
 2564 - 2565 



เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย  
ที่น�าสมัยในระดับมาตรฐานสากล 
เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ก



คําปรารภ
“หวังว่าต�ารวจจะต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกระดับชั้นในสังคม  

ไม่ว่าจะยากดีมีจนอะไรก็แล้วแต่  ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนแล้วนึกถึงเรา   

ถือว่าเราประสบความส�าเร็จในระดับที่น่าพอใจ  ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่”

พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

วันแถลงนโยบายส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข



 พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

ค



ค�ำกล่ำวของ พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ

ในวันแถลงนโยบำย ประจ�ำปีงบประมำณ 2565 

เมื่อวันเสำร์ที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องศรียำนนท์ อำคำร 1 ชั้น 2 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

 เรยีนท่านรองผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ ท่านจเรต�ารวจแห่งชาต ิ ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจ ข้าราชการต�ารวจ  

ทั้งท่ีอยู่ในห้องน้ีและท่ีรับฟังอยู่ออนไลน์ การท�างานของต�ารวจทั้งหมด 2 แสนกว่าคนในรอบปีท่ีผ่านมามีรายละเอียด 

ค่อนข้างมาก ต้องขอขอบคณุทกุคนทกุระดบัชัน้ ท่านรองผู้บญัชาการต�ารวจแห่งชาติ ผู้บริหารต้ังแต่ระดับกองบญัชาการ 

กองบงัคบัการ ผูก้�ากบัการ ทกุ ๆ ท่าน

 ในภารกิจหลักที่จ�าเป็นของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก็ยังเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคย เรื่องแรกเป็นภารกิจอันดับ 1  

ก็คือเรื่องการถวายอารักขาและความปลอดภัยองค์พระประมุขและการดูแลปกป้องสถาบันซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเรารับใส่เกล้า 

มาปฏบิตั ิการดแูลงานจติอาสา ในช่วงนีม้เีกดิอทุกภยั แล้วทุกท่านกท็ราบอยูแ่ล้ว กต้็องใช้หน้างานจิตอาสาในเชงิพัฒนา 

จติอาสาบรรเทาสาธารณภยัเป็นผูน้�าพีน้่องประชาชนในการเข้าไปแก้ไขปัญหาไปช่วยเหลือดูแล 

 ในเรือ่งของการบรหิารจดัการเมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้วเราขออนมุติัคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ ศนูย์เนีย่เราจะอธบิาย

ง่าย ๆ ว่ามี 3 ประเภทมีศูนย์อาชญากรรมพิเศษ แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารงาน ศูนย์อาชญากรรมพิเศษกับ 

ศนูย์ปฏิบตักิารมมีานาน ฉะนัน้ต่อไปนีท่้าน รอง ผบ.กจ็ะเป็นผูบ้รหิารทัง้ 19 ศนูย์นี ้โดยมท่ีานทีป่รึกษาพเิศษเป็นรองหวัหน้า 

ท่านผูช่้วยผูบ้ญัชาการเป็นผูช่้วย ถ้ากลไกนีท้�างานได้ผล เราคงใช้ต่อไป แต่ถ้าเหน็ว่ามอีะไรจะต้องปรับปรงุและพฒันา 

อย่างต่อเนือ่ง 

ฆ



 เรือ่งของการปราบปรามอาชญากรรมหลัก ๆ ทีเ่ป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นนโยบายของส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาต ิ ซึง่เรากม็กีารระดมการจบักุมมาตลอดปี ทางต�ารวจได้จดัการรบัคดทีัง้หมดไปทัง้หมดล้านกว่าคดี เฉพาะเรือ่ง 

ยาเสพตดิกป็ระมาณ 300,000 คด ีและตวัเลขของการท�าผิดบนโลกโซเชยีลเนีย่เป็นหลักพัน ซ่ึงจริง ๆ แล้วมากกว่านัน้

เพราะฉะน้ันในปีน้ีเราจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามการกระท�าผิดที่ใช้ช่องทาง Social Media รวมไปถึง 

เรือ่งของข่าวปลอมด้วย เรือ่งของ Social Media ในยคุท่ีข้อมลูข่าวสารมนัมากล้นจนคนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรเทจ็ 

หลกัของการท�างานของเรานอกจากปราบปราม ท่ีส�าคญักว่านัน้คอืการป้องกนัคอืการให้ความรู้ซ่ึงกเ็ป็นหน้าทีข่อง สอท. 

ของ ปอท. ของ บช.ก. ซึง่ในความเป็นจรงิ ทุกงานท่ีสามารถท�าได้ แต่หน่วยหลักแล้วจะเป็น สอท. ปอท. การให้ความรูใ้น

เชงิป้องกนั หากล�าพงัปราบอย่างเดยีวมนัเป็นไปไม่ได้ การท�างานในเร่ืองนีค้วามยากล�าบากของเร่ืองของ Social Media 

เนีย่มนัก็จะอยูท่ีก่ารพสิจูน์ตัวตนผูก้ระท�าผิด ว่าใครโดนท�าอะไรแบบนี ้เนือ่งจากมนัจะต้องเกีย่วพันกับเร่ืองของเทคโนโลยี 

ถงึกระนัน้ ในปีทีผ่่านมาเราได้พยายามพฒันาทีมงานด้านไอทีข้ึนมาแล้วก็จะท�าอย่างต่อเนือ่ง ท้ังประกอบไปด้วยอปุกรณ์

เครือ่งไม้เครือ่งมอืต่าง ๆ  โดยส่วนหนึง่อาจจะจดัซ้ือจากต่างประเทศ และอกีส่วนหนึง่เกดิจากการพฒันาใช้เอง ต้องขอบคณุ

ทางกระทรวงการอดุมศกึษาทีไ่ด้ให้ทนุการศกึษา ในการศกึษาระดบัชัน้ปรญิญาโทในต่างประเทศจ�านวน 4 ทุนในเรือ่ง

ของเทคโนโลยใีห้กบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ในจ�านวน 4 ทุนนัน้ 1 ทุนจะเป็นของนกัเรียนนายร้อยโดยเฉพาะบคุคลที่

มคีวามสามารถในเรือ่งของเทคโนโลยแีละอกี 3 ทุน จะเป็นของผู้ปฏบิติัหน้าท่ีในสายงานนี ้ท่ีทางเราคดิว่าจะเป็นอนาคต

ต่อไปให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

 อกีส่วนหนึง่ทีเ่ราจะท�าคอืการสร้างศนูย์ Digital Forensic Lab ณ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ซ่ึงรูปแบบของศนูย์

จาก FBI National committee เมอืงควอนตโิก รฐัเวอร์จเินยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา โครงการทีจ่ดัท�าขึน้หวงัว่าจะพฒันา

ให้ได้สร้างบุคลากรด้านนี้ให้เพิ่มข้ึน เพราะว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นคน Generation ใหม่ที่จะมาสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

เพือ่รองรบังานในอนาคต ตอนนีเ้ราใช้คนรุน่ใหม่ใช้กองบญัชาการสอบสวนกลางท�าเร่ือง Big Data เราใช้เดก็ ๆ สารวตัร  

รองผูก้�ากบั รองสารวัตรท�างานเรือ่งพวกน้ี เพราะว่าเขาจะต้องอยูก่บัเรือ่งนีต่้อไปหวงัว่าคนกลุ่มนีจ้ะได้รบัการดแูลแล้วอยู่

ในเส้นทางชวีติทีท่ีเ่หมาะทีค่วรเพือ่จะเตบิโตต่อไป

ง



 รวมไปถงึระบบการรับแจ้งความออนไลน์ เรือ่งของการบรหิารจดัการคดีด้วย ในเรือ่งของโลก Social Media  

ซึ่งมีการบริหารจัดการคดีเป็นแตกต่างไปจากคดีทั่ว ๆ ไปเพราะว่าคดีบนโลกโซเชียลไม่มีพื้นท่ีที่ชัดเจนเขตอ�านาจ 

การสอบสวนไม่ใช่เป็นของ สน.ใดสน.หนึง่ เราจ�าเป็นต้องมเีครือ่งมอืให้ประชาชนสามารถแจ้งความได้ทกุสถานตี�ารวจโดยที่

อปุกรณ์เครือ่งมอืนีจ้ะต้องรวมคดนีีใ้ห้เป็นคดีเดียวกนัให้ได้ เรียกได้ว่าเป็น Case management ท่ีทางเราจะต้องพฒันา

หากประชาชนถูกหลอกในคดีเดียวกนั และมกีารแจ้งความในหลาย ๆ พืน้ท่ี พนกังานสอบสวนท่ีรบัแจ้ง จะต้องบนัทึก

ข้อมลูเข้าระบบ ท�าให้คนทีบ่รหิารคดจีะรูว่้าเรือ่งน้ีเป็นเร่ืองเดยีวกัน ซึง่ สอท.กจ็ะเป็นแม่งานหลกัในการจดัการเรือ่งพวกนี้ 

 อาชญากรรมอกีประเภทหนึง่ทีเ่ราจะเน้นในปีนีก็้เร่ืองของยาเสพติด ผมเคยอธบิายไปในหลายเวทว่ีาต้นทางของ

ยาเสพติดไม่ได้อยู่ในประเทศเรา เราจับเท่าไหร่มันก็เติมมาเท่านั้นในเร่ืองของ Demand Side และ Supply Side  

เป็นข้อเท็จจริงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราอาจจะมีการกันเขตพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดจับแต่เราไม่มีวันจะด�าเนินคด ี

ได้ทั้งหมด ดังนั้นในเรื่องของ Demand Side มีคดียาเสพติดประมาณ 3 แสนคดี ประกอบด้วยผู้ต้องหาประมาณ  

300,000 ราย มีครึ่งหนึ่งเป็นผู้เสพ ไม่เพียงเท่านั้นพบว่ามีอีก 3,750,000 คนท่ีติดยา หากเอาตัวเลขนี้มาดู เราแทบ 

ไม่มีทางที่จะจัดการคนที่เดินอยู่บนท้องถนนท่ีติดยาเสพติด ซ่ึงเร่ืองนี้ก็ได้น�าเสนอทางรัฐบาลว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจพร้อม 

จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตามจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการสร้างสถานบ�าบัด 

อย่างเป็นระบบ ในปีงบประมาณนี ้เราจะเน้นเรือ่งโครงการทีเ่ราท�าโครงการชุมชนเข้มแข็งชมุชนย่ังยนืซ่ึงใช้วิธชุีมชนบ�าบัด 

เราจะไม่วัดผลด้วยปริมาณการจับผู้เสพ แต่เราจะวัดผลว่าเราจะคืนคนที่เลิกจากการติดยากลับคืนสู่สังคมได้เท่าไหร่  

เหมอืนกบัเราจะไม่วดัผลว่าคดเีกดิเท่าไหร่ แต่ปีนีเ้ราท�า Poll ซ่ึงเราจะวดัผลว่าประชาชนตามข้อต่อไปนี ้1 หวาดกลวัภยั

กีเ่ปอร์เซน็ต์หรอื 2 เชือ่มัน่การปฏบิตัหิน้าท่ีของต�ารวจเท่าไหร่ 3 มคีวามพึงพอใจต่อการบริการเท่าไหร่ นีค่อืสิง่ทีจ่ะท�า 

ต่อไปคือการท�า Poll ไปถึงระดับสถานีต�ารวจ แล้วจะท�าอย่างต่อเน่ือง หาก Poll ไหนไม่เป็นธรรม เงื่อนไขไหนไม่ดี  

ว่ากันแก้ไขปรับไปจนกว่าจะหาจุดลงตัวได้ ประกอบกับการตรวจราชการของจเรประกอบกับค�าร้องเรียนต่าง ๆ  

ซึ่งทางจเรก็เปิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วและก�าลังจะเดินหน้าต่อไป ถ้าหากเจ้าหน้าที่ต�ารวจท�าอะไรที่ไม่ถูกต้อง 

จะต้องรบัผดิชอบสิง่นัน้ ในปีนีเ้ราลงโทษคนโดยไล่ออกไป 200 กว่าคน ให้ออกจากราชการไป 280 กว่าคน

 ผมจะเน้นไปทีห่วัหน้าสถานเีป็นหลกัถ้ามีอะไรทีไ่ม่

เหมาะไม่ควรไม่ดีงามในสถานีต�ารวจผู้ก�ากับหัวหน้าสถานี

ต้องรับผิดชอบ แต่ภายใต้กฎกติกาที่เป็นธรรมและทุกคน

ยอมรับ เราไม่ได้กล่ันแกล้งใครแต่ต้องให้คุณให้โทษตาม 

กฎเกณฑ์ท่ีเป็นธรรมโปร่งใสรวดเร็ว จะขอน้อมน�าเป็นข้อคดิ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานแก่ 

ข้าราชบรพิารแก่นายต�ารวจท่ีปฏบิตัหิน้าที ่สะเจ สะรปูะภาโว 

สุทัสสะน ีโสภะโณ สุธมัโม ปะฏรูิโป สัพเพ ชะนา จริฏัฐติิ

กะกาเล ถาวะระโต กายะสุขี โหนติ มะโนรัมมา ถ้าหาก 

ภาพรวม สวยงาม ถกูต้อง เหมาะควร ทกุคนทุกหมู่เหล่า 

จะได้รับความสุขกาย สบายใจอย่างถาวร ในระยะยาว 

จ



 ในช่วงท่ีผ่านมาเรามโีครงการแก้ไขปัญหาหนี ้ ต้องขอบคุณ พล.ต.อ.เพิม่พนู ชดิชอบ ทีไ่ด้ขบัเคลือ่นโครงการนี้

ปัจจบุนัมตี�ารวจ 200,000 นาย เรามหีนีอ้ยู ่ 200,000 ล้านบาท การจะแก้ปัญหานีม่นัอยู่ทีค่วามสามารถในการเจรจา 

กับเจ้าหนี้ เรามีต�ารวจที่อยู่สีแดงเลยคือก�าลังถูกฟ้องร้องอยู่ในศาลเรื่องผิดนัดช�าระหนี้ กล่าวคือเรามีคนที่มีความเสี่ยง 

กับการช�าระหนี้ไม่ได้ การเจรจาการลดดอกเบี้ยการเปลี่ยนเจ้าหนี้กฎกติกาทุกอย่างที่เขาท�าไว้แล้วเป็นแนวทาง 

แต่จะได้ผลไม่ได้ผล ทางผูบ้งัคบับญัชาต้องลงไปบริหารจัดการและขับเคล่ือนในเร่ืองดังกล่าว 

 เมือ่กล่าวถึงเรือ่งของการพฒันาข้าราชการต�ารวจ ได้เหน็ในวดีิโอคณะท�างานด้านสอบสวน ศนูย์บรหิารงานจราจร 

ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปรามพวกนี้ ทางศูนย์แต่ละท่านก็ได้ท�าเรื่องการสร้างมาตรฐานคือแนวคิดอยู่ท่ีว่าต�ารวจ 

ยกตัวอย่างจราจรความรู้ทางกฎหมายอย่างน้อย 1,000 ข้อ 2,000 ข้อที่เป็นข้อสอบคุณต้องตอบได้ให้ถูกให้หมด 

ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปท่องเลยแล้วก็สอบ สายตรวจก็เหมือนกัน ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปรามของท่านรองมนู  

ท่านรองรอย ท�าไว้ก่ีร้อยกีพ่นัข้อ สอบไป เก้าหมืน่คนคร้ังหนึง่แล้ว พูดกนัตรง ๆ  งานจราจรสอบผ่านไม่ถงึคร่ึง เพราะฉะนัน้

ในปีนีจ้�าเป็นต้องไปฝึกอบรมลกูน้องให้สอบให้ผ่านให้ได้ สิง่ทีเ่ราจะท�าคอืว่าจะออกกติกา กรณทีีค่ณุไม่ผ่านการประเมนิ 

คุณสอบไม่ผ่านคุณสมรรถภาพร่างกาย คุณไม่ผ่านโน่นนี่นั่นจะต้องมีกติกาท่ีมีผลต่อการแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องออกเป็นกฎ 

คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ เราต้องการรกัษาคนทีม่สีายงานสอบสวนผ่านงานสอบสวนให้อยูใ่นสถาน ีมที�าเรือ่งพฒันา

งานสอบสวนมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราเตรียมบรรจุพนักงานสอบสวนเพิ่มทั้งหมดประมาณ 800 นาย แต่ก็ติดปัญหา 

เรือ่ง COVID-19 ท่ีส�าคญัคอืผูช่้วยพนกังานสอบสวน  เราจะเพิม่ทัง้หมดประมาณ 7,000 อตัรา เป็นผูช่้วยพนกังานสอบสวน 

เราต้องการให้เขามีก�าลงัใจท�างาน ให้เขามีความหวงัว่าคนท่ีมาเป็นนายเขาในสถานตี�ารวจต้องรู้เร่ืองต้องมปีระสบการณ์ 

ในชีวิตเหมือนกับที่เขาเคยโดนมา ต�ารวจท�างานตามกฎหมายตามระเบียบ แต่ประชาชนเนี่ยเขาต้องการมากกว่านั้น  

หน้าทีค่นในกระบวนการยตุธิรรมเรากท็�าเกือบ 50% แล้วท่ีส�าคญัก็คือ หน้าท่ีอะไรท่ีไม่มใีครท�าเรากท็�า เราไม่ได้ต้องการ

นักกฎหมายไม่ได้สร้างต�ารวจเป็นนักกฎหมายไม่ใช่ เราไม่ได้สร้างต�ารวจเป็นนักปกครอง แล้วเราก็ไม่ได้สร้างต�ารวจ 

เป็นทหาร แต่เราสร้างต�ารวจที่ใช้กฎหมายเป็น เราสร้างต�ารวจที่รู้ยุทธวิธีแบบทหาร เราสร้างต�ารวจที่ใช้กฎหมาย 

ในเชงิแบบนกัปกครองได้ เพราะฉะนัน้เราต้องเข้าใจตัวเราด้วย 

 ส่ิงท่ีเราจะสร้างคน ถ้าเรารูทิ้ศทางเราก็ต้องสร้างระบบสร้างการฝึกอบรมกก็ลบัมาถงึต้นทางของการเข้ารบัราชการ

คณะท�างานด้านพัฒนากไ็ด้ไปศกึษาเรือ่งของ Attitude Test ซึง่เราจะออกระเบยีบต่าง ๆ เพือ่ใช้บงัคบัในปีงบประมาณนี้

การคัดเลือกสอบบรรจุบุคคลเข้ามาเป็นราชการต�ารวจเป็นนักเรียนนายสิบนักเรียนนายร้อยต้องผ่านการวัด Attitude  

Test ด้วย 

ฉ



 การปกครองคนไม่ใช่เรื่องง่ายนับเป็นองค์กรที่ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเรามีทีมงานพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

ก�าลงัจะน�าเสนอแอปพลเิคชันแทนใจ ท่ีตดิตัง้บนโทรศพัท์มอืถอื เราตัง้ใจจะให้ต�ารวจ 200,000 คน ใช้แอปพลเิคชนันี ้

เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างต�ารวจกับผู้บังคับบัญชาเป็น 2 Way Communication จะเปิดตัวประมาณ 

กลางเดอืนกนัยายน สิง่ทีเ่ราพยายามจงูใจกค็อืว่าเขาจะได้รู้สิทธิข์องตัวเอง เบีย้เล้ียงเข้าหรือยงั หากว่าจะจองบ้านพกั 

กท็�าผ่านแอปพลเิคชันนี ้จะเช็คผลคะแนนสอบของตัวเอง หากสายงานป้องกนัปราบปราม ผูบ้ญัชาการบอกว่า 3 เดอืนให้ไปสอบ 

คราวทีแ่ล้วไม่ผ่าน ลงทะเบยีนสอบกผ่็านแอปพลิเคชนันีไ้ปจนถึงการดูผลสอบ สิทธอินัพึงมพึีงได้ทุกอย่างผ่านตรงนี้ 

 เรือ่งของการพฒันาด้านความรูต่้าง ๆ นอกจากการสอบกเ็รือ่งของการพฒันาด้านยทุธวธิขีองงานป้องกนัปราบปราม 

ผมดีใจที่เห็นเหตุการณ์หลาย ๆ ครั้ง ต�ารวจเร่ิมใช้ยุทธวิธีคู่บัดด้ีเร่ิมรักษาระยะระหว่างคนท่ีเป็นคนร้ายกับตัวผู้ปฏิบัต ิ

กม็กีารปรบัยทุธวธิด้ีานอปุกรณ์ประจ�าตวัเคร่ืองแบบอะไรท้ังหลายแหล่ท้ังความรู้ด้านกฎหมายด้วย

 เรือ่งของพนกังานสอบสวนอกีอย่างนงึกเ็ร่ืองของการท�างาน อย่างทีผ่มพูดเม่ือกีว่้าเราจะท�ายงัไงให้เขาท�ามากกว่า

ท�าหน้าที่ตามตัวบทกฎหมาย อาจจะต้องมีการเอากรณีตัวอย่าง เราก็เอาบทเรียนต่าง ๆ มาสอนผ่านเทคโนโลย ี

ในยุคปัจจุบัน ผ่านช่องทางท่ีมีอยู่มากมายในปัจจุบัน การสอนอาจจะมีการส่งเป็น E-Book หรือว่าเป็นชุมชน 

บนโลกไซเบอร์ที่มีการถกกันโดยเอากรณีที่มันเกิดขึ้นมาคุยกันเพื่อเกิดเป็นบทเรียนใหม่ ๆ 

 เรื่องชุดยาเสพติดผมได้ให้ทางศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปรามออกค�าส่ังไปแล้วว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  

ท่านต้องเป็นคนรับรองความประพฤติของเจ้าหน้าที่ในชุดยาเสพติดด้วยตัวท่านเอง ไปจนถึงเรื่องความโปร่งใสใน 

การท�างาน นอกจากทีก่ฎหมายบอกว่าเราต้องตดิกล้องในการบนัทกึวดิโีอการสอบสวน จะเหน็ได้ว่าสถานตี�ารวจนครบาล 

88 แห่ง จะเข้าระบบการประเมนิ Integrity and Transparency เร่ืองความความถูกต้องและความโปร่งใส เราท�างาน 

คู่กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเป็นน�าร่อง 88 สถานีนี้ก่อนแล้วต่อไปแล้วจะขยายไปทั้งประเทศเพื่อเป็นหลักประกัน 

ความโปร่งใส ต�ารวจกต้็องปรบัตัว เพือ่ให้เกดิความเข้าใจลึกซ้ึงต่อการประเมิน

ช



 เรือ่งสวสัดกิารมทีีด่นิ 70 กว่าแปลงทีเ่ราได้จากกรมธนารักษ์มากม็โีครงการน�าร่องอยูท่ีส่มทุรปราการเราก็ท�า
แบบส�ารวจประชากรต�ารวจประมาณ 2,700 กว่าคน ว่าจะเอาแบบไหน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเช่า บ้านเด่ียว แล้วเรากจ็ะสร้าง
โดยกฎเกณฑ์ทีท่างกรมธนารกัษ์เป็นผูก้�าหนด ต�ารวจจะได้มบ้ีานอยูห่ลังเกษยีณ เราอยากให้ต�ารวจมบ้ีานหลงัเกษยีณถงึ
แม้ว่ามนัจะไม่เพยีงพอ แต่กด็กีว่าทีเ่ราจะปล่อยไว้โดยไม่ท�าอะไรเลย
 ในเรือ่งของศนูย์ฝึกอบรม ได้มกีารส่งเสรมิงบประมาณไปแล้ว เพือ่ตัง้โรงผลติกระสนุซ้อม ศนูย์ฝึกอบรมทัว่ประเทศ 
มอียู ่10 ศนูย์ กส็ามารถท�าให้เป็นสวสัดกิารต�ารวจให้ได้ ขณะเดียวกนัสามารถเป็นงานหลักกค็อืใช้ในการฝึกข้าราชการ
ต�ารวจในการใช้อาวุธ ฝึกทางยุทธวิธีต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากเร่ืองนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อเป็น
สวสัดกิารส่วนหนึง่
 เรื่องงานสืบสวน ปีนี้เราก็จะได้ท�าการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการพัฒนางานด้านพิสูจน์หลักฐาน 
ซึง่เราจะรบัสมัครบรรจคุนท่ีมคีวามรู้อีก 300 ต�าแหน่งเข้ามาในหลายจงัหวดั ต้องยอมรบัว่ามาตรฐานของพสิจูน์หลกัฐาน
พืน้ทีก่รงุเทพมหานครมคีวามพร้อมมคีวามสมบรูณ์มากกว่าพ่ืนท่ีอืน่ เราต้องพัฒนางานด้านนีใ้ห้เข้มข้นขึน้มากกว่าเดิม 
 เรือ่งของงานเทคโนโลย ีโดยเฉพาะเร่ืองของเซฟต้ีโซน ปีนีจ้ะขยายไปจังหวดัละ 1 แห่ง แต่องค์ประกอบทีส่�าคญั
ผมก็ย�้าว่าคือ 1 เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ 2 คือกลไกความร่วมมือของเอกชนซ่ึงแต่ละสภาพพ้ืนท่ีก็จะต่างกันไป  
โดยจะไปผกูกบัศนูย์ 191 แห่งชาต ิเรือ่งการสร้างระบบการรบัแจ้งความด้วยนอกจากโทรศพัท์เข้าไปแล้วรบัแจ้งความด้วย 
ระบบกล้องวงจรปิดอตัโนมตัิ 
 เราอาจจะได้เห็นการออกใบสั่งจราจรโดยใช้ในท่ีห้ามจอด ท่านไปจอดรถปุ ๊บเขาห้ามจอดอาจจะมี 
เสยีงเตอืนท่านแล้วกอ็าจจะมี E Ticket ส่งมาเลยตามทะเบยีนรถ ตอนนีจ้อดอยูท่ี่ห้าม 10 นาทถ้ีาไม่ออกไปโดน เรือ่งของ
จราจรนี่เราสร้างระบบการเตือน เมื่อก่อนเป็นระบบเตือนก็เป็นระบบออกใบส่ังเครื่องออกใบสั่งเป็นใช้มือ 
เพือ่กด เวลาเจอคนกระท�าผดิกเ็อาบตัรเสยีบเข้าไปแล้วกบ็นัทึกความผิดเขาอาจจะถ่ายรูปประกอบด้วยกไ็ด้ เครือ่งมอืนี ้
มีลักษณะเหมือนมือถือใหญ่หน่อยมีที่เสียบบัตรประชาชนเข้าไปและใบขับขี่ มันก็จะอ่านข้อมูลมาว่าใครแล้วก็กดพิมพ์ 
ใบสั่งเอาไปเลย หลังจากท่ีเราเซ็น MOU กับกรมการขนส่งทางบกแล้ว ทางกรมการขนส่งก็จะเป็นพนักงานสอบสวน 
เปรยีบเทยีบปรบัแทนต�ารวจได้ จะได้มค่ีาปรับมาใช้ในการท�างานบริหารงานและมกีารจัดสรรสัดส่วนเร่ืองเหล่านีใ้หม่ 
 เรือ่งของคดคีวามมัน่คง ปีนีท้ีผ่่านมาท้ังปีกม็เีหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ต้องไป
ดทูีต้่นเหต ุถ้าต้นเหตมุาจากความเหน็ต่างทางการเมอืงหรือความเหน็ต่างทางอะไรกแ็ล้วแต่ กต้็องไปแก้ท่ีต้นเหต ุต�ารวจ
เป็นผู้แก้ปัญหาปลายเหตุ แต่ไม่ใช่ว่าจะท�าอะไรไม่ได้เลย ถ้าเขามาด้วยความเห็นท่ีแตกต่าง เราก็จะต้องบอกว่าการมี 
ความเหน็แตกต่างเหน็ได้ แต่การแก้ปัญหาโดยการก่อเหตรุนุแรงอาจไม่ใช่ค�าตอบ ความเหน็แตกต่างมไีด้ครบั แต่ท่านจะ 
แก้ปัญหาด้วยวธิกีารใช้ความรนุแรงหรอืก่อความวุน่วายกระทบสิทธิผู้์อืน่อนันีไ้ม่ใช่ค�าตอบ อนันีเ้ป็นส่ิงทีเ่ราจะต้องจดัการ
ต้องไม่ให้เกดิและทีส่�าคญัทีส่ดุเราต้องไม่เป็นคนสร้างเง่ือนไขเอง ผมได้เรียนท่านว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีติดอาวธุทีจ่ะต้องใช้
อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกอย่างเพื่อเอาชนะการรบ เราไม่ใช่นักกฎหมายท่ีตีความแล้วไม่สามารถจะท�าอะไรได้เลย 
แต่เราเป็นต�ารวจทีรู่จ้กัยทุธวธิ ีรูจ้กัการเอาชนะในการรบ รู้จักการใช้กฎหมายอย่างมศีาสตร์และศลิป์ รู้จักถงึความพอดี

โดยท่ีไม่ไปสร้างเง่ือนไข แต่เร่ืองนีไ้ม่ได้ง่าย ปีทีผ่่านมาเรามี
ต�ารวจทีเ่สยีชวีติเป็นหวัใจล้มเหลวในขณะทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่  
เรามตี�ารวจทีท่พุพลภาพสูญเสียตาไป 1 ข้าง ซึง่ไปจบัมา 
เมื่อวานแล้วมีต�ารวจบาดเจ็บอีกมากมาย ซึ่งเราก็ต้อง 
ปรับยุทธวิธีพวกนี้ให้ดีขึ้น ถ้าเห็นมีความเปลี่ยนแปลง 
ในการใช้ก�าลงัท้ังในด้านยทุธวธิ ี ทัง้ในระดับความหนกัเบา
ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะไปเปล่ียนความคดิคนได้ 
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 การท�าคดบีนโลก Social Media ทัง้การป้องกัน การให้ความรู ้และการจบักมุต้องเข้มข้น ต้องสรรหาทัง้บคุลากร

และอปุกรณ์เครือ่งมอืต่าง ๆ ทีจ่�าเป็นรวมถึงยทุธวธิยีทุธศาสตร์ในการใช้งานระบบนีด้้วย เร่ืองข่าวปลอมเร่ืองอะไรพวกนี้ 

ไม่อย่างนั้นเราจะมีเหยื่อแบบน้ีอีกมากมายไม่มีใครมีความสุขอะไรอย่างนี้ ในขณะที่ต�ารวจก็ทุพพลภาพคนท�าก็ไม่ได ้

การจบักมุกเ็ป็นเรือ่งปลายเหต ุไม่ได้ช่วยให้ปัญหาดีข้ึนเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าส่ิงนีเ้ป็นส่ิงทีไ่ม่ถูกภาระของเรามนัมมีากมาย

 ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ประเทศนี้ฝากความหวังไว้กับพวกเรา ไม่ได้คาดหวังให ้

พวกเราท�าแค่เรื่องของตัวบทกฎหมายแต่เขาคาดหวังมากกว่านั้น ไม่ว่าจะบ่นด่าเราอย่างไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงวันที่เขา 

เดอืดร้อนขึน้มาเขาจะนกึถงึเราเป็นคนแรก 

 การแถลงนโยบายครั้งนี้นับเป็นคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นคร้ังสุดท้ายในชีวิตราชการของผม ปีหน้าผมจะเป็นคนนอก  

คอยเฝ้าดูการท�างาน การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในเรื่องของ Role Model เร่ืองของ Successor ผมพยายามจะรับฟัง 

ทกุท่านให้ได้มากทีส่ดุ ปีนีท่้านจะเหน็ต�าแหน่งผู้บญัชาการทีม่ท้ัีง Series 3 ปลาย ๆ Series 4 Series 5 ผมกถ็อืว่าเป็น 

การผสมผสานระหว่าง Generation ต่อไป ปัจจุบันถ้าเรานึกถึงทีมฟุตบอลเรามีผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีอนาคตเรามีผู้เล่นที่ 

เก๋าเกมส์คอยคมุแดนกลาง รูจ้กัผ่อนสัน้ผ่อนยาวกห็วงัว่าเราจะผสมผสานคน 2 รุน่หรือ 3 รุ่นให้ไปด้วยกนัให้ได้

 ในปีนีผ้มอยากเหน็เดก็ ๆ รุน่ใหม่เข้ามามบีทบาทในการเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ให้มากขึน้ อย่างทีผ่มเรยีนเรามีทมีไอทเีด็ก ๆ  เรามทีีมพฒันางานเรือ่ง Big Data เร่ืองเครือ่งแบบ เรือ่งยทุธวิธ ีผมอยากเหน็

บทบาทเรือ่งพวกนีใ้ห้มากขึน้พวกเขาจะเป็นต้นแบบ ของคนรุ่นถัดไป เป็น Successor ของคนรุ่นถัดไป เราอาจจะเหน็ 

ผูบ้รหิารส�านกังานต�ารวจแห่งชาตใินอนาคต ครูท่ีดีท่ีสุดในชวีติคอืบทเรียนส่ิงล้มเหลวท่ีผ่านมาในอดีตนัน่เป็นครทีูด่ทีีส่ดุ 

ในชวีติ แล้วกเ็ราจะสร้างคนอย่างทีผ่มได้เรยีนให้ฟัง เราจะสอนคนด้วยการท�างาน Learn by doing เราจะให้ก�าลงัใจ 

ผูป้ฏบิตัหิน้าทีก่ารให้ก�าลงัใจการสร้างความหวงัการก�าหนดทิศทางต้องชดัเจนให้คณุให้โทษต้องชดัเจน

 วันนี้ก็อย่ำงท่ีผมเรียนว่ำคงเป็นคร้ังสุดท้ำยในชีวิต

รำชกำรของผม ผมอยำกจะฝำกไว้ว่ำ นรชำติวำงวำย มลำยส้ิน

ทัง้อนิทรย์ี สถติทัว่แต่ชัว่ด ีประดบัไว้ในโลกำ ก็หวงัว่ำต�ำรวจจะ

ต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกระดับชั้นในสังคมไม่ว่ำจะยำกดีมีจน 

อะไรก็แล้วแต่ ถ้ำมีเรื่องเดือดร้อนแล้วนึกถึงเรำถือว่ำเรำก็ 

ประสบควำมส�ำเรจ็ในระดบัทีน่่ำพอใจกข็อให้ตัง้ใจปฏบิตัหิน้ำที่

แล้วอย่ำงที่ผมบอก โลกนี้ไม่มีใครเอำอะไรไปได้ก็ทิ้งไว้แต่ว่ำ 

ควำมเป็นตวัของเรำให้น้องให้คนรุ่นหลงั ๆ  ได้เหน็ว่ำพ่ีได้ท�ำอะไร

ไว้ให้  ได้ดอูงค์กรไว้ยังไง ก็ขอให้ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรปฏิบตัิ

หน้ำทีท่กุคนครบั ขอบคณุครบั
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บทสรุปผู้บริหาร

 นับตั้งแต่ พลต�ารวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  

ขึน้ด�ารงต�าแหน่งผู้บญัชาการต�ารวจแห่งชาติ ได้รเิริม่พฒันา

บุคลากร ระบบบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท�างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์และ

นโยบายทีก่ล่าวไว้ “เป็นองค์กรบงัคบัใช้กฎหมำยทีน่�ำสมัย

ในระดับมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้ประชำชนเชือ่มัน่ศรทัธำ” 

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตมินีโยบาย  ในการพฒันาบคุลากร 

เพ่ิมประสิทธภิาพในการท�างาน และพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการ  ซ่ึงมผีลการด�าเนนิการท่ีส�าคญั ดังนี้

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีรวมทัง้พระบรมวงศานวุงษ์  อย่างสมพระเกยีรติ ตลอดจนจัดก�าลังข้าราชการต�ารวจ

ในพื้นที่ ข้าราชการต�ารวจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยในพ้ืนท่ี (Local CAT) และกองก�าลังจิตอาสาถวาย 

ความปลอดภยั รกัษาความปลอดภยัและจดัการจราจร รวมทัง้ให้บรกิารและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนทีเ่ฝ้ารับ

เสด็จซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดก�าลังพลจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติให้

บรกิารประชาชนตามแนวพระราชด�าริอย่างต่อเนือ่ง

 ด้ำนกำรพฒันำบคุลำกร

 การพัฒนาบุคลากร มีการจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD Blueprint มาใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพต�ารวจ มกีารจดัฝึกอบรมพฒันาความรู ้ทกัษะและยทุธวธิใีห้กบัต�ารวจอย่างต่อเนือ่งและเหมาะสมกบัทกุสายงาน  

มกีารจดัทดสอบความรู ้จดัท�าคลงัข้อสอบ เพ่ือให้ข้าราชการต�ารวจมคีวามพร้อมท่ีจะปฏบิติัหน้าท่ี จัดท�าคู่มอืมาตรฐาน

การปฏบิตังิานหรอื Standard Operating Procedures (SOPs) ทุกสายงาน รวมท้ังมกีารน�าเทคโนโลยใีหม่มาฝึกอบรม

ให้ข้าราชการต�ารวจมีความรู้มากข้ึน และน�ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการมีการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับ 

ข้าราชการต�ารวจ โดยมกีารเจรจากับสถาบนัการเงนิ เพ่ือลดหนีแ้ละดอกเบีย้ผ่านกลไกสหกรณ์ เป็นผลส�าเรจ็ สามารถ

แก้ไขปัญหาหนีส้นิให้กบัข้าราชการต�ารวจได้ส�าเร็จจ�านวน 5,439 นาย เป็นเงิน  7,707,615,915 บาท จัดสร้างอาคาร

ทีพ่กัอาศยัให้กบัข้าราชการต�ารวจบรเิวณพ้ืนท่ีสโมสรต�ารวจและแพรกษา จ�านวน 14 อาคาร จัดท�าโครงการครอบครวั

ต�ารวจ เราไม่ทิง้กนั โดยตามหาทายาทของต�ารวจผู้เสียชวีติมารับเงินฌาปนกจิ

 ด้ำนกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำน

 มกีารพฒันาการรับแจ้งความออนไลน์ และระบบการจดัการคดอีาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบัุน

ให้ประชาชนได้รบัความสะดวกรวดเรว็ รวมท้ังได้ตระหนกัถึงปัญหาภยัอาชญากรรมท่ีเกดิข้ึนในเวลากลางคนื จงึได้ตดิตัง้

กล้อง CCTV จ�านวน 25,389 ตวั ครอบคลมุจดุล่อแหลมและจุดเส่ียง ในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  และด�าเนนิ
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โครงการ Smart Safety Zone 4.0 เพือ่รกัษาความปลอดภยัในชุมชน ซึง่โครงการดงักล่าวได้รบัรางวลัจาก Gold Award 

เกยีรตบิตัรในการประกาศรางวลั Thailand Research Expo 2021 Award และรางวลั The Best Experience in 

Community Policing ในด้าน Crime Prevention จากการประชมุสุดยอดต�ารวจโลก World Police Summit 2022 

รวมถงึมกีารพฒันาระบบงานพสูิจน์หลกัฐานให้ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล พฒันาการตรวจสอบประวัตอิาชญากร

ส�าหรบัสถานตี�ารวจโดยการจดัหาเคร่ืองสแกนลายนิว้มอืแบบอเิล็กทรอนกิส์ (LIVE SCAN) ให้สามารถตรวจสอบประวตัิ

อาชญากรได้อย่างรวดเรว็ มกีารปรบัรปูแบบการต้ังด่านตรวจและจุดตรวจท่ัวประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทัง้ปรบั

เปลีย่นเครือ่งแบบส�าหรบัสายตรวจให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศ และมคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิาน  ในส่วนของโรงเรยีน

นายร้อยต�ารวจ มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรทีมุ่่งเน้นการเรียนการสอนด้านวชิาชพีต�ารวจ การสอบแบบ Module ทีจ่ะน�ามา

ประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอนในหลกัสตูร โดยสร้างเมอืงแห่งนวตักรรมของต�ารวจ Police Innopolis เป็นต้นแบบใน

การทดลองใช้นวตักรรมต่าง ๆ  ซึง่ประกอบด้วย Smart Classroom, Interactive Museum of Crimes, Smart Library 

และศนูย์นวตักรรมด้านความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์และการพิสูจน์ทางดิจิทัล (Innovation Center in Cyber security 

and Digital Forensics) เพือ่รองรบัภารกจิหลกัในการฝึกอบรมทางด้านไซเบอร์และการสนับสนนุการพสิจูน์หลกัฐานต่าง ๆ 

ทางด้านดจิทิลั

 ด้ำนกำรพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำร  

 มกีารจดัท�าแอบพลเิคชนัแทนใจ เพ่ือเป็นการส่ือสารระหว่างผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชา รวมทัง้รวบรวม

สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการต�ารวจ เช่น การรกัษาพยาบาล เงนิเดอืน สวสัดกิาร สามารถตรวจสอบสทิธปิระโยชน์ได้  

มกีารเชือ่มโยงข้อมลูกบัหน่วยงานภาค ีเพือ่ใช้ในการสืบสวน สอบสวน ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม สร้างและพฒันา

ระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ หรอื Big Data ครอบคลมุทกุหน่วยงาน สามารถเชือ่มโยงกบัระบบวเิคราะห์อาชญากรรม   

ในมิติด้านการจราจร ได้จัดหาเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับต�ารวจจราจรทั่วประเทศ เพื่อให้การท�างานรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรมกบัประชาชน

 เพือ่ให้เป็นองค์กรทีป่ฏบิตังิานด้วยความรับผิดชอบ สุจริตเป็นธรรมและโปร่งใส ได้จัดท�า MOU กบั ส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เพ่ือการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครฐั (ITA)
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2 ปีของ พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2565
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สารบัญ

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

คําปรารภผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

คํากล่าววันแถลงนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บทสรุปผู้บริหาร

สารบัญ

• พิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  เทิดพระเกียรติ และสนองพระราโชบายในทุกด้าน

• จิตอาสา

• ป้องกันปราบปรามการกระทําความผิด และอํานวยความ      
  ยุติธรรมทางอาญา

• จัดตั้งศูนย์ปราบปราบอาชญากรรมพิเศษขึ้น ทั้งหมด 19 ศูนย์

• ด้านการพัฒนาบุคลากร

• ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

• ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

คณะผู้จัดทําหนังสือ

(ก)

(ข)

(ฆ)

(ญ)

(ฐ)

1

5

9

13

17

45

89

109

ฐ



พทัิกษ์ปกป้องสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เทิดพระเกียรติ และสนอง
พระราโชบายในทุกด้าน
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	 พลต�ำรวจเอก	สวุฒัน์		แจ้งยอดสขุ		ผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำต	ิให้ควำมส�ำคญัถงึนโยบำยในกำรถวำย

ควำมปลอดภยัองค์พระมหำกษตัรย์ิ	พระรำชินี	พระรัชทำยำท	ผูส้�ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์	พระบรมวงศำนวุงศ์	

ผูแ้ทนพระองค์และพระรำชอำคนัตกุะ	และด�ำรงไว้ซึง่สถำบนัชำต	ิ ศำสนำและพระมหำกษตัรย์ิ	 ตลอดจนกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ		โดยเน้นย�ำ้ว่ำ	“ต้องดูแลปกป้องสถำบนัมหำ

กษตัรย์ิ	เพรำะสถำบันกษัตริย์ดแูลปกป้องควำมมัน่คงของชำต	ิต้องระลกึในใจอยูเ่สมอ”	อย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ	

ให้เกดิควำมปลอดภัยสูงสุด	และสมพระเกียรติ	โดยส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ	ได้จดัท�ำแผนปฏบัิติรำชกำรประจ�ำ

ปีงบประมำณ	2565	โดยมกีำรปฏิบตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเคร่งครดัตำมยทุธศำสตร์ที	่1	ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำต	ิเรือ่ง	

กำรสร้ำงควำมมัน่คงของสถำบนัหลกัของชำติ	 และรักษำควำมมัน่คงภำยในประเทศ	 รวมถึงพนัธกิจด้ำนควำม

ปลอดภัยส�ำหรับองค์พระมหำกษัตริย์	 และพระบรมวงศำนุวงศ์	 และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ 

ควำมมัน่คงของรำชอำณำจกัร
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	 โดยได้ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความ

ส�าคญัของสถาบนัหลกัของชาติ	รณรงค์เสรมิสร้าง		ความรัก

และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยผ่านทาง 

กลไกต่าง	 ๆ	 รวมถึงน้อมน�าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา	 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมถึงแนวทาง 

พระราชด�าริต่าง	 ๆ	 ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 และ 

น�าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน	รวมท้ัง	จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติและ

พระราชกรณียกจิ	และสนับสนุนงานจติอาสาอย่างสม�า่เสมอ	

	 ทัง้นี	้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิด้คัดเลือก	และจัด

ฝึกอบรมก�าลังข้าราชการต�ารวจเป็นจิตอาสาพระราชทาน	

โดยมีผลปฏิบัติสนับสนุนโครงการจิตอาสาในภาพรวม	

จ�าแนกเป็น	สนบัสนนุจติอาสาพฒันา			จ�านวน	50,568	คร้ัง		

สนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจ	 จ�านวน	 14,451	 ครั้ง	 และ

สนบัสนนุจติอาสาภัยพบัิต	ิจ�านวน	18,758	คร้ัง	และผูป้ฏบิตัิ

หน้าทีถ่วายความปลอดภัยในพืน้ท่ี	 (Local	 CAT)	 มหีน้าท่ี

ถวายความปลอดภัย	 และจัดการจราจร	 รวมทั้งให้บริการ	

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีเฝ้ารบัเสดจ็	รวมถงึจดัหา

อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นได้ด้วยความ

เรยีบร้อยเพือ่ให้เกดิความปลอดภยัสงูสุด

สนับสนุนจิตอาสาพัฒนา

สนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจ

สนับสนุนจิตอาสาภัยพิบัติ 

จํานวน 50,568 ครั้ง

จํานวน 14,451 ครั้ง

จํานวน 18,758 ครั้ง
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	 พลต�ารวจเอก	สวัุฒน์		แจ้งยอดสขุ		ผู้บญัชาการต�ารวจแห่งชาติ		พร้อมด้วยคณุรัตนาภรณ์		สีวลีพันธ์	นายกสมาคม

แม่บ้านต�ารวจ	 ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมงานในวันส�าคัญต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 งานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	28	กรกฎาคม	2565		ณ	ท�าเนยีบรัฐบาล	เข้าร่วมพธิี

ท�าบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกุศล	เนือ่งในวนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา	พชัรสธุาพมิลลกัษณ	

พระบรมราชินี	 วางพวงมาลา	 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมิพลอดลุยเดช	มหาราช	บรมนาถบพิตร	13	ตุลาคม	2564	และร่วมพิธที�าบญุตักบาตรถวาย

พระราชกศุล	 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	 90	พรรษา	 12	 สงิหาคม	 2565	 สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์	

พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ณ	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ
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จติอาสา
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	 บนัทึกสัง่การ	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิ ลงวนัที	่ 12	 ม.ค.	 64	 ท้ายหนงัสอื	 สยศ.ตร.	 ด่วนทีส่ดุท่ี	 0007.53/49	 

ลงวนัที	่8	ม.ค.	64	ให้สนับสนนุการด�าเนนิกจิกรรมจติอาสาของศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานของรฐับาล	หรอื

หน่วยราชการอืน่	เช่น	โครงการปลกูป่าและป้องกนัไฟป่า	โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย	COVID	-19	เพ่ือสนบัสนนุอาชพี

ช่วยเหลอืประชาชน	 โครงการซ่อมสร้างเพือ่ชมุชน	 (Fix	 it	 center)	 โครงการราชทัณฑ์ปันสขุ	ท�าความดเีพือ่ชาต	ิ ศาสน์	

กษตัรย์ิ	โครงการพฒันาคูน�้าถนนวิภาวดีรังสิต		โครงการอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร	คลองแม่ข่า	จังหวัดเชียงใหม่	

คลองหนองหาร	จังหวัดสกลนคร	ฯลฯ

66



ผลการด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.64 - ก.ย.65

การดําเนินกิจกรรมจิตอาสา

 “จิตอาสาภัยพิบัติ”
จํานวน 18,758 ครั้ง   

“จิตอาสาเฉพาะกิจ”
จํานวน 14,451 ครั้ง   

“จิตอาสา 904 ไปบรรยาย”
จํานวน 288 ครั้ง 

“จิตอาสาบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์”

จํานวน 50,568 ครั้ง   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

571,041 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

767,626 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
25,268 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1,786,889 คน
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	 โดยเม่ือวนัที	่29	เม.ย.	65	เวลา	13.30	น.	พล.ต.อ.สุวฒัน์	แจ้งยอดสุข	ผบ.ตร.	และ	พล.ต.ท.สุรเชษฐ์	หกัพาล	 

ผูช่้วย	ผบ.ตร.	ประธานทีป่รึกษาสมาคมชาวภูเกต็	ร่วมกบั	สมาคมชาวปักษ์ใต้	ในพระบรมราชปูถมัภ์	และสมาคมชาวภูเก็ต	

จดักิจกรรม	“จติอาสารกัษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกยีรติ”	มผู้ีเข้าร่วมกจิกรรม	ประกอบด้วย	ข้าราชการทหาร	

ต�ารวจ	 พลเรือน	 หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และประชาชน	 จ�านวน	 3,000	 คน	 โดยได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม ้

ป่าชายเลน	จ�านวน	2,500	ต้น,	ปล่อยพันธุ์เต่าตะนุ	จ�านวน	100	ตัว,	ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย	จ�านวน	200,000	ตวั	และ 

เก็บขยะ	ในพืน้ท่ีหาดท่าหลา	ม.2		ต.ป่าคลอก	อ.ถลาง	จ.ภเูก็ต
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ปอ้งกันปราบปราม
การกระท�าความผิด และ
อ�านวยความยุติธรรม
ทางอาญา
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 จากสถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ ่ม)  

หน่วยงาน ท่ัวประเทศ ตัง้แต่วันท่ี 1 ต.ค. 64 ถงึ 31 ส.ค. 65 

จ�านวน 821,142 คดี ลดลงจากปีงบประมาณ 2564  

ร้อยละ 12.24 จ�าแนกเป็น ประเภทควำมผดิฐำนควำมผิด

เกีย่วกบัชวีติ ร่ำงกำย และเพศ รบัแจ้งจ�านวน 13,658 คดี 

ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 13.46 ประเภท

ควำมผิดฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้งจ�านวน 

44,412 คดี ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 12.19 

ประเภทควำมผิดฐำนควำมผิดพิเศษ รับแจ้งจ�านวน 

18,664 คด ีเพิม่ขึน้จากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 10.46 

ประเภทควำมผิดคดีควำมผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหำย จับกุม 

จ�านวน 703,514 คดี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564  

ร้อยละ 18.36  

คดีอาญา
กลุ่มที่  1

คดีอาญา
กลุ่มที่  2

คดีอาญา
กลุ่มที่  3

คดีอาญา
กลุ่มที่  4

ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย และเพศ
• ภำพรวมคดีลดลง

• ผลกำรจับกุมผ่ำนเกณฑ์

ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์

• ภำพรวมคดีลดลง

• ผลกำรจับกุมผ่ำนเกณฑ์

ฐานความผิดพิเศษ
• ภำพรวมคดีเพิ่มขึ้นยกเว้น  

  บช.น. และ ภ.6

• ผลกำรจับกุมผ่ำนเกณฑ์

คดีความผิดที่
รัฐเป็นผู้เสียหาย

• สำมำรถจับกุมได้เพิ่มขึ้น

• ผลกำรจับกุมผ่ำนเกณฑ์

รับแจ้งจํานวน

13,658 คดี 

ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย 

และเพศ

จับกุมจํานวน

703,514 คดี 

คดคีวามผดิทีรั่ฐ
เป็นผู้เสยีหาย 

รับแจ้งจํานวน

44,412 คดี 

ความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์

รับแจ้งจํานวน

18,664 คดี 
ฐานความผิด

พิเศษ

1 ต.ค.64 - 31 ส.ค.65  

สถิติฐานความผิด
คดีอาญา จํานวนรวมทั่วประเทศ

821,142 คดี 
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12

สถิติคดีอำญำ 4 กลุ่ม ตั้งแต่ 1ต.ค.64-31 ส.ค. 65 (11 เดือน)

13,658
13,034

รับแจ้ง (คดี)
จับกุม (คดี) 13,575

703,514

18,664

รับแจ้ง (คดี)

จับกุม (คดี)

จับกุม (คดี)

38,671

44,412

รับแจ้ง (คดี)

จับกุม (คดี)

ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย และเพศ

ฐานความผิดพิเศษความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์

คดีความผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย 

ผลปฎิบัติ (%)

95.43 %

ผลปฎิบัติ (%) ผลปฎิบัติ (%) ผลปฎิบัติ

87.07 % 72.73 %

จับกุม
742,707 คน
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จดัตั้งศูนย์ปราบปราบ
อาชญากรรมพิเศษขึ้น 
ทั้งหมด 19 ศูนย์
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1.

9.

5.

13.

3.

11.

7.

15.

18.

2.

10.

6.

14.

17.

4.

12.

8.

16.

19.

ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.)

ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) 

ศูนย์ปราบปรามการกระท�าผิดความผิดเกี่ยวกับน�้ามันเชื่อเพลิง (ศนม.ตร.) 

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) 

ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตร.) 

ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ท�าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.) 

ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.) 

ศนูย์พทิกัษ์เดก็ สตร ีครอบครวั ป้องกนัปราบปรามการค้ามนษุย์และภาคประมง (ศพดส.ตร.)

ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.) 

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) 

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.) 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.) 

ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) 

ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.) 

ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.) 

ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง (ศปชก.ตร.) 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.) 

ศูนย์บริหารงานสอบสวน (ศส.ตร.) 

ศูนย์ปฏิบัติการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน จึงได้จัดตั้งศูนย์อาชญากรรมพิเศษ ตามอํานาจหน้าที่ให้ 
เหมาะสม เพื่อรองรับอาชญากรรมยุคใหม่ในปัจจุบันท่ีมีรูปแบบของ
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จํานวน 19 ศูนย์ ดังนี้
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 ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ก�าชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนด�าเนินการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ทั้ง 19 ศูนย์

อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเป็นการปราบปรามเหล่าผู้กระท�าความผิด

อกีส่วนหนึง่ โดยในปีทีผ่่านมา ศนูย์ฯ มผีลการด�าเนนิงานท่ีชดัเจน สามารถสนบัสนนุการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 

รวมถึงการจับกุมคดีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 •  ศูนย์ปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศปอส.ตร.) น�าโดย พล.ต.อ.ด�ารงศักดิ์    

กติตปิระภสัร์  รอง ผบ.ตร./ ผอ.ศปอส.ตร. ได้ด�าเนนิการผลติสือ่ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันตนเอง

และคนในครอบครัวให้กับประชาชนให้มากที่สุด โดยผ่านช่องทาง Line Chat, Facebook, Youtube, Instagram, 

Tiktok, Website, POLICE TV ตลอดจนจดัท�าโครงการและเดินสายให้ความรู้วธิกีารป้องกนัอาชญากรรม และประสาน

ความร่วมมอืไปยงักระทรวงมหาดไทย เพือ่ให้ช่วยเผยแพร่การประชาสมัพนัธ์สือ่ความรูไ้ปยงัหน่วยงานในสงักัดทัว่ประเทศ 

ตลอดจนก�าหนดแนวทางสร้างภาคเีครอืข่ายป้องกนัภยัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีเพ่ือสร้างแนวร่วมจากภาคประชาชน

ในการร่วมให้ความรู้กันเอง (อาสา Cyber Vaccinated) โดยผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้ทราบว่า หากมีการ

ประชาสัมพันธ์ยิ่งมากขึ้นเท่าไร  คดีในการรับแจ้งความก็จะยิ่งลดลง 
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 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกัน

ปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์และภำคประมง (ศพดส.ตร.) 
น�าโดย พล.ต.อ.รอย  องิคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./ ผอ.ศพดส.ตร. 

ได้ประสานความร่วมมือกบัประเทศกมัพชูา โดยการจดัการ

ประชุมหารือระดับทวิภาคี ภายใต้การสนับสนุนจาก

โครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 

จนกระทัง่เจ้าหน้าทีต่�ารวจและหน่วยงานสงัคมสงเคราะห์ที่

เกีย่วข้องของทัง้สองประเทศสามารถร่วมกันช่วยเหลอืเหยือ่

คนไทยถูกหลอกลวงให้ไปท�างานผิดกฎหมายในประเทศ

กมัพชูาได้ และยงัประสานความร่วมมอืเพือ่ช่วยเหลอืคนไทย

อย่างต่อเนือ่งจนถงึขณะนี้

 • ศูนย์ป ้องกันปรำบปรำมกำรกระท�ำ 

ควำมผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.)  
น�าโดย พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผบ.ตร./ผอ.ศปน.ตร.   

ผูอ้�านวยการศนูย์ฯ ได้สัง่การไปยงักองบังคบัการปราบปราม

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

(บก.ปอศ.) และ ศนูย์ป้องกันปราบปรามการกระท�าความผดิ

เกีย่วกบัหนีน้อกระบบ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ(ศปน.ตร.)  

และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เร่งท�าการสืบสวน

สอบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับหนี้

นอกระบบ รวมถึงนายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายอย่าง

จรงิจงัต่อเนือ่งเดด็ขาด เพือ่ให้ได้ผลการปฏบิติัเป็นรูปธรรม 

เช่น การจับกุมนายทุนเงินกู้รายหนึ่ง ปล่อยเงินกู้เกินกว่าที่

ก�าหนดร้อยละ 912.5 ต่อปี ซึ่งผู ้เสียหายไม่สามารถ 

จ ่ายดอกเบ้ียให ้ได ้  และมีพฤติกรรมส ่งคนมาข ่มขู ่  

หากผดินดัช�าระหนีจ้ะท�าร้ายร่ายกายถงึบ้าน และถ่ายคลิป

ประจาน ท�าให้ผู้เสียหายอับอายอย่างมาก    
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
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IOS

 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและสถานการณ์โลกในปัจจบุนัทีม่กีารสือ่สารและใช้งานระบบอนิเทอร์เนต็เป็นหลกั โดยสิง่แรกทีต้่องปรบัปรงุ  คือ 

จากเดิมเป็นสถาบันที่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนการสอน เปล่ียนมาเน้นในเร่ืองการวิจัยเชิงประยุกต์มากขึ้น 

การสร้างรปูแบบนวตักรรม โดยด�าเนนิการปรบัปรุงหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นการเรยีนการสอนด้านวชิาชพีต�ารวจ การสอบแบบ 

Module ที่จะน�ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร

 ปัจจบุนั โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ จดัท�าโครงการ POLICE INNOPOLIS หรอืเมอืงแห่งนวตักรรมของต�ารวจ โดย

จะใช้โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ เป็นต้นแบบในการทดลองใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ภายในประกอบด้วย Smart Classroom, 

Interactive Museum of Crimes, Smart Library และศูนย์นวตักรรมด้านความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์และการพสิจูน์

ทางดิจิทัล (Innovation Center in Cyber security and Digital Forensics) เพื่อเป็นต้นแบบการทดลองนวัตกรรม

ต่าง ๆ 

 ➊ Smart Classroom
 โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะส�าหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา

ห้องเรียนและระบบโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะท�าให้เกิดระบบ Learning Management 

System (LMS) คือ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่ส�าคัญส�าหรับผู้สอน 

ผู้เรียน แลผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการข้อมูลบทเรียน ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา 

ระบบจัดการเครื่องมือ วัดผลการเรียนรู้ ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน ฯลฯ

 ➋ Interactive Museum of Crimes 
 โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจได้จดัท�า “โครงการพัฒนาพิพิธภณัฑ์ศนูย์การเรียนรู้ทางด้านอาชญากรรม (Interactive 

Museum of Crimes)” ในรปูแบบ Interactive ทีม่กีารน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในเรือ่งเทคนคิการน�าเสนอท่ีมีความทันสมัย 

ทั้งข้อความ ภาพ เสียง และกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การจัดแสดงวัตถุที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่น่าดึงดูด เพื่อเป็นการ

สร้างแรงจงูใจให้ผูเ้ข้าชมหนัมาสนใจศกึษา ท�าให้เกดิการเรยีนรูผ่้านบรรยากาศทีส่มจริง พพิธิภัณฑ์มคีวามน่าสนใจมากขึน้ 

ตลอดจนการสร้างความผูกพัน ความใกล้ชิดกับชุมชน โดยการน�าเสนอตัวอย่างคดีที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้ม ี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ไม่ให้เกิดในแต่ละรูปแบบ และเพื่อให้ประชาชนทุกคนอยู่ในสังคมอย่าง

ปลอดภัยและมีความสุข

 ➌ Smart Library
 โครงการพฒันาห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์ ทีเ่น้นการให้บริการด้วยเทคโนโลยผ่ีานระบบออนไลน์ เพือ่ความสะดวก

ในการจัดเกบ็ข้อมลูและตรวจสอบการเข้าใช้บรกิาร ซึง่เชือ่มโยงกบัการใช้บตัรประจ�าตวันกัเรยีนนายร้อยต�ารวจเพยีงใบเดยีว

ก็สามารถเข้า-ออก ห้องสมุดได้อัตโนมัติ และยังสามารถใช้ Smart Phone เพ่ือสแกน QR code ในการเข้า-ออก 

ห้องสมุดได้ด้วย

• การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ให้มีความ  
   พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง และการจัดตัง้ศนูย์ Digital Forensic   
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 ➍ ศนูย์นวตักรรมด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และกำรตรวจพสิจูน์ทำงดจิทิลั (Innovation 

Center in Cybersecurity and Digital Forensic) ได้จัดต้ังขึน้ ณ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ อยูร่ะหว่างขอรบั

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง

ด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และการตรวจพิสูจน์ทางดิจิทลั ให้กบัข้าราชการต�ารวจ เจ้าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมายทัง้

ไทย และนานาชาติ

  2) เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างนวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการตรวจพิสูจน์ทางดิจิทัลในวิชาชีพต�ารวจ

 โครงสร้างของศูนย์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก โดยยึดตามแบบของโครงสร้าง FBI Training Academy ได้แก่ 

  1) ส่วนความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ท่ีประกอบไปด้วยห้องปฏบิติัการทางความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

เชิงรุก (Red Team) และห้องปฏิบัติการทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิง (Blue Team)

  2) ส่วนของการตรวจพิสูจน์ทางดิจิทัล ที่ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการส่วนรับวัตถุพยานหลักฐาน 

ส่วนตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์วัตถุพยานหลักฐาน และส่วนการจัดเก็บวัตถุพยานหลักฐาน

  3) ส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับต�ารวจ ที่ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการทางอากาศยานไร้คนขับ 

ห้องปฏิบัติการทางไอโอที และห้องปฏิบัติการทางปัญญาประดิษฐ์

  4) ส่วนของห้องฝึกอบรม ประกอบไปด้วยห้องฝึกปฏิบัติการทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ 

การตรวจพิสูจน์ทางดิจิทัล

ประตูตรวจจับสัญญำณและอ่ำนรหัส  

RFID TAG (Sensor Gate)

กำรดำวน์โหลดและใช้งำนแอพลิเคชั่น ALIST OPAC เพื่อใช้ในกำรสืบค้นหนังสือ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
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 ฝึกอบรมต�ารวจทกุสายงานให้มีความรู้ และน�าเทคโนโลยมีาช่วยในการท�างาน ได้แก่ สายงานสอบสวน จ�านวน 

5 รุ่น รวม 300 คน หลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่นพิเศษ 5G จ�านวน 42 คน สายงานป้องกันปราบปราม ระดับสารวัตร

ถึงรองผู้ก�ากับการ จ�านวน 5 รุ่น รวม 250 คน 

 ➊ โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนยุทธวิธีต�ำรวจแก่ผู้ปฏิบัติงำนสำยงำนสืบสวน

ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ประจ�ำปีงบประมำณ 2565 จ�ำนวน 5 รุ่น รวม 300 คน
 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดทางอาญารักษาความสงบ

เรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้

เป็นอ�านาจหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจหรือส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ นโยบายการบริหารราชการส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ประจ�าปีงบประมาณ 2565 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่

น�าสมัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยมุ่งเน้นการท�างานเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส และมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลาง

 คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อ 24 ต.ค. 64 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (RTP : HRD blue print) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ 

มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในองค์การ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกด้าน ตอบสนองการเติบโต และ

การเปลีย่นแปลงขององค์การในอนาคต เป็นการพฒันาองค์การอย่างยัง่ยนื สอดคล้องกบัการจดัสรรงบประมาณ เพือ่ให้

สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ข้าราชการต�ารวจเพื่อการพัฒนา ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นดังกล่าว จึงให้กองบัญชาการศึกษา  

โดยศนูย์ฝึกยทุธวธิตี�ารวจกลาง จดัท�าโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธภิาพด้านยทุธวธีิต�ารวจแก่ผู้ปฏบิติังานสายสบืสวน 

ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิประจ�าปีงบประมาณ 2565 ฝึกอบรมให้กับข้าราชต�ารวจในระดบัรองสารวตัรและผู้บังคับหมู่ 

ผูป้ฏิบตังิานสายงานสบืสวน เพือ่พฒันาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน เข้าใจกฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาทางยุทธวิธีต�ารวจที่สามารถน�าไปปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ฝึกอบรมตํารวจทุกสายงานให้มีความรู้ และนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางาน
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 ผลกำรด�ำเนินกำร

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านยุทธวิธีต�ารวจในการปฏิบัติงานด้านสืบสวนเพิ่มขึ้น 

สามารถน�ามาวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก�าหนดได้อย่างเป็นระบบ การปฏิบัติหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

300 คน ผ่านการฝึกอบรม 300 คน คิดเป็นร้อยละ 100)    
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 ผลกำรด�ำเนินกำร

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจใน

การใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ 

รวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามสืบสวนการ 

กระท�าผิดต่างๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ 

(Cybercrime) หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้

อย่างถกูต้องตามหลกักฎหมายและมปีระสทิธภิาพ

 • ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ

ประเมินผล 4.76 อยู่ในระดับดีมาก (ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 42 คน ผ่านการฝึกอบรบ 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100)

  ➋ โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอำญำ รุ่นพิเศษ 5G จ�ำนวน 42 คน
 สถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคสังคมดิจิทัล ชีวิตประจ�าวันของผู้คนในสังคมได้เปลี่ยนผ่านการท�าธุรกรรม

แบบเดมิเป็นการท�าธรุกรรมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Business) ใช้ระบบสือ่สารข้อมลูคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ 

(IT) เข้ามาอ�านวยความสะดวกในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ ความเจริญทางเทคโนโลยแีม้ว่าจะส่งผลให้มคีวามสะดวกสบาย

ต่อการด�าเนนิชวีตินัน้ มกัจะมปัีญหาด้านการก่อและเกดิปัญหาด้านอาชญากรรมและสาธารณภยัต่างๆ ควบคูก่นัไปอย่าง

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามไปด้วยพัฒนาการของรูปแบบการเกิด

อาชญากรรมมีความซับซ้อนหลากหลาย การก่ออาชญากรรมไซเบอร์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถท�าได้ง่ายมาก เพราะผู้กระท�า

ผิดสามารถหลบเลี่ยง หลบซ่อนได้ง่าย ในขณะที่การติดตามจับกุมผู้กระท�าผิดนั้นยังท�าได้ยากและซับซ้อน

 ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ คือ การมุ่งเน้นการสร้างองค์กรต�ารวจให้เป็น 

“องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่น�าสมัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” เป็นการเน้นย�้าการท�าคดี

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการกระท�าความผดิทางไซเบอร์ หรือโซเชียลมีเดีย เพราะจากการด�าเนินคดีในปีท่ีผ่านมา ตัวเลขการกระท�า 

ความผิดทางไซเบอร์มีสถิติท่ีเพ่ิมข้ึนมาก ดังนั้น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในฐานะท่ีเป็นองค์กรที่มีภารกิจส�าคัญในการ

บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงต้องเตรียมบุคลากรให้เท่าทันกับรูปแบบอาชญากรรม

ใหม่ๆ โดยเฉพาะ การสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และการรวบรวมพยานหลักฐานของการกระท�าความผิด เพื่อน�าตัวผู้

กระท�าความผิดมาลงโทษ ท�าให้สังคมเกิดความสงบสุข ทว่าในปัจจุบัน ข้าราชการต�ารวจฝ่ายสืบสวนระดับปฏิบัติการมี

จ�านวนไม่เพียงพอต่ออาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น และมีรูปแบบการกระท�าความผิดที่ซับซ้อนและทวีความรุนแรง ท�าให้

ต้องมกีารเรยีนรูด้้านเทคโนโลยกีารสืบสวน ท่ีทนัสมยั เพือ่ให้เท่าทนัต่ออาชญากร ตลอดจนการปลกูฝังคุณธรรมอุดมการณ์ 

จิตวิญญาณ และการอุทิศตนของข้าราชการต�ารวจฝ่ายสืบสวนให้เพิ่มมากขึ้น

 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจฝ่ายสืบสวนอย่างมืออาชีพท�าให้ประชาชนเกิด

ความศรัทธา มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรต�ารวจ และให้เท่าทันกับสังคมยุค 5G กองบัญชาการศึกษา จึงได้จัดท�าโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G ให้กับข้าราชการต�ารวจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานสืบสวนของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต ิเพือ่ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจและสามารถปฏบิติัหน้าทีใ่นการสืบสวนอย่างมปีระสิทธภิาพได้อย่างแท้จรงิ
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 ผลกำรด�ำเนินกำร

 • ผู้เข้าการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจใน

การปฏิบตังิานด้านป้องกนัปราบปราม ท�าให้การปฏบิติังาน

ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 250 คน ผ่านการฝึกอบรม 246 คน 

คิดเป็นร้อยละ 98.4)

  ➌ โครงกำรฝึกอบรมพฒันำประสิทธภิำพผูป้ฏบัิติงำนป้องกนัปรำบปรำบของส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำติประจ�ำปีงบประมำณ 2565 จ�ำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 250 คน
 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดทางอาญา รักษาความสงบ

เรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้

เป็นอ�านาจหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจหรือส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ นโยบายการบริหารราชการส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ประจ�าปีงบประมาณ 2565 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่

น�าสมัยในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยมุ่งเน้นการท�างานเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส และมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลาง

 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นดังกล่าว จึงให้ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต�ารวจกลาง

กองบญัชาการศกึษา จดัท�าโครงการฝึกอบรมพฒันาประสทิธภิาพผูป้ฏบิตังิานสายงานป้องกันปราบปรามของส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมายและ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งทางยุทธวิธีต�ารวจที่สามารถน�าไปปฏิบัติใช้ในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และน�าเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาพัฒนาทางยุทธวิธีต�ารวจให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้
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 หลักสูตร FBI National Academy เป็นหลักสูตร

ระดับ Professional ของหน่วยงาน FBI สถานที่ฝึกอบรม

ตัง้อยูท่ี่ เมอืงควอนตโิก รฐัเวอร์จเินีย สหรฐัอเมริกา ใช้เวลา

ฝึกอบรมประมาณ 10 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ประมาณ 250 คนต่อรุ่น โดยจัดปีละ 4 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึก

อบรมประกอบไปด้วยผู ้รักษากฎหมายระดับผู ้น�าและ 

ผู ้บริหารจากสหรัฐอเมริกาและผู ้รักษากฎหมายกว่า  

150 ประเทศท่ัวโลก โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างมาตรฐาน 

พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือในการท�างาน

ระหว่างผู้รักษากฎหมายทั่วโลก 

          ส�าหรับประเทศไทย นับได้ว่าเป็นประเทศที่ส่ง 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากที่สุด 

แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ย

ปีละ 3 รุ่น และมีผู้ส�าเร็จการศึกษามากกว่า 100 นาย  

ปัจจุบนั ผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมได้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญัต่าง ๆ  

มากมาย และได้น�าองค์ความรูม้าใช้ในการพฒันาหน่วยงานได้

• หลักสูตร FBI National Academy

ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็น

สมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงค์

ส�าคัญในการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างองค์การ

สมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ตลอดจนองค์การต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้และ

ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสมาชกิสมาคม

นักเรียนเก่า FBI-NA ท้ังในประเทศและในภูมิภาคต่าง ๆ 

ทั่วโลก ตลอดจนประสานงานให้เกิดผลที่น�าไปสู ่การ 

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และน�าความสงบสุข 

มาสู่สังคมไทย

 ทั้งนี้ ในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2565 

สมาคมนักเรียนเก่าเอฟบีไอ-เอ็นเอ (FBI-NA) แห่ง

ประเทศไทย  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 65 มีมติเลือกท่ำน 

พลต�ำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชำกำรต�ำรวจ

แห่งชำติ ในฐำนะนักเรียน FBI รุ่นที่ 206 เป็นนำยก 

สมำคมฯ
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 ส�านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�าประเทศไทย ให้การ

สนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการต�ารวจไทย โดยจัดอบรมให้ข้าราชการต�ารวจไทย ดังนี้

 ➊ ฝึกอบรมหลักสูตรกำรสืบสวนสอบสวนกรณีกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกเด็ก ภำยใต้หลัก

กำรค�ำนึงถึงผู้เสียหำยเป็นศูนย์กลำง (Victim Centered Approached to Child Exploitation 

Investigations) ให้ข้าราชการต�ารวจในสังกัด กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการต�ารวจนครบาล  

และ ศนูย์พทิกัษ์เดก็ สตร ีครอบครวั ป้องกนัปราบปรามการค้ามนษุย์ และภาคประมง ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิระหว่าง

วันที่ 22 – 23 มิ.ย. 65  ณ โรงแรมดิแอทธินี โฮเต็ล 

 หัวข้อกำรฝึกอบรม 

  1.1 ภาพรวมหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเหยื่อของส�านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา  

(FBI’s Victim Services Division)

  1.2 แนวทางการปฏิบัติในการด�าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยค�านึงถึงผลกระทบของสภาพทางจิตใจ 

(Trauma Informed)

  1.3 ความท้าทายในการด�าเนินการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์

  1.4 ความส�าคัญและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

  1.5 แนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงนิติวิทยาศาสตร์

  1.6 เทคนิคการสัมภาษณ์เหยื่อล่วงละเมิดทางเพศ

  1.7 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาพทางจิตใจของเหยื่อที่เป็นเด็ก

  1.8 การหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย: กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ จากเด็กของ

สหรัฐอเมริกา และการน�าเสนอของผู้แทนแต่ละประเทศ ประมาณ 5 – 10 นาที เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความ

ท้าทายต่าง ๆ ที่ประสบในประเทศของตน

• สาํนกังานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมรกิา (FBI) สถานเอกอคัรทตูสหรฐัอเมรกิา 
ประจาํประเทศไทย 
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 ➋ ฝึกอบรม หลกัสตูรกำรสบืสวนสอบสวนกรณกีำรแสวงหำผลประโยชน์จำกเดก็ (Introduction 

to Child Sexual Exploitation Investigations) ให้ข้าราชการต�ารวจไทย จ�านวน 5 นาย ระหว่างวันที่  

15 – 16 ก.ย. 64 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที ่

ผูป้ฏิบตังิานด้านการสบืสวนสอบสวนคดต่ีาง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบัการแสวงหาผลประโยชน์จากเดก็ โดยจะมวีทิยากรซึง่เป็น

เจ้าหน้าท่ีสืบสวนและผู้เชี่ยวชาญจากส�านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สอน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน อัยการ และผู้พิพากษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาและฅ

ราชอาณาจักรไทย

 หัวข้อกำรฝึกอบรม 

  2.1 การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในรูปแบบออนไลน์ (Online Child Sexual Exploitation)

  2.2 การรวบรวมพยานหลักฐานในการการสืบสวนสอบสวนคดีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก  

(Evidence Collection in Child Sexual Exploitation Investigations)

  2.3 การสอบสวนเด็ก/วัยรุ ่น ในเชิง

นิตวิิทยาศาสตร์ (Child/Adolescent Forensic Interviewing)

  2.4 การสอบสวนเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อจาก

การแสวงหาผลประโยชน์ (Interviewing a Child Sexual 

Exploitation Subject)

  2.5 ความส�าคญัและการใช้ทมีสหวชิาชพี

อย่างมีประสิทธิภาพ (Importance and effective use 

of a Multi-Disciplinary Team (MDT)
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• จัดทดสอบความรู้วัดมาตรฐานวิชาชีพในทุก ๆ ด้าน

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หรือ 

Royal Thai Police HRD Blueprint ส�าหรบัใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรพัยากรบคุคลของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  

ทีเ่ป็นระบบครอบคลมุข้าราชการต�ารวจทกุระดบัต�าแหน่งและทกุสายงานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ข้าราชการต�ารวจได้รบัการ

พฒันาความรู ้ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัตงิานทีท่นัสมยั ทนัต่อสถานการณ์ และอาชญากรรมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 

สอดคล้องกับการจดัสรรงบประมาณ รวมทัง้มกีารพฒันามติิต่างๆ อย่างสมดุล ทัง้ความรูค้วามสามารถ ศกัยภาพ และ

สมรรถนะทางร่างกายจติใจ ซึง่จะเกดิประโยชน์ต่อประชาชนคอื การทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจมสีมรรถนะ ประชาชนจะได้รบัการ

บรกิารทีมี่คณุภาพ ได้รบัความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ  โดยจดัให้มกีารทดสอบความรูค้วามสามารถด้านวชิาชีพต�ารวจ

และความรูท้างกฎหมาย ในด้านต่าง ๆ เพือ่ให้ปฏบัิตหิน้าทีใ่นสายงานทีรั่บผดิชอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันี้

 ➊ กำรทดสอบควำมรู้สำยป้องกันปรำบปรำม มีผู้เข้ำรับกำรทดสอบ จ�ำนวน 98,263 นำย 
 • ผู้ผ่านการทดสอบ จ�านวน 93,769 นาย คิดเป็นร้อยละ 95.43  

 • ผู้ไม่ผ่านการทดสอบ จ�านวน 4,492 นาย คิดเป็นร้อยละ 4.57   

 ทั้งนี้ ผู้สอบไม่ผ่าน ให้แต่ละกองบังคับการหรือต�ารวจภูธรจังหวัด จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สอบไม่ผ่านเป็นเวลา  

3 วัน และทดสอบอีกครั้ง ซึ่งมีแนวข้อสอบประมาณ 300 ข้อ ได้ลงไว้ในแอปพลิเคชันแทนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ   

ได้ศึกษาและทบทวน

 ➋ กำรทดสอบควำมรู้สำยงำนสอบสวน โดยศูนย์บริหำรงำนสอบสวน (ศส.ตร.) มีข้ำรำชกำร

ต�ำรวจ จ�ำนวน 17 หน่วย โดยมีผู้ผ่ำนกำรทดสอบ รวมทั้งสิ้น 3,851 นำย ดังนี้

 แบ่งเป็น หัวหน้าสถานี 1,684 นาย และทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน 2,167 นาย ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 (27 ก.พ. 65) หัวหน้าสถานี สอบผ่าน 720 นาย 

                               ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน สอบผ่าน 534 นาย

 • ครั้งที่ 2 (29 พ.ค. 65) หัวหน้าสถานี สอบผ่าน 964 นาย  

                             ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน สอบผ่าน 1,533 นาย

 • ครั้งที่ 3 (21 ส.ค. 65) หัวหน้าสถานี สอบผ่าน 977 นาย  

                             ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน สอบผ่าน 2,230 นาย

 ทัง้นี ้ผูส้อบไม่ผ่าน ผู้ไม่ท�าแบบทดสอบ ให้สถานตี�ารวจนครบาล/สถานตี�ารวจภธูร หรือกองบงัคบัการนครบาล/

ต�ารวจภูธรจังหวัด/ส�านักงานสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน จัดอบรมเนื้อหาและเข้าทดสอบเพิ่มเติม

 ➌ กำรทดสอบควำมรู้สำยจรำจร เป็นการพัฒนาการใช้งานออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช�าระ 

ค่าปรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีการทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรทั่วประเทศ จ�านวน 3 ครั้ง มีผู้สอบผ่าน

ทั้งหมด จ�านวน 19,360 นาย ดังนี้

 • รอบที่ 1 (13 มิ.ย. 64) 

  ผู้มีสิทธิ์สอบ จ�านวน 18,559 คน สอบผ่าน จ�านวน 7,761 คน (ร้อยละ 41.81) 

            สอบไม่ผ่าน 0,798 คน (ร้อยละ 58.19) 
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 • รอบที่ 2 (28 ต.ค. 64)

  ผู้มีสิทธิ์สอบ จ�านวน 11,134 คน สอบผ่าน จ�านวน 4,735 คน (ร้อยละ 42.57) 

           สอบไม่ผ่าน จ�านวน 6,399 คน  (ร้อยละ 57.43)

 • รอบที่ 3 (19 มี.ค. 65)

  ผู้มีสิทธิ์สอบ จ�านวน 7,752 คน  สอบผ่าน จ�านวน 6,864 คน (ร้อยละ 89.48) 

      สอบไม่ผ่าน จ�านวน 342 คน (ร้อยละ 4.46)  

 ทั้งนี้ ผู้สอบไม่ผ่าน ให้ทุกกองบัญชาการ/ต�ารวจภูธรจังหวัด ก�าชับให้สถานีต�ารวจในสังกัด จัดทบทวนความรู้

และจัดทดสอบภายในหน่วย (Pre-test) เพื่อเตรียมความพร้อมตามแนวข้อสอบใหม่ โดยสามารถศึกษาปัญหาข้อสอบ

พร้อมเฉลย (จ�านวน 500 ข้อ) ได้จากเว็บไซต์กองบัญชาการศึกษา www.edupol.org  และแอปพลิเคชันแทนใจ

 ➍ กำรทดสอบควำมรู้สำยอ�ำนวยกำร เพื่อพัฒนาข้าราชการต�ารวจสายงานอ�านวยการ ทบทวนความรู้

และเสรมิทกัษะในการปฏิบตังิาน โดยผูเ้ข้ารบัการทดสอบ ได้แก่ ข้าราชการต�ารวจทีด่�ารงต�าแหน่งสายงานอ�านวยการและ

สนบัสนนุ (ไม่รวมสายงานเทคนคิและนกัเรียนต�ารวจ) รวมถงึข้าราชการต�ารวจสายงานอืน่ท่ีได้รบัค�าสัง่ให้มาปฏบิตังิาน

อ�านวยการตัง้แต่ระดบัรองผูก้�ากบัการลงมาทุกนาย โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 วนั ระหว่างวนัท่ี 15 - 16 ก.ย. 65 
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีภารกิจส�าคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ

ข้าราชการต�ารวจทุกคน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และความช�านาญในยุทธวิธีต�ารวจ  

รวมทัง้เทคโนโลยท่ีีใช้ในงานป้องกนัปราบปราม และสามารถปฏิบติัหน้าทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั ดังนัน้ ส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ จึงได้จัดท�า “โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ ปี 2564 – 2565”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาข้าราชการต�ารวจผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม 

ให้มคีวามรูแ้ละความช�านาญในยทุธวธีิต�ารวจ รวมทัง้เทคโนโลยีทีใ่ช้ในงานป้องกนัปราบปราม และสามารถปฏบิตัหิน้าที่

เป็นมาตรฐานเดียวกัน

• ปรับการฝึกยุทธวิธีตํารวจ
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 ปีงบประมาณ 2564  

 ➊ ฝึกอบรมฯ จ�ำนวน 5 รุ่น ระดับ สำรวัตร - ผู้บังคับหมู่ รายละเอียด ดังนี้

 • รุ่นที่ 1 ระหว่าง 13 – 18 พ.ย. 63 

     หน่วยกองบญัชาการต�ารวจนครบาล, ภาค1, 2, 7, ศนูย์ฝึกอบรมต�ารวจกลาง   จ�านวน 60 คน

 • รุ่นที่ 2 ระหว่าง 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63 

   หน่วยภาค3, 4, 5, กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง , ท่องเที่ยว    จ�านวน 60 คน

 • รุ่นที่ 3 ระหว่าง 13 – 18 ธ.ค. 63

   หน่วยภาค6, 8, 9, กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ    จ�านวน 60 คน

 • รุ่นที่ 4 ระหว่าง 6 – 11 ก.พ. 64 

   หน่วยกองบัญชาการต�ารวจนครบาล, ภาค1, 2      จ�านวน 60 คน

 • รุ่นที่ 5 ระหว่าง 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64 

   หน่วยศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจกลาง, ศูนย์ฝึกอบรมภาค1 – 9, โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ จ�านวน 66 คน

    รวมทั้งสิ้น              306 คน

 ➋ เนื้อหำที่ใช้ฝึกอบรม 

  2.1 ระดับการใช้ก�าลัง

   2.1.1 หลักการวิธีและการใช้ก�าลัง

   2.1.2 การควบคุมบุคคลด้วยมือเปล่า และการควบคุมบุคคลโดยใช้อุปกรณ์

  2.2 การตั้งด่าน การตรวจค้น การจับกุม

  2.3 ฝึกภาคปฏิบัติ การตัดสินใจใช้ก�าลังในสถานการณ์จ�าลอง การใช้ Simulator และการใช้อาวุธปืน

ประจ�ากาย และออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์/รถยนต์ ในพื้นที่

  2.4 เทคโนโลยีส�าหรับงานป้องกันปราบปราม

  2.5 กฎหมายในงานต�ารวจ : Community policing ความเชื่อมั่น ความใกล้ชิด และการท�างานร่วม

กับประชาชน
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 ปีงบประมาณ 2565   

 ➊ ฝึกอบรมฯ จ�ำนวน 5 รุ่น ระดับ รอง ผู้ก�ำกับกำรป้องกันปรำบปรำม - สำรวัตรป้องกันปรำบปรำม  

รายละเอียด ดังนี้

 •  รุ่นที่ 1 ระหว่าง 6 – 10 ก.พ. 65 หน่วย ภาค3 – 4    จ�านวน 50 คน

 • รุ่นที่ 2 ระหว่าง 13 - 17 ก.พ. 65 หน่วย ภาค5 – 6    จ�านวน 50 คน

 • รุ่นที่ 3 ระหว่าง 6 – 10 มี.ค. 65  หน่วย ภาค8 – 9    จ�านวน 46 คน

 • รุ่นที่ 4 ระหว่าง 13 – 17 มี.ค. 65 

   หน่วยกองบัญชาการต�ารวจนครบาล, ภาค1     จ�านวน 50 คน

 • รุ่นที่ 5 ระหว่าง 20 – 24 มี.ค. 65 หน่วย ภาค2, 7    จ�านวน 50 คน

 รวมทั้งสิ้น           246 คน

 ➋ เนื้อหำที่ใช้ฝึกอบรม 

  2.1 การบริหารงานสายตรวจ ภารกิจหน้าที่ของสายตรวจ

  2.2 แนะน�า สาธติ อปุกรณ์สายตรวจ ได้แก่ อุปกรณ์ประจ�ากาย อปุกรณ์ประจ�ารถจกัรยานยนต์ อปุกรณ์

ประจ�ารถยนต์ อุปกรณ์ประจ�าหน่วย

  2.3 การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า Taser/สถานการณ์จ�าลอง

  2.4 ระดับการใช้ก�าลังของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

   2.4.1 การปรากฏตัวของต�ารวจ

   2.4.2 การใช้ค�าสั่งด้วยวาจา

   2.4.3 การใช้เทคนิคควบคุมด้วยกายภาพ

   2.4.4 การใช้เทคนิคตอบโต้อย่างรุนแรง

   2.4.5 การใช้อาวุธที่ไม่ถึงตาย

   2.4.6 การใช้ก�าลังขั้นเด็ดขาดหรืออาวุธปืน

  2.5 การปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี

  2.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสายงานป้องกันปราบปราม

  2.7 การบริหารเหตุการณ์ (Sop)

   2.7.1 การระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง/เหตุทะเลาะวิวาท/นักเรียนตีกัน

   2.7.2 การตั้งจุดตรวจ

   2.7.3 การท�างานรูปแบบคู่สายตรวจ

  2.8 กรณีการกราดยิง (Active shooter) 

  2.9 การป้องกันอาชญากรรมด้วยเทคโนโลยี (Smart safety zone) และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

ปราบปรามโดยเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber village)
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 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมี

หนงัสอืแจ้งส่วนราชการเพือ่ทราบหลกัเกณฑ์และแนวทาง

ขอรับการสนับสนุนทุน (ตามจ�านวน สาขาวิชา และ 

ประเทศ) ส�านกังานก�าลงัพลด�าเนนิการประชาสัมพันธ์และ

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ

ต�ารวจที่ขอรับการสนับสนุนทุนตามจ�านวนที่ส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก�าหนด  โดยทุนรัฐบาล

ทีจั่ดสรรจากงบประมาณแผ่นดนิ ส�าหรบัผูท้ีม่คีวามรูค้วาม

สามารถในการเดนิทางไปเรยีนต่อต่างประเทศ และเป็นทนุ

ที่มีข้อผูกมัด ผู้รับทุนต้องกลับมาชดใช้ทุนหลังเรียนจบ

• ข้าราชการตํารวจที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล   

 ผลกำรด�ำเนินกำร :

 สรุปการจัดสรรทุน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประจ�าปีงบประมาณ 2566 จ�านวน 5 ทุน ดังนี้

 ➊ ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก  หน่วยที่ได้รับจัดสรรคือ ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ สาขาวิชา Forensic 

Psychology

 ➋ ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หน่วยที่ได้รับจัดสรรคือ กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง สาขาวิชา  

International Security Studies, Criminal Psychology

 ➌ ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หน่วยที่ได้รับจัดสรรคือ ภาค1 สาขาวิชา Cultural Criminology

 ➍ ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หน่วยที่ได้รับจัดสรรคือ ส�านักงานก�าลังพล สาขาวิชา Data Analytic and 

Human Resource Management   

 ➎ ทุนฝึกอบรม หน่วย โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ สาขา Cyber Security  
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 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจได้พัฒนาระบบการวัด Attitude Test ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตรเพื่อใช้ในการสอบเข้า เป็นนักเรียนนายร้อยต�ารวจ และนักเรียนนายสิบ โดยได้เร่ิมทดลองใช้ในการสอบ 

นักเรียนนายร้อยต�ารวจ เมื่อเดือน เม.ย. 65 ซึ่งโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ได้จัดท�าโครงการการสร้างแบบวัดจิตลักษณะ

และพฤติกรรมด้านการเป็นข้าราชการต�ารวจเพ่ือการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของส�านกังาน 

ต�ารวจแห่งชาติ 

 ทุกปีการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต�ารวจจะมีการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียน

เตรียมทหาร ในส่วนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ข้ันตอนการคัดเลือกจะมีการก�าหนดตัวช้ีวัดและเครื่องมือที่ใช ้ 

เพื่อการประเมินตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดและเครื่องมือด้าน 1) รูปร่าง ลักษณะท่าทางความสมบูรณ์ของร่างกาย  

2) ด้านความองอาจว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ 3) ด้านคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นต�ารวจ และ 4) ทัศนคต ิ

ต่อการเป็นข้าราชการต�ารวจ ซึง่การก�าหนดตวับ่งชีข้องตวัชีว้ดัด้าน 3-4 ต้องมกีารก�าหนดและสร้างเครือ่งมอืทีจ่ะสามารถ

ใช้เพ่ือการจ�าแนกผูส้มคัรสอบได้อย่างเทีย่งตรง และน่าเชือ่ถอื สามารถน�าไปใช้เพือ่ส่งเสริมให้มกีารจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนและการพัฒนาตนเองให้เป็นข้าราชการต�ารวจที่ดี 

 ผลที่คำดว่ำได้รับ

 สามารถน�าไปใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยต�ารวจที่มีประสิทธิภาพ คัดเลือกบุคคลที่

มลีกัษณะทางจติและสมรรถนะท่ีพร้อมต่อการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ  และมทีศันคติทีเ่หมาะสมต่อการเป็น

ผู้บังคับใช้กฎหมาย

• พัฒนาระบบการวัด Attitude Test 
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 โครงการบ้านพกัอาศยัข้าราชการต�ารวจ (สโมสรต�ารวจ)  ได้รบัการอนมุตัย้ิายสถานทีไ่ปยงับรเิวณเมืองทองธานี 

เน่ืองจากติดปัญหาของความสูงอาคาร ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ได้อนุมัติ ลงวันที่ 3 ส.ค. 65 ท้ายหนังสือ  

กองกฎหมาย ด่วนทีส่ดุ ที ่0011.15/2150 ลงวนัที ่19 ก.ค. 65 อนมุติัแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทีพั่กอาศัยข้าราชการ

ต�ารวจ จ�านวน 5 อาคาร โดยเปลีย่นแปลงพกิดัก่อสร้างอาคาร จากเดิม แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

เป็น ต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย ส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ลงวันที่ 16 ส.ค. 65 พร้อมจัดท�าบันทึกการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างฯ ให้กับผู้รับจ้าง 

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65

• การก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการตํารวจ 3 พื้นที่

ที่ตั้ง โครงกำรที่พักอำศัยข้ำรำชกำรต�ำรวจ จ�ำนวน 5 อำคำร 

ตั้งอยู่ ต�ำบลบ้ำนใหม่ อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
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ที่ตั้ง โครงกำรที่พักอำศัยข้ำรำชกำรต�ำรวจ จ�ำนวน 6 อำคำร 

ตั้งอยู่ แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร (จ�ำนวน 6 อำคำร)  

โครงกำรแพรกษำ (เป็นโครงกำรที่ยังอยู่ในขั้นตอนกำรออกแบบ) 
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ จัดท�าโครงการบ้านพัก

สวัสดิการแก่ข้าราชการต�ารวจและลูกจ้างประจ�าในสังกัด

ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต ิเพือ่แก้ไขปัญหาขาดแคลนทีพ่กั

อาศัย

 วนัที ่15 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ 

ชั้น 2 อาคาร 1 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุวัฒน์  

แจ้งยอดสุข ผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เป็นผู ้แทน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในการลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือโครงการบ้านพักสวัสดิการเพื่อข้าราชการ

ต�ารวจและลกูจ้างประจ�าในสงักดัส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ

ร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรงการคลัง โดยมีนายประภาศ  

คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู ้แทนลงนามฯ ทั้งนี้  

มผีูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิและ

กรมธนารกัษ์ร่วมในพธิฯี ส�าหรบัพิธลีงนามบนัทึกข้อตกลง

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ตามที่ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร. ได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของปัญหาการขาดแคลน

ที่พักอาศัยของข้าราชการต�ารวจ และลูกจ้างประจ�าใน

สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีจ�านวนไม่เพียงพอ 

และในกรณีของข้าราชการต�ารวจท่ีเกษียณอายุราชการ 

ไปแล้ว ก็ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัยเนื่องจากต้องคืน

บ้านพักราชการ จึงได้มีนโยบายจัดท�าโครงการบ้านพัก

สวสัดกิารเพือ่ข้าราชการต�ารวจและลกูจ้างประจ�าฯ ระหว่าง

กรมธนารักษ์และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ น้ีข้ึนมา  

โดยมอบหมายให้ส�านกังานส่งก�าลงับ�ารงุประสานงานไปยงั

กรมธนารักษ์ เพ่ือบรูณาการความร่วมมอืกนัในการพฒันา

พ้ืนทีร่าชพัสดุทีอ่ยูใ่นการครอบครองของส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาตแิละได้รบัอนญุาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมธนารกัษ์ 

แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มพื้นที่ 

มาพฒันาจดัสร้างเป็นทีพ่กัอาศยัสวสัดกิารให้กบัข้าราชการ

ต�ารวจทั้งในราชการและหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว 

ตลอดจนลกูจ้างประจ�าฯ เพ่ือให้มทีีพ่กัอาศยัทีด่ ีมคีณุภาพ

ในรูปแบบของบ้านเด่ียวหรืออาคารชุดคอนโดมิเนียมที ่

ทันสมัย มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน เหมือนเช่น

คอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรเอกชนชั้นน�า ในท�าเลที่มี

ความสะดวกสบาย และที่ส�าคัญมีราคาย่อมเยาสามารถ

ครอบครองได้ เช่น โครงการบ้านสวสัดิการต�ารวจ รถไฟฟ้า

เสนานคิม ซึง่เป็นอาคารชดุคอนโดมเินยีม จ�านวน 80 ห้อง
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 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อ

ข้าราชการต�ารวจและลูกจ้างประจ�าของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการด�ารง

ชีวิต เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน บางส่วนไม่สามารถช�าระหนี้ให้กับสถาบันการเงินได้ตามปกติ จึงส่งผลให้สถาบัน

การเงินบงัคบัช�าระหนี ้เรียกอตัราดอกเบ้ียสงูขึน้ เนือ่งจากการผดินดัช�าระหนี ้ถกูฟ้องล้มละลาย และบงัคบัคด ีประกอบ

กับนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2564 คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการต�ารวจและลูกจ้าง

ประจ�า ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ให้กับข้าราชการต�ารวจด้านสวัสดิการก�าลังพล เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 

 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิจงึได้จดัท�าโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสนิข้าราชการต�ารวจและลกูจ้างประจ�า ส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติข้ึน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีเงินคงเหลือเพียงพอต่อการด�ารงชีพได้ตามปกติ 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับข้าราชการต�ารวจและลูกจ้างประจ�า ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของ

ประชาชนได้ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป 

• โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตํารวจและลูกจ้างประจํา 
   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สํานักงานกําลังพล(กองสวัสดิการ))

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้แก้ปัญหาหนี้สินต�ารวจ 

โดยเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อลดหนี้ และดอกเบ้ีย ผ่าน

กลไกสหกรณ์ ข้าราชการต�ารวจ 164,291 นาย ยอดหนี้สิน 3 

แสนกว่าล้านบาท โดยแก้ไขส�าเร็จ 5,439 นาย เป็นเงิน 

7,707,615,915 บาท อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 1,766 นาย  ท้ังนี้ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้สั่งการผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย 

ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการจัดหาอาชีพเสริม ท�าให้มีรายได้

เพิม่จากการประกอบอาชพีเสริม ส่งเสรมิให้ความรูก้ารบรหิาร

การเงิน รู้จักออม โดยน้อมน�าหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต
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 ตามค�าสั่ง กรมต�ารวจ ท่ี 1212/2537 ลงวันที่ 1 ตุ.ค. 37 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้าง 

ความประพฤตแิละวนิยัข้าราชการต�ารวจ ข้าราชการต�ารวจมอี�านาจหน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อยภายในราชอาณาจกัร 
บ�ารงุสขุให้แก่ประชาชน รกัษากฎหมายเกีย่วกบัการกระท�าผิดในทางอาญา เพ่ือบ�าบดัทกุข์ และดูแลรักษาผลประโยชน์
ของสาธารณะ การปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ จึงต้องยดึถือกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าสัง่ ตลอดจนแบบแผน
ธรรมเนียมเป็นหลักส�าคัญ ปัจจุบัน มีข้าราชการต�ารวจประพฤติตนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ยึดถือกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าสัง่ แบบแผนธรรมเนียม เป็นเหตใุห้ถกูวพิากษ์วจิารณ์จากประชาชน เกดิความเสยีหายต่อภาพลักษณ์
ของหน่วยและข้าราชการต�ารวจโดยส่วนรวม ประชาชนขาดความเลือ่มใสศรทัธา อนัส่งผลกระทบต่อการบรหิารราชการ
ของรัฐ ความเสียหายมีสาเหตุมาจากผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดไม่กวดขัน ก�ากับดูแล สอดส่องความประพฤติและพฤติกรรม
ของผูใ้ต้บงัคบับัญชาให้ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าสัง่ แบบแผนธรรมเนยีมของทางราชการอย่างสม�า่เสมอ 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนในการสร้างขวัญ ก�าลังใจ  ความสามัคคี และภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการต�ารวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง 

• “ตํารวจทําดี ต้องได้ดี หากกระทําผิด ต้องได้รับโทษ”
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ เพื่อให้ข้าราชการต�ารวจมีความเป็นมืออาชีพ ท้ังในด้านกฎหมาย ยุทธวิธีต�ารวจ การบริการ และ 
เพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและได้รับความยุติธรรม ในการพัฒนาบุคลากรนั้น ต�ารวจท�าดี ต้องได้ดี หากกระท�าผิด 
ต้องได้รับโทษ ในรอบปีที่ผ่านมามีสถิติการลงทัณฑ์ข้าราชการต�ารวจ ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิสถิติกำรลงทัณฑ์ข้ำรำชกำรต�ำรวจกระท�ำผิด ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565

20

80

40

100

140

60

120

160

180

ภาคทัณฑ์

8

7

12.5

ทัณฑกรรม

-

-

-

ตัดเงินเดือน

-

-

-

กักยาม

28

11

60.71

ปลดออก

43

12

72.09

กักขัง

49

27

44.90

ไล่ออก

164

75

54.27

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 ลดลงจากปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ (-%) 

 การลงทณัฑ์ข้าราชการต�ารวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565 ในภาพรวม ปี 2564  จ�านวน 292 ราย 

ปี 2565 จ�านวน 132 ราย ลดลง 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.80 หากพิจารณาระดับทัณฑ์ พบว่า 

ภาคทัณฑ์  

กักยาม   

กักขัง  

ปลดออก  

ไล่ออก 

 ระดับทัณฑกรรม และ ตัดเงินเดือน ไม่มีการลงทัณฑ์แต่อย่างใด
แหล่งที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ 

08 กันยายน 2565 

ปี 2564  จ�านวน 8 ราย     ปี 2565 จ�านวน 7 ราย      ลดลง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 

ปี 2564  จ�านวน 28 ราย     ปี 2565 จ�านวน 11 ราย    ลดลง 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.71

ปี 2564  จ�านวน 49 ราย     ปี 2565 จ�านวน 27 ราย    ลดลง 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.90

ปี 2564  จ�านวน 43 ราย     ปี 2565 จ�านวน 12 ราย    ลดลง 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.09

ปี 2564  จ�านวน 164 ราย   ปี 2565 จ�านวน 75 ราย    ลดลง 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.27
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         ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. ขาดแคลนก�าลังพลข้าราชการต�ารวจชั้นสัญญาบัตร ต�าแหน่ง รอง สว.

(สอบสวน) เป็นจ�านวนมาก เห็นได้จากจ�านวนต�าแหน่งว่างมีถึงร้อยละ 48.41 ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานและ

บริการที่ดีต่อประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนและเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับข้าราชการ

ต�ารวจ  ตร. ได้อนมุตัอิตัราเงนิเดอืนรองรบัการสรรหาพนกังานสอบสวน จ�านวน 1,700 อตัรา โดยได้สรรหาไปแล้ว 800 

อตัรา อยูร่ะหว่างรอการสรรหา จ�านวน 900 อตัรา และสรรหาผู้ช่วยพนกังานสอบสวน จ�านวน 3,500 อตัรา เพือ่เป็นการ

ลดภาระงานของพนักงานสอบสวน ซึ่งจะจบการฝึกอบรม 30 ก.ย. 65 

        นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการต�ารวจเข้ามาปฏิบัติงานด้านการสอบสวนมากขึ้นได้ เสนอ ก.ตร. 

ก�าหนดให้การเข้าสู่ต�าแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ตั้งแต่ระดับ สว. ถึง ผกก. ต้องเคยด�ารงต�าแหน่งระดับ

รองลงไปในสายงานสอบสวนในทกุระดับ และมกีารออกระเบยีบรบัรองการอยูป่ฏิบตัหิน้าทีจ่รงิในสายงานสอบสวน  และ

ก�าหนดต�าแหน่งส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานีต�ารวจ จ�านวน 8,567 ต�าแหน่ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนงาน

สอบสวน จงึได้เปิดรบัสมคัรบคุคลภายนอกเป็นนกัวทิยาศาสตร์ ในสังกัดส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจชัน้สญัญาบัตร 

จ�านวน 300 อัตรา และชั้นประทวน จ�านวน 200 อัตรา 

• พัฒนางานสอบสวน เพิ่มพนักงานสอบสวนและเพิ่มผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 
    เพื่อให้มีขวัญและกําลังใจ และให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา  
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 ปัจจบุนัหน่วยงานต่าง ๆ  ในสงักดัส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาต ิขาดแคลนก�าลงัพลข้าราชการต�ารวจชัน้สญัญาบตัร 

ต�าแหน่งรองสารวัตร (สอบสวน) เป็นจ�านวนมาก เห็นได้

จากจ�านวนต�าแหน่งว่างมีถึงร้อยละ 48.41 ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท�างานและบริการที่ดีต่อประชาชน  

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า สร้างขวัญและ 

ก�าลังใจให้กับข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน ประกอบกับ  

มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อ 27 ก.ย. 64 

อนุมัติการแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งและ

บทเฉพาะกาลของมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งกลุ่มสายงาน

ป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 ที่ก�าหนดขึ้นตามมติ ก.ตร.  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 27 พ.ย. 61 ก�าหนด

ให้การเข ้าสู ่ต�าแหน่งในสายงานปฏิบัติการป้องกัน 

ปราบปราม สืบสวน สอบสวน จราจร และบริหารงาน

ป้องกันปราบปราม ตั้งแต่ระดับ สารวัตร ถึงผู้ก�ากับการ 

ต้องเคยด�ารงต�าแหน่งระดับรองลงไปในสายงานสอบสวน

ในทุกระดับ ได้แก่ ระดับ สารวัตรต้องเคยด�ารงต�าแหน่ง  

รองสารวัตร ในสายงานสอบสวนไม่น้อยกว่า 3 ปี ระดับ 

รองผูก้�ากบัการ ต้องเคยด�ารงต�าแหน่ง สารวตัร ในสายงาน

สอบสวน ไม่น ้อยกว่า 2 ปี และระดับผู ้ก�ากับการ   

ต้องเคยด�ารงต�าแหน่ง รองผูก้�ากบัการ  ในสายงานสอบสวน  

ไม่น้อยกว่า 1 ปี
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 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 19 วรรคท้าย บัญญัติให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

สาธารณะและข้าราชการต�ารวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ  

ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชมุนมุสาธารณะ และต้องแต่งเครือ่งแบบฯ เพ่ือแสดงตน และอาจใช้เครือ่งมือ

ควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีก�าหนด

 ยุทธศำสตร์ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

  ยทุธศำสตร์ที ่1 การเสรมิสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติและการรกัษาความมัน่คงภายในประเทศ

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

  ยทุธศำสตร์ที ่3 พฒันาศกัยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมัน่คงและภยัคุกคามของชาติ

            กลยุทธ์ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อ

    ความมั่นคงของประเทศ

     • ด้านการข่าว

     • ด้านการบริหารจัดการชายแดน

     • ด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

     • ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ

    กลยุทธ์ 1.3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในการบริหารจัดการปัญหาด้าน 

    ความมั่นคงและภัยคุกคามในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ

    กลยุทธ์ 1.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงให้มีความทันสมัย และ 

    ทันสถานการณ์และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ

 โดยโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกองร้อย ควบคุมฝูงชน ในส่วนของ ต�ารวจ มีดังนี้

 ➊ กำรฝึกทบทวนเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจซึ่งได้รับมอบหมำยให้ดูแลกำรชุมนุมสำธำรณะ ประจ�ำป ี

งบประมำณ 2565
  • จัดสรรงบประมาณให้ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ภาค1 – 9 กองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน และ กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง จัดการฝึกทบทวนกองร้อย ควบคุมฝูงชน เพื่อเตรียมความพร้อม

รองรับการชุมนุมสาธารณะ โดยใช้งบประมาณ 4,508,820 บาท โดยให้ ระดับ สถานีต�ารวจนครบาล/สถานีต�ารวจภูธร 

จัดการฝึกในระดับหมวด เดือนละ 1 ครั้ง ระดับ กอง/ต�ารวจภูธรจังหวัด ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ ระดับ กองบัญชาการ

ต�ารวจ/ภาค ควบคุมก�ากับดูแลการฝึกฯ ปีละ 2 ครั้ง

• การฝึกอบรมชุมนุมสาธารณะ 
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 ➋ โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำพนกังำนดูแลกำร

ชุมนุมสำธำรณะ ประจ�ำปีงบประมำณ 2565
  • การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน

ระบบ Zoom Cloud Meeting) ส�าหรบัผูท้ีย่งัไม่ได้รบัการ

อบรมทั้งบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยมีผู ้เข้ารับการฝึก 

อบรมฯ จ�านวนทั้งสิ้น 242 นาย

 ➌ โครงกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ดูแลกำรชุมนุมสำธำรณะ เพ่ือรองรับ

กำรประชุมผูน้�ำเขตเศรษฐกจิเอเปค และกำรประชมุท่ีเกีย่วข้อง ปี พ.ศ. 2565 ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ
 • อยู่ระหว่างขั้นตอนการด�าเนินการ โดยเป็นการฝึกอบรมฯ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ียังไม่ผ่านการฝึกอบรมฯ 

ตามพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ใช้งบประมาณในการเตรียมการจัดการประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจ

เอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ประจ�าปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จ�านวน 13,284,400 บาท

 การด�าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากองร้อย ควบคุมฝูงชนของต�ารวจ

 ➊ มีกำรจัดท�ำคู่มือประกอบกำรฝึกกองร้อย ควบคุมฝูงชน 2 ฉบับได้แก่
  • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)

  • คู่มือปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

(ฉบับปี พ.ศ. 2565)

 ➋ มกีำรปรบัปรงุรูปแบบกองร้อย ควบคุมฝงูชน จำกเดิม กองร้อยละ 155 นำย เป็น กองร้อยละ 

170 นำย เพื่อให้เป็นสำกลและรองรับภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
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 ปัจจบุนั คดอีำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี การหลอกลวง ฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบกลโกงต่างๆ ของมิจฉาชพี

ทางออนไลน์ มีจ�านวนเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนแทบจะเป็นคดีหลักของสถานีต�ารวจ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ  

สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

 กลุ่มคนร้ำย มีลักษณะเป็นเครือข่าย  มีรูปแบบการกระท�าความผิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การโอนเงินเป็นทอดๆ 

ต่อไปยังต่างประเทศ ท�าได้อย่างรวดเร็ว

 กลุ่มผู้เสียหำย มีจ�านวนมาก อยู่หลายพ้ืนท่ี ไม่ทราบว่าจะไปแจ้งความที่ไหน บางรายความเสียหายไม่มาก 

ไม่อยากเดินทางไปแจ้งความที่สถานีต�ารวจ  

 พนักงำนสอบสวน ไม่ทราบว่าคดีเกิดหลายท้องท่ี มีผู้เสียหายหลายราย หรือมีการแจ้งความไว้แล้วในท้องที่ 

อืน่ด้วย ขาดการบรูณาการแลกเปลีย่นความเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างกนั ท�าให้ไม่สามารถระงับความเสียหายได้ทนัการณ์

• พฒันาการรบัแจ้งความออนไลน์และระบบจัดการคดอีาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ 
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หากถูกหลอกทางออนไลน์ได ้
ก็ต้องแจ้งความทางออนไลน์ได้

ภัยจากโลกออนไลน์ให้ตรวจสอบ
ถ้าหากพบหลักฐานการกระท�าความผิด

ให้ด�าเนินการไปตามกฎหมายสูงสุด
เพราะถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศษฐกิจ

หากินบนความเดือดร้อนของประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี

พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  เร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จึงได้จัดท�า “โครงกำรระบบรับแจ้งควำมออนไลน์เฉพำะคดีอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี” 

ผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ขึ้น โดยมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานยกร่างแนวทางการสืบสวนสอบสวนคดี

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 เริ่มแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เม่ือวันท่ี 28 ก.พ. 65  และเร่ิมด�าเนินการ โครงการ ต้ังแต่วันที่ 1 มี.ค. 65  

เป็นต้นมา โดยเรียกชื่อศูนย์ที่รับผิดชอบนี้ว่า “ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์” ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 กองบัญชาการต�ารวจสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระชนมพรรษา 60 พรรษา (เมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ. ด�ารงศกัดิ ์กติตปิระภสัร์ 

รอง ผบ.ตร. เป็นหวัหน้าคณะท�างาน วางระบบและก�าหนด

แนวทางเพื่อให้มีการบูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลความ

เชื่อมโยงคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในแต่ละท้องที ่

เข้าด้วยกัน 

  มี  ผู้ช่วย ผบ.ตร. 3 ท่าน เป็นรองหัวหน้าคณะ

ท�างาน มผีูบ้ญัชาการต�ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรม

ทางเทคโนโลย ีเป็นเลขานกุารคณะท�างาน และมเีจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอบสวน และฝ่ายเทคโนโลยี ที่มี

ความรูค้วามช�านาญมปีระสบการณ์ในการสบืสวนสอบสวน

คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมเป็นคณะท�างาน 

 ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่  

5 พ.ย. 64 โดยใช้ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ต�ารวจใน

การจดัท�าและพฒันา ปรบัปรงุแก้ไขระบบจนกระทัง่ด�าเนิน

การเสร็จสิ้น 

48



 ซึ่งการจัดท�าโครงการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

 ➊ ให้เกดิความสะดวกรวดเรว็ ทนัต่อเหตกุารณ์ ประชาชนสามารถแจ้งความผ่านระบบได้จากทัง้คอมพวิเตอร์

และโทรศัพท์มือถือ การอายัดบัญชีคนร้ายท�าได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการท�างาน

 ➋ ต�ารวจเริ่มท�าการสืบสวนได้ทันทีก่อนที่ความเสียหายจะกระจายลุกลาม โดยไม่ต้องรอผู้เสียหายมาแจ้ง

ความ และสามารถเห็นความเชื่อมโยงของคนร้ายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม

 ➌ แก้ไขปัญหากรณี คดีเดียวกันหรือกลุ่มผู้กระท�าความผิดเดียวกัน แต่มีผู้เสียหายหลายราย และแจ้งความ

ต่างท้องที่กัน ต�ารวจต่างคนต่างท�างาน ให้รวมเป็นคดีเดียวกัน ซึ่งมีประโยชน์ในการฟ้องคดีที่ศาลเดียวกันได้ โดยระบบ

สามารถวิเคราะห์ลักษณะคดี ความเชื่อมโยง เครือข่าย ของคนร้ายได้

 ➍ สร้างระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน 

ป้องกันอาชญากรรม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

หน้ำจอรับแจ้งควำมออนไลน์ www.thaipoliceonline.com

วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง เครือข่ำยคนร้ำย
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 โครงการน้ีจะด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบความส�าเร็จได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน

ต่างๆ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมธนาคารไทย  

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และผู้บริหารของทั้ง 21 ธนาคาร โดยมีการประชุมมาหลายครั้งอย่างต่อเนื่องหลายเดือน 

เพือ่ก�าหนดแนวทางร่วมกนัในการรยบัยัง้ธรุกรรมชัว่คราวและอายดับญัชใีห้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จนได้มีการลงนาม

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกนั เมือ่วันที ่28 ก.พ. 65 และประชุมหารอืร่วมกบั กสทช. เมือ่วนัท่ี 15 ก.พ. 65 

ในการจัดท�าสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกแสดงไว้หน้าหมายเลขโทรศัพท์กรณีการโทรศัพท์จากต่างประเทศของ 

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และผู้ให้บริการต่อสาย VoIP (Voice over Internet Protocol) ต้องตรวจสอบการโทรที่มาจาก 

ต่างประเทศ หากพบเบอร์ท่ีโทรมานั้น มีรูปแบบเป็นเบอร์ปลอมหรือโทรจากโทรศัพท์บ้าน เบอร์พิเศษ 3 หลัก หรือ 

เบอร์พิเศษ 4 หลัก ของประเทศไทย ต้องปิดกั้นการต่อสายเข้ามายังประชาชนปลายทางในประเทศไทย

พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565

ประชุมขอควำมร่วมมือจำก กสทช. เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565
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 ผลการด�าเนนิการตามโครงการฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ีค. – 31 ส.ค. 65 มีการรบัแจ้งคดอีอนไลน์มากถงึ 77,711 เรือ่ง 

แยกเป็น  คดีหลอกลวงด้านการเงิน 42,325 เรื่อง เป็น หลอกให้ท�างานออนไลน์ 10,008 เรื่อง, หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้

เงิน 8,503 เรื่อง, หลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ 8,220 เรื่อง, ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว 5,096 เรื่อง, ปลอมโปรไฟล์

เพื่อหลอกยืมเงิน 1,950 เรื่อง, หลอกให้รักแล้วลงทุน 1,756 เรื่อง, แชร์ลูกโซ่ 1,068 เรื่อง และหลอกลวงเกี่ยวกับ 

เงนิดิจิทัล 101 เรื่อง หลอกจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ 31,171 เรื่อง เป็นเร่ืองซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า 28,837 เร่ือง  

เป็นเรื่องซื้อสินค้าแต่ได้ไม่ตรงตามโฆษณา 1,146 เร่ือง เฟคนิว 247 เรื่อง การพนันออนไลน์ 462 เรื่อง ล่วงละเมิด 

ทางเพศ 219 เรื่อง

 จ�านวนบัญชีที่ขออายัด 28,381 บัญชี จ�านวนเงิน 3,292,136,932 บาท อายัดได้แล้ว 148,774,351 ล้านบาท 

การด�าเนินการโครงการ จะมีการประเมินผล ปรับแก้ไขการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอปรับปรุง 

แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการท�างานในการสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามคดี

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริง 

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายไว้

รับแจ้งคดีออนไลน์

77,711 เรื่อง  

จํานวนบัญชีที่ขออายัด 

จํานวนเงิน

อายัดได้แล้ว

77,711 บัญชี  

3,292 ล้านบาท  

148.7 ล้านบาท  

คดีที่เชื่อมโยง 
32,919 เรื่อง  

คดีที่ไม่เชื่อมโยง 

44,792 เรื่อง  

สะสม วันที่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 65

สะสม วันที่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 65

ผลการดําเนินการตามโครงการรับแจ้งความออนไลน์

ผลการดําเนินการตามโครงการรับแจ้งความออนไลน์

หลอกลวงด้านการเงิน   42,325 เรื่อง  

หลอกจําหน่ายสินค้าออนไลน์   31,171 เรื่อง 

ข่าวปลอม     247 เรื่อง 

ล่วงละเมิดทางเพศ     219 เรื่อง

การพนันออนไลน์    462 เรื่อง
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กำรประสำนควำมร่วมมือที่ส�ำคัญ
 ➊ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) 

และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีมีสายโทรเข้าจากนอกประเทศ ผ่านระบบ VoIP และ 

ผ่านระบบโรมมิ่ง โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ จะเพิ่ม +697 (กรณี VoIP), +698 (กรณีโรมมิ่ง), +66 (เครือข่าย 

NT) น�าหน้าเลขโทรเข้าทุกสาย

 ➋ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทย และ ธนาคารพาณิชย์ 21 แห่ง มีการจัดท�าบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือ (MOU) การขอข้อมูลบัญชี และอายัดบัญชีผู้กระท�าความผิด พัฒนาเป็นระบบการด�าเนินการผ่าน

ระบบ banking.ccib.go.th

 ➌ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใน

การหาแนวทางด�าเนินการต่อทรัพย์ที่ได้จากการกระท�าความผิด และถูกถ่ายโอนมายังบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล

 ➍ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการด�าเนินคดีฟอกเงินต่อผู้กระท�าความผิดอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐาน พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

 ➎ ด้านต่างประเทศมีการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ในคดี

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ท่ีออฟฟิศต้ังอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านและโทรศัพท์มาหลอกลวง

ประชาชนคนไทย โดยได้ประสานงานกบัประเทศกมัพชูาหลายครัง้ จบักมุตวัผูต้้องหากลับมาด�าเนนิคดทีีป่ระเทศไทยได้ 

226 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,223 ล้านบาท
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 “โครงกำรจัดหำอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภำพกำรตั้งด่ำนตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดงำนป้องกันปรำบปรำม

อำชญำกรรม (กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบันทึกภำพ)”

 แนวทางการปฏบัิติเกีย่วกับการตัง้ด่านตรวจ จุดตรวจ จดุสกดังานป้องกนัปราบปรามก�าหนดให้ กองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาล, ต�ารวจภูธรภาค 1 – 9  ถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยก�าหนดให้มีอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) อย่างน้อย 

4 ตัว ติดตั้งในจุดที่สามารถมองเห็นและบันทึกแผ่นป้ายทะเบียนและด้านหลังของรถโดยให้ครอบคลุม การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าทีใ่นการขอดใูบขบัขี ่ตรวจค้นบคุคล และยานพาหนะ และเชือ่มโยงภาพมายงั ศนูย์บริหารงานป้องกันปราบ

ปราม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุม สั่งการและตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงาน

 ต�ารวจจึงได้จัดหาอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ  จุดสกัด ให้แก่สถานี

ต�ารวจในสังกัด กองบัญชาการต�ารวจนครบาล และสถานีต�ารวจภูธรเมือง ในสังกัด ต�ารวจภูธรภาค 1 - 9 และเชื่อมโยง

ภาพมายังศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ➊ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

 ➋ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้เป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้

 ➌ เพือ่ป้องกนัพฤตกิารณ์ไม่เหมาะสมหรอืส่อไปในทางทจุรติหรอืแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ

 ➍ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความหวาดกลัวภัย และสร้างความศรัทธาของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

 ➎ สถานีต�ารวจนครบาล จ�านวน 88 สถานี และสถานีต�ารวจภูธรเมืองทุกแห่ง จ�านวน 76 สถานี รวมทั้งสิ้น 

164 สถานี

• ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
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 โดยในปีงบประมาณ 2564 – 2565 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ด�าเนนิการตดิตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV)  จ�านวน 

25,389 ตวั ครอบคลุมจุดล่อแหลม และจุดเสี่ยง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ ส่งผลให้สามารถ

จับกุมผู้กระท�าความผิดได้ 110 คดี

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ปี 2564 – 2565

จํานวนรวมทั่วประเทศ

25,389 ตัว

สามารถจับกุม
ผู้กระทําความผิดได้ 110 คดี
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 จากการเข้ารบัต�าแหน่งผูบั้ญชาการต�ารวจแห่งชาตขิอง 

พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63  

ซึง่ได้กล่าวมอบนโยบายเชงิรกุของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ให้ทกุพืน้ทีจ่ดัท�าพืน้ทีส่มาร์ทเซฟตีโ้ซน 4.0 ภายใต้หลกัคดิ

ที่ว่า “มีซอยไหนสักซอยไหมท่ีผู ้หญิงสามารถเดินจาก 

ปากซอยเข้าบ้านได้ตอนสาม สี่ ทุ ่มหรือหลังจากนั้น  

โดยไม่รูส้กึกลวัอะไร” ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิจงึได้จดัท�า 

“โครงการ Smart Safety Zone 4.0” ขึ้น ใน 15 สถานี

ต�ารวจน�าร่องในเขตพื้นที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

และต�ารวจภูธรภาค 1-9 ตัง้แต่เดือนก.ค. - ก.ย. 64 โดย 

• โครงการ Smart Safety Zone 4.0   

ให้แต่ละสถานีต�ารวจน�าร่องจัดท�าเป็นพื้นที่แซนบ็อกซ์

ประมาณ 1 หรือ 2 ตร.กม. น�าประชาชน ต�ารวจ เทคโนโลยี 

และการมส่ีวนร่วมของประชาชน ใส่เข้าไปในพ้ืนท่ีแซนบ็อกซ์ 

และมีพธิเีปิดอย่างเป็นทางการ เมือ่วนัองัคารที ่ 21 ก.ย. 64 

โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานใน

พิธี และมี พล.ต.อ.มน ูเมฆหมอก รองผบ.ตร./รองหัวหน้า

คณะท�างาน พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร./รองหัวหน้า

คณะท�างาน และ พล.ต.ท.สรุเชษฐ์ หกัพาล ทีป่รกึษา (สบ 9) 

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต/ิรองหวัหน้าคณะท�างาน เข้าร่วม

พิธี เป็นต้น
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 จากการด�าเนินการโครงการสมาร์ทเซฟตีโ้ซน 4.0 ใน 15 สถานตี�ารวจน�าร่องในปีงบประมาณ 2564 หลังจากนัน้ 

ในปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ ได้ต่อยอดขยายออกไปเป็น 1 จังหวดั 1 พืน้ท่ี สมาร์ทเซฟต้ีโซน 4.0  

ทั่วทั้งประเทศ 77 จังหวัด รวม 100 สถานี เพื่อรองรับจังหวัดสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทุกจังหวัด โดยเน้นบูรณาการอย่างไร้รอยต่อ มีการน�านวัตกรรมกล้อง AI ตรวจจับใบหน้า กล้อง AI ตรวจจับทะเบียน

รถยนต์ เสาสัญญาณ SOS ระบบอัจฉริยะมาใช้ในพื้นที่สมาร์ทเซฟต้ีโซน 4.0 ประกอบทั้งระบบการรับแจ้งเหตุ 

แบบพิเศษในพื้นที่สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ซึ่งจากการด�าเนินการโครงการทั้ง 100 สถานีต�ารวจทั่วประเทศ ตั้งแต่  

1 ต.ค – 31 ส.ค. 65 สถานการณ์ความหวาดกลัวภัยของประชาชนในพ้ืนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และความเช่ือม่ัน 

ของประชาชนสูงข้ึนอย่างชัดเจน ประชาชนมีความมั่นใจในการอยู่อาศัยในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อม่ันที่จะ 

เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 
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ต่อมาในวันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 65 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

ได้จัดงานประกาศความส�าเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานี

ต�ารวจชนะเลิศตาม โครงการ Smart Safety Zone 4.0 

ประจ�าปีงบประมาณ 2565 ณ สถานตี�ารวจนครบาลลุมพนิี 

โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธาน 

ในพิธี ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่สถานีต�ารวจที่มีผล 

การป้องกันอาชญากรรมดีเด่นสูงสุด 3 ล�าดับ ดังนี้ รางวัล

ชนะเลิศ ได้แก่ สถานีต�ารวจภูธรเมืองสุโขทัย รางวัลรอง

ชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ สถานตี�ารวจภธูรเบตง และรางวลัรอง

ชนะเลิศล�าดับ 2 ได้แก่ สถานีต�ารวจภูธรเมืองอุดรธานี 

นอกจากนี้ยังมอบรางวัล “กองบัญชาการทรงคุณค่า” ให้

กับกองบัญชาการที่มีผลการป้องกันอาชญากรรมดีเด่น

สูงสุดและรางวัล “ภาคีทรงคุณค่า” ให้กับภาคีเครือข่ายที่

ร่วมขับเคลือ่น โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ โดยรางวัล “กองบัญชาการทรงคุณค่า” 

ได้แก่ ต�ารวจภูธรภาค 8 และรางวัล “ภาคีทรงคุณค่า” 

ได้แก่ สถานีต�ารวจภูธรเมืองอุดรธานี สถานีต�ารวจภูธร 

เมืองสมุทรปราการ และสถานีต�ารวจภูธรเมืองแพร่  

และจากการด�าเนนิการตามโครงการ Smart Safety Zone 

4.0 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้รับ

รางวัลที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. รางวัล Gold Award รับถ้วยรางวัล นายก

รัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 

ในการประกาศรางวลั Thailand Research Expo 2021 

Award 

         2. รางวลั The Best Experience in Community 

Policing ในด้าน Crime Prevention จากการประชมุสดุยอด

ต�ารวจโลก World Police Summit 2022 ณ เมอืงดไูบ 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์
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 พัฒนาระบบงานพิสูจน์หลักฐานให้ได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานสากล International Organization for 

Standardization (ISO) โดยการพัฒนาระบบฝึกอบรมและการประเมิน เน้นการสร้าง และใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูล 

Biometric ดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และสันมือ ของบุคคลกลุ่มเสี่ยง บุคคลพ้นโทษ เพื่อยืนยันผู้กระท�าผิดได้อย่าง

รวดเรว็ และประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการสบืค้นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานสบืสวนสอบสวน เช่น 

ฐานข้อมูล นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ฐานข้อมูลลายนิ้วมือ กรมการปกครอง เป็นต้น

  เนือ่งจากสถานการณ์ปัจจบัุนมกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยทีีล่�า้

สมัย มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ท�าให้แนวโน้มของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ จึงได้มีการพัฒนา ควบคุม และก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐาน

งาน ด้านนติวิทิยาศาสตร์ให้ได้รบัรองระบบงานมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012 และ ห้องปฏบัิติการทดสอบมาตรฐาน

สากล ISO/IEC 17025 : 2017 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสขุ ผู้บญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ“เป็นองค์กรบงัคับใช้กฎหมายทีน่�าสมยั ในระดบัมาตรฐานสากล เพือ่ให้ประชาชน

เชื่อมั่นศรัทธา”  อีกทั้ง ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยฝ่ายความร่วมมือด้านการ

บังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL ) โดย

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา 

 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10 ได้

รบัการต่ออายใุบรบัรอง 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และ กลุ่มงานตรวจชวีวทิยาและดเีอ็นเอ กองพสิจูน์หลกัฐานกลาง ศูนย์

พิสูจน์หลักฐาน 1 และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 : 

2017 อันจะส่งผลให้เกิดศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท�าให้การรายงานผลการรายงานผลการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้อง 

แม่นย�า และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

• พัฒนาระบบงานพิสูจน์หลักฐานให้ได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานสากล 
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ Special LawLAB 

“การสืบสวนสอบสวนยุค 5G” ซึ่งเป็นโครงการน�าร่องศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือ Young Lawyers –  

Police Engagement Pilot Project  โดยคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง 

ผ่านการคัดเลือกจ�านวน 25 คน เข้าฝึกอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติกับต�ารวจใน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย  

1.กองบงัคบัการสบืสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ารวจนครบาล 2.สถานตี�ารวจนครบาลพญาไท 3.สถานีต�ารวจนครบาล

ห้วยขวาง 4.สถานีต�ารวจนครบาลบางเขน 5.สถานีต�ารวจนครบาลบางนา และ 6.สถานีต�ารวจนครบาลพระโขนง

• โครงการ Special LawLAB “การสืบสวนสอบสวนยุค 5G” 
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 โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจจากประสบการณ์จริง 

ช่วยให้นิสิตทีจ่ะจบออกไปเป็นนกักฎหมายยคุใหม่ เข้าใจชวีติการท�างานจรงิ น�าประสบการณ์มาต่อยอดพฒันากฎหมาย

ในอนาคต ขณะเดยีวกนัท�าให้ต�ารวจเข้าใจประชาชนผ่านนสิติซึง่เป็นกลุม่ทีมี่ความหลากหลาย มคีวามแตกต่างในช่วงวยั 

และสภาพสังคม และที่ส�าคัญยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ ในการเปิดมิติใหม่ของการท�างานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

ตามแนวทางเป้าหมายทีย่ัง่ยืนแห่งสหประชาชาต ิหรอื SDG Sustainable Development Goals ข้อที ่16 และข้อท่ี 17 

ในการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการยุติธรรมผ่านการท�างานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน
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  การพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรส�าหรับสถานีต�ารวจ โดยจัดหาเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Live Scan) 1,490 เครื่องนั้น เกิดขึ้นจาก การใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหมึกซึ่งมีปัญหาเรื่อง 

ลายพิมพ์นิ้วมือไม่มีคุณภาพ และใช้วิธีการจัดส่งแผ่นพิมพ์ ลายนิ้วมือดังกล่าวมายังกองทะเบียนประวัติอาชญากรทาง

ไปรษณีย์ โดยในปี 2564 มีสถิติการตรวจสอบมากถึง 1,745,253 ราย แบ่งเป็นงานผู้ต้องหา 597,544 ราย และ 

งานบริการประชาชนในการตรวจสอบประวัติ 1,147,709 ราย หรือเฉลี่ย 8,726 รายต่อวัน และระยะเวลาที่ใช้ใน 

การส่งการพมิพ์นิว้มอืมาตรวจสอบ ยงัฐานข้อมลูของกองทะเบยีนประวตัอิาชญากรรม และส่งผลกลบั โดยทางไปรษณย์ี

ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วนั ท�าให้เกดิความล่าช้าในการด�าเนนิคดีส่งผลต่อการอ�านวยความยติุธรรมให้กับประชาชน

และประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนด�าเนินคดี 

 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อข้อกฎหมายที่เปลี่ยนไป เช่น พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับที่ 13  

ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ก.ย. 65 นี้ซึ่งจะมีโทษท่ีหนักขึ้นฐานขับรถในขณะมึนเมาสุรา ส�าหรับผู้ที่กระท�าผิดซ�้า  

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่กระความผิดครั้งแรก ซึ่งพนักงานสอบสวนจ�าเป็นที่จะต้องส่งพิมพ์  

ลายนิ้วมือและได้รับผลการตรวจสอบประวัติการกระท�าความผิดที่รวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาว่าจะด�าเนิน

คดีกับผู้ต้องหาดังกล่าวที่ศาลแขวงหรือศาลอาญา

• พัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรสําหรับสถานีตํารวจ โดยจัดหา เครื่อง
สแกนลายนิว้มอืแบบอิเลก็ทรอนกิส์ (Live Scan)  1,490 เครือ่ง ให้กับสถานีตํารวจ
ท่ัวประเทศ ให้สามารถตรวจสอบประวตัอิาชญากร ได้อย่างรวดเรว็ ผ่านเครือข่าย
สื่อสารของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวสถานีต�ารวจและหน่วยงานที่มีอ�านาจในการสอบสวน จ�านวน 140 

สถานี สามารถตรวจสอบผลคดีของผู้ต้องหาเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และเป็นไป

ตามนโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในด้านโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS)  

ที่ก�าลังด�าเนินการจัดซื้อตามสัญญาซื้อขายเลขที่ สพฐ.ตร.1/2563 ลงวันที่ 11 ส.ค. 63 ซึ่งจะครบก�าหนดส่งมอบวันที่  

1 ส.ค. 65 สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับระบบ Live Scan และระบบจัดเก็บภาพใบหน้าของสถานีต�ารวจได้ มีการจัดเก็บ

และตรวจสอบข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย เปลี่ยนเป็นการส่งเอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

มีความปลอดภัย รวดเร็ว ของข้อมูลท้ังจากการส่งข้อมูลจากสถานีต�ารวจมายังกองทะเบียนประวัติอาชญากร และ 

การส่งผลการตรวจสอบจากกองทะเบยีนประวติัอาชญากรกลับไปยงัสถานตี�ารวจต้นทาง และลดการใช้ทรพัยากรก�าลงั

พลและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
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 โครงการสร้างโรงผลิตกระสุนให้ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจทั่วประเทศ จ�านวน 13 แห่ง ให้สามารถผลิตกระสุนปืน

ขนาด 9 มม. ได้ถึง 600,000 นัดต่อปีต่อศูนย์ฝึกอบรม และกระสุนปืน ขนาด . 38  ได้ถึง 600,000 นัดต่อปีต่อศูนย์ฝึก

อบรม เพื่อให้ข้าราชต�ารวจได้มีกระสุนใช้ในการฝึกซ้อมยุทธวิธี

 โรงผลิตกระสุน ทั้งหมดมี 12 แห่ง โดย 9 แห่งถูกแบ่งสร้างไปแต่ล่ะภาคและอีก 3 แห่งอยู่ที่ กองบัญชาการ

ศกึษา (หนองสาหร่าย) , กองบัญชาการต�ารวจนครบาล (ศนูย์ฝึกกลางนครปฐม) , กองบญัชาการต�ารวจตระเวณชายแดน 

(จ.ฉะเชิงเทรา) 

 ส่วนที่ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ เป็นเพียงการที่จะขอเพิ่มอีกแห่ง 

• โรงงานผลิตกระสุนให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจทั่วประเทศ จํานวน 13 แห่ง
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 ก�าหนดมาตรฐานระบบปฏิบัติงาน โดยก�าหนด Standard Operating Procedures หรือ SOP ในการตั้งจุด

ตรวจจราจร และจดุตรวจวดัแอลกอฮอล์ ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยก�าหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ➊ เน้นการ น�าระบบเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาใช้ในการก�ากับดูแล ได้แก่ ระบบควบคุมจุดตรวจ หรือ Thai 

Police Checkpoint Control (TPCC) โดยในการต้ังจุดตรวจทุกคร้ัง ต้องลงข้อมูลในระบบเพ่ือให้มีการตรวจสอบ 

รายช่ือผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติในการปฏิบัติงานของแต่ละจุดตรวจ รวมทั้งบันทึกผารปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  

ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล ผ่านระบบดังกล่าว 

 ➋ จดุตรวจวดัแอลกอฮอล์ ต้องมกีารตดิตัง้กล้องทีส่ามารถถ่ายทอดให้ผูบั้งคบับญัชาตรวจดไูด้การปฏบิติัหน้าที่

ได้ แบบ Realtime 

 ➌ มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน เช่น เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์มีการสอบเทียบมาตรฐานตาม 

วงรอบ เจ้าหน้าที่สวมเสื้อสะท้อนแสงตามแบบที่ ตร.ก�าหนด  ก�าหนดเครื่องหมายจราจรป้าย “หยุดตรวจ” ที่ปรากฎ 

ชื่อ-สกุล ของหัวหน้าจุดตรวจ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก. ให้เห็นชัดเจน

 ➍ ก�าหนดรูปแบบของจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ (การแบ่งโซนปฏิบัติ) ให้เป็นสัดส่วน ตามขนาดของสถานี

 ➎ ก�าหนดรูปแบบและขั้นตอนในการชี้แจงประชาชน  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

• พฒันารปูแบบการตัง้ด่านตรวจและจดุตรวจทัว่ประเทศให้เป็นรปูแบบมาตรฐานสากล
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 นอกจากนั้น ยังได้ก�าหนดนโยบายส�าคัญในการ 

ตั้งจุดตรวจ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา  

โดยก�าหนดให้การตั้งจุดตรวจทุกคร้ัง ต้องขออนุมัติจาก 

ผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก. และเป้าหมายของการต้ังจุด

ตรวจจราจรคอืเพือ่การป้องกนัและลดอบุตัเิหต ุเป็นส�าคญั

ผูบ้งัคับบญัชาต้องก�ากบั ดแูลอย่างใกล้ชดิ ต้องมกีารอบรม

ปล่อยแถว ชีแ้จงการปฏบิตั ิข้อกฎหมาย และวตัถปุระสงค์

ในการตัง้จดุตรวจทกุครัง้ก่อนปฏบิตั ิ และต้องไม่มีการเรยีก

รับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด ปีที่ผ่านมามีการต้ังจุดตรวจ 

ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 18,215 จุดตรวจ ตรวจพบการ 

กระท�าผิดตาม 10 ข้อหาหลักด้านความปลอดภัยทางถนน 

จ�านวน 1,515,992 ราย (ยกเว้นข้อหาขับรถเร็วเกิน

ก�าหนด) และมจี�านวนผู้ทีถ่กูด�าเนนิคดีข้อหาขบัรถในขณะ

เมาสุรา เป็นจ�านวน 51,716 ราย
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 น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลใบสั่ง Police Ticket Management หรือ PTM  

เป็นฐานข้อมูลการท�าผิดกฎจราจรทั้งประเทศเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก และยังได้เริ่มทดลองใช้

งานเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต�ารวจจราจรสามารถบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพิมพ์ใบสั่ง

อัตโนมัติให้ประชาชนได้ทันที มีช่องทางการรับช�าระค่าปรับออนไลน์ทุกธนาคาร ผ่านระบบ Mobile และ internet 

Banking บนมือถือ รวมทั้งช�าระได้ที่สถานีต�ารวจทุกแห่ง  

 เครือ่งออกใบสัง่อเิลก็ทรอนกิส์ คอื การน�าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ประมวลผลแบบพกพา มาพฒันาระบบการใช้งาน

ร่วมกับระบบฐานข้อมูลใบสั่งของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ Police Ticket Management (หรือ PTM) โดยสร้าง 

แอปพลิเคชั่นเพื่อใช้เป็นโปรแกรมออกใบส่ังอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์ใบส่ังออกมาจากเครื่องให้กับผู ้ขับข่ีได้ทันที  

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 ข้อมลูจากเครือ่งออกใบสัง่ มกีารก�าหนดอตัราค่าปรบัและระบขุ้อหาชัดเจน รวมทัง้เชือ่มโยงกับระบบสารสนเทศ

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิสามารถจดัเกบ็และแสดงข้อมลูต่างๆ ได้ทนัท ีไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทะเบยีนรถ ข้อมูลใบขบัขี่  

และประวัติการกระท�าผิด รวมท้ังมีระบบบันทึกว่ากล่าวตักเตือน กรณีที่ต�ารวจเห็นว่าเป็นการท�าผิดครั้งแรกและยัง 

ไม่ควรถูกออกใบสั่ง อีกท้ังสามารถตรวจสอบหมายจับและรถที่ถูกโจรกรรม รถสวมทะเบียนได้อีกด้วย เมื่อพบบุคคล 

หรือรถดังกล่าว สามารถจับกุมด�าเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที เป็นการช่วยป้องกันอาชญากรรมบนถนน

• จัดหาเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับตํารวจจราจรทั่วประเทศ 
    จํานวน 2,500 เครื่อง
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 ตัง้แต่เริม่ใช้งาน มกีารออกใบสัง่จากเคร่ืองออกใบส่ังอเิล็กทรอนกิส์รวมทัง้ส้ิน 51,499 ราย ผู้ทีไ่ด้รบัใบสัง่ช�าระ

ค่าปรับจ�านวน 29,923 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งใบสั่งรูปแบบอื่นๆนั้น มีสถิติการช�าระค่าปรับอยู่ที่เพียงร้อยละ 15.8 

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ใบสั่งจากเครื่องออกใบส่ังอิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราการช�าระค่าปรับที่สูงข้ึนถึงร้อยละ 42.2  

ความผดิทีม่กีารจบักมุมากทีส่ดุ 3 ข้อหาแรก คอื 1) ขบัรถเรว็เกินก�าหนด (12,166 ราย) 2) ใช้รถทีย่งัมไิด้เสยีภาษปีระจ�าปี 

(4,568 ราย)  และ 3) ไม่มีใบอนุญาตขับรถ (4,338 ราย)

 ปัจจุบันได้จัดสรรเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานทั่วประเทศแล้วจ�านวน 1,000 เครื่อง  และได้จัดหา

เพิม่เตมิในปีงบประมาณ 2566 อกีประมาณ 2,500 เครือ่ง  ท�าให้มเีครือ่งออกใบสัง่ใช้งานทัง้สิน้จ�านวน 2,500 เครือ่ง  คดิเป็น 

ร้อยละ 14.70 ของจ�านวนอัตราก�าลังต�ารวจจราจรทั่วประเทศซึ่งมีจ�านวน 17,000 นาย ซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

จะจัดหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับอัตราก�าลังดังกล่าวต่อไป 

 ส�าหรับประชาชน จะได้รับความสะดวกและเป็นธรรม จากการบังคับใช้กฎหมาย  รวมทั้งสามารถจ่ายค่าปรับ

ได้ทันที  ด้วยการสแกน QR code ผ่านระบบ mobile banking  ของทุกธนาคาร 

 ด้วยระบบเทคโนโลยดัีงกล่าว   ส่งผลให้กระบวนการออกใบสัง่มีมาตรฐาน เป็นสากล โปร่งใส ประชาชนมีความ

เช่ือมัน่ในการปฏบัิตงิานของต�ารวจ เคารพกฎจราจร  ซึง่จะช่วยสร้างวฒันธรรมการขบัขีป่ลอดภยั ป้องกนัและลดอุบัตเิหตุ

บนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม

เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจสำมำรถบันทึก
ข้อหำและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องลง
ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
พมิพ์ใบสัง่อตัโนมติัให้ประชำชน
ได้ทนัท ีเกดิควำมสะดวกรวดเรว็
ทั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ
และประชำชน
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 วันที่ 20 ก.ค. 65 พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร. ฐานะผู้อ�านวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว

ป้องกนัปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ(ผอ.ศพดส.ตร.) เผยว่า กระทรวงต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกาประกาศรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ�าปี 2565 (Trafficking In Persons Report 2022)  

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ว่าประเทศไทยได้เลื่อนอันดับจากเดิมเทียร์ 2 วอตช์ลิสต์ (Tier 2 Watch List) ขึ้นเป็น เทียร์ 2 

(Tier 2) ส�าหรับผลงานการปราบปรามการค้ามนุษย์นี้ ถือว่าเป็นผลงานจากนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่สั่งก�าชับถึงกรณีดังกล่าวตลอดมา พร้อมขอยกเครดิตให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกัน

บูรณาการอย่างจริงจังตลอดมา โดยระบถุึงสถานการณ์การค้ามนษุยใ์นไทยวา่ รฐับาลไทยแสดงให้เห็นถงึความพยายาม

ที่เพิ่มข้ึนในการต่อสู้กับการลักลอบค้ามนุษย์ภายใต้ข้อจ�ากัดเร่ืองศักยภาพและการระบาดของโควิด-19 ซ่ึงรวมถึง 

การเพิ่มการสืบสวนกรณีการค้ามนุษย์ การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการลงโทษผู้กระท�าผิด การจัดต้ังศูนย์ 

ช่วยเหลอืเหยือ่ค้ามนุษย์แห่งใหม่ การจดัท�าแนวทางส�าหรบัเจ้าหน้าทีด้่านแรงงาน และการระบตุวัเหยือ่ของการค้ามนษุย์

ได้มากขึ้น

 ผลสัมฤทธิ์จากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

 ➊ ผลกำรประชมุทวิภำครีะหว่ำงส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำตขิองไทยและส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ
สหพันธรัฐมำเลเซีย
 จากกรณีท่ีมีกลุ่มบุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนย้ายแรงงานชาวโรฮีนจา โดยผิดกฎหมายใน

ประเทศมาเลเซียนั้น ทางการไทยสามารถอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือกับ 

ภาคประชาสังคมผ่านการประชุมทวิภาคีระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติของไทยกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ

แห่งสหพนัธรัฐมาเลเซยีในเดอืนมี.ค. 64 ภายใต้การสนบัสนนุจากโครงการอาเซยีน – ออสเตรเลยี เพ่ือต่อต้านการค้ามนษุย์ 

จนท�าให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กล่าวคือ ทางการประเทศมาเลเซียโดยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย 

ประจ�าประเทศไทยได้มคี�าร้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศร้องขอให้ทางการไทยส่งตวับคุคลสญัชาตไิทยจ�านวน 9 คน 

ซึ่งหลบหนีคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นผู้ร้ายข้ามแดน ต่อมาพนักงานอัยการส�านักงานอัยการสูงสุดของไทย ได้ยื่นค�าร้อง

ขอหมายจับบุคคลทั้ง 9 คนดังกล่าวซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติของไทยสามารถตามจับกุมผู้ต้องหาได้ จ�านวน 3 คน 

เพื่อส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อไปด�าเนินคดีตามกฎหมาย (stand trial) ต่อไป 

• ร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศจนได้รับการปรับระดับขึ้น      
   Tier 2 ประจําปี 2565
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 ➋ ผลกำรประชุมทวิภำคีระหว่ำงส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติไทยและส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
กัมพูชำ
 จากกรณีท่ีมีคนไทยถูกหลอกลวงให้ไปท�างานผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชาโดยถูกบังคับให้ท�างานในแก๊ง  

คอลเซ็นเตอร์ แก๊ง SMS หลอกลวง เว็บไซต์รับพนันผิดกฎหมาย ถูกนายจ้างชาวต่างชาติกักขัง ให้อดอาหาร ท�าร้าย

ร่างกายและมีการเอาไปขายต่อให้นายจ้างคนอื่นนั้น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติของประเทศไทย โดยศูนย์พิทักษ์เด็ก  

สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) และ 

ประเทศกัมพูชาได้ประสานความร่วมมือโดยการจัดการประชุมหารือระดับทวิภาคี ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ

อาเซียน – ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจและหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

ของทัง้สองประเทศสามารถร่วมกนัช่วยเหลือเหยือ่คนไทยเหล่านัน้กลับมายงัประเทศไทยได้อย่างปลอดภยัจ�านวน 4 ครัง้ 

รวม 363 คน เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�านวน 109 คน ไม่เป็นผู้เสียหายจ�านวน 21 คน และอยู่ระหว่าง 

การคัดแยกจ�านวน 205 คน และยังประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือคนไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ 
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 ผลลัพธ์การด�าเนินงานในปี พ.ศ.2565 ในด้านการด�าเนินคดี

 ➊ กำรด�ำเนินคดแีละกำรจับกมุกบัผูก้ระท�ำควำมผดิค้ำมนษุย์ ในประเทศไทย จ�ำนวน 168 คดี 
ในปี พ.ศ. 2565 (1 ม.ค. 65 - 31 ส.ค. 65)

 ➋ สถติกิำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ผลกำรด�ำเนินคดีในภำพรวม ปี พ.ศ. 2565 จ�ำนวน 168 คดี 
 จ�าแนกตามประเภทคดีค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. 2565 (1 ม.ค. 65 - 31 ส.ค. 65) ทั้งหมดจ�านวน 168 คดี จ�าแนกตาม

ประเภทคดีค้ามนุษย์ดังนี้

  1. รูปแบบค้าประเวณี 118 คดี

  2. รูปแบบผลิตหรือเผยแพร่ วัตถุ สื่อลามก 22 คดี

  3. รูปแบบแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น 2 คดี

  4. รูปแบบบังคับใช้แรงงาน 20 คดี

  5. รูปแบบการเอาคนลงเป็นทาส 1 คดี

  6. รูปแบบน�าคนมาขอทาน 3 คดี

  7. รูปแบบแรงงานประมง 1 คดี

  8. รูปแบบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา 6/1 1 คดี

     • ผู้กระท�าความผิด (ผู้ต้องหา) จ�านวน 304 คน  • ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ จ�านวน 27 คน

     • ผู้ต้องหาชาวไทย จ�านวน 277 คน  • ผู้เสียหาย จ�านวน 347 คน 

     • ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิง อายุต�่ากว่า 18 ปี จ�านวน 136 คน 

    • ผู้เสียหายเพศหญิง จ�านวน 217 คน  • ผู้เสียหายเพศชาย จ�านวน 130 คน 

     • ผู้เสียหายที่เป็นเด็กชาย อายุต�่ากว่า 18 ปี จ�านวน 28 คน 

 ซึง่มคีดค้ีามนษุย์รูปแบบค้าประเวณเีดก็มากถงึ 102 คด ีนอกจากการให้ความส�าคญักับการปรบัปรุงประสิทธภิาพ

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และด้วยรูปแบบแผนประทุษกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ

หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ให้ความส�าคญักบัการสบืสวนการกระท�าผดิในคดค้ีามนษุย์ผ่านช่องทางออนไลน์ 

และตรวจสอบเส้นทางทางการเงินมากขึ้น โดยพบว่ามีการกระท�าความผิดในช่องทางออนไลน์ จ�านวน 126 คดี
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 ➌ สถิติกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ผลกำรด�ำเนินคดีในภำพรวม ปีงบประมำณ 2565  
จ�ำนวน 258 คดี  
  จ�าแนกตามประเภทคดีค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64 – 31 ส.ค. 65) ทั้งหมดจ�านวน 258 คดี 

จ�าแนกตามประเภทคดีค้ามนุษย์ดังนี้

  • รูปแบบค้าประเวณี 180 คดี

  • รูปแบบผลิตหรือเผยแพร่ วัตถุ สื่อลามก 28 คดี

  • รูปแบบแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น 3 คดี

  • รูปแบบบังคับใช้แรงงาน 32 คดี

  • รูปแบบการเอาคนลงเป็นทาส 2 คดี

  • รูปแบบน�าคนมาขอทาน 3 คดี

  • รูปแบบแรงงานประมง 3 คดี

  • รูปแบบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา 6/1 1 คดี

  • รูปแบบการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีด 6 คดี

 ➍ สถิติกำรจับกุมคดีกำรปรำบปรำมกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อเด็กทำงอินเทอร์เน็ต TICAC  
ปีงบประมำณ 2565 (1 ต.ค. 64 – 31 ส.ค. 65) จ�ำนวน 335 คดี

 ➎ สถิติกำรจับกุมคดีกำรปรำบปรำมกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อเด็กทำงอินเทอร์เน็ต TICAC  
ปีงบประมำณ 2565 (1 ม.ค. 65 - 31 ส.ค. 65) จ�ำนวน 316 คดี
  จ�าแนกตามประเภทคดีค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. 2565 (1 ม.ค. 65 - 31 ส.ค. 65) ทั้งหมดจ�านวน 316 คดี จ�าแนกตาม

ฐานความผิดดังนี้
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  • มีการเร่งรัดการสอบสวนคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตไปสู่ชั้นอัยการแล้วจ�านวน 

116 คดี จากจ�านวนคดีทั้งสิ้น 304 คดี คงเหลือ 142 คดี ในชั้นสอบสวน

  • สามารถขยายผลเป็นคดีค้ามนษุย์ได้ทัง้ส้ินจ�านวน 20 คดี และน�าไปสู่การยดึทรัพย์จ�านวนมูลค่ารวม 

569,937 บาท 

 ผลลัพธ์กำรด�ำเนินงำนในปี พ.ศ.2565 ในด้ำนกำรป้องกัน

 คดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หลายคดีสามารถสอบสวนขยายผลไปสู่คดีค้ามนุษย์ได้เป็น 

จ�านวนมาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงให้ความส�าคัญกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 

ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีนโนบายให้ชุดปฏิบัติการปรามปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต จัดให้มีการ

บรรยายให้ความรู้กับเยาวชนตามสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ�านวน 416 ครั้ง มีนักเรียนนักศึกษาได้รับการอบรม

กว่า 26,876 คน อีกท้ังยังมีการจัดอบรมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐจ�านวน 37 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 

ทั้งสิ้น 12,464 คน

สถิติการปราบปราม
จําแนกตามฐานความผิด

สถิติผู้กระทําผิด
จําแนกตามเพศและสัญชาติ

สถิติผู้เสียหาย
จําแนกตามเพศและช่วงอายุ

• ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ จ�านวน 6 คน
• ผู้ต้องหาชาวไทย จ�านวน 330 คน

• ค้ามนุษย์ 26 คดี
• ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 100 คดี
• ครอบครองสือ่ลามกอนาจารเดก็ 176 คดี
• น�าเข้าข้อมูลอันลามกเข้าสู่ระบบ 
  (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) 8 คดี
• อื่น ๆ 6 คดี
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รวม 316 คดี
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108 คน

21 คน

155 คน

ชาย

ชาย

หญงิ

หญงิ

6 คน

330 คน

ชาวต่างชาติ

ชาวไทย

142 คน

68 คน

31 คน

22 คน
อายุ 

ตํ่ากว่า 8 ปี

อายุ มากกว่า 8 ปี

อายุ 8-14 ปี

อายุ 15-17 ปี
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• สร้างเมอืงแห่งนวฒักรรมของตํารวจ Police Innopolis ประกอบด้วย Smart 
Classroom, Interactive Museum of Crimes, Smart library และศูนย์
นวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพิสูจน์ทางดิจิทัล เพื่อเป็นต้น
แบบการทดลองนวัตกรรมต่าง ๆ

Police Innopolis (เมืองนวัฒกรรมของต�ำรวจ)
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   พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีแนวคิดต้องการที่จะให้ข้าราชการต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกัน 

ปราบปราม มีเครือ่งแบบทีท่นัสมยั กระชับ เหมาะสม ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติจึงได้ออกแบบ “เคร่ืองแบบสนำมส�ำหรบั

ข้ำรำชกำรต�ำรวจที่ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนป้องกันปรำบปรำม” โดยเน้นให้มีความคล่องตัว เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที ่

เกดิความปลอดภยั และสอดคล้องกบัการปฏบิติัหน้าท่ีในปัจจุบนั โดยเคร่ืองแบบสนามดังกล่าว จะใช้ในการปฏบิตัหิน้าที่

ของต�ารวจที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จริงในหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์ สาย

ตรวจรถยนต์ สายตรวจเดินเท้า และสายตรวจประจ�าตู้ยาม  ซึ่งใช้ผ้าพอลิเอสเทอร์สีกากี ชนิดและสีผ้าเดียวกับสีกากีสี

ผ้าพระราชทาน (สนว.01)  มีหมวก 2 แบบ คือ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีด�า  และหมวกนิรภัยสีทอง  

 ในเบื้องต้นมีการแจกจ่ายเครื่องแบบสนามฯ ให้แก่ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล และต�ารวจภูธร ภาค1 – 9 

เป็นสถานีน�าร่อง รวมทั้งสิ้น 173 สถานี ประกอบด้วย 

 ➊ สถานีต�ารวจในสังกัด กองบัญชาการต�ารวจนครบาล จ�านวน 88 สถานี 

 ➋ สถานีต�ารวจภูธรเมือง ทุกแห่ง จ�านวน 76 สถานี 

 ➌ สถานีอื่นที่ต�ารวจภูธร ภาค 1 – 9 คัดเลือก ภาคละ 1 สถานี รวม 9 สถานี

• พัฒนาเครื่องแบบสําหรับสายตรวจ

ระดับรองสารวัตร – ผู้บังคับหมู่ 

จํานวน 9,012 นาย

ระดับ รองผู้กํากับการ (ป้องกัน
และปราบปราม) – สํานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล 

จํานวน 522 นาย

รวม 9,534 นาย 

เครื่องแบบสนามฯ 
จําแนกเป็น 2 ระดับ 
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  โครงการจัดท�าข้ึนเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันยาเสพติดและ

สอดคล้องกับแนวคิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีการสาธารณสุข

แทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ที่ควรได้รับการบ�าบัดรักษา ตลอดจนมีการ

ติดตามช่วยเหลือให้กลับมาด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  จึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ โดยเน้นเป้าหมายทัง้ตวับคุคลและพ้ืนท่ีในหมูบ้่าน/ชมุชน และโรงเรียน เพ่ือลดปริมาณความต้องการใช้ยาเสพตดิ 

(Demand Side) ภายใต้โครงการส�าคัญจ�านวน 3 โครงการ ดังนี้

 ➊  โครงกำรด�ำเนนิงำนชมุชนยัง่ยนื เพือ่แก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบครบวงจรตำมยทุธศำสตร์ชำต ิ 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในครัวเรือนและชุมชน หมู ่บ้าน/ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 1,483 หมู ่บ้าน/ชุมชน  

• ปราบปรามยาเสพติดโดยเน้นลดฝั่ง Demand Side

โดยมีเป้าหมายประชากร (ช่วงอายุระหว่าง 12 - 65 ปี)  

ที่จะต้องท�าการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 

505,891 คน สามารถด�าเนินการ ค้นหาผู ้ใช้ ผู ้เสพ  

ผู้ติดยาเสพติดได้จ�านวน 499,640 คน คิดเป็น ร้อยละ 

98.76 จากจ�านวนประชากรเป้าหมาย โดยพบผู ้เสพ 

จ�านวน 11,400 คน ท้ังนี้ มีผู้เข้าสู่กระบวนการบ�าบัด  

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) จ�านวน 12,250 คน 

ซึ่งมาจากผู้เสพท่ีค้นพบในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายและ 

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯเอง
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 ➋ โครงกำรกำรศึกษำเพ่ือต่อต้ำนกำรใช้

ยำเสพติดในเดก็นักเรยีน หรอื โครงกำร D.A.R.E. 

ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

ยาเสพตดิแก่เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ในทุกพ้ืนท่ี

ทัว่ประเทศ โดยมอบหมายครตู�ารวจ D.A.R.E. ไปให้ความรู้ 

เสริมสร้างทักษะการตัดสินใจและวิธีการปฏิเสธเมื่อถูก

ชกัชวนให้ทดลองใช้สารเสพตดิต่าง ๆ โครงการ dare ใน

ปีงบประมาณ 2565  (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) ครูต�ารวจ dare 

เข้าไปสอน 11,173 โรงเรยีน จ�านวน 18,163 ห้องเรยีน 

นกัเรยีน จ�านวน 549,698 คน

 ➌ โครงกำรต�ำรวจประสำนโรงเรียน  

(1 ต�ำรวจ 1 โรงเรียน) เป็นโครงการที่ด�าเนินงานโดย

ต�ารวจทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ จาก สน./สภ. เข้าไปประสานการ

ปฏิบัติกับครูปกครอง ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสริมป้องกันภัยยาเสพติด ให้โรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 1,483 โรงเรียนทั่วประเทศ 

 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือให้ผู้ผ่านการบ�าบัดมีพลังในการด�าเนินชีวิตและอยู่

ร่วมกับสงัคมได้อย่างสงบสขุ โดยใช้ชมุชนเป็นศนูย์กลางทีส่ามารถดแูลผูใ้ช้ยาเสพตดิได้อย่างมีประสทิธภิาพ สร้างรปูแบบ

การด�าเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อย่างยั่งยืน สามารถถ่ายทอดความความรู้ไปยังคน

รุ่นใหม่ได้และครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายผ่านโฆษกส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ว่า “ให้ประชาสมัพนัธ์เตอืนภยั และให้ความรูก้บัพีน้่องประชาชน เพือ่ให้รูเ้ท่าทันมิจฉาชพี เสมอืนเป็นวคัซนีเพือ่ป้องกัน

ภัยร้ายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Vaccinated)”  

 ประกอบในปัจจบุนัมกีลุม่มจิฉาชพี เปลีย่นแปลงรูปแบบท่ีจะหลอกลวงให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน

มาโดยตลอด ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติได้ตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์นี้เป็นอย่างมาก ต่อมา 31 มี.ค. 65 จึงได้ลงนามใน

 โดยคณะท�างานได้แบ่งระยะการด�าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว

• การประชาสัมพันธ์เตือนภัย และให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทัน
มิจฉาชีพ เสมือนเป็นวัคซีนเพ่ือป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
(Cyber Vaccinated)

ค�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างานสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัภยัอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี หรือเรียกว่า คณะท�างานไซเบอร์วัคซีน  

ขึ้นมา โดย พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ ์เพ็ชร์ ผช.ผบ.ตร./ 

รอง.ผอ.ศปอส.ตร. ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะ

ท�างาน เพือ่ก�าหนดนโยบาย แนวทาง แนวคดิในการป้องกนั

ไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อ
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 ระยะสั้น
 โดยคณะท�ำงำนฯได้น�ำข้อมลูจำกระบบรบัแจ้งควำมออนไลน์ ผ่าน thaipoliceonline.com มาเป็นฐานข้อมลู

ในการผลิตสือ่ประชาสมัพนัธ์เพ่ือเผยแพร่ความรูใ้นการป้องกนัตนเองและคนในครอบครวัให้กบัพีน้่องประชาชน ซ่ึงจาก

การเปิดระบบมาเป็นระยะเวลา 3 เดอืน ตัง้แต่ 1 มี.ค. 65  – 29 พ.ค. 65 พบว่าในระบบมกีารรบัแจ้งรวมแล้ว 30,029 เร่ือง 

เรียงล�ำดับประเภทควำมผิด 10 อันดับ ดังนี้ 

 ➊  ซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า   10,603 เรื่อง

 ➋  หลอกให้ท�างานออนไลน์   3,666 เรื่อง

 ➌  หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน  2,993 เรื่อง

 ➍  ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว   2,299 เรื่อง 

 ➎  หลอกให้รักแล้วลงทุน   1,371 เรื่อง

 ➏  หลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ   1,235 เรื่อง

 ➐  ปลอมโปรไฟล์เพื่อหลอกยืมเงิน    912 เรื่อง

 ➑  แชร์ลูกโซ่         813 เรื่อง

 ➒  ข่าวปลอม         703 เรื่อง

 ➓  หลอกให้รักแล้วโอนเงิน       294 เรื่อง 
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 คณะท�างานฯ จึงได้เริ่มจากการก�าหนด 

รูปแบบการหลอกลวง 14 ข้อ จากข้อมูลการรับ 

แจ้งคดีออนไลน์ข้างต้น เพื่อน�าเป็นฐานข้อมูลใน

การผลิตสื่อ และมอบหมายหน่วยงานผลิตสื่อและ

ผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น PCT Police, บช.สอท., 

บช.ก. โดย บก.ปอท. และ ทีมสื่อสร้างสาร  

ให้เผยแพร่สื่อความรู้ที่ผลิตส่งทาง Line Chat, 

Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, 

Website, POLICE TV รวมท้ัง สื่อต่าง ๆ เพื่อ

เป็นการเผยแพร่ความรูใ้ห้กบัประชาชนให้มากทีส่ดุ 

ซึ่งข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ 

เวบ็ไซต์ prtpr.police.go.th ซึง่เป็นระบบท่ีรองรบั 

ในแผนระยะกลางของคณะท�างานฯ
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 ระยะกลำง 
 ได้ก�าหนดแนวทางออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ บช.น. ภาค 1 – 9 และ หน่วยงาน 

ในสังกัด ให้น�าสื่อความรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จากระบบ pctpr.police.go.th ไปประชาสัมพันธ์ให้

กับนักเรียนและนักศึกษา หน่วยงานราชการ ที่ประชุมชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้ง Onsite และ Online รวมถึง 

การจัดท�าหลักสูตรอบรมให้ความรู้และจัดการอบรม ท้ัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ ศปอส.ตร. รร.นรต. และ บช.สอท.  

(บก.ตอท) โดยได้จัดท�าโครงการและเดินสายให้ความรู้วิธีการป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

ได้มีหนังสือประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ช่วยเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ส่ือความรู้ไปยัง 

หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งผลการปฏิบัติทั้งหมดจะถูกรายงานและประมวลผลผ่านระบบลดความซ�้าซ้อน

ของการรายงานได้เป็นอย่างดี

ประชาชน

4.

การรวบรวม และการใช้ข้อมูล สื่อในระบบ

ผู้บริหารระดับ ตร. ระดับภาค และระดับจังหวัด
ดูผลการปฏิบัติจากระบบได้พร้อมกันทั่วประเทศ ไม่ต้องรอรายงาน

การเผยแพร่

การรายงาน

1.

3.

2.

1. 2. 3. 4.
ทํางานได้ ทุกระบบ

ทุกที่ ทุกเวลา
จัดเก็บข้อมูล

และแสดงผลได้ทันที
รายงานครั้งเดียว

ถึงมือผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับชั้น

สื่อความรู้ออนไลน์
ที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่

นําไปใช้ได้ทุกเวลา
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 ระยะยำว 

 ได้ก�าหนดแนวทางสร้างภาคีเครือข่าย ป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือสร้างแนวร่วมจากภาค

ประชาชน ในการร่วมให้ความรู้กนัเอง (อาสา Cyber Vaccinated) โดยมอบหมาย กองบญัชาการต�ารวจสบืสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี), กองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาล และ ต�ารวจภูธรภาค1 - 9 เป็นผู้ท�าการคัดเลือกและวัดผล รวมถึง การสร้างภาคีเครือข่าย, การคัดเลือก

อาสาสมัครไซเบอร์วัคซีน 77 จังหวัด มาร่วมปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการ

ป้องกันตัวเองของประชาชนร่วมกัน

 โดยมีเป้าหมาย ให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเอง จากภัยออนไลน์ที่ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ ก�าหนดไว้ และมีสถิติการรับแจ้งคดีออนไลน์ ลดลง 

 ผลสรุปกำรปฏิบัติ 31 มี.ค. – 1 ก.ย. 65
 • ด้ำนกำรขับเคลื่อน

 เมื่อวันท่ี 31 ม.ค. 65 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ลงนามแต่งตั้งคณะท�างานสร้างเสริมภูมิคุ้มภัย

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.กิตต์ิรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผช.ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะท�างาน   

ต่อมาในวนัที ่16 ม.ิย. 65  พล.ต.ท.กติติร์ฐัฯ ได้เป็นผูแ้ทน ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิเข้าร่วมประชมุกบัและรบัข้อแนะน�า

จากคณะกรรมาธิการต�ารวจ โดยมีมติในที่ประชุมให้ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกเพือ่ร่วมมอืกนัในการป้องกนัภยัอาชญากรรมทางเทคโนโลยใีห้กับประชาชน จนเป็นทีม่าให้ในวนัที ่23 มิ.ย. 65  

พล.ต.อ.ด�ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง.ผบ.ตร/ผอ.ศปอส. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  ไปยัง ปลัด

กระทรวงมหาดไทย และ เผยแพร่สื่อความรู้ลงไปยังชุมชน ท้องถิ่น ทั่วประเทศ และในวันที่ 1 ก.ค. 65  คณะท�างานฯ

ได้เปิดปิดระบบเว็บแอปพลิเคชัน pctpr.police.go.th สร้างเสริมภูมิคุ ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

ให้ทุกสถานีต�ารวจทั่วประเทศ เริ่มด�าเนินการน�าสื่อความรู้จากระบบ ในการป้องกันภัยออนไลน์ ไปเผยแพร่ลงสู่ชุมชน

ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งช่องทางออนไลน์ และ ช่องทางลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ

 ซึ่งในวันที่ 4 ส.ค. 65  คณะท�างานฯ ได้น�าเสนอผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมาธิการต�ารวจ ทั้งเรื่องการเปิด

ระบบฯ และ การประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ท�าให้ในที่ประชุมกล่าวชื่นชมส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

ทีข่บัเคลือ่นตามนโยบายของผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิได้อย่างรวดเรว็และเป็นรปูธรรม ซ่ึงคณะท�างานได้ยงัได้ แสวงหา

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง ใน วันที่ 19 ส.ค. 65  คณะท�างานงานฯ ได้ติดตามร่างบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ในการจัดส่งแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ถึงมือประชาชน ต่อไป

 • ด้ำนกำรผลิตสื่อ และ ประชำสัมพันธ์

 คณะท�างานได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์ และ 

จัดท�าเป็น ฐานข้อมูล สื่อความรู้ให้ประชาชนสามารถเข้าศึกษาข้อมูลชุดความรู้ได้ที่ www.pctpr.police.go.th/learn 

ซึ่งในปัจจุบันมี ชุดข้อมูลสื่อความรู้ในระบบ มากกว่า 264 สื่อ จัดหมวดหมู่เป็น 18 รูปแบบกลโกง และ ถูกน�าออกไป

เผยแพร่ให้ประชาชนได้รบัรูผ่้านท้ังช่องทางออนไลน์ และ การน�าลงไปสูช่มุชนทัว่ประเทศ มากกว่า 30,739 ครัง้ มโีอกาส

ในการเข้าถึงประชาชนมากกว่า 95,835,622 ครั้ง (ค�านวนจากผู้ติดตามในช่องทางต่างๆ ที่ได้รับสื่อความรู้ไป)  
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 • ด้ำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประชำสัมพันธ์เปรียบเทียบกำรรับแจ้งคดีออนไลน์

  คณะท�างานฯ ได้เริ่มเปิดการด�าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ลงไปสู่ชุมชน ในเดือน ก.ค. 65 ซึ่งมี 

การประชาสัมพันธ์ไปมากถึง 15,190 ครั้ง ส่งผลให้สถิติการรับแจ้งคดีออนไลน์ลดลงเป็นครั้งแรก นับต้ังแต่เดือน  

มี.ค. 65 - มิ.ย. 65 มีสถิติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และต่อมาในเดือน ส.ค. 65 จ�านวนการประชาสัมพันธ์ลดลง เหลือเพียง 

11,336 ครั้ง ประกอบกับคดีแชร์ลูกโซ่ คดีหลอกลงทุน ที่มีผู้เสียหายเป็นจ�านวนมาก เข้ามาแจ้งความพร้อมกันหลายคดี 

ท�าให้ สถิติคดีในเดือนสิงหาคมพุ่งสูงขึ้นไปถึง 17,778 คดี  

 จากผลการขับเคลื่อนดังกล่าวท�าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยในเชิงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน มีความ

สัมพันธ์กับจ�านวนคดีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้มาจากข้อมูลของการด�าเนินการเพียง 2 เดือน 

ซึ่งในเดือนก.ย. 2565 จะเป็นผลการสรุปรอบ 3 เดือน จะท�าให้คณะท�างานฯ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ 

น�าไปสู่การวางนโยบายขับเคลื่อนของคณะท�างานในปีงบประมาณ 2566 เพ่ือป้องกันและให้ความรู้ประชาชนไม่ให้ 

ตกเป็นเหยื่อในคดีออนไลน์  ตามนโยบาย การฉีดไซเบอร์วัคซีนให้กับประชาชนของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.  

ที่ได้ริเริ่มไว้ต่อไป

ผลการขับเคลื่อน  เปรียบเทียบการรับแจ้งคดีออนไลน์

มี.ค. 65 เม.ย. 65 มิ.ย. 65พ.ค. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65
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• มี.ค  8,806 คดี (เปิดเดือนแรก ประขาชนรู้น้อย)
• เม.ย. 9.553 คดี (เยอะขึ้น ประชาชนรู้เยอะขึ้น)
• พ.ค. 12,719 คดี (เริ่มสูงขึ้น ต่อเนื่อง)
• มิ.ย. 16,371 คดี (สูงขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน)
• ก.ค. 13,984 คดี (เดือนแรกไซเบอร์วัคซีน)
         ประชำสัมพันธ์ 15,190 ครั้ง
• ส.ค. 17.778 คดี (เดือนที่สองไซเบอร์วัคซีน)
         ประชำสัมพันธ์ 11,336 ครั้ง

จ�ำนวนกำรรับแจ้งคดี

จ�ำนวนกำรประชำสมัพนัธ์

• เดือน ก.ค. 65 กำรประชำสัมพันธ์เยอะ คดีลด • เดือน ส.ค. 65 กำรประชำสัมพันธ์น้อย คดีเพิ่ม

ผลการขับเคลื่อน : ด้านการผลิตสื่อ และ ประชาสัมพันธ์ ณ  วันที่ 1-6 ก.ย. 65
ดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ pctpr.police.go.th

ประชาสัมพันธ์

  เข้าถึงประชาชน

  สื่อความรู้

รวม 30,739 ครั้ง

รวม 95,835,622 ครั้ง
(คํานวนจากจํานวนประชาชนที่ผู้ปฏิบัติบันทึกในระบบ)

จํานวน 264 สื่อ  
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 กองบัญชาต�ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต�ารวจไซเบอร์ จับมือ ผนึกก�าลังกับ AIS เดิน

หน้าชนมิจฉาชีพ ปกป้องลูกค้า เปิดสายด่วนโทรฟรี 1185 ครั้งแรกในไทย

 •  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ 

 • AIS Spam Report Center บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ AIS ที่มีคลื่นความถี ่

ในการให้บริการมากที่สุด และมีจ�านวนผู้ใช้งานมากที่สุด กว่า 43.7 ล้านเลขหมาย (ณ ก.ย. 64) พร้อมขับเคลื่อน

ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดเป็นรายแรก ผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ต

บ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน

 โดยจากปัญหามิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้งาน ประชาชนที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการท�างาน

ร่วมกบั ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิในการจดัระเบยีบ

มิจฉาชีพที่แฝงการส่ง Spam SMS หรือ Spam โทร มารบกวนลูกค้า เพื่อปิดกั้นตั้งแต่ต้นทางแล้ว จึงเปิดตัวสายด่วน 

1185 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ หรือ AIS Spam  Report Center ให้ลูกค้า AIS  สามารถโทร

ฟรีในรูปแบบ IVR Self  Service และ AI Chatbot เพื่อแจ้งเบอร์โทร หรือ SMS ที่คาดว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ โดยจะ

ด�าเนนิการตรวจสอบท่ีมา รายละเอยีดการจดแจ้งลงทะเบยีน รูปแบบการโทรของเบอร์ดังกล่าว ซ่ึงจะบ่งชีไ้ด้ว่าเป็นเบอร์ 

หรือ SMS ของกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่ หลังจากนั้น จะด�าเนินการบล็อกเบอร์และ SMS นั้นๆ โดยทันที พร้อมแจ้งกลับไป

ยังลูกค้าภายใน 72 ชั่วโมง”

• สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครื่อข่ายโทรศัพท์มือถือ  
เปิดสายด่วนแจ้งเบอร์แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ เพ่ือปิดก้ันการใช้งานและดําเนินคดี
ตามกฎหมาย 
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 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ อนุมัติเมื่อวันท่ี 24 พ.ค. 64 ให้สถานีต�ารวจท�าการส�ารวจความหวาดกลัวภัย

อาชญากรรมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท�างานของต�ารวจ ระดับสถานีต�ารวจทั่วประเทศ (PEOPLE POLL) 

ซึ่งมอบหมายให้หัวหน้าสถานีต�ารวจเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม ก�ากับ ดูแล โดยน�า QR Code ให้ประชาชนในพื้นที่สถานี

ต�ารวจหรือผู้มาติดต่อราชการกรอกแบบสอบถาม เป็นประจ�าทุกเดือนสถานีต�ารวจละ 100 คน แยกเป็น 

 ➊ เจ้าหน้าที่ต�ารวจน�า QR Code ให้ประชาชนกรอกแบบสอบถาม ร้อยละ 40 

 ➋ กต.ตร. และอาสาสมัครประจ�า สน./สภ. น�า QR Code ให้ประชาชนกรอกแบบสอบถาม ร้อยละ 60

 แบบสอบถำมประกอบด้วย 

 ➊ ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 40)

 ➋ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ (เกณฑ์ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80)

 ➌ ความพึงพอใจการบริการภายในสถานีต�ารวจ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 ➍ ความพึงพอใจการบริการภายนอกสถานีต�ารวจ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 ➎ ความพึงพอใจงานจราจร (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

• People Poll 

ผลสํารวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของตํารวจ 
ระดับสถานีตํารวจทั่วประเทศ (PEOPLE POLL) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 

มี.ค. 65ต.ค. 64 เม.ย. 65ธ.ค. 64 มิ.ย. 65พ.ย. 64 พ.ค. 65ม.ค. 65 ก.ค. 65ก.พ. 65 ส.ค. 65
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ควำมหวำดกลัวภัยอำชญำกรรมของประชำชน

ควำมพึงพอใจกำรบริกำรภำยในสถำนีต�ำรวจ ควำมพึงพอใจกำรบริกำรภำยนอกสถำนีต�ำรวจ 

ควำมพึงพอใจงำนจรำจร

ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อประสิทธิภำพกำรป้องกัน
อำชญำกรรมของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ
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 จากผลการส�ารวจความหวดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท�างาน

ของต�ารวจ (PEOPLE POLL) ของสถานีต�ารวจทั่วประเทศ 1,484 สถานี ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 - ส.ค. 65 จะเหน็ว่ามกีาร

แก้ไขปัญหาและพัฒนาตามล�าดับ ท�าให้ผูบ้งัคับบญัชาทัง้ระดบักองบญัชาการ และ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิได้เหน็สภาพ

ปัญหา การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตใินภาพรวม

 กล่าวโดยสรุป การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจประจ�าสถานีต�ารวจทุกสถานีทั่วประเทศใน

ระหว่างเดอืน ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ทัง้ 5 ตวัชีว้ดั ผ่านเกณฑ์การประเมนิทัง้หมด คอื ระดับความหวาดกลวัภยัอาชญากรรม

ของประชาชน ความเชือ่มัน่ของประชาชนต่อประสทิธภิาพการป้องกนัอาชญากรรมของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ความพงึพอใจ

ของประชาชนผู้ได้รับการบริการในสถานีต�ารวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับการบริการนอกสถานีต�ารวจ  

และความพึงพอใจงานจราจร  เห็นสมควรให้ทุกสถานีต�ารวจน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรและปรับปรุงวิธี

การท�างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้ผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 

5 ด้าน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ บรรลุตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติในที่สุด

สรุปผลการทําแบบสํารวจ PEOPLE POLL) 
ปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565) 
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85% 83%86% 86%
ควำมหวำดกลวัภยัอำชญำกรรมของประชำชน
เกณฑ์ผ่ำน ไม่เกิน 40%

ควำมพึงพอใจกำรบริกำรภำยในสถำนตี�ำรวจ
เกณฑ์ผ่ำน ไม่น้อยกว่ำ 70%

ควำมพึงพอใจกำรบริกำรภำยนอกสถำนตี�ำรวจ
เกณฑ์ผ่ำน ไม่น้อยกว่ำ 70% 

ควำมพึงพอใจงำนจรำจร
เกณฑ์ผ่ำน ไม่น้อยกว่ำ 70%

ควำมเชือ่มัน่ของประชำชนต่อประสทิธภิำพกำร
ป้องกันอำชญำกรรมของเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ
เกณฑ์ผ่ำน ไม่น้อยกว่ำ 80%

(PEOPLE POLL) 
สถานีตํารวจทั่วประเทศ 1,484 สถานี 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
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 พร้อมกนันี ้ ยงัได้ท�างานร่วมกับ กองบญัชาการต�ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี (บช.สอท.)  

หรอื ต�ารวจไซเบอร์ เพื่อสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ และด�าเนินการทางกฎหมายในการจับกุม เอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพ

อย่างเด็ดขาด แก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคน เพ่ือไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่รู้ 

ไม่เท่าทันได้อีก ซ่ึงทางกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกองบัญชาการต�ารวจ

สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ แก๊งค์ Call Center หรือเบอร์

มิจฉาชีพ จากทุกเครือข่าย ตามตารางดังนี้

จํานวนการแจ้งทั้งหมด

91,691 

รายงานผลการแจ้งเบาะแสของประชากรผ่านผู้ให้บริการ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 - 6 กันยายน 2565

* หมายเหตุข้อมมูลประมวลผลส�าหรับทีมวิเคราะห์

จํานวนการแจ้งที่ได้รับจากประชาชนผู้ให้บริการ
True Move

DTAC

AIS

16,291

49,093
26,307
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ด้านการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

8989



• จัดทําแอปพลิเคชัน แทนใจ

 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิได้มนีโยบายให้ใช้ช่องทางการสือ่สารผ่านระบบเทคโนโลย ีโดยให้จดัท�าแอปพลิเคชัน

ของ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตขิึน้ ในลกัษณะของ Instant Messaging ขึน้ เพือ่ใช้เป็นสือ่กลางในการตดิต่อประชาสมัพนัธ์

ให้ข้าราชการต�ารวจได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และใช้เป็นช่องทางใน

การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนสามารถใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ

บรกิารระหว่างกัน ทมีผูพั้ฒนาภายใต้การบรหิาร ของผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ จงึได้ก่อตัง้แอปพลเิคชนัทีช่ือ่ว่า “แทนใจ” 

เพื่อตอบสนองการด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

 แทนใจ คอื แอปพลเิคชนัสวสัดกิารต�ารวจ เพ่ือชวีติทีดี่ขึน้ของข้าราชการต�ารวจ โดยโปรเจคนีเ้กดิจาก ความมุ่ง

มั่นท่ีจะปรับเปลี่ยนระบบก�าลังพลและสวัสดิการจากระบบกระดาษไปสู่ระบบดิจิตอล ซ่ึงถือเป็น การปรับเปลี่ยนก้าว

ส�าคัญของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยแอปพลิเคชันนี้ จะช่วยให้การบริหารจัดการ สวัสดิการ และการส่งข่าวสาร

ภายในองค์กรเป็นเรือ่งง่ายและโปร่งใสมากยิง่ข้ึน ให้ข้าราชการทุกนายสามารถ เข้าถึงสวสัดิการ และสิทธปิระโยชน์ต่างๆ 

ตามกฎหมายได้อย่างสะดวกสบาย 

 แอปพลิเคชันแทนใจ เป็นโครงการที่ส�าคัญของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยปรับเปลี่ยนการสื่อสารภายใน

องค์กรให้มีความรวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล โดยค�านึงสวัสดิการต่าง ๆ และประโยชน์สูงสุดที่

ข้าราชการต�ารวจพึงจะได้รับ และเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของหน่วยงานรัฐ
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 ควำมโดดเด่นของแอปพลิเคชัน “แทนใจ” 

 แทนใจ (Tanjai) คือ การปฏิวัติระบบก�าลังพล

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จากเอกสาร สู่ระบบ

ดจิติอล และเชือ่มต่อข้อมลูส�าคญัถึงเจ้าหน้าทีต่�ารวจทกุ

ระดับ ผ่านแอปแทนใจ ท้ัง ข่าวสารส�าคัญจากผู้บังคับ

บัญชา ข่าวสารทันเหตุการณ์ ข่าวบอกเล่าชาวต�ารวจ 

และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติด�ารง

ต�าแหน่ง เครือ่งราชอสิริยาภรณ์ ค้นหาเบอร์โทร Police 

Phone Book ข้าราชการต�ารวจที่ยังไม่เกษียณอายุ

ราชการ สิทธิสวัสดิการต่างๆ การฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ระบบค�านวณเงนิเยยีวยากรณไีด้รบับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ

จากการปฏิบัตหิน้าท่ี การแก้ไขปัญหาหนีส้นิต�ารวจ งาน

ด้านศาสนพธิกีารต่างๆ สวสัดกิารดนตร ีการขอใช้สนาม

กีฬาต�ารวจ (สนามบุณยะจินดา 1-3) สถานที่สโมสร

ต�ารวจ ถนนวิภาวดี และ บางละมุง ทุนการศึกษา 

หลักสูตรฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ และ

เตรียมพร้อมกับตลาดกลางสร้างอาชีพเสริมให้กับ

ข้าราชการต�ารวจที่แอปพลิเคชัน “แทนใจ” ในเร็วๆ นี้ 
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 วนัศกุร์ที ่ 9 ก.ย. 65 พล.ต.อ.สวุฒัน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นผู้แทนส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ลงนามบนัทกึ 

ข้อตกลงความร่วมมอืกับกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ เชือ่มต่อข้อมลูระหว่าง แอปพลเิคชนั “แทนใจ” และ แอปพลชินั 

“MY GPF” เพื่อให้ข้าราชการต�ารวจผู้ใช้แอปพลิเคชันแทนใจ และเป็นสมาชิกของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 

สามารถเข้าถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการต�ารวจ สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ➊ สามารถเช่ือมต่อและใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแทนใจ เพื่อเสริมทักษะและการเรียนรู้ของกองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

 ➋ สามารถทราบข้อมลูและใช้ประโยชน์จากระบบสวสัดิการของกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ เช่น สทิธิ

ประโยชน์ส่วนลดสินค้าอุปโภคและบริโภค ส่วนร้านค้าต่างๆ

 ➌ เพือ่ให้ข้าราชการต�ารวจสามารถเข้าถงึข้อมลู กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ ทีเ่ป็นข้อมลูประชาสมัพนัธ์

และการแจ้งเตือนได้

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร

 ➊ มีระบบติดต่อสื่อสารที่ท�างานในลักษณะของ Instant Messaging ที่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานได้

 ➋ มีช่องทางการสื่อสารด้วยการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน ที่สามารถบริหารจัดการให้เป็น

ไปตามที่ก�าหนดในกฎหมายได้

 ➌ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ของหน่วยงาน และลดการใช้กระดาษ

 ➍ เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ปลอดภัย
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 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตเิลง็เหน็ความส�าคญัของการเชือ่มโยงข้อมลูของระบบสารสนเทศสถานตี�ารวจ (CRIMES) 

เน่ืองจากเป็นระบบสารสนเทศทีเ่ป็นจดุศนูย์กลางสูก่ารเชือ่มต่อไปยงัฐานข้อมลูของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาตแิละหน่วยงานภายนอก เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรม และเพือ่ให้การ

สืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 ผลกำรด�ำเนินกำร 

 ปัจจุบันระบบสารสนเทศสถานีต�ารวจ (CRIMES) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ จ�านวน 10 หน่วย

งาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก, กรมการปกครอง, กรมราชทัณฑ์, กระทรวงยุติธรรม (ส�านักกิจการยุติธรรม), ธนาคาร

กรงุไทย (ศนูย์บริหารงานจราจร ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต)ิ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�านกังานประกันสงัคม, ส�านกังาน

ประกันสุขภาพ, ส�านักงานศาลยุติธรรม และ ส�านักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น และอยู่ระหว่างการด�าเนินการเชื่อมโยง

ข้อมูลเพิ่มเติม จ�านวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมการท่องเที่ยว, กรมเจ้าท่า, กรมที่ดิน, 

กรมประมง, ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง, กรมโยธาธิการและผังเมือง, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, ส�านักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิ และกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ เป็นต้น โดยวตัถปุระสงค์ในการเชือ่มโยงข้อมลูของแต่ละ

หน่วยงาน แตกต่างกันไปในส่วนของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะงานของหน่วยงานนั้น ตัวอย่าง กรมการขนส่งทางบก  

เพื่อใช้ในข้อมูลในส่วนของใบขับขี่ หรือข้อมูลยานพาหนะเป็นต้น

• ทําการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ กับระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ 
(CRIMES) เพื่อใช้ในการสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  

9393



9494



หน้ำจอกำรสืบค้นข้อมูลกับหน่วยงำนที่มีกำรเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจ (CRIMES) 

หน้ำจอกำรสืบค้นข้อมูลกับหน่วยงำนที่มีกำรเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจ (CRIMES) 
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• โครงการ Money Management & Investment

 ได้ตระหนกัถงึความเดอืดร้อนและความจ�าเป็นในปัญหาหนีสิ้นของข้าราชการ ต�ารวจและลูกจ้างประจ�าในสงักดั 

จงึได้มนีโยบายการแก้ไขปัญหาหนีส้นิข้าราชการต�ารวจและลูกจ้างประจ�า ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติขึน้ พร้อมทัง้สัง่การ

ให้หน่วยงานในสงักดัเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลอืข้าราชการต�ารวจและลกูจ้างประจ�าในการแก้ไขปัญหาหนีสิ้น 

ให้มเีงนิเดอืนคงเหลอืเพยีงพอต่อการด�ารงชีพได้ อนัจะท�าให้มคุีณภาพชวีติทีดี่ข้ึน สร้างขวญัและก�าลังใจให้กบัข้าราชการ

ต�ารวจและลูกจ้างประจ�า

 สมาคมแม่บ้านต�ารวจ จึงได้จดัท�าโครงการ Money Management & Investment เป็นการให้ความรู้ด้านการ

เงนิแก่ข้าราชการต�ารวจ โดยการจดัการอบรมสัมมนาส่งเสริมความรู้  ทัง้ด้านการบริหารเงินรวมทัง้การลงทนุ  เพือ่สร้าง

วคัซนีทางการเงนิ โดยมผีูเ้ข้าร่วมอบรมกว่า 2,000 คน  จากครอบครัวต�ารวจ และข้าราชการต�ารวจรวมทัง้บุคคลภายนอก

 ส�าหรับรางวัลบุคคลต้นแบบทางการเงินนั้น  คัดเลือกมาจากข้าราชการต�ารวจและครอบครัวที่สมัครใจเข้าร่วม

เรียนรู้อบรม Workshop และได้รับการ Coaching เร่ืองการวางแผนทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ จาก

ตลาดหลกัทรพัย์เป็นเวลากว่าสองเดอืน  มผีูส้มคัรเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน  และได้รบัการคดัเลอืก 11 คน ทีส่ามารถ

พชิติเป้าหมายและแข่งขันประกวดแผนการเงิน โดยเมือ่วนัที ่16 ส.ค. 65 ได้มกีารมอบรางวลับคุคลต้นแบบตามโครงการ 

Money Management and Investment

96



 พล.ต.อ.สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายการบริหารราชการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เพื่อก�าหนด

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญด้านการจัดสวัสดิการแก่

ข้าราชการต�ารวจและครอบครัว เน้นย�้าให้ดูแลการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการต�ารวจและครอบครัวอย่างใกล้ชิดกอง

สวสัดกิาร ส�านกังานก�าลงัพล ได้ด�าเนนิการตามนโยบายผู้บญัชาการต�ารวจแห่งชาติโดยเล็งเหน็ความส�าคญัในการเยยีวยา

และให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการต�ารวจและครอบครัวกรณีเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย จากเหตุที่ไม่

สามารถติดตามผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517-2563 

 ➊ วันที่ 7 ต.ค. 64 จ�านวนทั้งสิ้น 144 ราย รวมเป็นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย จ�านวนเงินทั้งสิ้น 

14,084,923.93 บาท

 ➋ วนัที ่7 ก.ย. 65 คงเหลอื 99 ราย รวมเป็นเงนิฌาปนกจิสงเคราะห์ค้างจ่าย จ�านวนเงนิทัง้สิน้ 6,993,493.73 บาท

• โครงการครอบครัวตํารวจ เราไม่ทิ้งกัน
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 ผลสัมฤทธิ์: 

 ➊ ผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่ายได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของข้าราชการ

ต�ารวจที่เสียชีวิต

 ➋ สามารถติดต่อผู้มีสิทธิรับเงินหรือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่ายได้

 ➌ สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์และผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้รับทราบข้อมูลสวัสดิการ และ

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย

 ➍ ข้าราชการต�ารวจและครอบครัว และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติทั่วประเทศ ได้

รับทราบช่องทางการติดต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 จนท�าให้ครอบครัวข้าราชการต�ารวจได้รับเงิน

สงเคราะห์ช่วยเหลือไว้ใช้จ่ายในยามจ�าเป็น สามารถด�ารง

ชีพต่อไปได้ ตามเจตนารมณ์ของข้าราชการต�ารวจผูเ้สยีชวีติ 

ส�านักงานก�าลังพล ยังคงพยายามติดตามค้นหาผู้มีสิทธิรับ

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 

ด�าเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และได้เพิ่มช่อง

ทางการตรวจสอบรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิฌาปนกจิสงเคราะห์ 

ผ่านแอพพลิเคชั่น “แทนใจ” พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้

สมาชิกด�าเนินการแก้ไขข้อมูลผู ้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจ

สงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์มรูปแบบใหม่  

ซึง่สามารถระบตุวัตนและช่องทางการตดิต่อผูม้สีทิธริบัเงนิ

ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาการไม่สามารถ 

จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ในภายหน้าได้ อันจะส่งผลให้

ข้าราชการต�ารวจและครอบครัวเข้าถงึและได้รบัสวสัดกิาร

ทีดี่ขึน้ เกดิขวญัและก�าลังใจในการปฏิบติัหน้าทีไ่ด้อย่างเตม็

ศักยภาพ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการสนับสนุน ผลักดัน ให้

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก้าวเข้าสู่การเป็น “องค์กรบังคับ

ใช้กฎหมาย ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ตามวิสัยทัศน ์

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาองค์กรให้ทันสมยั มุง่สูค่วามเป็น

เลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่ 

กลยทุธ์ 4.2.8 เสรมิสร้างและพฒันาปรบัปรงุสวสัดกิารและ

ค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการต�ารวจและครอบครัว และ 

ส่งเสริมสนับสนุนการด�ารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ต่อไป
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  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่

ทีด่ใีห้กบัข้าราชการต�ารวจและครอบครวัโดยมุง่เน้นให้ความส�าคญัทางด้านทีพั่กอาศยัซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคญัในการด�ารงชวิีต 

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กร

ให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนอง

กระบวนทัศน์ใหม่ กลยุทธ์ 4.2.8 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการต�ารวจและ

ครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการด�ารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการต�ารวจปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความภาคภูมิใจ พร้อมได้สนับสนุนส่งเสริมด้านสวัสดิการบ้านพักอาศัยของทางราชการ 

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพ และค่าใช้จ่ายในครอบครวั อนัจะส่งผลให้ข้าราชการต�ารวจมขีวญัและก�าลงัใจ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

 ผลส�ำเร็จโครงกำร

 ➊  ปลูกฝังจิตใจข้าราชการต�ารวจและครอบครัวให้มีนิสัยรักความสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 ➋  เป็นการส่งเสริมขวัญและก�าลังใจแก่ข้าราชการต�ารวจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 ➌  สร้างจติส�านกึของข้าราชการต�ารวจให้รู้จักความเสียสละ ความร่วมมอืกบัทางราชการและการใช้เวลาว่าง  

ให้เป็นประโยชน์ 

 ➍  เสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ข้าราชการต�ารวจและครอบครัวในด้านสุขภาพอนามัย ทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ

 ➎  เป็นการสงวนและรักษาบ้านพักอาศัยที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพการใช้งานได้ยาวนาน

มากยิ่งขึ้น

 กองสวัสดิการ(ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก กองสวัสดิการ) ผู้รับผิดชอบ ได้ด�าเนินการรวบรวมสรุปการประเมินผล

โครงการบ้านพักข้าราชการต�ารวจน่าอยู่ ประจ�าปี 2565 แล้วเสร็จ 90%

• โครงการบ้านพักข้าราชการตํารวจน่าอยู่ ประจําปี 2565
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ก่อนทํา หลังทํา
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 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีนโยบายให้ความส�าคัญในการสร้างขวัญก�าลังใจข้าราชการต�ารวจ 

ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นผู้มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน  

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและจิตอาสา  เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

และหรอืประชาชนท่ีได้รับการบรกิาร จึงได้จดัท�าโครงการ “ต�ำรวจดี ผูเ้ป็นทีร่กั” ขึน้ เพือ่ยกย่องเชิดชเูกยีรตข้ิาราชการ

ต�ารวจผู้ปฏิบัติงานระดับ รองสารวัตร และ ผู้บังคับหมู่ ให้เป็นแบบอย่างในการเป็นข้าราชการต�ารวจที่ดี ผู้เป็นที่รักของ

ผู้ร่วมงานและประชาชน โดยได้ก�าหนด กองบัญชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ กองบังคับการในสังกัด ส�านักงาน 

ผู้บงัคับบญัชา ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิให้พจิารณาคดัเลอืกข้าราชการต�ารวจในสงักดั เพือ่มอบประกาศเกียรตคุิณและ

รางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

 หน่วยงานกองบญัชาการหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า และ กองบงัคบัการในสังกดั ส�านกังานผู้บงัคบับญัชา ส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาต ิผูร้บัผดิชอบ ด�าเนนิการคัดเลอืกข้าราชการต�ารวจระดับ รองสารวตัร และ ผูบั้งคับหมู ่ในสงักดัของแต่ละ

หน่วย ระหว่างเดือน ม.ค. –เม.ย. 65 ตามโครงการฯ มีผู้ได้รับการคัดเลือก รวมจ�านวน 4,048 นาย และหน่วยต่างๆ ได้

มกีารมอบใบประกาศเกยีรตคิณุและรางวลั เพ่ือมุง่หวงัให้ข้าราชการต�ารวจ มจิีตส�านกึทีดี่ มจิีตอาสา เป็นบคุคลต้นแบบ

ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบุคลากรที่เป็นผู้มีความประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อเสริมสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในภาพรวม

• โครงการ “ตํารวจดี ผู้เป็นที่รัก”  

ตํารวจดี 
ผู้เป็นที่รัก
ปี 2565 มก

รา

คม กุมภาพันธ์

มีนาค
ม

เมษายน

รวมจํานวน 
4,048 นาย

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
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 การขยายการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity&Transparency 

Assessment: ITA) ลงสูส่ถานตี�ารวจนครบาล โดยส�านกัประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แจ้งนโยบายทีไ่ด้รบัมอบ

จาก ประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ 

เชิงนโยบายและความส�าคัญในเชิงการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการสร้างความโปร่งใสใน

กระบวนการยุติธรรม (ต�ารวจ) ที่จะน�าร่องในเขตพ้ืนท่ีนครบาล อันจะน�ามาซ่ึงการรับรู้ถึงความเชื่อถือเชื่อม่ันของ

ประชาชนทีม่ต่ีอคณุธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของต�ารวจ ซ่ึงส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ พร้อมรบันโยบาย

ดังกล่าวจากประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และพร้อมให้ความร่วมมือกับ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อช่วยเสริมการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 ทั้งนี้ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เห็นชอบและพร้อมให้ความร่วมมือและรับด�าเนินการตามที่ส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ เสนอโดยจะจัดต้ังคณะท�างานเพ่ือขบัเคลือ่นการขยายการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

ลงสู่สถานีต�ารวจนครบาล โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) ของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และกองตรวจราชการ ส�านักงานจเรต�ารวจ เป็นหลักในการร่วมขับเคลื่อน   

 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ  

พล.ต.อ.สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ ผบ.ตร. แสดงเจตนารมณ์ร่วมระหว่าง ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติแห่งชาต ิและ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิในการขบัเคลือ่นการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  ลงสู่ “สถานีต�ารวจนครบาล” 88 แห่ง ณ  

ห้องพรหมนอก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

• การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
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 ผลสัมฤทธิ์ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) ของสถานีต�ารวจนครบาล

 ผลการประเมินของ สถานีต�ารวจนครบาล ในภาพรวมของ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ซึ่งเป็น การประเมิน

ปีแรก คะแนนเฉลีย่รวมอยูท่ี ่89.07 ระดบั A ผ่านเกณฑ์ทีท่างส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติ ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังจ�าแนกผลการประเมินตามระดับคะแนน, ผลคะแนนแยกตามกองบังคับการ และผล

คะแนนของสถานีต�ารวจนครบาล สูงสุดสามอันดับ และต�่าสุดสามอันดับ

 นโยบำยของผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำต ิต่อกำรประเมนิ ITA ของสถำนตี�ำรวจนครบำล ประจ�ำปีงบประมำณ 2565 

 • มอบหมายให้ จเรต�ารวจแห่งชาติ ขบัเคล่ือนและก�ากบัติดตามการประเมนิ ผ่านการก�าหนดให้เป็น “ประเดน็

การตรวจราชการ” มีการส่งเสริม และก�ากับติดตาม อย่างต่อเนื่อง

 • มอบหมายให้กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ก�าหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการ “เป็นศูนย์กลาง”  ในการ

ประสานสถานีต�ารวจนครบาล รวมถึงส่งเสริม และก�ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

 • มอบหมายให้ ส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริม ให้ค�าแนะน�า สถานีต�ารวจนครบาล 

ในด้านการพฒันา website เพือ่เป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมลูการด�าเนนิงานต่างๆ ของสถานตี�ารวจนครบาล ซึง่เป็น

ส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนด

 • มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) ส่งเสริม สนับสนุน องค์

ความรูแ้ละให้ค�าแนะน�า สถานตี�ารวจนครบาล ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิ

งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

 • มอบหมายให้ ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินการประเมิน ITA 

ของสถานีต�ารวจนครบาล และให้มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ที่ชัดเจน ทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน 

และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

คะแนนสูงสุด : 99.05

สถำนีต�ำรวจ ท่ำข้ำม

คะแนนตํ่าสุด : 63.62

สถำนตี�ำรวจ ทุ่งสองห้อง
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***โดยเป้าหมายของปี 2565 ก�าหนดให้สถานีต�ารวจนครบาลมีผลการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป***

 โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดงานประกาศผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

ของส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร สถานีต�ารวจนครบาล และอ�าเภอ ประจ�าปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันจันทร์ที่  

29 ส.ค. 65 ณ ห้องนนทบุรี 1 ช้ัน 3 อาคาร 4 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

โดยการมอบรางวัลในส่วนของสถานีต�ารวจนครบาล แบ่งออกเป็น ดังนี้

 •  รางวัลผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับ (สถานีต�ารวจนครบาลท่าข้าม, สถานีต�ารวจนครบาลวังทองหลาง และ 

สถานีต�ารวจนครบาลธรรมศาลา) 

 •  รางวัลการขับเคลื่อน ITA ของกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 รางวัล (กองบังคับการต�ารวจนครบาล 6)

  

คะแนนสูงสุด

คะแนนภาพรวมสูงสุด บก.น.6 (93.58)

คะแนนตํ่าสุด

99.05

63.62 73.37 80.52

98.96

สน.ท่าข้าม

สน.ทุ่งสองห้อง

สน.วังทองหลาง

สน.ท่าเรือ

98.75

สน.ธรรมศาลา

สน.ประเวศ
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หนังสือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 2 ปี ของ พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข 

ผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำต ิได้น�ำเสนอผลงำนทีโ่ดดเด่นตำมนโยบำย และวสิยัทศัน์

ที่ได้มอบหมำยไว้ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 โดยได้มุ่งเน้นกำรสร้ำง

องค์กรต�ำรวจให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมำยที่น�ำสมัยในระดับมำตรฐำนสำกล 

เพื่อให้ประชำชนเชื่อม่ันศรัทธำ อำทิ กำรติดต้ังกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่จุดเสี่ยง 

ทัว่กรุงเทพมหำนคร กำรพฒันำระบบแจ้งควำมออนไลน์ โครงกำรสมำร์ทเซฟตีโ้ซน 

4.0 กำรแก้ปัญหำยำเสพติดด้วยโครงกำรชุมชนยั่งยืน เป็นต้น โดยจะประสำนให้

โครงกำรต่ำง ๆ  ได้ด�ำเนินกำรต่อไป เพ่ือมุง่เน้นกำรพัฒนำประสทิธภิำพกำรปฏิบตัิ

งำนของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง
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คณะผู้จัดทําหนังสือ

คณะผู้ออกแบบหนังสือ
ดร.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นางสาวเมทิกา อังกูรบุณยโชค

นางสาวนภาภรณ์ นนทกิจนพเก้า

นายปฐมภพ อ่อนอุ่น

นางสาวฮัยฟะ บินแวยูโซะ

นายจรัล ผลรุก

นายธีระยุทธ สมบุญยิ่ง

พลต�ารวจเอก ปิยะ  อุทาโย     รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 

พลต�ารวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล    ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  

พลต�ารวจโท กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์    ผู้บัญชาการส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ 

พลต�ารวจโท อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย   ผู้บัญชาการส�านักงานก�าลังพล    

พลต�ารวจโท กษณะ  แจ่มสว่าง    ผู้บัญชาการส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง  

พลต�ารวจตรี เสนิต  ส�าราญส�ารวจกิจ   รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล 

พลต�ารวจตรี ฐายุฎฐ์  จันทร์ถาวร   รองผู้บัญชาการส�านักงานคณะกรรมการ

       ข้าราชการต�ารวจ

พลต�ารวจตรี ภาณุพงศ์  ชอบเพื่อน   รองผู้บัญชาการส�านักงานงบประมาณและการเงิน

พลต�ารวจตรี หม่อมหลวงสันธิกร  วรวรรณ  ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม 

พลต�ารวจตรี ทินกร  ณัฏฐมั่นคั่ง   ผู้บังคับการกองสารนิเทศ

พลต�ารวจตรีหญิง ฉันทิชา  กนิษฐานนท์  ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์

พันต�ารวจเอก กัมพล  รัตนประทีป   รองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร

พันต�ารวจโท ศิวะอิศ  วรรณแก้วราช   สารวัตรจราจร สถานีต�ารวจภูธรเมืองปทุมธานี
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