเรียนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต./บช.ปส.)
- บุคคล
คน
3,865
- พื้นที่
แห่ง
2,198
- ปิดล้อม/ตรวจค้น
ครั้ง
3,521
- จับกุม
คน
2,759

2) การจัดระเบียบและเฝูาระวังสถานบริการ และสถานประกอบการ
มาตรการ
1. สถานบริการ/สถานบันเทิง (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต.)
1.1 จานวนการออกตรวจ
1.2 พบการกระทาความผิด
- มั่วสุม/กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

๕๐

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานสะสม

แห่ง

104,244

แห่ง

173
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มาตรการ

หน่วยนับ

- ไม่มีใบอนุญาตดาเนินกิจการ
แห่ง
- เวลาเปิด/ปิด เกินเวลาที่กาหนด
แห่ง
- ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปี ใช้บริการ
แห่ง
1.3 การดาเนินการ
- ว่ากล่าวตักเตือน
แห่ง
- สั่งปิดชั่วคราว
แห่ง
- สั่งพักใบอนุญาต
แห่ง
- ดาเนินคดี
แห่ง
2. หอพัก/อาคารชุด/ที่พักเชิงพาณิชย์ ฯลฯ (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต.)
2.1 จานวนการออกตรวจ
แห่ง
2.2 พบการกระทาความผิด
- มั่วสุม/กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
แห่ง
- ไม่มีใบอนุญาตดาเนินกิจการ
แห่ง
2.3 การดาเนินการ
- ว่ากล่าวตักเตือน
แห่ง
- สั่งปิดชั่วคราว
แห่ง
- สั่งพักใบอนุญาต
แห่ง
- ดาเนินคดี
แห่ง
3. ร้านเกม/ร้านอินเตอร์เน็ต (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต.)
3.1 จานวนการออกตรวจ
แห่ง
3.2 พบการกระทาความผิด
- มั่วสุม/กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
แห่ง
- ไม่มีใบอนุญาตดาเนินกิจการ
แห่ง
- ให้เด็กบริการนอกเวลาที่กาหนด
แห่ง
3.3 การดาเนินการ
- ว่ากล่าวตักเตือน
แห่ง
- สั่งปิดชั่วคราว
แห่ง
- สั่งพักใบอนุญาต
แห่ง
- ดาเนินคดี
แห่ง
4. โต๊ะสนุกเกอร์/โต๊ะบิลเลียด (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต.)
4.1 จานวนการออกตรวจ
แห่ง

๕๑

สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

ผลการดาเนินงานสะสม
235
81
17
933
96
1
111
70,428
180
7
648
25
0
85
83,080
57
60
76
746
257
3
22
34,074
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มาตรการ
4.2 พบการกระทาความผิด
- มั่วสุม/กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
- ไม่มีใบอนุญาตดาเนินกิจการ
4.3 การดาเนินการ
- ว่ากล่าวตักเตือน
- สั่งปิดชั่วคราว
- สั่งพักใบอนุญาต
- ดาเนินคดี
5. โรงงานและสถานประกอบการ (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต.)
- จานวนสถานประกอบการ
- ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด
- ส่งบาบัดรักษา
- ให้โอกาสเข้าทางาน
- อาสาสมัครเฝูาระวังปัญหายาเสพติด
- จัดกิจกรรมปูองกันยาเสพติด
- กิจกรรม To Be Number One
- จัดกิจกรรมสาหรับกลุ่มเสี่ยง (แรงงานต่างด้าว)

สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานสะสม

แห่ง
แห่ง

425,242
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

333
21
0
11

แห่ง
คน
คน
คน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

48,907
9,302
414
244
2,053
1,927
165
125

๔.๒ เร่งรัดดาเนินมาตรการยึดทรัพย์ มาตรการสมคบ และการฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตาม
กฎหมาย โดยรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อทาลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ
มาตรการ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานสะสม

1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน เบื้องต้น (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต./บช.ปส.)
- คดี
คดี
1,358
- ผู้ต้องหา
คน
1,582
- มูลค่าทรัพย์สิน
ล้านบาท
976,022,381.44
2. คาขออนุมัติจับกุมหรือแจ้งข้อหาในความผิดข้อหาสมคบและสนับสนุนหรือช่วยเหลื(บช.น./ภ.
อ
๑-๙/ศชต./
บช.ปส)
-

คดี
- ผู้ต้องหา

คดี
คน

๕๒

40
38

]
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๔.๓ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการปูองกัน แก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ และกาหนดมาตรการในการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและ
พื้นที่เสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมตามอานาจหน้าที่ และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่อย่างจริงจังไม่ให้
เป็นแหล่งมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด
- จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ .ศ. 2558 และให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกแผนรองรับแผนดังกล่าว
- อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ พ .ศ. 2558 สาหรับดาเนินการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ครั้งที่ 1
ห้วงเดือน ต.ค.57 – มี.ค.58 และให้รายงานผลทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
- การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด โดยตารวจครู D.A.R.E. เข้าเสริมสร้างทักษะชีวิตปูองกันยา
เสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 11,220 ห้องเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
289,963 คน
- จัดตั้งศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด สตช. (ศอ.ปส.ตร.)
- กาหนดมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามสั่งการของ รอง นรม./รมว.กห./ผอ.ศมบ. โดยให้รายงานทุกวัน
จันทร์ของสัปดาห์
- ปรับปรุงแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ
.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 โดยอยู่ในช่วงดาเนินการ
- ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดของประเทศที่มีแนวชายแดนติดกับพื้นที่รับผิดชอบ
โดย มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชยพจน์ หาสุณหะ รอง ผบก.ปส.2 เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานกับประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และมอบหมายให้ พ .ต.อ.ศิวพงษ์ พัฒน์พงศ์พานิช รอง ผบก .ป. เป็นเจ้าหน้าที่
ประสานงานกับราชอาณาจักรกัมพูชา
- จัดอากาศยาน นักบิน และช่างอากาศยานสนับสนุนภารกิจของ ปปส. และหน่วยงานที่ร้องขอ
- ตรวจค้นสถานบริการ จานวน 3 แห่ง สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยว จานวน 158 คน แยกเป็นชาย
115 คน หญิง 43 คน ผลการปฏิบัติพบสารเสพติด จา นวน 1 คน และจับกุมผู้ไม่พกบัตรประชาชน จานวน
10 ราย
- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- โครงการอบรมทบทวนสมาชิกตารวจชุมชนประจาตาบล
- ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ใ นการขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อ
ปูองกันการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
- สุ่มตรวจปัสสาวะในสถานบันเทิงต่างๆ
- บช.ปส. ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๕๓
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วันที่ 4 พ.ย. 57 ตรวจค้นเรือนจาคลองเปรม
วันที่ 6 พ.ย. 57 ตรวจค้นทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กรมราชทัณฑ์
วันที่ 14 พ.ย. 57 ห้อง 503 ตึก D อาคารซิตี้วิลล่า 1 บางกะปิ กทม.
4.4 เร่งรัดสืบสวนติดตาม จับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับยาเสพติดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย
และประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เสพและผู้ติดย าเสพติดรายงานตัวเข้ารับการบาบัด โดยสมัครใจ เพื่อลดความต้องการยาเสพติดในพื้นที่
พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
- การบาบัด ฟื้นฟู และสร้างภูมิคุ้มกัน
มาตรการ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานสะสม

1. กดดัน/นาเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู (บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต.)
1.1 สมัครใจ
๑.2 บังคับ
๑.3 ต้องโทษ/โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ราชทัณฑ์

คน
คน
คน

19,823
44,599
5,307

2. การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด(บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต./ตชด.)
๒.1 กิจกรรมเพื่อการปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพแห่ง
ครั้ง
ติดในสถานศึกษา
2.2 นักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกัน
ยาเสพติด

คน

20,126
137,528
1,026,709

๔.๕ ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับชั้นและปูองกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็นผู้กระทาผิดเสีย เอง
- การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มาตรการ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงานสะสม

๑. การดาเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ทุกหน่วย)
๑.๑ จานวนผู้ถูกร้องเรียน
คน
80
๑.๒ ส่งเรื่องให้ต้นสังกัด
คน
57
๑.๓ ส่งเรื่องให้ ป.ป.ท.
คน
๑.๔ ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.
คน
๒. การดาเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ทุกหน่วย)
๒.๑ ผู้ต้องหา
คน
86
๒.๒ ข้อหา
เสพ
คน
14
ครอบครอง
คน
30

๕๔
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หน่วยนับ
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ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จาหน่าย
นาเข้า
ผลิต
ส่งออก
สมคบ/สนับสนุน/ช่วยเหลือ

คน
คน
คน
คน
คน
คน

360
20
1
0
0
0

สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการตารวจสีขาวดาวคุณธรรม โดยดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการ
ตารวจในสังกัดถูกร้องเรียนว่ามีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ กระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และดาเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะข้าราชการตารวจในสังกัด
- ดาเนินการตามโครงการโรงพักสีขาว
- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตารวจทุกระดับ
- กาชับเกี่ยวกับการจับกุม ห้ามมิให้มีการยักยอกของกลาง โดยให้ถื อปฏิบัติตามคาสั่ง คสช.
ที่ 69/57 ลง 18 มิ.ย.57 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ประชุม กาชับ กวดขัน กากับดูแลความประพฤติของข้าราชการตารวจมิให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
หรือช่วยเหลือขบวนการค้ายาเสพติด
๕. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และการอานวยความยุติธรรมเพื่อให้ตารวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๕.๑ ระดมสรรพกาลังให้สถานีตารวจเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริการรับใช้ประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่ งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนรู้สึกว่าตารวจ
เป็นมิตร มีความพึงพอใจ รักและศรัทธาตารวจ
- พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ .ตร./โฆษก ตร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจกองบังคับการตารวจ
ท่องเที่ยว และ บช.น. ออกตรวจระบบการรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าโตคิว , สกายวอล์ก และสถานี
รถไฟฟูาสยาม เพื่อสร้างความอุ่นใจในความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโตคิว
ถ.พระรามที่ 1
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ .ตร. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมปูองกันปราบปรามและรักษา
ความปลอดภัย ยุทธการ "ปิดเมือง ค้นรังโจร " ตามนโยบายของรัฐบาล และสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อแสดง
ศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นมาตรการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานพระราชวังดุสิต

๕๕
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สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

- พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐาน การทะเบียนประวัติอาชญากร ตลอดจนวิทยาการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาค รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
- จัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ ยานพาหนะให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรมบุคลากรหรือพัฒนาบุคลากร ยึดถือประโยชน์และความต้องการของผู้รับบริการเป็นผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติหน้าที่
- พัฒนากระบวนงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ลดขั้นตอนระยะเวลา)
- โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ระยะที่ 3
- โครงการตารวจคือเพื่อนสนิทร่วมคิดร่ว มพัฒนานาพาสังคมเป็นสุขและปลอดภัยของสถานีตารวจ
ในสังกัด
- โครงการจัดทาคู่มือการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
1) คู่มือตรวจสถานที่เกิดเหตุ
2) คู่มือการตรวจยาเสพติด
3) คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ภ.8 จัดทาข้อมูลบุคคลผู้มีพฤติการณ์โจรกรรมรถ และเครือข่าย
- จัดเวรเตรียมความพร้อมอากาศยาน นักบิน ช่างอากาศยาน และฝุายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ที่สั่งการหรือร้องขอ
- โครงการเยี่ยมผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดยกาหนดให้เยี่ยมวันละ 2 ครั้ง คือ ตั้งแต่ 09.00-10.00 น.
และ 16.00-17.00 น.
- จัดทามาตรการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
- โครงการสัมมนาอาจารย์เจ้าหน้าที่สาหรับการต่อวีซ่าและการขอใบอนุญาตทางานครู อาจารย์
ในสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
- โครงการล่ามอาสาประจา จัดล่ามอาสาที่ชานาญการในแต่ละภาษา เช่น พม่า เขมร อังกฤษ อิตาลี
ฝรั่งเศส และจีน ไว้คอยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ
- โครงการ ตม.ไทยใส่ใจบริการ
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
- โครงการ ตม.เคลื่อนที่
- จัดสรรกาลังพลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ในการบริการรับใช้ประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม
- โครงการ ตม. ยิ้มใสด้วยใจ
- โครงการสานึกดีมีคุณธรรม
- เปิดจุดบริการคนต่างด้าวนอกที่ทาการ และการออกให้บริการคนเข้าเมืองเคลื่อนที่ตามหน่วยราชการ
และชุมชนที่มีคนต่างด้าวอยู่กันหนาแน่น
- จัดอาคาร สถานที่ ตูบริ
้ การประชาชน ให้สะอาด เป็นสากล พร้อมให้บริการประชาชนได้ตลอด
24 ชม.
๕๖
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- จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถาม หรือให้คาแนะนา กับผู้มารับบริการบนสถานี
- อบรมข้าราชการตารวจให้บริการด้วยกิริยา วาจาที่สุภาพ เป็นมิตรกับประชาชน เป็นประจา
- โครงการตารวจคือเพื่อนสนิทร่วมคิดร่วมพัฒนานาพาสังคมเป็นสุขและปลอดภัยของสถานีตารวจ
- ดาเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน โครงการบริการด้วยใจบริการ(Service Mind)
- โครงการให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service)
- มีการประเมินโดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ มาใช้บริการ
- จัดงานบริการประชาชนไว้ ณ จุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- จัดสายตรวจ 201, 101 สายตรวจประจาตาบล และชุดปฏิบัติการประจาตาบล ออกตรวจดูความ
เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
- โครงการตารวจคือเพื่อนสนิทร่วมคิดร่วมพัฒนานาพาสังคมเป็นสุขและปลอดภัยของสถานีตารวจ
- จัดสายตรวจประจาตู้ยาม ให้บริการประชาชนได้สะดวก ตลอด 24 ชม.
- จัดเจ้าหน้าที่ 191 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.
- จัดทาโครงการเพื่อนร่วมทางในเวลากลางคืน
- อานวยความสะดวกบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร
๕.๒ ยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการปราบปรามการกระทา
ความผิดอาชญากรรมเฉพาะทาง เช่น การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การค้ามนุษย์ คดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น
กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบบอกตาแหน่งพิกัด (GPS) กล้องติดรถยนต์ สายตรวจ ฯลฯ
 สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
ประเภทความผิด
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ
2. ฐานความผิดเกีย่ วกับทรัพย์
(ภาพรวม)
3. ฐานความผิดพิเศษ
4. คดีความผิดทีร่ ัฐเป็นผู้เสียหาย

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
รับแจ้ง
จับกุม
25,698 17,877

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
รับแจ้ง
จับกุม
27,607 18,120

65.64

เปรียบเทียบ
รับแจ้ง
(ร้อยละ)
7.43

69,771

35,801

75,557

33,722

44.63

8.29

44,238

22,195

34,041

16,496

48.46

-23.05

-

-20.03

583,190 702,577 521,475 660,659
(จับ/ราย)

(ผู้ต้องหา/
คน)

๕๗

(จับ/ราย)

(ผู้ต้องหา/
คน)

จับ
(ร้อยละ)
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 ยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกัน ปราบปรามอาชญากรรม พื้นที่
โดยดาเนินการดังนี้
- กาหนดมาตรการปูองกันการฉวยโอกาสฉ้อโกง /ฉ้อโกงประชาชน อันสืบเนื่องจากเหตุ แผ่นดินไหว
ที่ประเทศเนปาล
- กาหนดมาตรการปูองกันปราบปรามการประทุษร้ายต่อทรัพย์ แ ละการปูองกันเหตุปล้นทรัพย์
ชิงทรัพย์ ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชม. โดยเฉพาะร้านที่ตั้งในที่เปลี่ยวและเป็นจุดเสี่ยงต่อการถูก
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ให้ประชาสัมพันธ์พิจารณาเวลาเปิดบริการเพื่อลดความเสี่ยงและควรติดตั้งสัญญาณไฟ
วับวาบสีแดงไว้บนอาคารเพื่อเป็นเครื่องแสดงการแจ้งเหตุ
- กาหนดมาตรการปูองกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบนาเข้าน้ามันปาล์มผิดกฎหมาย และผู้
จาหน่ายน้ามันปาล์มผิดกฎหมาย
- กาหนดมาตรการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดเพื่อกดดัน ควบคุม ปูองกันปราบปราม
อบายมุขทุกประเภท เช่น บ่อนการพนัน ตู้ม้า เครื่องจักรกลไฟฟูา สลากกินรวบ การพนันบั้งไฟ และสถานบริการ
ที่กระทาผิดกฎหมาย โดยให้นา พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ.2542 มาบังคับใช้ตามลักษณะ
ความผิดมูลฐานของกฎหมายดังกล่าวด้วย
- เพิ่มความเข้มในการดูแลความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ชุม ชนและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ โดยกาชับ
หน่วยปฏิบัติเพิ่มความเข้มการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับปี
ท่องเที่ยววิถีไทย 2558
- กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม โดยได้กาหนดให้หน่วยปฏิบัติทุกหน่วย
(บช.น. ภ.๑-๙ และ ศชต.) รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นที่อยู่ ในพื้นที่รับผิดชอบในรอบหนึ่งปีที่ผ่าน
มา ให้ดาเนินการจัดทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลอาวุธปืนที่จดทะเบียนสถานที่ทาการค้าของเก่า สถาน
ประกอบธุรกิจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านสะดวกซื้อ บุคคลพ้น โทษ และพื้นที่เสี่ ยงต่อการ
เกิดอาชญากรรม ฯลฯ และให้รวบรวมรายงานผลข้อมูลดังกล่าวให้ ตร. ทราบ (ว.ศปก.ตร.ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๖๒๓
ลง ๒๒ ธ.ค.๕๗)
- กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาล
คริสมาสต์และปีใหม่ โดยให้ระดมกวาดล้ างอาชญากรรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธ.ค.๕๗ และให้ทุก สน ./สภ.
จัดกาลังให้เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและให้บริการประชาชน โดยให้จัดทา
โครงการฝากบ้านไว้กับตารวจ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๗ – ๔ ม.ค.๕๘ และวางแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่
จัดงานใหญ่ เ พิ่มความเข้มในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันเหตุร้ายในพื้นที่ ศชต . ประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนประชาชนเพื่อปูองกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ และปูองกันอัคคีภัย การจุดพุล /ปะทัด และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบริการ และการปูองกันปราบ ปรามอาชญากรรม ยาเสพติด
อบายมุข รวมทั้งการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ กาชับมาตรการเชิงรุกในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จชต . เพิ่มความเข้มด้าน
การข่าว การรักษาความปลอดภัยบุคคล/สถานที่ การตรวจบุคคลเปูาหมายที่เดินทางเข้าประเทศ และการจัดชุด
๕๘
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เคลื่อนที่เร็วประจา สน ./สภ. ชุดตรวจพิสูจน์เก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด กาชับให้ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร .
ที่รับผิดชอบ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และ ตร
. โดย
เคร่งครัดหา กตรวจพบข้อบกพร่องที่เกิดจากการปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ
อบายมุขเปูาหมาย ให้พิจารณาดาเนินการทั้งทางปกครองและวินัย ตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ
โดยเคร่งครัด และอ้างถึง วิทยุและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข รวมทั้งการปูองกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ และ หน.คสช.ได้มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ คสช./๔๘๗ ลง ๒๕ ธ.ค.๕๗ กาชับการ
ปฏิบัติเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗ – ๕ ม.ค.๕๘ จึงได้กาชับการปฏิบัติหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้
มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยให้ใช้กาลัง ๓ ฝุาย (พลเรือน ตารวจ ทหาร ) ในการตั้งจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนตามเส้นทาง /พื้นที่สาคัญการจัดสายตรวจเคลื่อนที่ การเฝูาตรวจบริเวณพื้นที่ล่อแหลมที่มีการ จัด
กิจกรรมและมีประชาชนรวมตัวเป็นจานวนมาก จัดกาลังเคลื่อนที่เร็ว ชุด EOD ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดสุนัขตรวจ
ค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด ตลอดจนเครื่องมือที่จาเป็นให้พร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงต่างๆ ประสานหน่วยงาน
ทั้งในส่วนราชการและภาคเอกชน ในพื้นที่ในการรักษาคว ามปลอดภัยและสถานที่ทาการ /ที่ตั้งของตนเอง ให้ใช้
ระบบเวรยามและระบบกล้องวงจรปิด มาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ต่างๆ ให้จัดเตรียมยานพาหนะ รถดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน
ที่อาจจะประส บปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้ซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประสานสอดคล้องกัน
(ว.ศปก.ตร.ที่๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๖๓๑ ลง๒๕ ธ.ค.๕๗) และ (ว.ศปก.ตร. ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร./๖๓๕ ลง ๒๖ ธ.ค.๕๗)
และ (ว.ศปก.ตร.ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๖๓๖ ลง ๒๖ ธ.ค.๕๗)
- กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม โดยได้กาหนดให้ดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย (2015 Discover Thainess) และเป็นวาระแห่ งชาติ
จึงได้กาชับการปฏิบัติโดยให้ดาเนินการ ดังนี้ แผน /มาตรการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่ ตร . เคยสั่งการไว้
ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสาคัญและขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเปูาหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวทั้ง ๓๑ จังหวัด จะต้องตั้งศูนย์บริการนักท่อ งเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ประกอบกาลัง
ร่วมระหว่าง สน./สภ. บก.ป./ทท./รน. และ บก.ตม. เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ ทั้งทางด้านการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน และงานบริการทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว (ว.ศปก.ตร. ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๖ ลง ๗ ม.ค.๕๘)
- กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการกวดขันจับกุมอบายมุข
เปูาหมายทุกประเภท และควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันอย่างจริงจัง โดยได้กาหนดให้ ผบก .น./
ภ.จว. ผบก.สส. และหัวหน้าสถานีตารวจ กาหนดมาตรการเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด
ในการกดดัน ควบคุม ปูองกันปราบปราม อบายมุขทุกประเภท โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ บ่อนการพนัน ตู้ม้า
เครื่องจักรกลไฟฟูา สลากกินรวบ การพนันบั้งไฟ และสถานบริการที่กร ะทาผิดกฎหมาย โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
มีส่วนได้เสีย รับผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหากตรวจพบว่ามีการกระทาความผิด และมีการฝุาฝืน
จะต้องถู กดาเนินการทั้งทางอาญา และทางวินัย และในกรณีจงใจปล่อยปละละเลยจนมีหน่วยงานอื่นเข้าไปทา
๕๙
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การจับกุมในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่องตามคาสั่ง ตร .ที่ ๒๓๔/๒๕๔๘ ลง ๒๙ มี.ค.๔๘ และจะ
ดาเนินการทางปกครองอย่างเฉียบขาดทุกราย (ว.ศปก.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๗ ลง ๙ ม.ค.๕๘)
- กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และวัน
ตรุษจีนในด้านเทศกาลวันวาเลนไทน์ห้วงระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ก.พ.๕๘ ด้านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
โดยเฉพาะการกระทาผิดต่อเด็กและเยาวชน โดยให้ บช .น. ภ.๑-๙ และ ศชต . จัดทามาตรการเชิงรุกในพื้นที่
ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม และการคุกคามทางเพศ ได้แก่ สถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรมม่านรูด
สวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุมหรือที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชน ปรับแผนการตรวจเน้นช่วงเวลากลางคืน รวมทั้งตั้ง
จุด ว.๔๓ ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ วัยรุ่นกลุ่ มเสี่ยง อาวุธสิ่งผิดกฎหมายมุ่งเน้นสายหลักที่เป็นที่ตั้งของสถาน
บริการ ให้ตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์บนเส้นทางที่เหมาะสมหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ให้สายตรวจออกตรวจบุคคล
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กและ เยาวชน ที่มีพฤติการณ์แนวโน้มที่ก่ออาชญากรรม เช่น การแข่งรถในทาง และ พื้นที่
เสี่ยง สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ และ ให้ บช.ก.(บก.ป.) จัดกาลังร่วมตรวจกับหน่วยปฏิบัติ
ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ตรวจตราในพื้นที่ต่างๆ ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อภัยอันตรายกับเด็กและเยาวชนที่อาจ
ถูกล่อลวงไปกระทาการล่วงละเมิดทางเพศได้ และให้
บช.ปส.จัดกาลังสุ่มตรวจยาเสพติดในสถานบริการ
ทั้งใน กทม. และแหล่งท่องเที่ยวในต่าง จังหวัด และขอความร่วมมือโรงแรมทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ
โรงแรมม่านรูด ในการช่วยตรวจสอบหรือสังเกตผู้มาใช้บริการ หากพบเด็กหรือเยาวชนถูกล่อลวงมาให้แจ้ง
เจ้าหน้ าที่ตารวจในท้องที่นั้นทราบ หรือแจ้งสายด่วน ๑๙๑ หรือ ๑๕๙๙ ทันที เพื่อตรวจสอบดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
- ในด้านเทศกาลวันตรุษจีน ห้วงระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ ก.พ.๕๘ ให้เจ้าหน้าตารวจฝุายสืบสวนและ
เจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจออกตรวจตราตามสถานที่ /ตลาดที่จาหน่ายสินค้าที่นาไปประก อบพิธีเซ่นไหว้ โดยเน้น
วันจ่าย รวมทั้งเฝูาระวังปูองกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ
โรงทาน และบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยวันไหว้ ให้เน้นเฝูาระวังเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในวันดังกล่าว
นิยมไหว้เทพเจ้าและสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี มีการจุดธูปเทียนและเผากระดาษตามคติความเชื่อและอาจลืม
ดับไฟ หรืออาจะเกิดลมแรงเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ และ วันเที่ยว ให้เน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยตาม
สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักอาศัย ในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งปิดบ้าน /บริษัท /ห้างร้านไปท่องเที่ยว รวมทั้งการ
โจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ (ว.ตร.ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๓๐๒ ลง ๒๙ ม.ค.๕๘ )
- กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะในสถานบริการ และร้านค้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึ กษาต้องมี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะถือเป็นเปูาหมายในการกดดัน ปราบปราม จับกุมให้มีผล
การบังคับใช้ (ว.ศปก.ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๕๓๗ ลง ๓ พ.ย.๕๗ และ ว .ตร.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๑
(ปป ๒)/๕๘ ลง ๑๔ พ.ย.๕๗))
- กาหนดมาตรการด้านการปูอง กันและปราบปรามอาชญากรรมของคนร้ายที่มีลักษณะใช้ความ
รุนแรง มีการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และอาวุธร้ายแรงเป็นจานวนมาก ทั้งในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มีการใช้อาวุธสงคราม อาวุธร้ายแรงต่อสู้ทาร้ าย
เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะอุกอาจ และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความ
หวาดกลัวภัย เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต (ว.ศปก.ตร.ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๕๖๗ ลง ๑๙
พ.ย.๕๗)
๖๐

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8

สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

- พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ จานวน ๒๕ แห่ง โดยกอ งตารวจสื่อสารของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ทั้ง 76
จังหวัด มาที่กองตารวจสื่อสารสานักงานตารวจแห่งชาติผ่านระบบ VPN POLIS และให้นาข้อมูลต่างๆ มา
วิเคราะห์ด้วย Software วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงาน Business Intelligence (BI)
- จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมกับเว็บไซต์www.รถหาย.com
สาหรับตรวจสอบข้อมูลรถหาย และแจ้งข้อมูลรถหาย รวมทั้งสายด่วนรถหาย 1192
- โครงการ Miracle Eyes
- เปิดแอพพลิเคชั่น "POLICE i lert u" เป็นช่องทางหนึ่งที่ตารวจนครบาลนามาใช้ในการรับแจ้ง
เหตุด่วนเหตุร้าย เพื่อแก้ปัญหาประชาชนโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์สายด่วน 191 แล้วโทรไม่ติด
หรือไม่มีใครรับสาย
- ดาเนินการ OSCC หมายจับ Online
- จัดชุดสืบสวนหาข่าวเพื่อเร่งรัดติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับยาเสพติด
- โครงการสายตรวจเตือนภัย
- จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ในจังหวัดยุทธศาสตร์
ท่องเที่ยว 31 จังหวัด
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตารวจ (Crime)
- โครงการ Biometric (Face Recognition)
- โครงการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
- โครงการนาเทคโนโลยี GPS ใช้งานสืบสวนปราบปราม
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานสืบสวน (ระยะที่ 3)
- ระบบสารสนเทศ สตม. (โครงการ PIBICS)
- จัดทาข้อมูลท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ Google Map
- ตรวจลาดตระเวนทางน้าบูรณาการร่วมศูนย์ปูองกันและปราบปรามการกระทาความผิดตาม
ลาน้าโขง (ศปปข.)
- โครงการสายตรวจรถยนต์
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหน่วยงาน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวสายตรวจตาบลและหน่วยบริการประชาชนปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- โครงการสายตรวจ Stop Walktalk And Action
- จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตามนโยบาย ของ ตร.
- กิจกรรมระดมกวาดล้างอาชญากรรมเป็นประจาทุกเดือน
- กาชับการปูองกันปราบปรามอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยาเสพติด
๖๑
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- บูรณาการกา ลังตารวจ ทหาร ฝุายปกครองในพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและ
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ
- โครงการฝึกอบรม ทบทวนยุทธวิธีตารวจ
- จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์กองบังคับการตารวจนครบาล ๔
- ดาเนินการอบรม พรบ.ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวันที่ 5 - 6 ก.พ.2558
- โครงการฝึกอบรมการตรวจระบบทางรถไฟ วันที่ 16 – 18 ก.พ.2558
- โครงการการตอบโต้สารเคมีฉุกเฉินเพื่อพร้อมรับอุบัติเหตุอันเกิดจากสารเคมี วันที่ 9 – 11
ก.พ. 58
- สืบสวนหาข่าวบุคคลกลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ
- โครงการสืบสวนหาข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ และจัดตั้งแหล่งข่าวในพื้นที่สุ่มเสี่ยง 4 ภาค และ
กรุงเทพฯ โดยได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
 จว.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่ 16-25 ก.พ.58
 จว.สระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่ 16-25 ก.พ.58
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
- โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากลประจาปี 2558
- สร้างทีมงานวิเคราะห์อาชญากรรมในทุกระดับ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ แนวโน้มแผน
ประทุษกรรม และนามาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามเปูาหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด (TOC)
 การติดตั้งกล้อง CCTV และ ไฟส่องสว่าง
- ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างทั่วประเทศ จานวน 1,387 จุด
- ติดตั้ง CCTV ทั่วประเทศ จานวน 25,202 จุด
- การจัดระเบียบสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่ างและติดตั้งกล้อง
CCTV จุดเสี่ยงที่อาจเกิดอาชญากรรม แบ่งการดาเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะเร่งด่วน จานวน 283 จุด ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 อยู่ในระยะต่อเนื่อง จานวน 165 จุด ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 ระยะขยายผล 87 จุด ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- ประสานงานขอความร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการจัดหากล้อง CCTV ติดตัง้
ในพื้นที่เสี่ยง และให้มีระบบแจ้งเหตุไปยัง สภ. ใกล้เคียง
- ดาเนินการขอความร่วมมือจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นติดตั้งกล้อง CCTV และเทศบาล
- ประสานฝุายปกครองจัดงบประมาณนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปูองกันแ
ละปราบปราม
อาชญากรรม ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางที่สาคัญ ควบ คุมการโดยเจ้าหน้าที่
ตารวจ
๖๒
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- ประสานงานกับการไฟฟูาเพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในจุดเสี่ยง
- โครงการบูรณาการกล้องวงจรปิดสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Consolidation
CCTV)
 การปราบปรามการกระทาความผิดอาชญากรรมเฉพาะทาง เช่น การโจรกรรมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ การค้ามนุษย์ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
สถิติการโจรกรรมรถยนต์/จักรยานยนต์
ประเภทรถ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. รถยนต์
2. รถจักรยานยนต์
รวม

รับแจ้ง
1,346
10,898
12,244

จับ
303
3,132
3,435

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รับแจ้ง
1,040
9,177
10,217

จับ
242
2,631
2,873

รับแจ้ง
เพิ่ม/ลด
(ร้อยละ)
-22.73
-15.79
-

การค้ามนุษย์
ประเภทข้อหา
1. ค้าประเวณี
2. บังคับใช้แรงงาน
3. การนาคนมาขอทาน
4. การเอาคนลงเป็นทาส
5. การขูดรีดบุคคล
6. เพศในรูปแบบอื่น
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ต.ค.56
(ต.ค.57
คดี – มี.ค.ผู้ต57)
้องหา
คดี – มี.ค.ผู้ต58)
้องหา
75
89
108
128
Z
7
16
24
36
4
4
1
1
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
2
3
88
111
137
168

ผลการปฏิบัติการด้านแรงงานต่างด้าวของสานั กงานตารวจแห่งชาติ โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มี
การจับกุมแรงงาน ดังนี้
เมียนมา
จานวน 86,909 คน
ลาว
จานวน 20,819 คน
กัมพูชา
จานวน 69,846 คน
นายจ้าง
จานวน 1,476 คน
ผู้นาพา
จานวน
479 คน
ผู้ให้ที่พักพิง
จานวน
469 คน
รายใหญ่ (ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป) จานวน
36 คน
๖๓
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 แนวทาง/มาตรการ ในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติได้ กาหนดยุทธศาสตร์ให้กับข้าราชการตารวจ โดย มีมาตรการ
แนวทาง เปูาหมายการดาเนินงาน และระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อ ให้ผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม และสามารถตอบ
โจทย์การประเมินความพยายามตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา (TIER) ได้ทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหา
ใน TIP Report ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนดาเนินคดีล้มเหลว การทุจริตคอรัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่ การคัดแยกเหยื่อไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี ๘ มาตรการหลัก ดังนี้
มาตรการที่ 1 เป็นมาตรการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีเปูาหมายเพื่อคัดกรองบุคคลที่มี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และกลุ่มบุคคลเสี่ยง
มาตรการที่ 2 เป็นมาตรการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีเปูาหมายที่สถานบ ริการและร้านค้ า
ราโอเกะ ซึ่งจะต้องไม่มีการค้าประเวณีเด็กและการบังคับการค้าประเวณี รวมทั้งการให้เด็กขายดอกไม้ขายของ
ในเวลากลางคืน และขอทานโดยเด็ดขาด
มาตรการที่ 3 เป็นโครงการนาร่องในการสืบสวนจับกุมเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่
เปูาหมาย เบื้องต้น 4 จังหวั ด ได้แก่ 1.สระแก้ว /กัมพูชา(ขอทาน) 2.หนองคาย/ลาว(ค้าประเวณี ) 3. ตาก/
พม่า(แรงงานต่างด้าว) 4.ระนอง/โรฮิงญา
มาตรการที่ 4 เป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนดาเนินคดีค้ามนุษย์
กาหนดเปูาหมายไว้ 3 เปูาหมาย ได้แก่ (1) ตรวจสอบสานวนการสอบสวนคดีค้ามนุ ษย์เพื่อคัดแยกคดีค้ามนุษย์
ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายขบวนการ (2) พิสูจน์ทราบเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์เพื่อจัดทาฐานข้อมูล จากนั้นจะ
นาคดีที่คัดแยกไปพิสูจน์ทราบเครือข่ายขบวนการโดยเชื่อมโยงผ่าน ระบบ CMIS (CASE MANAGEMENT AND
INTELLIGENCE SYSTEM) ซึ่งเป็นระบบบริห ารจัดการคดีและข่าวกรอง และ (3) ยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการ
กระทาความผิดและดาเนินมาตรการทางภาษี
มาตรการที่ 5 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
มาตรการที่ 6 เป็นมาตรการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสาหรับหน่วยงานในกระบ วนการยุติธรรม
ผ่านระบบบันทึกข้อมูลค้ามนุษย์ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
มาตรการที่ 7 เป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยจัดทา
ฐานข้อมูลการสัมภาษณ์คัดแยกเหยื่อ (ปรับปรุงรูปแบบการสัมภาษณ์ให้เป็นมาตรฐาน เพิ่มภาพถ่ายผู้ที่เข้ารับการ
สัมภาษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล จัดเตรียมล่าม นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาเข้าร่วมในการคัดแยกเหยื่อ ) โดยได้
จัดให้มีการลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติกับ NGO ในการสัมภาษณ์
คัดแยกเหยื่อ ร่วมกับ พม. เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ไปแล้ว
มาตรการที่ 8 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการ
ตรวจสอบประวัติเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และให้ผู้บังคับบัญชา
รับรองความประพฤติ
- จัดตั้งชุดปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในการควบคุมสั่ง
การ กากับดูแล
การปฏิบัติงานของ สน.

๖๔
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- กาหนดมาตรการปูองกันปราบปรามแหล่งค้าประเวณีและการค้าบริการทางเพศ กรณีเป็น
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้ส่งเรื่องไปยัง ปปง . เพื่อพิจารณาดาเนินการตาม พ .ร.บ.การปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 อีกส่วนหนึ่งด้วย
- กาหนดมาตรการปูองกันปราบปรามการค้าประเวณี และกวดขันจับกุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเน้นสถานที่โดยรอบสถานศึกษา พร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติระดมปราบปราม
- กาหนดมาตรการด้านการปูองกันปราบปรามเกี่ยวกับการลักลอบขายบริการทางเพศ ตามคาสั่ง
หน.คสช. ลง ๒๑ พ.ย.๕๗ แจ้งตามหนังสือฝุายข่าว ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย สานักเลขาธิการคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ลับมาก ด่วนมาก ที่ คสช .(สลธ.)๑.๒/๑๐๑ ลง ๒๕ พ.ย.๕๗ ให้ ตร. แก้ไขเรื่องการซื้อ
บริการทางเพศ ตร . จึงได้มีหนังสือกาชับการปฏิบัติ ดังนี้ เร่งรัด สืบสวน ปราบปราม จับกุม ตรวจค้นแหล่ง
ค้าประเวณีและค้าบริการทางเพศในพื้นที่รับผิดชอบ ให้จัดทาฐานข้อมูลประวัติสถานบริการที่ลักลอบ หรือมี
ความเสี่ยงที่จะมีการค้าบริการทางเพศในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อมีการจับกุมสถานบริการหรือการลักลอบการค้า
บริการทางเพศ ให้ตรวจสอบว่าอยู่ใ นข่ายของกลุ่มฐานความผิดค้ามนุษย์หรือไม่ ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์เอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และชี้แจงให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกนาย
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสีย รับผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหากตรวจพบว่ามีการกระทา
ความผิด และมีการฝุาฝืนจะต้องถูกดาเนินการทั้งทางอาญา และทางวินัย และในกรณีจงใจปล่อยปละละเลยจนมี
หน่วยงานอื่นเข้าไปทาการจับกุมในพื้นที่รับผิดชอ บ ต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่องตามคาสั่ง ตร .ที่ ๒๓๔/๒๕๔๘
ลง ๒๙ มี.ค.๔๘ และจะดาเนินการทางปกครองอย่างเฉียบขาดทุกราย( ว.ตร.ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๑๙๖ ลง ๒๙ ม.ค.๕๘)
- เพิ่มความเข้มในการสืบสวนปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ จัดชุดสืบสวนออกตรวจสถานบริการ
สุ่มเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
- ตรวจสถานที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ตามแผนปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ค้า ผู้หญิงและเด็ก
ยาเสพติด ฯลฯ
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภท

คดี

1. ด้านการตัดไม้ทาลายปุา
2. ด้านการค้าสัตว์ปุา/พันธุ์พืชหวงห้าม
3. ด้านการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการบุกรุกปุาและที่สาธารณะ
รวม

๖๕

3,467
560
22
2,827
6,876

ผู้ต้องหา
(คน)
2,127
298
50
751
3,226
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แนวทาง/มาตรการในการปูองกันและปราบปราม
1. งานด้านการปูองกันและแสวงหาความร่วมมือ
- จัดทาข้อมูลบุคคล กลุ่มพ่อค้า นายทุน ผู้เกี่ยวข้อง ติดตามความเคลื่อนไหว
- บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วม เพื่อสกัดกั้นการลาเลียง
- ตั้งอาสาสมัคร สร้างจิตสานึกร่วมกันในการอนุรักษ์ และแจ้งเบาะแส สวยด่วน 1139
- รับมอบ/ยึด คืน อาวุธ ล่าสัตว์ เครื่องดักสัตว์ ในพื้นที่รอบ ๆ เขตอุทยานฯ /เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุา
2. งานด้านสืบสวนปราบปราม
- บูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานประกอบการ แหล่งผลิต แหล่งจาหน่ าย
พื้นที่ถูกบุกรุก แหล่งกาเนิดมลพิษ และจับกุมเมื่อพบการกระทาความผิด
- ระดมสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทาผิดและขยายผลดาเนินคดีกับกลุ่ มพ่อค้า
นายทุน ผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้ร่วมขบวนการ
- ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ปราบปรามการค้างาช้างผิดกฎหมายขึ้นมาโดยเฉพาะ
- ใช้มาตรการฟองเงิน ยึดทรัพย์ มาบังคับใช้กับนายทุน ผู้อยู่เบื้องหลัง
3. การแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย
- ดาเนินการโดยใช้แผนปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามการค้างาช้างสา นักงานตารวจแห่งชาติ
- จัดชุดปฏิบัติการงานเช้า (Task Force)
- จัดทาฐานข้อมูลท้องถิ่น ร้านค้า ผู้จาหน่าย ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากงาช้าง
- ปราบปราม/ยึดทรัพย์/จับกุมขยายผลรายใหญ่/ผู้ร้ายข้ามแดน
- อบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เท่าทัน
- ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวผ่านตารวจท่องเที่ยวและตารวจตรวจคนเข้าเมือง
4. จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ประชุมติดตามการปฏิบัติในการปูองกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินสู่ความยั่งยืน
6. วันที่ 19 พ.ค.2558 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ .ตร./ประธาน
คณะอนุกรรมการด้านกากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย ตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ได้เชิญ คณะ
อนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 38 หน่วยงาน, ผู้แทนจาก กอ.
รมน. และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เพื่อประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการค้างาช้างแห่งประเทศไทย หลังพ้นกาหนดระยะเวลาผ่อนผันให้มีการแจ้งครอบครองและขอ
อนุญาตค้างาช้างบ้านจากกรม อุทยานแห่งชาติฯ ได้ตาม พ .ร.บ.งาช้าง พ .ศ.2558 (21 เมษายน 2558) ณ
ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
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๕.๓ บังคับใช้กฎหมาย และการอานวยความยุติธรรมทางคดีอาญาด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง
ไม่เลือกปฏิบัติ พนักงานสอบสวนต้องทาสานวน โดยยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน
กระบวนการสอบสวนดาเนินคดีอาญา โดยกาหนดมาตรฐานการสอบสวนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ
- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 เนื่องในโอกาสเข้าศึกษา
ดูงาน สพฐ ตร. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1
- โครงการประชุมสัมมนา อ.ก.ตร.อุทธรณ์ สัญจร ครั้งที่ ๒
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานสอบสวนตามนโยบายของ ตร.
- จัดทาแผนผังขั้นตอน/กระบวนงานในด้านการสอบสวนปิดประกาศให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ
ได้เห็นอย่างชัดเจน
- โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
- เน้นการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจพิสูจน์หลักฐานด้วยความถูกต้อง มีมาตรฐาน โปร่งใส สร้างความ
เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน เป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์อย่างชัดเจนตามระเบียบ ข้อบังคับของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
- สนับสนุนการบังคับใช้กฎหม ายและการอานวยความยุติธรรมทาง คดีอาญาด้วยความเสมอภาค
เป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน เช่น ข้อมูลเพื่อเตรียม
เอกสารแจ้งความ
- โครงการยุติธรรมสมานฉันท์จัดห้องไกล่เกลี่ยคดีเล็กน้อยก่อนมาร้องทุกข์กล่าวโทษ
- จัดอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ ๔ (ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2557)
- จัดอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนผู้ชานาญพิเศษ รุ่นที่ 22
- ประชุมหัวหน้างานสอบสวนแต่ละ สภ. ทุกสัปดาห์
- กาชับให้พนักงานสอบสวนบังคับใช้กฎหมายและการอานวยความยุติธรรมทางคดีอาญา
ด้วยความเสมอภาคเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ
- จัดทาระบบควบคุมสานวนการสอบสวน เพื่อเร่งรัดสานวนการสอบสวนให้เป็นไปตามคาสั่ง
ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค.56
- บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค
- เร่งรัดตรวจสอบสานวนคดี
- ประชุมคณะทางานกฎหมายและสอบสวนตารวจภูธรภาค 2 ครัง้ ที่ 1/2558
- ภ.4 ได้จัดตั้งศูนย์กฎหมายและสืบสวนสอบสวน
- โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปูองกันมิให้ข้าราชการตารวจกระทาผิด
วินัย
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- มีการประชุมชี้แจงและกาชับพนัก งานสอบสวนอยู่เป็นประจา เพื่อให้ มีการทาสานวนตาม
คาสั่ง ตร.
- สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย กองวิจัย ได้ดาเนินการ สารวจความพึ งพอใจความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ด้านอานวยความยุติธรรม และความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อ พนักงาน
สอบสวนโดยประชาชนมีความเชื่อมั่นตารวจ ร้อยละ 70.80 จากประชากรทั่วประเทศ
- สนับสนุนการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน การปฏิบั ติแบบทีม (Dream Team) เพือ่ สร้าง
ความเชื่อถือ ศรัทธา ต่อผลการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์
๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมในการระงับเหตุและเพิ่มความถี่การตรวจเขต
พื้นที่รับผิดชอบทาให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ทั้งนี้ต้องพัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
รับแจ้งเหตุได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งต่อสายตรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบให้ไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
ที่สุด สถานีตารวจต้องปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักสายตรวจหรือหน่วยบริการประชาชน (ปูอมตารวจ) ให้มี
คุณลักษณะที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
- อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจทุกระดับ
- การปฏิบัติหน้าทีช่ ุดสายตรวจร่วมโดยสนธิกาลังหลัก 3 ฝุาย (พลเรือน ตารวจ ทหาร)
- เพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุและการตรวจพิสูจน์ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชม.
- จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง ตลอด 24 ชม.
- โครงการสายตรวจ 3 นาที
- โครงการสายสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับประชาชน (Police Miss You)
- กิจกรรมเยี่ยมเยียนประชาชน
- การจัดระบบสายตรวจจักรยานยนต์/รถยนต์ ที่มุ่งเน้นการตรวจตามเปูาหมายทางยุทธวิธี
- ปรับแผนการจัดสายตรวจให้เหมาะสมกับสถานภาพอาชญากรรมทุก 15 วัน (ภ.2)
- จัดให้มีหมายเลขสายด่วน 1178 เพื่อความพร้อมในการรับแจ้งเหตุรับเรื่องร้องเรียน ได้ตลอด
๒๔ ชั่วโมง (ตม.)
- โครงการ Call Center เป็นระบบการโทรศัพท์ติดตามผล ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุ
- ประชุมชี้แจง และแบ่งซอยขอบเขตการตรวจให้มากขึ้น
- จัดชุดสายตรวจให้เพิ่มขึ้นตามเขตตรวจ
- จัดสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า สายตรวจตาบล ให้ครอบคลุมพื้นที่
- นาภารกิจให้กับสายตรวจทุกเช้าก่อนการปฏิบัติหน้าที่
- มีการเพิ่มความถี่ในการตรวจของสายตรวจและปรับภูมิทัศน์ของจุดตรวจให้มีความพร้อมใน
การบริการประชาชน
๖๘

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8

สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

- ดาเนินการพัฒนาศูนย์ ๑๙๑ และขับเคลื่อนการปฏิบัติ โดยทาการเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
๑๙๑ พร้อมกันทุก ภ.จว. ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์
ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. พร้อมกันกับ ๗๖ ภ.จ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Videos Conference)
- จัดทาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน 191 ให้มีประสิทธิภาพ ” ระดับ ผบก./รอง ผบก . และ สว . ที่ทาหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
ทุก จว. เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 300 คน ในวันที่ 18
ธันวาคม 2557 ณ สโมสรตารวจ
- มีการประชุมขับเคลื่อนตามคาสั่งคณะทางานพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุฉุ กเฉิน ๑๙๑ ของ ตร .
จานวน ๑ ครั้ง (คาสั่ง ตร.ที่ ๕๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน ๑๙๑ ของ ตร.)
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักสายตรวจหรือหน่วยบริการประชาชน (ปูอมตารวจ) ให้มี
คุณลักษณะที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
- โครงการประกวดตู้ยามและที่พักสายตรวจ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกที่ทาการ และกิจกรรม ๕ ส. เพื่อเอื้ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่พักรอการส่งกลับ (ตม.จว.กาญจนบุรี)
- พัฒนาที่พักสายตรวจ (ปูอมตารวจ ) ระยะที่ 2 บก. ละ 2 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1
(82 แห่ง) จากจานวนทั้งหมด 164 แห่ง
๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปร ามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยสถานี
ตารวจต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- โครงการอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชน ตารวจภูธรภาค ๓ ดังนี้
 การรักษาความสงบเรียบร้อย/อานวยการจราจร จานวน 2,865 ครั้ง
 ออกตรวจ/ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดจานวน 2,606 ครั้ง
 ร่วมปูองกัน บรรเทาระงับอุบัติภัย สาธารณภัย จานวน 743 ครั้ง
 กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตารวจ จานวน 999 ครั้ง
- ฝึกอบรมอาสาสมัครภาคประชาชน จานวน 9 ครั้ง จานวน 292 คน
- ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน จานวน 500 คน
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้รางวัลตอบแทนภาคเอกชน และประชาชน ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการตารวจ
๖๙
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- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ บัติงาน โดยจัดเจ้าหน้าที่ไป
ประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการทราบถึงข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวและ
ปลูกจิตสานึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันอาชญากรรม
- โครงการและกิจกรรมก ารปูองกันอาชญากรรมก่อนเกิดเหตุ เพื่อลดการสูญเสียชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ
"ฉันทนาอาสาปูองกันเหตุอาชญากรรม " และโครงการ
"สงกรานต์กลับบ้านอย่างปลอดภัย" โดยมี กองบัญชาการตารวจนครบาล , สน.ท่าข้าม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมโครงการ ณ บ.อินเตอร์เนชั่นแนล รับเบอร์พาทส์ จากัด ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล กทม.
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัลตอบแทนภาคเอกช นและประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการตารวจ
- โครงการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ชุดปฏิ บัติการตารวจชุนชนสัมพันธ์ดีเด่น
และชุมชนดีเด่น ของ ภ.7
- โครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยประจาท้องถิ่น
- โครงการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อปูองกันอาชญากรรม
- วันที่ 13 ก.พ.2558 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านการให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.
เป็นที่ปรึกษา/หัวหน้าคณะทางานย่อยด้านการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ เข้าร่วมในการสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เข้ารับการสัมมนาฯ จานวน
ทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ ตารวจภูธรภาค 1
- วันที่ 11 ก.พ. 2558 พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก รอง ผบ .ตร. และคณะได้ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ "การปูองกันและเตือนภัยจากการคุกคามทางเพศ วันวาเลนไทน์" โดย พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ได้
เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกับ พ .ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ ภายในมีกิจกรรมการแสดงและสาธิตปูองกันตนเอง
โดยชุดตารวจหญิงกองร้อยน้าหวาน การแสดงดนตรีวงดุริยางค์ตารวจและร่วมร้องเพลงกับนักเรียนโรงเรียน
สายน้าผึ้ง การสาธิตการปฏิบัติงานของสุนัขตารวจ การสาธิตการขี่จักรยานยนต์ทางยุ ทธวิธี และการช่วยเหลือ
ตัวประกัน โดยตารวจปฏิบัติการพิเศษอรินทราช 26 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ณ ห้อง ประชุมเพชรรัตน์ และอาคารเพชรรัตนานุสรณ์ โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระราชอุปถัมภ์ฯ
- เน้นสนับสนุนให้ประชาชนหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการปูองกันอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน (ก่อนเกิดเหตุ) และรักษาสถานที่เกิดเหตุอย่างถูกต้องไม่เสียหาย
- มีเว็บไซต์ให้ประชาชนได้ติดตามและสอบถามการปฏิบัติงานของหน่วย
- วางระบบการปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
กระบวนงานสาคัญ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการให้ข้อเสนอในการปฏิบัติงาน
- โครงการตรวจเยี่ยมชุมชน ร่วมกับ กต.ตร. สานักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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- จัดข้าราชการตารวจออกประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม
- ส่งเสริมสนับสนุน กต.ตร. อาสาสมัครตารวจบ้าน และอาสาสมัครมูลนิธิต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
- โครงการอาสาสมัครตารวจชุมชน
- มีการบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานด้านการข่าวทั้งหมด เช่น สมช . สขช.ตร. โดยปรับ
กลวิธีในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และแจ้งข่ าวสารสาคัญให้ รอง นรม .(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ) และรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องทราบ มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์และข่าวสารล่วงหน้าเป็นประจา
ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. โดยมีการพิจารณาหัวข้อข่าวสารสาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสถาบัน ด้ านการเมือง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านความไม่สงบใน จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ด้านการก่อการร้ายสากล และด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ สรุปเอกสารรายงานเสนอ ผบช.ส. และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการบูรณาการด้าน
การข่าวกับหน่วยงานด้านการข่าวทั้งหมด บช.ส. ได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองในหลาย
เวที ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยต่างๆ เช่น สมช. สขช. ศรภ. มท. กต. และหน่วยการข่าวของทหารอยู่
เป็นประจาทุกสัปดาห์

การประชุม กต.ตร. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อการปฏิบัติงานของ
ตารวจ
- กิจกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของตารวจโดยใช้เทคโนโลยี
- ประชุมหน่วยงานภาคเอกชนประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษา การท่องเที่ยว ธุรกิจ
มูลนิธิ สมาคม ภาคกฎหมาย และสถานพยาบาล ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ความมั่นคง เพื่อรวมตัวจัดตั้งคณะกรรมการประชาคมข่าว (ภาคประชาชน)
- โครงการประชุมประชาคมข่าว และประชุมร่วมกันเป็นประจาทุกเดือน เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการปูองกันและปราบปราม แจ้งเบาะแสผู้กระทาผิดกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนามาปรับปรุงการทางาน
- มีความร่วมมือในการ บริหารจัดการชายแดน โดยมีคณะทางาน BLO และมีการประชุม
ประชาคมข่าวทุกเดือนและมีการบริหารจัดการ ชายแดน โดยการบูรณาการความร่วมมือในการทางานกับตรวจคน
เข้าเมืองประเทศกัมพูชา
- โครงการ “ตาสัปปะรด” เพื่อเข้าถึงประชาชนในการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ตาม.38
ม แห่ง พ.ร.บ.
คนเข้าเมืองพ.ศ.2522
- กิจกรรมประชาอาสาแจ้งข่าว ตม.
- กิจกรรมสายตรวจเคาะประตู
- หน่วยปฏิบัติแต่ละหน่วยจัดให้มี อส.ตร. และ อส.จร. ในพื้นที่
- ให้มีตู้รับความคิดเห็นของประชาชนติดไว้ที่ สภ. และ ตู้ยาม
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- โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
- โครงการ “การดาเนินการสร้างความไว้วางใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติประชาชน
- โครงการชุมชนสานึกรักถิ่นเกิด (Community Sense Of Lover)
- โครงการตารวจภูธรภาค 4 ผู้รับใช้ชุมชน (Police Previncial Region 4 : Community
Policing)
- โครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- มีการอบรม อส.ตร. เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคเอกชน ประชาชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่
- โครงการอาสาสมัครตารวจบ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยภายในชุมชน
6. อานวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๖.๑ บริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมทุกโครงข่ายจราจร และบังคับใช้กฎหมายจราจร
อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน ได้ดาเนินการดังนี้
 สานักงานตารว จแห่งชาติได้น้อมนาพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 5 ประการมาใช้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจรและมีมารยาท
2) ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปแก้ไขปัญหายังจุดที่รถติดเปรี ยบเสมือนกับรถ
นาขบวน โดยเมื่อขบวนรถจักรยานยนต์จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทาให้รถในขบวนเคลื่อนที่ไปได้ ซึ่งรถในถนนมีหลาย
ขบวนก็เช่นเดียวกัน
3) ให้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรในถนนให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ ตามความเหมาะสม
4) ถนนที่เป็นคอขวดให้รถจักรยานยนต์เข้าไ
ปแก้ไขปัญหาให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ
เปรียบเสมือนเทน้าออกจากขวด
5) ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจราจร
 โครงการหมอจราจร โดยมีมาตรการในการดาเนินงาน ดังนี้
1) จัดชุดปฏิบัติการพิเศษสาหรับ
- การให้ปฐมพยาบาล
- ซ่อมบารุงรถเบื้องต้น เพื่อนารถที่ประสบเหตุออกจากถนนโดยเร็ว
- ระบายน้า กรณีน้าท่วม
- ทาความสะอาดถนน กรณีมีสิ่งกีดขวาง
- ซ่อมบารุงชั่วคราว
2) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความชานาญ
3) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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 จัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย (แผงลอย) บนทางเท้า โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สารวจพื้นที่ค้าขาย
(แผงลอย) บนทางเท้า สารวจข้อมูลพื้นที่ร้านค้าที่รุกล้าทางเท้า จัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย (แผงลอย) บนทางเท้า
มีหนังสือประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับประกอบการ
เพื่อความเข้าใจ จัดระเบียบการจราจร บังคับใช้กฎหมาย (เปรียบเทียบปรับ) บังคับใช้กฎหมาย (แจ้งให้รื้อถอน)
บังคับใช้กฎหมาย (ออกใบเตือน) ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโดยการกาหนดเวลาขาย
 พัฒนาศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรแบบบูรณาการ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร
จัดการจราจร และให้บริการโทรศัพท์สายด่วนงานจราจร และมีระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (1197)
 โครงการสัมมนาแก้ไขปัญหาจราจรแบบองค์รวม
 โครงการศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร
 พัฒนาระบบการบริการ จราจรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมุ่งเน้นการเป็น “สุภาพบุรุษ
จราจร”
 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสารวจสภาพปัญหาด้านต่างๆ เช่น ด้านกายภาพ ด้านการบังคับใช้
ตามกฎหมาย เพื่อนามาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2557 (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับไปยังภู มิลาเนาเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ) และ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 (กาหนด
สัญญาณจราจร)
 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่ ต .ค.
2555- ก.ย.2558) โดยให้หน่วยงานระดับ บช./ภ. กาหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์โครงการ และ
ประกาศมาตรการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานระดับ บก .น./ภ.จ. ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกาศมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานระดับ สน./สภ. ดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการปฏิบัติที่ระดับ บช ./ภ. และ
บก.น./ภ.จ. สั่งการ
 จัดทาแผนจราจรประจาปี ๒๕๕๘
 โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจาปี ๒๕๕๘
 กวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามนโยบาย๖ จอม คือ จอมปาด จอมขวาง จอมย้อน
จอมล้า จอมปลอม จอมแชท
 ปฏิบัติคืนพื้นผิวจราจรตามนโยบาย ๕ จริง คือ ยกจริง ล๊อคจริง ขังจริง จับจริง สุภาพจริง
 รับมอบหมวกนิรภัยสาหรับเด็กนักเรียนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี2558 จาก นายนภดล สันติ ภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บจก .กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คุณชลธิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝุาย
สื่อสารองค์กร บจก .วิริยะประกันภัย คุณรัตนาวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ปูองกันอุบัติภัย
แห่งเอเซีย จานวน 3,300 ใบ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
 จัดพิธีปล่อยแถวระดมพลปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
ร.6 สวนลุมพินี

๗๓

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8

สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

 โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ 365 วันอันตราย หยุดค วามตาย ด้วยวินัย
จราจร(ดาเนินอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ ) โดยจัดตั้งศูนย์อานวยการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
หน่วยงานระดับ บช./ภ., บก.น./ภ.จว. และศูนย์ปฏิบัติการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน ของหน่วยงานระดับ
สน./สภ.
 โครงการบังคับใช้กฎหมายตามระบบการสืบสวนเพื่อการแก้ไขและปูองกันอุบัติเหตุทางท้องถนน (อบถ.)
อย่างบูรณาการ
๖.๒ ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก
หน่วย
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.
บช.น.
รวม

รับแจ้ง
(คดี)
6,575
2,021
7,081
2,484
6,054
2,669
4,946
2,737
1,037
1,126
22,840
59,570

เสียชีวิต
(คน)
687
525
814
842
446
731
517
631
225
114
179
5,711

๗๔

บาดเจ็บ
(คน)
549
845
3,085
834
1,668
1,433
2,202
1,528
586
280
6,848
19,858

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)
8,168,324
41,783,140
36,481,553
49,349,440
18,019,881
16,031,221
43,193,858
32,203,756
8,080,059
3,000
43,097,927
296,412,159
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สถิติอุบัตเิ หตุเทศกาลปีใหม่ 2558
ปี พ.ศ.
๒๕๕๗

2558

เพิ่ม/ลด
(%)

เกิดอุบัติเหตุ(ครั้ง)

3,174

2,997

-5.58

บาดเจ็บ(คน)

3,344

3,117

-6.79

เสียชีวิต(ราย)

367

341

-7.08

รายการ

*ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 57 ถึง 5 ม.ค. 58

สถิติอุบัตเิ หตุเทศกาลสงกรานต์ 2558
รายการ

ปี พ.ศ.
๒๕๕๗

2558

เพิ่ม/ลด
(%)

เกิดอุบัติเหตุ(ครั้ง)

2,992

3,373

+12.73

บาดเจ็บ(คน)

3,225

3,559

+1035

เสียชีวิต(ราย)

322

364

+13.04
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โครงการ /กิจกรรม
- มีการเก็บสถิติอุบัติเหตุจราจรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง พื้นที่อันตรายและ
หาแนวทางการแก้ไขไว้ที่ห้องจราจร และผลักดันให้เป็นไปตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน
- โครงการบังคับใช้กฎ หมายตามข้อมูลสืบสวน อุบัติเหตุทางถนน (อบถ ) เพื่อแก้ไขและปูองกัน
อย่าง บูรณาการ
- โครงการจัดการจราจรแบบบูรณาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจราจร
- โครงการฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์อุบัติเหตุจราจรและการพัฒนารูปแบบการคานวณเชิงวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาจราจร จุดเสี่ยง จุดที่รถติดขัดจานวนมากและวางแผนในการปูองกัน
อุบัติเหตุ
- จัดทาแผนที่เส้นทางจราจรในการกาหนดจุดที่มีปัญหาจราจร (Hot spots) ตารางสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ของเดือนปัจจุบันและเดือนที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนการปฏิบัติ
- ประชุมวางแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรเพื่อหาแนวทางแก้ไข
- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กวดขันวินัยจราจรและ
ลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ 365 วันอันตราย หยุดความตาย ด้วยวินัยจราจร
ของหน่วยงานระดับ บช ./ภ.
คณะกรรมการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ของหน่วยงานระดับ บก.น./ภ.จว.
- ประชุมงานจราจรเพื่อวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติแต่ละพื้นที่ รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติทางถนน
พร้อมทั้งกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- กิจกรรมสารวจจุดที่มีปัญหาวิกฤติด้านการจราจรติดขัดที่มีรถติดเป็นเวลานาน
- โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน
- ร่วมประชุมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสารวจสภาพพื้นผิวถนน ปูายเตือนและสัญญาณต่าง ๆ
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- อบรมชี้แจงปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร วิเคราะห์จุดที่มีปัญหาการจราจร จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
และจุดที่มีการฝุาฝืนกฎจราจร
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง สาเหตุประเภทรถ ฐานความผิดและข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน
๖.๓ ยกระดับมาตรฐานการจัดการจราจร โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ ใช้ เช่น กล้องตรวจจับ
การฝุาฝืนสัญญาณไฟหรือสัญญาณจราจรต่างๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบใบสั่งจราจรออนไลน์ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวสาหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- โครงการระบบกล้องตรวจจับการทาผิดกฎหมายจราจร (TLEC : Traffic Law Enforcement Camera)
- โครงการพัฒนาระบบแสดงผล (จอ CCTV จอกลาง) โดยงบกรุงเทพมหานคร
- โครงการพัฒนาระบบแสดงผล (จอข้าง) โดยงบสานักงานตารวจแห่งชาติ
- โครงการระบบกกล้องตรวจจับการเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม (Lane Change)
- โครงการซ่อมบารุงระบบ Red Light Camera
- โครงการปรับปรุงระบบปูายสลับข้อความ
- โครงการ E-Ticket ใบสั่ง Red Light Camera System
- กองบังคับการตารวจจราจรได้เปิดบริการแอพพิเคชั่น Traffic Police ให้ข้อมูลการจราจรแบบ
เรียลไทม์บนมือถือสมาร์ทโฟน โหลดได้ฟรี ทั้งปฏิบัติการ iOS และ Android โดยมีฟังชั่นหลักๆ คือ Map :
ตรวจสอบสภาพจราจรตามถนนเส้น ทางต่างๆ CCTV : ภาพรายงานจากกล้อง CCTV ตามสถานที่ต่างๆ
Search : หาสถานที่ต่างๆ ที่เราต้องการในพื้นที่ใกล้เคียง Friends : รวบรวมหมายเลขฉุกเฉิน และหมายเลข
สาคัญ
- จัดทาเฟซบุ๊ค Facebook ชื่อ “ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร บก.02” ขึ้น โดยมีเนื้อหา เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และรายงานสภาพปัญหาการจราจรและแจ้งผลการดาเนินการแก้ไขปัญาหาจราจร
รวมไปถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น และแจ้งปัญหาการจราจรเพิ่มเติมในจุดต่างๆ
- จัดทาเว็บไซต์ “www.Trafficpolice.go.th” ซึง่ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร ทั้งในด้าน
กฎหมาย การรณรงค์วินัยจราจร ข่าวสารการจราจร การแนะนา เส้นทางข่าวการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ
และยังมีการ รับแจ้งความข้อมูลการจราจรจากประชาชนผ่านทาง Twitter ซึ่งทาให้ทราบถึงสภาพการจราจร ณ
ปัจจุบันของบริเวณต่างๆ
- ติดตั้งรีโมทคอนโทรล ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร
- โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางแยกทางร่วม
- โครงการใช้กล้องตรวจจับการฝุาฝืนสัญญาณไฟ
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วันที่ 26 ธันวาคม 2557 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. แถลงข่าว เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Spond
ช่วยองค์กร ช่วยสังคม แจ้งก่อนเกิดภัย ลดอุบัติเหตุ 2558 โดยมี คุณสุนัย อังคทะวานิช กรรมการผู้จัดการ
บริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จากัด ผู้ดาเนินงานข่าวจราจร สวพ.91
- โครงการบูรณาการปูองกันและปราบปรามผู้ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน โดยใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว
- จุดตรวจเข้มแข็ง จัดให้มีกล้องตรวจวัดความเร็ว
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด
๖.๔ ปลูกจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพ และยิ้มแย้ม
แจ่มใส แต่ยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ
- โครงการ "จราจร สุจริต แจ่มใส ไม่เรียกรับผลประโยชน์"
- โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรที่ประชาชนอยากเห็น
- โครงการจราจรยิ้ม ประชาชนอิ่มใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง
- โครงการมอบใบประกาศข้าราชการตารวจจราจรดีเด่น
- โครงการ “สุภาพบุรุษจราจร”
- หัวหน้า งานจราจรประชุม อบรมชี้แจง ปลูกจิตสานึกกาชับการ ปฎิบัติ และตรวจความพร้อมก่อนการ
ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
- ประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติหน้าที่โดยให้ยึดนโยบายความซื่อสัตย์สุจริตสุภาพบริการประชาชน
ด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เรียกรับผลประโยชน์
- แก้ปัญหาการทุจริตที่ประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ตามลาดับความสาคัญและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
- พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่จราจรผู้ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น เพื่อมอบรางวัล จราจรดีเด่นประจาประจาปี
- กิจกรรมการประชุมชี้แจง อบรมการให้ สัญญาณ เน้นปลูกฝังจริยธรรมและปลูกจิตสานึกตารวจจราจร
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยิ้มแย้มแจ่มใส
- โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและเป็นการซักซ้อมการใช้สัญญาณมือ
และสัญญาณนกหวีดให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522 (ม.24)
- โครงการอา สาสมัครลูกเสือจราจร โดยให้ทุกหน่วย ประสานโรงเรียนขนาดใหญ่ ให้มีการฝึกอบรม
ลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อช่วยเหลือนักเรียน/ผู้ปกครองที่รับส่งบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียน
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๖.๕ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่อกระทาผิดต้องยอมรับการดาเนินคดีตาม
ขั้นตอนของกฎหมายไม่เสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรละเว้นการ
ดาเนินคดี
- ผลิตและออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงการบังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และ
การเก็บรวบรวมหลักฐาน โดยให้ความสาคัญในงานนิติวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาสถานี ตารวจให้มีความพร้อม
ในการรับแจ้งเหตุให้บริการอย่างรวดเร็ว
- โครงการยุวจราจร
- โครงการจิตอาสาจราจร
- ติดปูายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรและความผิดการให้สินบน
เจ้าพนักงาน
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และประชาชน
- ประชาสัมพันธ์ผ่าน สถานีวิทยุ สวพ.91 จส.100 ในช่วงเทศกาลสาคัญ
- รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการจราจรในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
- โครงการขับขี่รถถูกกฎลดอุบัติเหตุ (ในโรงงาน สถานศึกษา)
- โครงการครู 5 นาทีหน้าเสาธง (ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา)
- กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัย
- โครงการครูจราจรร่วม กับ สพม.๓๑
- โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในแหล่งชุมชนต่างๆ
- จัดเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์/ติดตั้งปูายรณรงค์ ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ทากิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ตร. กับเจ้าของกิจกรรม ห้างสรรพสินค้า ภ.5
- ติดปูายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
- บรรยายกฎหมายจราจร และการให้ความรู้ด้านการจราจรทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่รับผิดชอบตาม
โครงการจราจรสัญจร
- จัดทาคู่มือประชาชนให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น งานจร าจร งานอาชญากรรม การรับแจ้งความ การ
ขอนุญาติ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เป็นต้น
7. บริหารจัดการให้ตารวจดารงชีพได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน
๗.๑ ยกระดับสวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของข้าราชการตารวจให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง ตลอดจนสร้าง
ทีพ่ ักอาศัยให้กับข้าราชการตารวจและครอบครัวอย่างเพียงพอเหมาะสมตามแนวทาง
“อยู่พอดีมีพอใช้ ใจเป็นสุข”
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- มอบเงินรางวัลตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ .คลองหลวง จานวน
7 นาย กรณีออกใบสั่งข้อหาขับรถฝุาฝืนเครื่องหมายจราจรห้ามรถจักรยานยนต์ ใช้ทางหลัก (ช่องทางด่วน) ให้กับ
กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่ฝุาฝืนกฏจราจร โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- สานักงานตารวจแห่งชาติ ร่วมกับ คิง เพาเวอร์ และสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จัดงาน
"นิทรรศน์ศรัทธา แห่งสยาม " นิทรรศการ การประมูล การประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พ ระเครื่อง และเหรียญ
พระคณาจารย์ เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการ
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ. ยะลา ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ .ตร นาทีม VIP เพือนตารวจ แข่งขัน
ฟุตบอลกระชับมิตรกับทีม VIP กองทัพบก โดยผลการแข่ง ทีม VIP เพือนตารวจชนะ 2-1 ณ สนามบุณยะจินดา
สโมสรตารวจ ถนนวิภาวดี
- โครงการสัมมนา เรื่อง "การปฏิรูปสานักงานตารวจแห่งชาติ " จัดโดย คณะกรรมาธิการการกฏหมาย
กระบวนการยุติธรรมและกิจการตารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สโมสรตารวจ ถ.วิภาวดีรังสิต
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่พักอาศัยส่วนกลางของตารวจ จานวน 7 แห่ง เช่น
ซ่อมโครงสร้างอาคาร ทาสี สร้างสานักงานผู้ปกครอง ซ่อมแซมท่อเมนน้าประปา เป็นต้น
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอาพันธุ์กุล ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุม
คณะทางานพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพิ่มเติมแก่ข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้าที่จนสูญเสียอวัยวะสาคัญ หรือทุพพลภาพ ครั้งที่3/2558 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.
- โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการตารวจ
- จัดกองทุนสวัสดิการ ตร. ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
- มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตารวจและครอบครัว
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสาหรับข้าราชการตารวจ แบ่งเป็น แฟลต จานวน 6 หลัง บ้านพั ก
จานวน 54 หลัง รวมจานวน 266 ครอบครัว
- โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้และบารุงขวัญแก่ข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดจ็บจนสูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพ จานวน 150 ราย
- ตรวจเยี่ยมบารุงขวัญข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจาปี 2558 จานวน
41 ราย
- การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงิน ยัง ชีพรายเดือน แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ
ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบิตหน้าที่ จานวน 46 ราย เป็นเงิน 1,524,000 บาท
- ฝึกอบรมการปูองกันและแก้ปัญหาข้าราชการตารวจฆ่า ตัวตาย จานวน 131 นาย
- มาตรการกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตารวจและลูกจ้างประจา ตร.
- จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ บช.ปส. โดยกรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และแพทย์ลงค วามเห็นให้พัก
รักษาตัวเกินกว่า 5 วัน จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้นั้น 5,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ บช .ปส. เป็น
๘๐
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เจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ โดยแต่ละ บก . จัดข้าราชการตารวจจานวน 10 นาย ไปร่วมพิธี และจัดพวงหรีด
ในนาม บช .ปส. ไปร่วมในงานบาเพ็ญกุศล ในราคาตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และจ่ายเงิน
ช่วยเหลือทายาท จานวน 50,000 บาท
- บช.ปส. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตารวจซึ่งถึงแก่ความตายหรือทุพพลภาพจนต้องออกจาก
ราชการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้กระทาความผิด โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 ระดับอนุบาลหรือประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท/เดือน
 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท/เดือน
 ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท/เดือน
โดยมอบทุนการศึกษาทุกเดือน ในรอบเดือน ก .พ.58 มีบุตร-ธิดา ข้าราชการตารวจที่เสียชีวิตได้รับทุนดังกล่าว
จานวน 6 คน ระดับ ประถมศึกษา 2 คน มัธยมศึกษา 3 คน และปริญญาตรี 1 คน รวมเป็นเงิน 11,000 บาท
- วันที่ 5 ก.พ.2558 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่
นรต. รุ่นที่ 68 ผู้สาเร็จการศึกษาจาก รร .นรต. ประจาปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้บังคับบัญชาระ ดับ ตร. และ
แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนญาติของ นรต . เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมชุณหะวัณ รร .นรต . อ.สามพราน
จ.นครปฐม
- วันที่ 16 ก.พ.58 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ .ตร. เดินทางไปเยี่ยม ร .ต.ท.ปริญญา มณีศรีวงศ์กุล
รอง สว.จร.สน.บางพลัด ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรถจักรยานยนต์ขับขี่ฝุาด่านตรวจพุ่งชน ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้ง
ด่านกวดขันวินัยจราจรบริเวณสะพานข้ามแยกบางพลัด ณ ห้อง 1405 ชั้น 14 อาคารมงคลกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลตารวจ
- สานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดห้องออกกาลังกายสาหรับข้าราชการตารวจทุกหน่วย โดย เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00 – 08.30 น. และ เวลา 16.30 – 20.00 น.
- โครงการมูลนิธิข้าราชการตารวจ ช่วยเหลือข้าราชการตารวจและครอบครัวที่เสียชีวิต (ศพฐ.6)
- จัดทาโครงการกองทุนเพื่อให้ข้าราชการตารวจกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
(ศพฐ.6)
- โครงการดูแลสิทธิกาลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย และภารกิจที่ได้รับหมายกรณีพิเศษ
โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้ เขาพระวิหาร รวมทั้งดูแลสวัสดิการครอบครัว เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทาโครงการเร่งรัดสิทธิกาลังพล ตามระเบียบ ก .บ.ท.ช. แจ้งหน่วยเกี่ยวข้อง จัดทา
คู่มือ ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐
ขั้นตอนที่ ๒ วางแผนขับเคลื่อนการดาเนินการตามโครงการ สารวจข้อมูลเบื้องต้น ขอให้หน่วย
สารวจและรวบรวมจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจในระดับ บก.ทุก บก. ร้อยละ ๒๐-๔๐
ขั้นตอนที่ ๓ ดาเนินการปฏิบัติตามโครงการ ในขั้นตอนที่ ๑ ตามแผนขับเคลื่อนฯ กาหนดไว้ให้เกิด
ผลงานการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ร้อยละ ๔๐-๖๐
๘๑

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8

สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามประเมินผล ตามโครงการตามวงรอบเวลาที่กาหนด ร้อยละ ๖๐-๘๐
ขั้นตอนที่ ๕ สรุปรายงานผลการดาเนินการ ร้อยละ ๘๐-๑๐๐
- โครงการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
- โครงการ ตม.4 พอเพียง
- โครงการฝนตกทั่วฟูา ตม.จ.นครพนม
- โครงการสวัสดิการ Wifi ฟรี เพื่อข้าราชการตารวจและประชาชน
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และหอพักสูงเพื่อเก็บสารองน้า บก.ตม.5
- โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย (แฟลต ๘ ชั้น ) ขนาด ๔๒ ครอบครัว (ซอยลือชา ) ๓ หลัง อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางรายงานผลราคากลาง และ ตร . อนุมัติ ลง ๒ ก.พ.๕๘ ท้ายหนังสือ สกพ .
ที่ ๐๐๐๙ .๓๑/๒๕๙ ลง ๒๑ ม.ค.๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสาร
ประกวดราคา และคณะกรรมการรายงานผลราคากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการ
- จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน โดย พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.สกพ.
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ที่ต้องการเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้แก่เหล่าตารวจผู้กล้าที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละกระทั่งได้รับบาดเจ็บและ
ทุพพลภาพ ซึ่งข้าราชการตารวจที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับบริการตรวจสุขภาพฟรี ได้รับคาแนะนาด้านการ
ดูแลรักษาสุขภาพกายและใจจากหมอแอร์ แนะนาการบริหารเงินสวัสดิการให้มีประสิทธิ ภาพสูงสุด ตลอดจน
การยกย่องเชิดชู วีรกรรมและความเสียสละ ทาให้ข้าราชการตารวจผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้ง 148 นาย
เกิดความภาคภูมิและมีกาลังใจในการใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
- โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร . (บางละมุง ) ลงนามในสัญญากับ
บริษัท ภูคอนสทรัค จากัด เลขที่ ๙/๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๗ ครบกาหนดส่งมอบงาน ๗ ก.ค. ๕๙
- วันที่ 10 ก.พ. 2558 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานตารวจ โดยมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนข้าราชการตารวจระดับพันตารวจเอก
จานวน 64 นาย ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกกองบัญชาการใ นสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ เข้าร่วมในการสัมมนา
โดย รร .นรต . จะรวบรวมข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ได้จากการสัมมนา สรุปเป็นข้อมูลในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบงานตารวจต่อสานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป ณ ห้องประชุม
เตมียาเวส อาคาร บช.รร.นรต.
- เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ .ตร. พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม
พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตารวจประจา ศชต . และเป็นประธานในพิธีวาง ศิลาฤกษ์
การก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตารวจ จ.ชายแดนภาคใต้ สังกัดโรงพยาบาลตารวจ ใ นพื้นที่รับผิดชอบ
ศชต. โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสานักงานตารวจแห่งชาติ
- จัด ประชุมคณะกรรมการติดตามการดาเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานีตารวจ
(ทดแทน) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
๘๒
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- จัดประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตารวจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๗
เวลา๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. มติที่ประชุม ออกหนังสือมาตรการปูองกันและแนวทางแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการตารวจและลูกจ้างประจา ตร.
- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติ ราชการตารวจจ.ชายแดนใต้ ขนาด 50 เตียง เพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการตารวจ ทหาร ฝุายปกครอง ประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- โครงการ Big Cleaning Day
- โครงการเงินกู้ยืมสวัสดิการ
- จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.
- จัดประชุมคณะกรรมก ารฌาปนกิจ สานักงานสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
- จัดให้มีรถรับ – ส่ง ของอาคารบ้านพักส่วนกลางของ ตร . วันละ ๒ เที่ยว ช่วงเช้าแล ะเย็น จานวน ๓
เส้นทาง คือ
๑) ตร. - อาคารบ้านพักส่วนกลาง (อุดมสุข)
๒) ตร. - อาคารบ้านพักส่วนกลาง (ทุ่งสองห้อง)
๓) ตร. - อาคารบ้านพักส่วนกลาง (ถนอมมิตร)
- จัดโครงการสมรสสวัสดิการ จานวน ๑๕ คู่ ณ สโมสรตารวจ
โครงการอาหารกลางวันสาหรับข้าราชการตารวจ
- โครงการร้านค้าสวัสดิการ
- โครงการจัดหาทุนการศึกษา
๗.๒ จัดหาอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็น ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตารวจ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจานวนกาลังพลตามสัดส่วนความหนาแน่นของประชากรและ
สภาพปัญหาอาชญากรรม
- สานักงานตารวจแห่งชาติ รับมอบยุทธภัณฑ์ จากรัฐบาลแคนาดา ผ่านสานักงานผู้แทนองค์การตารวจ
สากลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดย Mr.Dieter Korhummel ผู้ช่วยผู้อานวยการฝุายพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรม
สานักงานองค์การตารวจสากลสิงคโปร์ เป็นผู้แทนส่งมอบยุทธภัณฑ์จานวนทั้งสิ้น 10 รายการ 824 ชิ้น อาทิ
เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน กล้องอินฟราเรด อุปกรณ์ส่งสัญญาณ GPS และอุปกรณ์ตรวจข้อมูลโทรศัพท์มือถือ
ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
- โครงการสวัสดิการสาหรับข้าราชการตารวจ โดยการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อ ซิกซาวเออร์ รุ่น P320
ขนาด 9 มม. ราคาประมาณ 18,000 บาท เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและปูองกันชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเอง
- โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล (Trunked Mode) เพื่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ที่ต้องการความปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
- สกบ. ดาเนินการจัดหาพัสดุให้กับหน่วยงานในสังกัด ตร. ดังนี้
 รถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด 120 ซีซี (งานธุรการ) จานวน 4,495 คัน
๘๓
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 รถจักรยายนต์ (ทดแทน) 250 ซีซี (งานสายตรวจ ) จานวน 14,442 คัน ผู้ขายส่งมอบแล้ว
จานวน 2,105 คัน
 โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินปีกติดเพิ่มเติม จานวน 1 ลา ซึ่งจะส่งมอบของในเดือน
กันยายน 2559
 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการถวายอารักขา
และรักษาความปลอดภัยโดยรอบเขตพระราชฐานวังไกลกังวล อยู่ระหว่างร่าง TOR
 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 40 – 45 ที่นั่งแบบปรับอากาศ จานวน 1 คัน อยู่ระหว่างรอทาสัญญา
 จัดซื้อระบบถ่ายทอดผ่านจอ LED จานวน 1 ระบบ
 จัดซื้อเรือตรวจการณ์ประเภท Catamaran ขนาด 80 ฟุต จานวน 1 ลา รอส่งมอบพัสดุ
 จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จานวน 2 ลา อยู่ระหว่างจัดหา
 โครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านควา มปลอดภัย
นักท่องเที่ยว จานวน 2 ลา อยู่ระหว่างรอทาสัญญา
 โครงการจัดหาอากาศยานกู้ภัยและช่วยเหลือทางการแพทย์ (บ.ตร.) จานวน 4 ลา
 จัดซื้อเครื่องตัดโลหะแบบไฮดรอลิก (Hydraulic) จานวน 1 เครื่อง
 ปรับปรุงเครื่องยิงทดสอบอาวุธและกระสุนปืนพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง
- จัดทาคาของบประมาณประจาปี 2559 (งบลงทุน ) ของ ตร. โดยให้หน่วยงานในสังกัด ตร . ส่งแผน
ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2549 ตามลาดับความสาคัญและจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐบาลให้เจ้าภาพผลผลิต /โครงการ และเจ้าหน้าผลผลิต /โครงการ พิจารณาความต้องการส่ง สกบ . สทส. และ
สงป.
- โครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 132 ชุด ให้แก่หน่วยงานในสังกัด บก.น.9
- บก.น.3 โครงการจัดหาเสื้อกันกระสุนให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจและสายสืบ
- จัดซื้ออาวุธปืนพกลูกโม่ ขนาด .๓๘ จานวน ๖๐ กระบอก (บก.ฝรก.)
- ติดตั้งเครื่องดูดควันภายในห้องตรวจยาเสพติด (ศพฐ.10)
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดทาโครงการคานวณเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
และเครื่องประมวลผล (สฝจ.)
- วันที่ 21 มกราคม 2558 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ .ตร. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน (Riot Truck)
- บช.ตชด. จัดหาอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตารวจ ประกอบด้วย ชุดนิรภัยวัตถุระเบิด จานวน ๓๒ ชุด เครื่องตรวจ ค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ
ประตู จานวน ๑๕ เครื่อง เครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบมือถือ จานวน ๙๗ เครื่อง
- โครงการสวัสดิการดอกเบี้ยต่าของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.นครนายก เพื่อจัดหาปืนและจักรยานยนต์
ให้แก่ข้าราชการตารวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
๘๔
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- ตรวจสอบ บารุงรักษาอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตารวจ ที่มีอยู่ให้ใช้ได้ดี
- จัดหารถยนต์บรรทุก จานวน 9 คัน สาหรับใช้ในการบรรทุกเครื่องมือสื่อสารไปปฏิบัติงาน และรถยนต์
ตู้ จานวน ๒ คัน สาหรับโดยสารข้าราชการตารวจไปปฏิบัติงาน (สทส.)
- ปรับปรุงระบบตู้โทรศัพท์แบบ ไอพีประจาสถานีตารวจทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สทส.)
๗.๓ บริหารงานกาลังพลทั้งการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือนการปูนบาเหน็จความชอบ ตลอดจน
การลงโทษทางวินัย โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส สร้างหลักเกณฑ์เป็นที่ย อมรับของข้าราชการตารวจ
ทุกระดับ
- การปรับปรุงระบบสวัสดิการแก่กาลังพลทุกระดับ โดยปรับปรุงระบบเงินค่าตอบแทนที่ตารวจได้รับให้
สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปรับปรุงเงินค่าเสี่ยงภัย เป็นต้น
- มีการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นเงินเดือนการปูนบาเหน็จความชอบตลอดจนการลงโทษ
ทางวินัย
- โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ตร. กาหนด
- โครงการ “จับคู่ย้าย”
- โครงการได้ตามขอ ไม่พอวินัย โปร่งใส หลักเกณฑ์
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบกาลังพล "POLIS"
- การมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลข้าราชการตารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
- การลงโทษทางวินัยตามระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี และการลงโทษข้าราชการตารวจในสังกัดที่ประพฤติมิ
ชอบโดยกฎหมาย
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง และแต่งตั้งโยกย้ายตามวาระประจาปี ๆ ละ 1 ครั้ง อย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส
- ดาเนินการจัดทาบาเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทข้าราชการตารวจถึงแก่กรรม
- คัดเลือกข้าราชการตารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ทุ่มเท เสียสละ และมีความประพฤติดี เพื่อให้
บาเหน็จความดีความชอบ
- การพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย
- กิจกรรมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตารวจที่มีผลงานดีเด่นประจาเดือน
- ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง ระดับ รอง สว
. ถึง รอง ผบก.
ออกไปจนถึง ๓๐ ธ.ค.๕๗
- จัดทาระบบฐานข้อมูลบุคคล
- แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาการเลื่อนเงินเดื อนแก่ข้าราชการตารวจประจาปี 2558 ปีละ
2 ครั้ง
๘๕
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๗.๔ ส่งเสริม แนะนาฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพและการดารงชีวิตเพื่อเป็นการเตรียม ความ
พร้อมให้แก่ข้าราชการตารวจก่อนเกษียณอายุราชการ
- โครงการสอนงานน้องเพื่อรวบรวมความรู้ไว้กับองค์กร
- โครงการ อัศวินบาร์เบอร์ กก.อารักขา ๒ บช.น.
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านอาชีพ
- โครงการพัฒนาการประกอบอาชีพเสริมให้กับข้าราชการตารวจ
- โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้จะเกษียณอายุราชการ “เตรียมตัวอย่างไรก้าวสู่วัยเกษียณ
- โครงการเกษียณอย่างมีความสุข
- ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ตร. ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร
- ผู้บังคับบัญชาพบปะ พูดคุย สอบถามและให้ขวัญกาลังใจ ให้คาแนะนาในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการ พร้อมทั้งให้คาแนะนาหากมีความประสงค์จะประกอบอาชีพเสริม
- โครงการ กบข. สัญจร ให้ความรู้ข้าราชการตารวจและข้าราชการบานาญ
- จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ให้คาแนะนาอาชีพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตารวจก่อน
เกษียณอายุราชการ “โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค)”
- ให้ข้าราชการตารวจในสังกัดเข้าร่วมรับฟังโครงการระบบบาเหน็จบานาญ และ ระบบ Undo (ศพฐ.4)
1 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 27 พ.ย. 57
๗.๕ ส่งเสริมภาพลักษณ์กระบวนงานมาตรการในการดาเนินงานบริการรับใช้ประชาชน
และผลการปฏิบัติงาน
ให้ประชาชนได้รับรู้ตามช่องทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กร
ตารวจ
- นายไทชิ อากิโมโต้ เลขานุการเอก /จนท.ประสานงานอาวุโสฝุายตารวจ ประจา สอท .ญี่ปุนประจา
ประเทศไทย นาใบประกาศเกียรติคุณจากสานักงานตารวจแห่งชาติญี่ปุน มอบให้แก่ พล .ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช .น., พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบก .สปพ., พ.ต.อ.
ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.สาราญ นวลมา ผกก .สายตรวจ บก.สปพ. และ พ.ต.ท.ศิรณวิชญ์
อินทร สว .กก.สายตรวจ บก .สปพ. ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการติดตามจับกุม นายชินอิจิ นากาตะ
ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง และได้ส่งตัวก ลับประเทศญี่ปุนเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2558 ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1
สานักงานตารวจแห่งชาติ
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุของ สกบ. (E-logistic)
- มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บังคับบัญชาและกิจกรรมของหน่วย
- ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่อราชการให้ประชาชนทราบ
- กาหนดหลักเกณฑ์กระบวนการทางานให้มีมาตรฐานเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาตามช่องทางการ
สื่อสาร
- กาหนดมาตรฐานในการตรวจพิสูจน์ และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
๘๖
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- จัดเจ้าหน้าที่ตารวจคอยแนะนาขั้นตอนการปฏิบัติให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการ ประชาสัมพันธ์
ทางสื่อออนไลน์
- โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
- โครงการปักกรด ของชุดชุมชนมวลชลสัมพันธ์
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหลากห ลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th
แอพพลิเคชั่น line Facebook PoliceTV และ Police Redio เป็นต้น และแต่ละหน่วยในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติจัดทาเว็บไซต์กองบัญชาการ/กองบังคับการของตัวเอง
- กิจกรรม Fan Page Facebook
- กิจกรรมจัดบอร์ดประ ชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และผังการให้บริการประชาชน ประจาหน่วย ปฏิบัติและ
หน่วยที่ให้บริการประชาชนทุกหน่วย
- โครงการกิจกรรม ๕ ส. ทุกวันพุธของสัปดาห์
- โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ระยะที่ 3
- โครงการบริการคนเข้าเมือง Mobile Unit Service รองรับอาเซียนปี ๒๕๕๘ เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการโดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สถานศึกษา สถานพยาบาลทุกเดือน ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๖-ปัจจุบัน
- โครงการ ตม.ไทยใส่ใจบริการ
- โครงการแจ้งเหตุต่างๆ และสอบถามข้อมูลทางไลน์
- โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภา พลักษณ์ กระบวนงาน และผลการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้
- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ อาเภอเคลื่อนที่ เสียงตามสาย
วิทยุชุมชนฯ
- จัดทา เฟสบุ๊ค ของแต่ละ สภ . เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วย
- กาชับข้าราชการตารวจในการให้บริการประชาชนโดยให้สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับประชาชนและสานักงานตารวจแห่งชาติ
- มีการจัดแสดงข้อมูลผลการปฏิบัติงานและข้อมูลของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้ทราบตามช่องทาง
สื่อต่างๆ เช่น รายการข่าว เว็บไซต์ Facebook และสื่ออื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงาน
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8. เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๑ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติของทุกหน่วยงานภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ และประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยงานภ ายนอก เพื่อให้สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
- สานักงานตารวจแห่งชาติได้ ยกระดับศูนย์อานวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร .
โดยมีสถานที่ทาการส่วนหน้าที่มีมาตรฐาน มีระบบเทคโนโลยีและมีฐานข้อมูลที่จาเป็นครบถ้วน บูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับศูนย์ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมอื่นๆ โดยเฉพาะศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติ และจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์
อานวยการฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที๑๐
่ มิถุนายน 2558 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้สานักงานตารวจแห่งชาติยังได้ดาเนินการในด้านอื่น ๆ ดังนี้
1) ยกระดับมาตรฐานของศูนย์อาชญากรรมข้ามชาติ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการ บูรณาการและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
2) ปรับระบบการแต่งตั้ง ให้ข้าราชการตา รวจที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับงาน โดยเฉพาะงาน
สาคัญ ในหน่วยงานสาคัญด้านอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หน่วยงานใน กองบัญชาการสอบสวนกลาง
สถานีตารวจในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
3) จัดทาระบบล่ามแปลภาษา และอาสาสมัครล่าม ประจาสถานีตารวจหน่วยบริการประชาชน
4) ร่วมประชุมการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ค.ศ.๒๐๒๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
5) การประชุมหัวหน้าตารวจอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๓-๗ สิงหา คม 2558 ณ กรุง จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (35th ASEANAPOL Conference)
6) ประชุมอาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อ วันที่
๗-๑๒ มิถุนายน ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (15th SOMTC)
- แผนพัฒนากาหนดรูปแบบ /เอกลักษณ์ /มาตรฐาน /ปูายอาคาร โดยได้ดาเนินการจัดทาปูายชื่อ
หน่วยงานและกาหนดรูปแบบสีของาคารสถานีตารวจ จานวน 1,426 สถานี
- จัดตั้งคณะกรรมการ อานวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
และกรอบแผนงาน รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติกา รเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ทาหน้าที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าและผลสาเร็จในการดาเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติของ
หน่วยต่าง ๆ ไปสู่ทิศทางและบรรลุเปูาหมายที่กาหนด
- สานักงานตารวจแห่งชาติมีคาสั่งให้ทุกกองบัญชาการและ /หรือกองบังคับการ จัดตั้ง “ศูนย์อานวยการ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับกองบัญชาการและ/หรือกองบังคับการ
- กาหนดยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปั ญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับ
ประเทศในสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งในและ
นอกอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
- โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์สารเคมีและสารเคมีที่ใช้ทาวัตถุระเบิด เพื่อรองรับ ASEAN FORENSIC
- จัดทาบัญชี เครือข่ายหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ปุ วยที่มาจากประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียนในด้านต่าง ๆ
- จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการทูตนิติวิทยาศาสตร์อาเซียน อยู่ระหว่างจัดทาโครงการเสนอคณะรัฐมนตรี
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 โดยมี
วันที่ 17 ก.พ. 58 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
- โครงการประสานแลกเป ลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองกั บองค์กรพัฒนาเอกชนและสิทธิมนุษย ชนในพื้นที่
กรุงเทพฯ และ จ.เชียงใหม่
- โครงการการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองระหว่างหน่วยงานระดับผู้ปฏิบัติงานตามพื้นที่
ลุ่มน้าโขง
- โครงการประสานความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้ด้านการก่ อการร้ายสากลและด้านอาชญากรรม
ข้ามชาติภาคประชาชน (โครงการนาร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ)
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 58
เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ระยะแรก ปี พ.ศ. 2557 – 2565 แบ่งออกเป็น 3
ระยะ ได้แก่
(1) แผนระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2557 – 2559
(2) แผนระยะปานกลาง ปี พ.ศ. 2560 – 2562
(3) แผนระยะยาว ปี พ.ศ. 2563 – 2565
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล และ คสช. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษใน ๑๒ พื้นที่
จานวน ๑๐ จังหวัด สาหรับพื้นที่มีพ รมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จว .ตาก จว.มุกดาหาร จว.สระแก้ว
จว.ตราด จว .สงขลา จว .กาญจนบุรี จว .เชียงราย จว .หนองคาย จว .นครพนม และ จว .นราธิวาส โดยเริ่ม
ดาเนินการในระยะแรก ๕ จังหวัด ได้แก่ จว .ตาก จว.มุกดาหาร จว.สระแก้ว จว.ตราด และ จว .สงขลา จานวน
๖ ด่านหลัก ได้แก่ ด่านแม่สอด ด่านคลองลึก ด่านอรัญประเทศ ด่านคลองใหญ่ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์
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ดังนั้น ด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ดังกล่าวของ สตม . จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่
ระบบงาน ให้สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และรักษาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สตม. มีการดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติ โดยได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ) ในการดาเนินโครงการ /กิจกรรม เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว
ดังนี้
1) ตม.จ.ตาก
1.1) โครงการก่อสร้างอาคารตรวจบุคคล (Terminal) พร้อมส่วนประกอบ
1.2) โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการ
2) ตม.จ.ตราด
2.1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ (สถานีตารวจขนาดเล็ก ) พร้อมค่าปรับปรุงพื้นที่และขยาย
เขตไฟฟูา และประปา ตม.จ.ตราด
2.2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น มีที่จอดรถใต้อาคาร
ตม.จ.ตราด
3) ตม.จ.มุกดาหาร
3.1 โครงการจัดสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้าพร้อมห้องน้า
3.2 โครงการจัดสร้างอาคารผู้โดยสารขาออกพร้อมห้องน้า
3.3 โครงการจัดสร้างอาคารที่การแพทย์ ตม.
3.4 โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
3.5 โครงการจัดระบบ PIBICS
3.6 โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่อง X-Ray ศุลกากร (ชั่วคราว)
3.7 โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบ PIBICS และระบบ 8 ล้าน (ชั่วคราว)
3.8 โครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งตู้ตรวจหนังสือเดินทางและตู้ตรวจคัดกรองโรค (ชั่วคราว)
- เตรียมความพร้อมด้านยุทธโธปกรณ์ โดยเสนอ คาขอตั้งงบประมาณ ปี 2559 เพื่อจัดหาอากาศยาน
และอุปกรณ์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลชี้แจงคาขอตั้งงบประมาณ ปี 2559
- จัดข้าราชการเข้ารับการอบรมทบทวนการบินและการซ่อมบารุงอากาศยาน ณ บริษัทผู้ผลิต หรือ
ผู้แทนจาหน่าย ดังนี้
1. หลักสูตรฝึ กบินทบทวน SIM EC 155 BC155 B-1 ณ บริษัทยูโรคอปเตอร์ (ต่างประเทศ )
โดยมี 4 รุ่น รุ่นละ 2 คน จานวน 8 นาย อยู่ระหว่างขออนุมัติเดินทางไปราชการ
2. หลักสูตรการฝึกทบทวนคาซ่า (ต่างประเทศ) อบรมในวันที่ 27-31 ก.ค. 58
3. หลักสูตรฝึกบินทบทวนเครื่องบินฟอกเกอร์ (ต่างประเทศ) โดยมี 3 รุ่น รุ่นละ 2 คน จานวน
6 นาย
4. หลักสูตรฝึกทบทวน SIM ของ เฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ 412 (ต่างประเทศ) จานวน 4 นาย
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5. หลักสูตร AIRFRAME ของ เฮลิคอปเตอร์ แบบเบลล์ 412 (ต่างประเทศ ) อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติเดินทางไป ราชการ จานวน 5 นาย
6. หลักสูตรอบรมเทรนนิ่งเครื่องยนต์เทอร์โบเมกก้า (ในประเทศ)
7. อบรมหลักสูตรซ่อมบารุงเครื่องยนต์ ซ่องบารุงอากาศยาน
8. อบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบบภาคฝึกบินกับเครื่องบินจาลอง
9. อบรมหลักสูตรซ่อมบารุงวิทยุไฟฟูา
10. อบรมหลักสูตรช่วยเหลือกู้ภัย
11. อบรมหลักสูตรการบินค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
รอง ผบ .ตร. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ .ตร. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่านพรมแดน
หนองคาย บริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว จ.หนองคาย และรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อตรวจความพร้อม
ของการปฏิบัติงานในการเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและ
ข้อสั่งการแก่ข้าราชการตารวจในสังกัด สตม.จ.หนองคาย ณ ด่านพรมแดน จ.หนองคาย
- วันที่ 19 มกราคม 2558 18.00 น. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ .ตร. ให้การต้อนรับ นายเมิ่ง
หงเหว่ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความสงบภายในแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เนื่องใน
โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องมรกต ชั้น3 และเลี้ยงรับรองอาหารค่าแก่คณะ ณ ห้องอาหารจีนหยก ชั้น 2 โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์
- ปรับปรุงสถานที่ในช่องตรวจขาเข้าและพื้นที่รองรับผู้โดยสารให้เหมาะสม
- กาชับให้ข้าราชการตารวจในสังกัดหมั่นศึกษาหาความรู้และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในทุกๆ ด้าน เช่น เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ฯลฯ
- ปรับปรุงองค์กรเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งประชากรของ
กลุ่มอาเซียนด้วย
- รายงานแผน /ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการ รักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียนเป็นประจา
ทุกเดือน
- ส่งข้าราชการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พร้อมรุก พร้อมรับ ” กับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน วันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 57 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
- ส่งข้าราชการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ความรู้และกรณี ศึกษาว่าด้วยกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ย. 57 ณ โรงแรม
เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
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๘.๒ พัฒนาหน่วยฝึกอบรมต่างๆของสานักงานตารวจแห่งชาติให้มีความพร้อมมีมาตรฐานมีขีดความสามารถ
รองรับการฝึกอบรมตารวจให้มีความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
- ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายขึ้นเป็นกองบังคับการ สาหรับประสานและสนับสนุนการดาเนินการจัดฝึ กอบรมระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- สัมมนาปัญหาการจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของสานักงาน ตารวจแห่งชาติ ระดับ รอง ผบก ., ผกก., รอง ผกก. และ สว. ที่ดูแลงานด้านจราจร ในสังกัด บช .น., ภ.1-9,
ศชต., สตม. และ บก.ทล. ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กองบัญชาการตารวจนครบาล
- อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ อุปกรณ์นิติวิทยาศาสตร์ “AECSO” โดยสานักงานสหพันธ์ออสเตรเลีย
(AFP)
- อบรมหลักสูตรการตรวจหนังสือเดินทางเบื้องต้น
- การฝึกอบรมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
- การฝึกยุทธวิธีตารวจ เช่น การยิงปืน การต่อสู้ปูองกันตัว
- การฝึกอบรมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจหนังสือเดินทางปลอม การตรวจสอบบุคคลหน้าเหมือน
(Imposter)
- การฝึกประจาสัปดาห์ เช่น การฝึกระเบียบแถว การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ เมื่อ วันที่
12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
- ดาเนินการปรับปรุงกายภาพศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตารวจกลางหนองสาหร่าย (CEO)
- โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจที่ทาหน้าที่ประสานงานและคุ้มกันบุคคลสาคัญ
- ดาเนินการจัดทาคู่มือการเตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โรงพยาบาลตารวจ เปิด Resident training มีแพทย์ประจาบ้าน จานวน 2 นาย
- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทา มคอ. 3-4”
- สนับสนุนการฝึกอบรมให้ข้าราชการตารวจในสังกัด ให้มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการ Talent Mobility ด้านนักวิทยาศาสตร์สายวิจัย ผ่านโครงการอาเซียน – ยุโรป ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึง่ ได้เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
- โครงการวิจัยร่วมกับสหภาพยุโรปผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการยกระดับมาตรวิทยาของเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- โครงการเร่งรัดส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มร้อยละ 1 ของ GDP
- จัดทาระบบมาตรฐานสากล ISO 17020 สาหรับกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุตามมาตรฐานสากล ISO 17020
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- โครงการเพิ่มทักษะด้านระเบิดแสวงเครื่องสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุพื้นจัทีงหวั
่ ดชายแดนใต้
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืน ทางยุทธวิธีสาหรับเจ้าห น้าที่ตรวจพิสูจน์ในพื้นที่ จังหวัด
ชายแดนใต้
- โครงการฝึกอบรมเทคนิค การตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง สาหรับ เจ้าหน้าที่ ตรวจพิสูจน์ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านกิจการต่างประเทศ ประจาปี 2558 โดยมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
- มีคู่มือให้ความรู้ด้านกฎหมายที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามหลักสากลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- มีคู่มือสอบปากคาผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และพยานเป็นภาษาอังกฤษในคดีอาญาแต่ละประเภท
- มีคู่มือ “หลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้”
- โครงการพัฒนาหน่วยฝึกให้มีความพร้อม และมาตรฐาน รองรับการฝึกอบรมบุคลากร และมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้
๑. โครงการ ๑ กองร้อยมาตรฐาน ต่อ ๑ กองกากับการ
๒. โครงการจัดทาคู่มือการฝึก
๓. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฝึก
๔. โครงการพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕. โครงการพัฒนาและจัดหาเครื่องช่วยฝึก
๖. โครงการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติประจาการฝึกอบรมของ บก.กฝ.บช.ตชด.
๗. โครงการพัฒนาสูทกรรมเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรรับรอง Clean Food Good Taste
๘. โครงการฝึกอบรมสัมมนา การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๙. โครงการฝึกอบรมสัมมนา การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ บก.กฝ.บช.ตชด.
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อบรรจุและฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม บช .ตชด.
ประจาปี ๒๕๕๗ จานวน 9 หลักสูตร ดังนี้
๑. ทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผบช.ตชด.
๒. ตชด. ระดับพื้นฐาน นสต. ผบช.ตชด.อนุมัติ
3. ตชด. ประจาปี
4. ครูฝึก
5. ผู้บังคับหมวด
6. ทบทวนยุทธวิธีสาหรับหน่วยปราบปรามยาเสพติด
7. การปรับการยิง ป/ค และผู้นาอากาศยาน
8. ทบทวนการทาลายวัตถุระเบิด
9. การรบในเมือง
๙๓

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕8

สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

-

ดาเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึก ได้แก่
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพครูฝึกชั้นสัญญาบัตร จานวน ๑ รุ่น ๓๐ คน
๒) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูฝึกด้านการใช้ภาษาอังกฤษ กก.๑-๙, ศฝส.บก.กฝ.ฯ จานวน
๑๐ รุ่น ๔๑๕ คน
๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความชานาญเฉพาะด้าน กก.๑-๙, ศฝส.บก.กฝ.ฯ จานวน
๙ รุ่น ๓๔๕ คน
โครงการพัฒนาวิทยากรชุดมวลชนสัมพันธ์ ให้สามารถทาการฝึกให้กับตารวจตระเวนชายแดน ตารวจ
หน่วยอื่น เยาวชน และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ อุปกรณ์นิติวิทยาศาสตร์ “AECSO” โดยสานักงานสหพันธ์ออสเตรเลีย
(AFP)
- อบรมหลักสูตรการตรวจหนังสือเดินทางเบื้องต้น
- การฝึกอบรมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
- การฝึกยุทธวิธีตารวจ เช่น การยิงปืน การต่อสู้ปูองกันตัว
- การฝึกอบรมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจหนังสื อเดินทางปลอม การตรวจสอบบุคคลหน้าเหมือน
(Imposter)
- การฝึกประจาสัปดาห์ เช่น การฝึกระเบียบแถว การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า
- จัดการ “ฝึกซ้อมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลและพื้นที่ปุาเขา ครั้งที่ 1/2557”
โดยมี พล .ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ .ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร .
เอกอัครราชทูตและผู้แทนทูตประเทศต่างๆ สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับชม
การสาธิตและสังเกตการณ์ ณ กองบินตารวจ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
- บรรจุวิชา “ประชาคมอาเซียน ” ในหลั กสูตรการฝึกอบรม พนักงานสอบสวน ทุกหลักสูตรที่เข้ารับ
การอบรม
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ
- โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจที่ทาหน้าที่ประสานงานและคุ้มกันบุคคลสาคัญ (Liaison Police
Officer)
- โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษใน การควบคุมฝูงชนแก่ครูฝึก จานวน ๒ นายระหว่างวันที่
๑๗-๑๙ พ.ย.๒๕๕๗ ณ ต.หนองสาหร่าย จ.นครราชศรีมา
๘.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกระดับ มีความรู้ ทักษะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล
ในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจศึกษาหาความรู้ภาอังกฤษสาหรับตารวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์
www.edupol.org
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- โครงการฝึกอบรมภาอังกฤษและประเทศเพื่อบ้านให้กับช้าราชการตารวจในสังกัด สายงานพนักงาน
สอบสวน สายงานปูองกันปราบปรามและงานจราจร รุ่นที่ 2
- ข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรภาครัฐ
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ด้วยโปรแกรม Speexx โดยตัวแทนของหน่วยงานในสังกัด ตร. ขณะนี้
มีผู้ได้รับการอบรมตามโครงการดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค.57 ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานรวมจานวน 22,832
ราย ยังไม่เข้าใช้งานจานวน 7,359 ราย คิดเป็นผู้เข้าใช้งาน ร้อยละ 75.63
- ร่วมกันจัดทาหลักสูตรอบรมเป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหรือโปรแกรมอินเตอร์
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูฝึกด้านการใช้ภา ษาอังกฤษ กก .๑-๙, ศฝส.บก.กฝ.ฯ จานวน ๑๐ รุ่น
จานวน ๔๑๕ คน
- โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การข่าวอาชญากรรมข้ามชาติให้มีความพร้อมเข้าสู่ AEC
- สอดแทรกการฝึกอบรมด้านภาษาในหลักสูตร ตชด .ประจาปี ๒๕๕๘ จานวน ๓๑ รุ่น ๒,๔๔๖ คน
แบ่งเป็นภาษาอังกฤษ ระยะเวลา๒ วัน และภาษาอาเซียน (เฉพาะชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบ) จานวน ๑ วัน
- กิจกรรมทุนส่งเสริมเรียนภาษาอังกฤษสาหรับข้าราชการตารวจ สภ. ละ 2 คน
- โครงการ Smart Police Speak English อย่างมั่นใจ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ตารวจสระแก้ว
- จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
- จัดอบรมภาษาจีน
- โครงการอบรมภาษา ๕ นาทีหน้าเสาธง
- โครงการอบรมภาษาพม่า
- โครงการอบรมภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษา เวียดนาม ให้กับข้าราชการตารวจในสังกัด
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านภาษา (ล่ามประจาหน่วย)
- โครงการ Wednesday English only
- การอบรมภาษาอังกฤษวันละคา
- บรรจุวิชาภาษาอังกฤษไว้ในการเรียนการสอนของ นสต. ปี๒๕๕๗ และการฝึกอบรมทุกหลักสูตร
- เชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
- โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะด้านภาษา ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
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๘.๔ ปรับปรุงสถานีตารวจที่รับผิดชอบเส้นทางหลวงแผ่นดินซึ่งเชื่อมโยงโครงข่ายประเทศอาเซียน
(Asian Highway Route) ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชากรอาเซียน
สานักงานตารวจแห่งชาติได้ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณด่าน
ศุลกากรแต่ละแห่งให้คล่องตัว โดย สตม. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดาเนินการจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้ ด่าน ตม. ทั้ง 5 ด่าน ประสานขอรับทราบปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจราจร และความต้องการ
ในการจัดระเบียบการจราจรในบริเวณด่านศุลกากร จากด่านศุลกากรที่ใกล้เคียง รวมทั้งประสาน สภ. ที่รับผิดชอบ
พื้นที่บริเวณด่านศุลกากรดังกล่าวรายงานปัญหา (ถ้ามี) แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการจัดระเบียบ
การจราจรบริเวณด่านศุลกากรในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบ
การจราจรบริเวณด่านศุลกากรแต่ละแห่งให้คล่องตัว ดังนี้
 ด่านศุลกากรสะเดา จัดการประชุมร่วมระหว่าง ตม .จว.สงขลา กับเจ้าหน้าที่ศุลก ากรซึ่งผู้แทน
ศุลกากรได้แถลงถึงโครงการถนนยางพาราของ อบจ.สงขลา เพื่อใช้เป็นทางเลือกเชื่อมต่อระหว่างพรมแดนสะเดา
ไปด่านปาดังเบซาร์ เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางจราจรที่มีจากัดเพียงเส้นทางเดียว คือ ถนนกาญจนวานิชและไม่
สามารถขยายได้อีก ส่วนปัญหาการจอดรถส่วนบุคคลขนาดเล็ก กีดขวางการจราจรบริเวณจุดตรวจขาออก สภ .
สะเดา ได้ดาเนินการกวดขันวินัยจราจรอย่างสม่าเสมอ
 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มีการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เป็นระยะ จากการร่วม
หารือ ยังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ส่วนการจัดระเบียบบริเวณด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เห็ นว่ามีความ
เหมาะสมกับพื้นที่และจานวนประชากรดีอยู่แล้ว
 ด่านศุลกากรแม่สอด ได้ดาเนินการจัดระเบียบจราจรโดยห้ามมิให้รถทุกชนิดจอดบนสะพาน
มิตรภาพไทย – เมียนมาร์ และเขตแนวแท่งแบริเออร์หน้าจุดตรวจ รวมทั้งประสานแขวงทางหลวงตาก มาตีเส้น
การจราจร ทางม้าลาย จุดจอด เพื่อความชัดเจนและรวดเร็วในการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร
 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตม .จว.ตราด ได้ประสานข้อมูลกับด่านศุลกากรคลองใหญ่ กับ สภ .
คลองใหญ่ จัดระเบียบการจราจรให้คล่องตัว และได้ระงับโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก
จนกว่าจะได้รับความชัดเจนเรื่องเขตแดน
 ด่านศุ ลกากรอรัญประเทศ มีการประสานกับด่ านศุลกากรและตารวจภูธรในพื้นที่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความหนาแน่นของรถบรรทุกสินค้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเข็น ซึ่งเกิดจากการใช้ผิดจราจร
ร่วมกัน และสภาพการจราจรเป็นคอขวดบริเวณซุ้มประตูชัย ทาให้เกิดความแออัดของขนส่ง โดย เฉพาะเวลา
เร่งด่วน ได้จัดการให้มีจุดตรวจเอกสารจัดเดียวบริเวณด่านศุลกากรอรัญประเทศ เพื่อความสะดวกแก่ผู้มารับ
และดาเนินการแบ่งแยกช่องจราจรระหว่างระยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเข็น เพื่อความสะดวกทั้งขาเข้า
ขาออกราชอาณาจักร
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- การพัฒนาสถานีตารวจทางด้านกา ยภาพ เช่น ทาสีอาคาร ทาปูายแสดงสัญลักษณ์ เป็นต้น โดย
กาหนดให้ดาเนินการ 143 สถานี ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 140 สถานี ส่วนจานวน 3 สถานีที่เหลือคืนเงิน
ได้แก่ สภ.เมืองพิษณุโลก สภ.เมืองอ่างทอง สภ.เมืองสุรินทร์
- ปรับปรุงสถานีตารวจที่รับผิดชอบเส้นทางหลวงแผ่นดิน
- จัดเจ้าหน้าที่ประจาช่องตรวจบุคคลและพาหนะ อย่างเพียงพอในการให้บริการ
- ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการเป็นภาษาอังกฤษภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ
- การปรับภูมิทัศน์จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋นจ.น่าน จุดผ่านแดนถาวรภูดู่จ.อุตรดิตถ์ และ ตม.จ.น่าน
- ดาเนินการตามแผนพัฒนากาหนดรูปแบบ/เอกลักษณ์/มาตรฐาน/ปูายอาคาร จานวน 1,429 สถานี
๘.๕ เตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อทา
ความตกลงในการปฏิบัติร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตารวจรวมทั้งประชาชนของทุกประเทศสมาชิก
- จัดอบรมโครงการอบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทาง ปูายทะเบียนและใบขับขี่ระหว่างประเทศ
- จัดส่งพนักงานสอบสวนและบุคลากรด้านงานสอบสวนเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาข้อกฎหมายใหม่ ๆ
ตามหลักสูตรของ ตร.
- โครงการปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการจัดทาโปสเตอร์แสดงในอนุญาตขับขี่ และแผ่นปูายทะเบียนรถยนต์ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการตารวจในสังกัด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน
- จัดทาคู่มือกฎหมายอาเซียน (บช.ตชด.)
- โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ กฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติ และ
กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
- โครงการใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางคดีอาญา โดยออกตรวจ
สานวนการสอบสวนและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
- แต่งตั้งคณะทางานเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
- โครงการอบรมกฎมายระหว่างประเทศอาเซียน
- เตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอาเซียน
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของ ตม.จ.นครปฐม
- จัดประชุมชี้แจงพนักงานสอบสวนเพื่อให้ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และกฎหมายต่างประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง การขอถิ่นที่อยู่ ระยะเวลาการพานักอ
าศัย
ในประเทศของบุคคลต่างด้าว แรงงานฝีมือ และผู้มีสัญชาติอาเซียน ให้สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน
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สรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและการประเมินผล

- การพัฒนากฎหมายและระเบียบด้านการจราจร และกาหนดรูปแบบใบสั่งจราจร โดยจัดทาคาแปล
เฉพาะข้อหาสาคัญเป็นภาษาอังกฤษแยกต่างหากจากใบสั่งปกติและจัดทาคาแปลใบสั่ งเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ
แยกต่างหากจากใบสั่งปกติ
-----------------------------------------------------------------
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สรุปผลการปฏิบัติตาม
สารบัญ
นโยบายและการประเมินผล

สารบัญ
หน้า
๑. สรุปผลการปฏิบัติงานตามนนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน
นโยบายที่ 1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2. นโยบายการบริหารราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี 2558
๑) วิสัยทัศน์
2) นโยบาย ของ ผบ.ตร.
3. สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบาย และการประเมินผล
1. ปกปูอง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๔. ปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และการอานวยความยุติธรรมเพื่อให้ตารวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง
๖. อานวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๗. บริหารจัดการให้ตารวจดารงชีพได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน
๘. เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สรุปข้อมูลผู้บริหาร
ภาคผนวกรูป
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