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ความเป็นมาและความสำคัญ
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ 

กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี  
และมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

โดยให้ ร ะบุ ส าระสำคั ญ เกี่ ย วกั บ นโยบายการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ เป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน 

รวมทั้ ง ประมาณการรายได้ แ ละรายจ่ า ยและทรั พ ยากรอื่ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ เสนอต่ อ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗

ความสำคัญ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได้นำนโยบาย
การบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มากำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔  และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ   ซึ่งประกอบด้วย   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์   กลยุทธ์และหน่วยรับผิดชอบ
นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

วิสัยทัศน์  

“เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ตำรวจมืออาชีพ  ต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ทำและต้อง
เป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยันและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   สิ่งสำคัญที่สุดต้อง
ตระหนักเสมอว่า นายที่แท้จริงของข้าราชการตำรวจคือประชาชนทั้งประเทศ

ค่านิยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า
มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติ
ตามอันได้แก่
- สมรรถนะ
(Competency)
- สุจริต เป็นธรรม
(Overall  Fairness)
- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
- บริการด้วยใจ
(Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง   ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้
ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม
สามารถตรวจสอบได้  


ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต้องเป็น
ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง   การมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่าง
เท่าเทียมกัน

พันธกิจ

๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย อำนวยความยุ ติ ธ รรม ให้ บ ริ ก ารประชาชนด้ ว ยความเสมอภาคเป็ น ธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
๔) ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนและองค์ ก ารทุ ก ภาคส่ ว นให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
แก้ไขปัญหาของสังคม
๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
๖) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔

แนวทางที่ ส ำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ   โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจสำคัญ ดังนี้
๑.๑.๑.๑ ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑.๑.๒ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.๑.๑.๓ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.๑.๑.๔ รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
๑.๑.๑.๕ ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๑.๖ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
๑.๑.๑.๗ ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง 
๑.๑.๑.๘ เตรี ย มความพร้ อ มขององค์ ก ารเพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียน
1.1.๑.๙ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยเพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ของประชาชน


เป้าประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
   
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมที่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ น
แก่ประชาชน ชุมชนและที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.๓.๑ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบงานและกระบวนงานของหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบให้ มี
ประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดำเนินงานให้แก่ประชาชนได้รับรู้
เป้าประสงค์ : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์				
๑.๔.๑ นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนทันสมัย มีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
๑.๔.๓ กำหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษที่ทันสมัยให้เพียงพอ 

และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตำรวจ 
กลยุทธ์
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ
๒.๑.๒ นำมาตรการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบมาบั ง คั บ ใช้ กั บ
ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
๒.๑.๓   มุ่ ง มั่ น ทำงานเพื่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องตำรวจให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและ
ประชาชน
๒.๑.๔   เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก าร โดยยึ ด ถื อ ศั ก ดิ์ ศ รี จริ ย ธรรมและหลั ก ภาระ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
๒.๑.๕   เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตำรวจในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
      - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตำรวจ
      - ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
๒.๒.๑ ให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้
๒.๒.๒   เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตำรวจในทุกมิติ
๒.๒.๓   ปรับทัศนคติและวิธีการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนและชุมชน
เป็นศูนย์กลาง
๒.๒.๔   นำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
๒.๒.๕   ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใส มีมาตรฐาน
      - มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
      - มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์

๒.๓.๑ กำหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการ 

ปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๒   ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๓   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
๒.๓.๔   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด
๒.๓.๕   เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาข้ า ราชการตำรวจให้ มี วิ นั ย และเคร่ ง ครั ด ต่ อ คุ ณ ธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ
เป้าประสงค์ : ๒.๔ บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานมี ค รุ ภั ณ ฑ์ ยุ ท โธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
					
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๒.๔.๑   กำหนดกรอบอั ต ราครุ ภั ณ ฑ์ ยุ ท โธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๒.๔.๑ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
๒.๔.๓   พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์มีความ
สะดวกง่ายต่ อ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสามารถพั ฒ นาให้ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า ง
หน่วยงานภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ
เป้าประสงค์ : ๓.๑ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และภาคเอกชน ที่ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
					
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
  
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และภาคเอกชน เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เป้าประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
					
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
        ๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่ประชาชน 

เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
๓.๒.๒   สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชนและเครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓   ปรับปรุง พัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลการเข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และภาคเอกชน ให้ มี ค วามชั ด เจน 

สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์ : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
					
ของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการเชื่อมโยงการ
ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้มี
เอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน


๓.๓.๒   ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
เป้าประสงค์ : ๓.๔ หน่ ว ยงานและบุ ค ลากรนำแนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เครื อ ข่ า ยภาครั ฐ
					
และภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน
กลยุทธ์
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตำรวจและเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน 

ทุ ก ระดั บ ให้ ยึ ด ถื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการทำงานตามแนวคิ ด 

Community Policing
๓.๔.๒ จัดทำฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียนอาสาสมัคร
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ประเภทและชนิดของกิจกรรมที่ดำเนินการและ
ให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ
๓.๔.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตำแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๔.๑.๑   การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
๔.๑.๒   พัฒนาระบบการจัดทำแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๔.๑.๓   พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
					
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๑   สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๒   สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓   วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
๔.๒.๔   พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ยึ ด หลั ก
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม
๔.๒.๕ ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทน ให้ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ สายงานและ
ความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
๔.๒.๖   จัดทำและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ
๔.๒.๗   พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง  เพื่อให้คนดีและ
คนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๘   ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๔.๒.๙   ส่งเสริม แนะนำ ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพและการดำรงชีวิต เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ
๔.๒.๑๐ สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการทำงาน โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและต้นทุนในการทำงาน เพื่อให้ผลงานมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ   ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ


๔.๓.๒   กำหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทำการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์   อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
๔.๓.๓   สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง
เป้าประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการตำรวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
					
บริหารจัดการ
กลยุทธ์
๔.๔.๑   พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔.๔.๒   พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความครอบคลุม
และต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
๔.๔.๓   ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 

ในกระบวนการยุติธรรม

นโยบายของนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕   สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร)  
มามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปประเด็นได้ ดังนี้
๑. การปราบปรามยาเสพติด ให้คงความหนักแน่นต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะ
๑.๑ การป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษา 
๑.๒ มีการทำงานแบบคู่แฝดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
๑.๓ ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะนำไปหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน   
๑.๔ การดูแลเรื่องอาชีพของประชาชนตามแนวชายแดนเพื่อแก้ปัญหาและตัดความเสี่ยง  
๑.๕ ให้มีการทำงานเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน
๒. การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง  
๒.๑ ให้มีมาตรการในการปฏิบัติที่ชัดเจน  
๒.๒ หากมีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นให้เสนอรัฐบาล เพื่อกำหนดมาตรการในภาพรวม
ให้เกิดประสิทธิภาพ  
๒.๓ เน้นย้ำให้มีการตรวจตราในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๓.๑ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุ่มเท  
๓.๒ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชน  
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทตามที่ประชาชนคาดหวัง  
๓.๔ ต้องรอบรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
๓.๕ สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
๓.๖ บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดเสมอภาคด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
๔. การแก้ไขปัญหาการจราจร
๔.๑ ป้องกันแก้ไขการจราจรโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำท่วมขัง ที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด
๔.๒ ต้องมีศูนย์บริหารจัดการเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร
๔.๓ แก้สิ่งกีดขวางการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำด้านการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ   

หน่วยงานร่วมปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม



       

๕. พัฒนางานด้านการข่าวอย่างเป็นระบบ
๕.๑ การพัฒนาการข่าวระดับพื้นที่  รายงานจากพื้นที่สู่ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว
๕.๒ มีศูนย์ข่าวปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๓ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาด้ ว ยความรวดเร็ ว ทั้ ง ด้ า นความมั่ น คง การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ให้ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๖) การนำหลักการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีมาเสริมการปฏิบัติราชการ
     - เน้นย้ำเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
๗) การพัฒนาคน
๗.๑ จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
๗.๒ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยจะต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิด   มีการศึกษา
เรียนรู้ในทุกสายงานทั้งภาควิชาการ   ทฤษฎีและปฏิบัติ   มีการทำงานที่เสริมสร้างประสบการณ์
ทั้งสองทาง
๗.๓ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้างการเรียนรู้ทุกด้าน
๘) การนำเทคโนโลยีมาใช้
- ให้ ส ำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ศึ ก ษาแนวทางที่ จ ะนำเทคโนโลยี อุ ป กรณ์ Software ต่ า ง ๆ         

มาบูรณาการในการดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วยเหลือประชาชน บริหารจัดการ เช่น CCTV ระบบ
การตรวจสอบ ควบคุมยานพาหนะและระบบอื่น ๆ เพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  

การวิเคราะห์อาชญากรรม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การบริหารงาน  การเสริมการเรียนรู้และ
การติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
๙) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๙.๑ การปรับองค์กร การเตรียมตัวเพื่อรองรับปี พ.ศ.๒๕๕๘  
๙.๒ การจัดทำ Workshop เพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม จะต้องทำอะไรบ้างปรับ
ตัวอย่างไร นำเสนอรัฐบาลเพื่อรวบรวมแนวทางต่าง ๆ 
๙.๓ การดูแลประชาชนต้องดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งประชากรของกลุ่มอาเซียนด้วย
๑๐) การพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ สวัสดิการให้แก่ข้าราชการ
ตำรวจ เพื่อให้มีความพร้อมดูแลให้บริการประชาชน ให้พิจารณาว่าจะพัฒนาทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

สถานีตำรวจ ครอบครัว ระบบงานต่าง ๆ   รวมทั้งความก้าวหน้า ระบบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้
บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีความโปร่งใสและรวดเร็ว นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มช่องทางในการให้
บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น
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นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี   แนวโน้มสถานการณ์   ความต้องการของประชาชนและเกิด
ความต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ดังนี้
๑. นโยบายทั่วไป
๑.๑ ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑) พัฒนาระบบและดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดในการ
ละเมิดสถาบันทุกด้านและดำเนินคดีโดยเด็ดขาด
๒) เสริ ม สร้ า งความสำนึ ก ของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ 

โดยเฉพาะงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการสุขศาลาพระราชทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริและงานจราจรในโครงการพระราชดำริ
๔) พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีมาตรฐานและมีและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๒ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
๑) ให้ความสำคัญในการควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็น
ภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในที่สาธารณะ ที่กระทบกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน เช่น ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ร้านทอง เป็นต้น
๒) มุ่ ง เน้ น การป้ อ งกั น อาชญากรรมจากสภาพแวดล้ อ ม โดยการจั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ เ สี่ ย ง 

ตามอำนาจหน้าที่และแหล่งมั่วสุม เพื่อตัดช่องโอกาสและไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรม 
๓) พัฒนาระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุและบริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  
๔) พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ เพื่อเฝ้าระวังในการรับแจ้งเหตุและบริหารสถานการณ์สำคัญ
ระดั บ จั ง หวั ด และสถานี ต ำรวจ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง ประชาชนและเป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานกลางระหว่ า ง
หน่วยงานต่าง ๆ 
๕) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวน เช่น ระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบบอกตำแหน่งพิกัด (GPS) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ  
๖) พั ฒ นาการเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด เหตุ ใ ห้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ เพื่ อ นำไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์
อาชญากรรม
๗) ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ อ าชญากรรมในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง สถานการณ์ แนวโน้ ม 

แผนประทุษกรรมและนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วม
มือจากประชาชนในเว็บไซต์และสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
๘) จัดระเบียบสังคมตามอำนาจหน้าที่และเข้มงวดกวดขันในการปราบปรามอบายมุขอย่าง
จริงจัง
๙) การปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนทุกคนมีส่วนรับผิดชอบตามหลักการที่ว่า ประชาชน คือ ตำรวจคนแรก 

11
๑๐) ผลักดันให้มีมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน สถานประกอบการทุกประเภท ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เขตชุมชนและเขตที่อยู่
อาศัยหนาแน่น
๑.๓ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑) เพิ่มความเข้มในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล   โดยยึดกฎหมาย
และหลักนิติธรรม
๒) ระดมสรรพกำลั ง ในการปราบปรามจั บ กุ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ค้ า ผู้ ล ำเลี ย งยาเสพติ ด ในทุ ก ระดั บ 

โดยเน้นผู้ค้ารายย่อยในชุมชน เครือข่ายและขยายผลการจับกุมทุกราย รวมทั้งการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจับคดียาเสพติด โดยเน้นหมายจับค้างเก่า
๓) ประสานความร่วมมือ เพื่อดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำอย่างจริงจัง
๔) พัฒนาระบบการสืบสวนติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติด 
ทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
๕) ดำเนินมาตรการยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
๖) ให้ความสำคัญในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง โดยจัดระเบียบสังคมตามอำนาจหน้าที่
และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่อย่างจริงจังไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมและแพร่ระบาดยาเสพติด 
๗) ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด 

ในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการทุกประเภท รวมทั้งการพัฒนาครูตำรวจ D.A.R.E.
๘) พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ข้อร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะ
สื่อเทคโนโลยีและวางระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้แจ้งข้อมูล
๙) เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๑๐) ดำเนินการทางอาญาและวินัยกับข้าราชการตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
๑.๔ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเฉพาะทาง
๑) อาชญากรรมข้ามชาติ 
    
ให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้าง ระบบงานและบุคลากรรองรับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ งานของทุกหน่วย
ในการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่าง ๆ   ให้มี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
   
(๑) ป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว โดยการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
   
(๒) ปราบปรามอาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการระดมกวาดล้ า ง
อาชญากรรมตามห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
   
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวใน
ท่าอากาศยานนานาชาติ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยจัดตั้ง Airport police ในท่าอากาศยานนานาชาติ เริ่มดำเนินการ
แห่งแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยการเพิ่มช่องทางการติดต่อ
สื่อสารสำหรับนักท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวประจำหน่วยงาน จัดตั้งชุด ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์
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(๕) กำหนดมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 
   
(๖) เตรียมความพร้อมพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ด้านภาษาด้านงานสอบสวน เพื่อให้
บริการและอำนวยความยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
๓) การก่อการร้าย
   
(๑) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจให้สามารถตรวจสอบข้อมูลลายนิ้วมือและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศในการต่อต้าน
การก่อการร้าย
   
(๓) จัดระเบียบสังคมตามอำนาจหน้าที่และเข้มงวดกวดขันในการปราบปรามอบายมุข
ทุกประเภท ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของชาวต่างชาติ รวมทั้งตรวจสอบการประกอบอาชีพและการอยู่ในราชอาณาจักรของ
ชาวต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
๔) อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
   
(๑) ศึกษาและนำระบบการตรวจจับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยี
มาเสริมการปราบปรามและใช้มาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
   
(๒) พัฒนาระบบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime)
ภายใต้ ก รอบที่ ก ฎหมายกำหนด   โดยให้ ค วามสำคั ญ เรื่ อ งการเคารพสิ ท ธิ ใ นการสื่ อ สารและเสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
   
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี การรวบรวมพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์และนิติวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
   
(๔) สร้ า งเครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นในการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ 

เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๕) อาชญากรรมต่อเด็กสตรีและการค้ามนุษย์
   
(๑) เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาและมี ส่ ว นร่ ว ม 

ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
   
(๒) มุ่ ง เน้ น การตรวจแรงงานในสถานประกอบการกิ จ การอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง
สถานบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
   
(๓) พั ฒ นาระบบการรั บ แจ้ ง เหตุ ข องศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ (One Stop Crisis Center)  

เพื่อบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติตามนโยบายรัฐบาล
   
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการสอบสวนดำเนินคดีและยึดทรัพย์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การค้ า มนุ ษ ย์ ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ อ ย่ า งจริ ง จั ง รวมทั้ ง สอบสวนขยายผลไปยั ง
กลุ่มเครือข่ายของผู้อยู่เบื้องหลัง กลุ่มผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ ทุกกรณี
๖) การบริหารจัดการอาชญากรรมเฉพาะทาง
   
(๑) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและต่ า งประเทศ 

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์อาชญากรรมและนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและควบคุมสั่งการ
   
(๒) นำการวิ เ คราะห์ อ าชญากรรมและฐานข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของ
ผู้บังคับบัญชา และใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทางเว็บไซต์ของทุกหน่วย
   
(๓) อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบและสั่งการ เพื่อให้มีการปฏิบัติตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนอย่างจริงจัง
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(๔) ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับอาชญากรรมใหม่ ๆ หรืออาชญากรรมเฉพาะทาง
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชญากรรมเหล่านี้ได้
๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและข้อสั่งการ โดยให้มีการ
จัดทำและพัฒนาคู่มือ ขั้นตอน กระบวนการทำงานและกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการทำงานให้มีมาตรฐาน เปิดเผย
ขั้นตอนและระยะเวลาตามช่องทางสื่อสาร
๒) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างจริงจัง  
๓) ปลุ ก จิ ต สำนึ ก และสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตำรวจ เพื่ อ ให้
ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องและมีค่านิยม มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ประหยัดตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
๔) วางระบบป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งต่ อ การประพฤติ มิ ช อบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละ
กระบวนงานสำคัญและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งการให้ข้อเสนอในการปฏิบัติงาน
๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  เพื่อลดอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของ
ข้าราชการตำรวจในการอนุมัติ อนุญาตเป็นต้น
๖) ร่วมสนับสนุนการบูรณาการหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
๑.๖ การพัฒนางานสถานีตำรวจและหน่วยบริการประชาชน
๑) ให้ความสำคัญแก่สถานีตำรวจ ซึ่งถือเป็นหัวใจและยุทธศาสตร์ (จุดแตกหัก) ในการอำนวย
ความยุติธรรม การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๒) หัวหน้าสถานีตำรวจจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ดีของหัวหน้าสถานีตำรวจ เพื่อพัฒนาให้สถานีตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาขนได้อย่างแท้จริง
๓) ให้สถานีตำรวจพิจารณาจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนและหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่
เพื่อกระจายการบริการอย่างทั่วถึงตามสภาพพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชน
๔) ขยายและเพิ่มช่องทางการให้บริการอย่างทั่วถึง เช่น การชำระค่าปรับคดีจราจรการรับแจ้ง
เหตุผ่านการสื่อสารสนเทศ จุดรับแจ้งเหตุเคลื่อนที่ ฯลฯ
๕) พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานบริการประชาชนให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนด้วย
ความเสมอภาค ให้เกียรติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๖) ให้ความสำคัญกับการกระจายทรัพยากรการบริหารไปยังสถานีตำรวจและหน่วยบริการ
ประชาชน
๗) ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ในลักษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
๘) สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๙) เตรียมการและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง
จนเข้าสู่ภาวะปกติและสนับสนุนหน่วยงานเกี่ยวข้องในการบรรเทาสาธารณภัย
๑๐) พัฒนางานของสถานีตำรวจทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๗ การบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความยุติธรรม
๑) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว  โปร่งใส  เสมอภาคและเป็นธรรม
๒) พัฒนาระบบการให้บริการที่มุ่งให้เกิดความเสมอภาค   เป็นธรรม   ตลอดจนเร่ง พัฒนา
กฎหมาย พนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจและหน่วยงานเฉพาะทาง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
และการอำนวยความยุติธรรม
๓) เน้นการนำพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ การทะเบียนประวัติอาชญากร  
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งเชื่อมโยงในสารบบอื่น ๆ  เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในการบังคับใช้กฎหมายและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
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๔) พัฒนาระบบและบูรณาการทีมสืบสวน สอบสวน ปราบปรามและงานนิติวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
๕) ศึกษาและปรับปรุงกระบวนงานของสำนวนการสอบสวน เพื่อลดขั้นตอนระยะเวลาปริมาณ
เอกสารและนำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๖) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและอั ต ราการจั ด พนั ก งานสอบสวนพร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ใ นทุ ก ระดั บ 

ให้เหมาะสม โดยเฉพาะในระดับสถานีตำรวจ
๗) ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ให้มีจิตสำนึกในการอำนวยความ
ยุติธรรมและการให้บริการประชาชน
๘) มุ่ ง เน้ น นำสถิ ติ ค ดี อ าญาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง   ให้ มี ก ารสอบสวนเพื่ อ นำไปสู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หา
อาชญากรรม การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
๙) เร่งรัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน เพื่อลดการนำคดี
เข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาล
๑๐) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติ เช่น การฝากขังออนไลน์เป็นต้น
๑.๘ การปฏิบัติงานด้านการจราจร
๑) พัฒนาระบบการจัดการจราจรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
๒) ให้มีแผนการจัดการจราจร เพื่อรองรับเหตุพิเศษ เช่น การจัดงานสำคัญ ฝนตกน้ำท่วม 

ถนนชำรุด สถาบันการศึกษาช่วงเปิดเทอม เป็นต้น ให้สามารถคลี่คลายปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๓) อำนวยความปลอดภัยทางถนนตามแผนปฏิบัติการ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓” โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า ๑๐ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามกรอบปฏิญญามอสโก
๔) ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและอำนวยการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในแต่ละ
พื้นที่อย่างเป็นระบบ
๕) ดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวินัยการจราจรให้กับ
ประชาชนโดยเฉพาะการกวดขันจับกุม ๑๐ ข้อหาหลัก รวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะขณะขับขี่
หรือโดยสารรถทุกประเภท
๖) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องหมั่นอบรมทำความเข้าใจให้ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริตและบริการประชาชนอย่างสุภาพ เท่าเทียม เป็น “สุภาพบุรุษจราจร” อันเป็นการ
รักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๗) กวดขั น วิ นั ย ความประพฤติ แ ละปลู ก จิ ต สำนึ ก ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ต ำรวจจราจรมี ค วามพร้ อ ม 

ในการอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาจราจรและให้บริการประชาชน
๘) ดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ 
๑.๙ การปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
๑) ต้องยึดมั่นภายใต้กรอบกฎหมายตามหลักสากลในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ในการชุมนุมเรียกร้อง 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเหตุวิกฤติ รักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้อง 

โดยปรับปรุง พัฒนาด้านการจัด บุคลากร สิ่งอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ยุทธวิธี และสวัสดิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
๓) จั ด เตรี ย มกำลั ง ให้ มี ค วามพร้ อ มในทุ ก ด้ า น   เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในการป้ อ งกั น และรั ก ษา
สถานการณ์ตามแนวชายแดนพื้นที่ปราสาทพระวิหารหรือพื้นที่อื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล
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๔) พัฒนาระบบการควบคุมแรงงานต่างด้าว และป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ   โดยบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไขปั ญ หาผู้ ห ลบหนี เข้ า เมื อ งโดยเฉพาะ
ชาวโรฮิงญาตามกรอบของกฎหมายและหลักมนุษยธรรม 
๕) ปรับปรุงห้องควบคุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้มีความแข็งแรงเหมาะสม สามารถ
รองรับภารกิจในกรณีจำเป็นเร่งด่วนในระยะยาว
๖) บูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเครือข่ายและความร่วมมือการข่าวด้าน
ความมั่นคง 
๗) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังพื้นที่และเส้นทางเชื่อมต่อกับแนวชายแดน เพื่อควบคุมการสัญจร
ชายแดนในการป้อ งกันปราบปรามอาชญากรรมข้ า มชาติ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เข้ า มาใช้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง พั ก พิ ง ซ่ อ งสุ ม 

หลบซ่อนและก่อเหตุ
8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านทุกระดับ เพื่อสนับสนุนเกื้อกูลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๑.๑๐ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) นำแนวทางสันติวิธีและแนวคิดการเมืองนำการทหาร โดยคำนึงถึงปัจจัยทางสังคมจิตวิทยา
มาใช้ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) สร้ า งเอกภาพและบู ร ณาการการแก้ ปั ญ หา ทั้ ง ในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละระดั บ ยุ ท ธวิ ธี 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กปต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) และท้องถิ่น 
๔) ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรง เน้นการปฏิบัติ
ด้วยมาตรการเชิงรุกมากขึ้น เพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
๕) พั ฒ นาขี ด ความสามารถของหน่ ว ยให้ มี ค วามพร้ อ มและความเข้ ม แข็ ง เน้ น การสร้ า ง
ทีมสืบสวน สอบสวนและพิสูจน์หลักฐาน โดยยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
๖) ขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนที่มีความเชื่อมโยงและหรือสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการป้องกันเหตุรุนแรงและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน
การสืบสวน สอบสวนมากยิ่งขึ้น 
๘) แสวงหาความร่วมมือจากผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมนุม สื่อมวลชนและประชาชน
ทุกภาคส่วน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๙) ประสานและขอความร่วมมือกับต่างประเทศทุกระดับ โดยเฉพาะองค์การความร่วมมือ
อิสลาม (OIC) และประเทศเพื่อนบ้าน 
๑๐) กำหนดโครงสร้างและอัตราการจัดของหน่วยทุกระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารและการปฏิบัติ
๑๑) กระจายอำนาจการบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศชต.) และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) เพื่อให้มีความคล่องตัวในการ
แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๒) คัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภาษาถิ่น พื้นฐานความเป็นอยู่และความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
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๑๓) ให้ทุกหน่วยทุ่มเทสรรพกำลัง อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และดูแลสิทธิกำลังพลเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ
๑.๑๑ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑) จัดระบบแลกเปลี่ยนข่าวสาร   และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายในต่างประเทศ
เพื่อตัดวงจรและหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
๒) ปรับโครงสร้างการจัดหน่วยตำรวจที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสอดรับกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓) เตรียมความพร้อมบุคลากร   ขั้นตอนการปฏิบัติและเอกสารประชาสัมพันธ์   โดยใช้ภาษา
อังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก เพื่อการอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว  
๔) ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับมีความรู้ ทักษะ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศ
สมาชิกและให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
๕) ปรับปรุง มาตรฐาน เอกลักษณ์ ป้าย อาคารสถานที่ทำการ ยานพาหนะ ให้เป็นรูปแบบของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างชัดเจนและเป็นสากลมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้
๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๗) ส่งเสริมความร่วมมือ พัฒนาความสัมพันธ์กับตำรวจในอาเซียนและนานาประเทศและเร่งรัด
กระบวนการการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำสถานทูต ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
๘) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน
๙) ปรับปรุงกฎหมาย   ระเบียบ   แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจให้เป็นไปตามระบบ
มาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน
๑๐) ยกระดับหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อม มีมาตรฐานสามารถตรวจพิสูจน์
วัตถุพยานได้ทุกประเภทและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการตรวจพิสูจน์กับหน่วยงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ
๑๑) ประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจอาเซียน
๑๒) เร่งรัดดำเนินโครงการนักเรียนนายร้อยตำรวจแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
(โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
๑.๑๒ การบริหารจัดการ
๑) ด้านบุคลากร
(๑) เน้นปลูกฝังอุดมการณ์ให้เป็นตำรวจมืออาชีพ มีภาวะผู้นำและผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒) พัฒนาหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจทุกระดับด้วยระบบคุณธรรม
โดยยึดความรู้ ความสามารถและผลงานเป็นหลัก
(๓) สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจอย่างเคร่งครัด
(๔) จัดทำกรอบและขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมด้านการฝึกอบรมให้เพียงพอและ
สอดคล้องต่อการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับวงรอบของการฝึกอบรม
(๕) จัดให้มีการสัมมนา ฝึกอบรมผู้บริหารแต่ละระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
งานตามตำแหน่งหน้าที่
(๖) ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจแต่ละสายงานให้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน
อย่างเป็นมาตรฐาน   รวมถึงการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาแขนงต่าง ๆ   ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการ
ตำรวจที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนอย่างเหมาะสม
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(๗) พัฒนากองบัญชาการศึกษา   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค
หน่วยฝึกของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยฝึกอบรมอื่นให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน ทั้งบุคลากร
หลักสูตร ตำรา คู่มือและเครื่องช่วยฝึกให้มีขีดความสามารถรองรับการฝึกอบรมบุคลากรและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อผลผลิตและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมยุทธิวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) 
(๙) จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นเฉพาะทางหรื อ กำหนดหลั ก สู ต รในสถานฝึ ก อบรม โดยรวบรวม
องค์ความรู้ จัดทำตำรา คู่มือ เครื่องช่วยฝึกและจัดทีมวิทยากรเพื่อฝึกอบรมแก่ทุกหน่วยงาน 
(๑๐) พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้
ทั้งฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติการที่ดี
(๑๑) พัฒนาครู อาจารย์ ครูฝึกและวิทยากรในเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ
(๑๒) ผลักดันให้มีข้าราชการตำรวจไม่มียศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลในสายงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๑๓) คั ด เลื อ กข้ า ราชการตำรวจที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ความประพฤติดีและเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน ให้เข้ามาร่วมทำงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามขีดความ สามารถ
(๑๔) ให้มีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย
และจัดทำคู่มือการปฏิบัติ
(๑๕) จัดหาทุนและสนับสนุนบุคลากรไปศึกษาอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาในแต่ละสายงาน
(๑๖) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามมาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง
(๑๗) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน
(๑๘) ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการพิจารณาความดีความชอบ 
๒) ด้านระบบ
(๑) ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กำกับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการตำรวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่นและปฏิบัติราชการประจำอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรภาค
หรือตำรวจภูธรจังหวัดนั้น เพื่อบูรณาการกำลังตำรวจทุกหน่วยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๒) ผลักดันการกระจายอำนาจการบริหารให้แก่หัวหน้าหน่วยอย่างเป็นรูปธรรม
(๓) พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ ให้มีความพร้อมสำหรับขับเคลื่อนการบริหาร
และจัดการเหตุวิกฤติให้มีประสิทธิภาพ
(๔) พัฒนาระบบงานฝ่ายอำนวยการให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน
ฝ่ายอำนวยการให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
(๕) กำหนดแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติตามเป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
(๖) ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อยกระดับความโปร่งใสและความเชื่อมั่นศรัทธา
(๗) พัฒนางานตรวจราชการให้เป็นระบบที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากลสามารถสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งมีความสอดคล้องต่อระบบงานตามนโยบายการบริหารราชการ
ที่วางไว้
(๘) ให้ มี ก ารตรวจราชการในเชิ ง บวก โดยคั ด เลื อ กหน่ ว ยที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น
มาตรฐาน และสามารถเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานกับหน่วยอื่นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ
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(๙) กำหนดกรอบอัตราและจัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม
กับปริมาณงานและสถานการณ์แต่ละพื้นที่
(๑๐) พั ฒ นาระบบสารสนเทศและฐานข้ อ มู ล โดยนำเทคโนโลยี ม าใช้ ง านทุ ก ด้ า นและ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้
(๑๑) ให้แต่ละหน่วยงานจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการฝึกเพิ่มสมรรถนะ (Competency)
ของกำลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่
(๑๒) พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในทุกระดับ
(๑๓) ปรั บ ปรุ ง   เพิ่ ม ช่ อ งทาง   รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น   คำร้ อ งเรี ย น ความประพฤติ ข อง
ข้าราชการตำรวจและความเดือดร้อนของประชาชน
(๑๔) ให้ความสำคัญกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
ทุกระดับ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ
(๑๕) พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
๓) ด้านสถานที่
    
(๑) ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสถานที่ ท ำงานและจุ ด บริ ก ารประชาชนให้ มี ค วามสะอาด ทั น สมั ย
ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยและรองรับต่อการให้บริการประชาขน
    
(๒) ให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม ๕ ส. อย่างต่อเนื่อง
    
(๓) สำรวจและจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่ เพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมในการ
รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
    
(๔) พั ฒ นาระบบงานโยธาธิ ก ารให้ เ ป็ น มาตรฐานและให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาปนิ ก ประจำ 

กองบัญชาการเพื่อความรวดเร็วในการก่อสร้าง
    
(๕) ให้ ส ำรวจตรวจสอบที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ย โดยให้ ก ำหนด
มาตรการป้องกันมิให้มีการบุกรุกและให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า 
๔) ด้านสวัสดิการ
    
(๑) จัดหาที่พักอาศัยให้เพียงพอและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
    
(๒) จัดระบบให้มีการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปี
    
(๓) ให้คัดเลือกข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ทุ่มเท เสียสละและมีความประพฤติดี
เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดี
    
(๔) จัดสถานพยาบาลและระบบส่งกลับสายแพทย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
    
(๕) จัดรถรับ-ส่งข้าราชการตำรวจและครอบครัว
   
(๖) จัดระบบเบิกยืมเงินทดรองราชการให้มีความรวดเร็ว
    
(๗) จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
    
(๘) ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม
    
(๙) จัดให้มีระบบการช่วยเหลือและบริการผู้เกษียณอายุราชการ
    
(๑๐) ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการตำรวจ
    
(๑๑) ปลูกฝังค่านิยมให้แก่ข้าราชการตำรวจดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ตามหลักปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อลดภาระหนี้สินและมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น
    
(๑๒) จัดให้มีฌาปนสถาน ในระดับตำรวจภูธรภาค
    
(๑๓) ส่งเสริมจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการในหน่วยที่มีความพร้อมและเหมาะสม
    
(๑๔) พัฒนาและปรับปรุงสถานพักฟื้นและตากอากาศของหน่วย ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
และมีความพร้อมในการรองรับบุคลากร 

19
   
(๑๕) จัดตั้งศูนย์ฝึกการกีฬาและนันทนาการ
๒. นโยบายเน้นหนัก
๒.๑ ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.๒ การปฏิ บั ติ ง านของตำรวจให้ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางและเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ ตามหลักการที่ว่า ประชาชน คือ ตำรวจคนแรก 
๒.๓ ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของ
ตำรวจโดยการควบคุมสถานที่เสี่ยง การจัดระเบียบสังคม สถานที่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้ออาชญากรรม เช่น  บ่อนการพนัน  
สถานบริการ  เป็นต้น   
๒.๔ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่ายรายใหญ่และรายย่อย
ในชุมชน ตลอดจนมาตรการยึดทรัพย์หรือการสืบสวนทางด้านการเงิน   
๒.๕ มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
คนร้ายข้ามชาติ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี   การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ให้
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   
๒.๖ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   โดยการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความ ยุติธรรม 

ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม รวมทั้งพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน   
๒.๗ พัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการรับแจ้งเหตุ ให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยลดขั้นตอน
และระยะการปฏิบัติในลักษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง    
๒.๘ พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ เพื่อเฝ้าระวังในการรับแจ้งเหตุและบริหารสถานการณ์สำคัญระดับ
จังหวัด และ สถานีตำรวจ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงประชาชนและเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานต่างๆ    
๒.๙   แก้ปัญหาการชุมนุมเรียกร้องและเหตุวิกฤติ การรักษาความสงบเรียบร้อย   ต้องถือปฏิบัติภายใต้
กรอบกฎหมาย หลักสากลและให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปรับปรุง พัฒนาด้านการจัดบุคลากร สิ่งอุปกรณ์
ยุทโธปกรณ์ ยุทธวิธีและสวัสดิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ   
๒.๑๐ แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุก  
โดยเน้นการป้องกันปัจจัยการก่อเหตุรุนแรง เร่งรัดสืบสวนจับกุมตามหมายจับ การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยาน
หลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำผิดและดำเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
และขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงและหรือสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง    
๒.๑๑ สร้างความพร้อมด้านบุคลากร ระบบงาน   การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชญากรรม อาคารสถานที่
ยานพาหนะ ให้เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศ   
๒.๑๒ เตรี ย มการและช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย รวมถึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจาก    
สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ภาวะปกติและสนับสนุนหน่วยงานเกี่ยวข้องในการบรรเทาสาธารณภัย    
๒.๑๓ บังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบการจราจรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
จราจร และสร้างค่านิยมของตำรวจจราจรให้เป็น “สุภาพบุรุษจราจร”   
๒.๑๔ พัฒนาข้าราชการตำรวจตามสายงานในทุกระดับ โดยเน้นภาวะผู้นำให้มีอุดมการณ์ด้วยการสร้าง
วั ฒ นธรรมขององค์ ก ารที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมื อ อาชี พ มี ค วามภาคภู มิ ใจในอาชี พ ตำรวจยึ ด มั่ น ในศี ล ธรรม  

และมีค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เน้นภาวะผู้นำ ผู้บังคับบัญชา
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้มีการทำงานเป็นทีมและมีเอกภาพ

20
๒.๑๕ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้เป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อนและ
ติดตามการทำงานในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและระบบปฏิบัติการในทุกภารกิจ
๒.๑๖ จัดระบบสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ด้านที่พักอาศัย สุขภาพ การรักษา
พยาบาล   ระบบส่งกลับทางการแพทย์   รวมทั้งข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ให้มีสุขภาพพลานามัยและความ
เป็นอยู่ที่ดี
๓. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
๑. สร้างเอกภาพทางความคิดของผู้นำหน่วยทุกระดับ เพื่อให้คิดและมองไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีค่านิยมหลัก ความภาคภูมิใจและเป็นตำรวจ
มืออาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่พึ่งของประชาชน รวมทั้งการปลุกเร้า สอนแนะจากผู้บังคับบัญชา  
๓. นำการวิเคราะห์อาชญากรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างเครื่องมือและกลไก 

ในการบริหารงานโดยเน้นการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ในการขับเคลื่อน บูรณาการและประสานกับทุกองค์กร
๔. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 

โดยยึดหลักผู้ปฏิบัติงานดีต้องได้รับผลตอบแทนและผู้ปฏิบัติงานหย่อนยาน ต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่อง
๕. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งพร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความสำเร็ จ ความล้ ม เหลว เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ละ
อยู่เคียงข้างกับผู้ใต้บังคับบัญชา
---------------------------------------------
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จุดเน้นและการดำเนินการประกอบการจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และให้มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) นโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีจุดเน้น ดังนี้
จุดเน้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปรากฏในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
มีแนวทางที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. พั ฒ นาหรื อ จั ด ให้ มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร (ศปก.) ทุ ก ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ 

ระดับกองบัญชาการ  ระดับกองบังคับการ ระดับกองกำกับการหรือเทียบเท่า/สถานีตำรวจ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
การควบคุมหรือแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบ/สถานการณ์และเป็นเครื่องมือ   ให้ผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อนติดตามการ
ปฏิบัติและบูรณาการในทุกมิติ
๒. ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานของหน่วยงานในทุกระดับและที่พักอาศัย ให้มีความ
สะอาด ทันสมัย เป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๘ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสถาบันการฝึกอบรมของตำรวจ ให้มีความพร้อมมีมาตรฐาน ทั้งบุคลากร หลักสูตร ตำรา คู่มือและ
เครื่องช่วยฝึกให้มีขีดความสามารถรองรับการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
๔. พัฒนาฌาปนสถานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วัดตรีทศเทพ) และจัดให้มีฌาปนสถานในระดับตำรวจ
ภูธรภาค ให้พร้อมในการบริการ โดยวางระบบการจัดการด้านสวัสดิการให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะการปรับปรุง
สโมสรตำรวจให้มีความพร้อมและทันสมัยในการให้บริการแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ และประชาชน
๕. เพิ่มขีดความสามารถของกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อตอบสนองต่อภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้แก่ประชาชนและมีมาตรฐานเดียวกัน
------------------------------
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การขับเคลื่อนการบริหารงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี 2556-2557
การบริหารงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้มีเข็มมุ่งทิศทางการบริหารในระยะกลางและระยะยาวที่
ชัดเจนซึ่งจะสร้างความพร้อม สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทุกมิติ ให้ได้รับการยอมรับเทียบ
เคียงกับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถบริหารและจัดการทรัพยากรทุก
ประเภทได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกได้อย่างมีศักยภาพ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งที่ 127/2556 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย
1.1 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
1.2 ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
กรรมการ/เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ 
1) กำหนดแผนการพัฒนา ทิศทางการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีแนวทางการปฏิบัติ
รวมทั้งการอำนวยการขับเคลื่อน อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์
2) ในการดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะหรือสั่งการให้
ทุกหน่วย ส่งข้อมูล เอกสาร และ/เข้าร่วมประชุม   รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม
2. คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย
2.1 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2.2 พลตำรวจโท วัฒนา  สักกวัตร
อนุกรรมการ/เลขานุการ
				 ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
อำนาจหน้าที่ 
1) กำหนดแนวทางในการปรับ/จัดโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดหลักการกระจาย
อำนาจไปให้หน่วยต่างๆ   สามารถบริหารและปฏิบัติราชการได้อย่างมีเอกภาพเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามเจตนารมณ์ของ
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
2) จัดระบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ ที่ดินของสำนักงานตำรวจ
แห่งตำรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3) จัดทำรูปแบบรายงานรายการมาตรฐานสากลด้านอาคารที่ทำการ ที่พักอาศัย ยุทธภัณฑ์และ
ครุภัณฑ์พื้นฐานสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4) ดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง
5) ในการดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารทรัพย์กรมนุษย์ ประกอบด้วย
3.1 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3.2 พลตำรวจโท รุ่งโรจน์  แสงคร้าม
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
อำนาจหน้าที่
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1) จั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลทั้ ง ระบบ ตั้ ง แต่ ก ารกำหนดตำแหน่ ง และ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   การกำหนดประเภทของข้าราชการตำรวจ การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการตลอดจนสวัสดิการและสิทธิกำลังพลของข้าราชการและครอบครัว
2) วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการการ
ศึกษาอบรม รวมทั้งทบทวนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิธีการฝึกอบรม วงรอบในการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและ
เทคโนโลยีในการฝึกอบรม
3) ดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารทรัพย์กรมนุษย์
4) การดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
4. คณะอนุกรรมการด้านการสืบสวน สอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
4.1 พลตำรวจเอก เอก  อังนานนท์
ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4.2 พลตำรวจตรี มโนช  ตันตระเธียร
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
อำนาจหน้าที่
1) พัฒนารูปแบบ วิธีการขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจ
พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช
2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3) ดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสืบสวน สอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์
4) การดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
5. คณะอนุ ก รรมการด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน 

ประกอบด้วย
5.1 พลตำรวจโท สุรพล  ธนโกเศศ
ประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
5.2 พลตำรวจตรี พรชัย  ขัยตี
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
1) พัฒนาระบบและยุทธวิธีของสายตรวจ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม รวมทั้งกำหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำกาย ประจำยานพาหนะและประจำหน่วย
2) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม   คู่มือการ
ทำงานด้านสายตรวจ ยุทธวิธีในการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แก้ไขปัญหาการจราจรและบรรเทา
สาธารณภัย
3) ศึกษาแนวทางในการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 
4) ดำเนิ น การให้ ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นางานด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5) การดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
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6. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสถานีตำรวจ  ประกอบด้วย
6.1 พลตำรวจโท อุดม  รักศิลธรรม
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
6.2 พลตำรวจตรี โชคชัย  เหลืองอ่อน
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
1) พัฒนาระบบและวิธีการทำงานของสถานีตำรวจ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการบริการประชาชน
2) พัฒนาสถานีตำรวจให้ศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3) จัดทำคู่มือการทำงานของหัวหน้าสถานีตำรวจและหัวหน้างานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์ มาตรฐานประจำสถานีตำรวจ ตลอดจนระบบฐานข้อมูลที่สำคัญและ
จำเป็นในการวิเคราะห์ วางแผนเพื่อควบคุม ลดความรุนแรงของอาชญากรรมและให้บริการประชาขน ในหน้าที่ของตำรวจ
4) ดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา สถานีตำรวจ
5) การดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
7. คณะอนุกรรมการด้านการจราจร ประกอบด้วย
7.1 พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์   จริตเอก
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
		 7.2 พลตำรวจตรี วรัตม์ชัย   ศรีรัตนวุฑฒิ
อนุกรรมการ/เลขานุการ
อำนาจหน้าที่
1) พัฒนาระบบการควบคุมบังคับใช้กฎหมายและอำนวยการจราจร การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการตรวจสอบสภาพการจราจร ควบคุมสั่งการจราจรในภาพรวมตลอดจนการบันทึกภาพการกระทำที่ผิดกฎหมาย
จราจร  เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างตำรวจจราจรกับประชาชน รวมทั้งศึกษาและเสนอแนะให้มีช่วงทางในการชำระเงิน
ค่าปรับตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างกว้างขวาง 
2) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการจราจร คู่มือเจ้าพนักงานจราจร มาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติในการตั้งด่านจราจร รวมทั้งกำหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานในงานด้านการจราจร
3) ดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการจราจร
4) การดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
8. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารสถานการณ์วิกฤติ การรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมเรียกร้อง
และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย
8.1 พลตำรวจเอก วรพงษ์   ชิวปรีชา
ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
   8.2 ผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
อนุกรรมการ/เลขานุการ
อำนาจหน้าที่
1) ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาโครงสร้ า งการจั ด และประกอบกำลั ง ทางยุ ท ธวิ ธี ใ นการควบคุ ม ฝู ง ชน
สถานการณ์วิกฤติ และปฏิบัติการพิเศษ ตลอดจนกำหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำกาย และประจำหน่วย รวม
ทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็น ในการตรวจตราระวังป้องกัน สถานที่สำคัญ
2) ปรับปรุงแผน และกฎการใช้กำลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดและยุทธวิธีในการปฏิบัติ
จั ด ทำหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเฉพาะทาง ในการบริ ห ารเหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ การควบคุ ม ฝู ง ชน การเจรจาต่ อ รอง และ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งคู่มือแนวทางการปฏิบัติ กำหนดวงรอบในการฝึกทบทวน
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3) ดำเนิ น การอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นางานด้ า นการบริ ห ารสถานการณ์ วิ ก ฤติ 

การรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
4) ในการดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. คณะอนุกรรมการด้านการข่าว อาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
9.1 พลตำรวจโท สฤษฎ์ชัย  อเนกเวียง
ประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
9.2 พลตำรวจตรี มโนช  ตันตระเธียร
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
อำนาจหน้าที่
1) ปรับปรุงพัฒนาและวางระบบความเชื่อมโยงงานด้านการข่าว ความมั่นคงและอาชญากรรม
ข้ามชาติ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สร้างฐานข้อมูลข่าวกรอง ตามระดับชั้นความลับ การนำเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย มาใช้ในการแสวงหา รายงานข้อมูลและการวิเคราะห์ข่าวกรอง
2) จัดทำข้อเสนอแนะในการวางระบบช่องทางความร่วมมือ ระหว่างประเทศในภารกิจของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน คู่มือการทำงานด้านการข่าว การต่อต้านข่าวกรอง
และอาชญากรรมข้ามชาติ
4) การดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการข่าว อาชญากรรมข้ามชาติ
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
5) ในการดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย
10.1 พลตำรวจโท สมเดช   ขาวขำ
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
10.2 พันตำรวจเอก อาคม   ไตรพยัคฆ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร
อำนาจหน้าที่ 
1) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เชื่อมโยงฐานข้อมูล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งในมิติด้านอาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหาร
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2) จัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือและระบบสื่อสารทั้งในมิติของภาพ เสียงและ
ข้อความในภารกิจประจำและภารพิเศษ
3) จั ด ทำหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเฉพาะทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 

คู่มือแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับพื้นฐาน ระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
4) ศึกษาและกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์พิทักษ์สันติราษฎร์ และพัฒนาเครือ
ข่ายสถานีวิทยุ ระบบสารสนเทศ Social media ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วม
มือจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนจากภายนอกหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
11. ให้ยกเลิกคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 712/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 และคำสั่ง
อื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้และให้คำสั่งนี้แทน
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การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 ให้หน่วย รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุป ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ/ความสำเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์/แนวทางดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยหน่วยต้อง
รายงานผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร) 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 รายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2557
ครั้งที่ 2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557
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ผนวก ก

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย

         หน่วย:ล้านบาท

แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น
๑. แผนงาน : รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการที่ ๑ : โครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง
และการรักษาความ
ปลอดภัยในภูมิภาค
อาเซียน
๒. แผนงาน : แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการที่ ๑ : โครงการ
เพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แผนงาน : เพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ
ผลผลิตที่ 1 : การรักษา
ความปลอดภัยและให้
บริการแก่นักท่องเที่ยว
4. แผนงาน : ยกระดับ
คุณภาพแรงงาน การ
จัดการแรงงานต่างด้าว
และป้องกันการค้า
มนุษย์
โครงการที่ 1 : โครงการ
ปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์

งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
รวม
65,877.6187 14,937.8270 5,313.1411 221.3916 418.7499 86,768.7283
- 245.6361
245.6361
-

-

245.6361

-

-

245.6361

-

1,448.3281

249.7471

-

36.5251

1,734.6003

-

1,448.3281

249.7471

-

36.5251

1,734.6003

-

70.4119

26.3770

-

-

96.7889

-

70.4119

26.3770

-

-

96.7889

-

20.0113

32.5677

-

1.7820

54.3610

-

20.0113

32.5677

-

1.7820

54.3610
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แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
5. แผนงาน : เทิดทูน
พิทักษ์ และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ผลผลิตที่ ๑ : การถวาย
ความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
โครงการที่ ๒ : โครงการ
สร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
6. แผนงาน : รักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ
ผลผลิตที่ ๑ : การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง
ผลผลิตที่ ๒ : การป้องกัน
และปราบปราม การ
ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
และคนต่างด้าวที่ไม่พึง
ปรารถนา
7. แผนงาน : ขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
โครงการที่ ๑ : โครงการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา
8. แผนงาน : พัฒนาด้าน
สาธารณสุข
ผลผลิตที่ ๑ : การให้
บริการสุขภาพ
9. แผนงาน : ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โครงการที่ 1 : โครงการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
25.4172
-

งบบุคลากร
63.9986

งบดำเนินงาน
391.6479

รวม
480.6619

63.9986

343.2647

25.4172

-

-

432.6905

-

    47.9814

-

-

-

47.9814

8,827.6777

1,378.1136

591.7408

176.8842

35.4528 11,009.8691

7,648.1851

1,246.5997

385.4220

176.8842

34.5528

9,491.6438

1,179.4926

131.5139

206.3188

-

0.9000

1,518.2253

-

16.5415

0.7125

-

-

17.2540

-

16.5415

0.7125

-

-

17.2540

657.5277

151.4151

404.2480

1.8000

-

1,214.9908

657.5277

151.4151

457.2480

1.8000

-

1,214.9908

-

7.9801

5.2556

-

-

13.2357

-

7.9801

5.2556

-

-

13.2357
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แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
10. แผนงาน :ป้องกัน  
ปราบปราม และบำบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด

งบบุคลากร
345.3996

งบดำเนินงาน
1,030.9811

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
805.6098
- 146.9819

ผลผลิตที่ ๑ : การป้องกัน
345.3996 1,030.9811 805.6098
และปราบปรามยาเสพติด
11. แผนงาน : จัดการ
3,378.5646
353.1311
6.0000
ภัยพิบัติ
ผลผลิตที่ ๑ : การอำนวยการ 3,378.5646
353.1311
6.0000
จราจร
12. แผนงาน : ปฏิรูป 52,604.4505 10,069.6671 2,919.8290
กฎหมายและพัฒนา
กระบวน การยุติธรรม
ผลผลิตที่ 1 : การรักษา
40,736.9134
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวย 11,867.5371
ความยุติธรรม

8,647.7630 2,761.8851

1,421.9041

157.9439

รวม
2,328.9724

- 146.9819

2,328.9724

-

90.7680

3,828.4637

-

90.7680

3,828.4637

42.7074 107.2401 65,743.8944

40.9074

96.4401 52,283.9093

1.8000

10.8000 13,459.9851
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณผลผลิต/โครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 127/2556 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการ
กำหนดทิศทางพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

84

85

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๑๒๗/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-----------------------ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้ใช้ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ
แห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๔ และคำสั่ ง สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ที่ ๕๕๓/๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ห้วงระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากการปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด 

ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาหน่วยงานและงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอควบคู่กันไป จึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางและ
แนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนทั้งในระยะกลางและระยะยาวตามห้วงเวลา ๕ ปี และ ๑๐ ปี
ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเข็มมุ่งทิศทางการบริหารในระยะกลางและระยะยาวที่ชัดเจนซึ่งจะ
สร้างความพร้อม สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทุกมิติ ให้ได้รับการยอมรับเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถบริหารและจัดการทรัพยากรทุกประเภทได้
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ได้อย่างมีศักยภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
๑.๒ จเรตำรวจแห่งชาติ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รองประธานกรรมการ
๑.๔ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
รองประธานกรรมการ
๑.๕ พลตำรวจโท อุดม รักศิลธรรม
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๑.๖ พลตำรวจโท เรืองศักดิ์ จริตเอก
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๑.๗ พลตำรวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๑.๘ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง
กรรมการ
๑.๙ ผู้บัญชาการสำนักงบประมาณและการเงิน
กรรมการ
๑.๑๐ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
กรรมการ
๑.๑๑ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กรรมการ
๑.๑๒ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
กรรมการ
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๑.๑๓ ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
กรรมการ/เลขานุการ
๑.๑๔ พลตำรวจตรี ปิยะ อุทาโย
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้บัญชการสำนักงานกำลังพล
๑.๑๕ พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม
๑.๑๖ พลตำรวจตรี โชคชัย เหลืองอ่อน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
๑) กำหนดแผนการพัฒนา ทิศทางการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งการ
อำนวยการขับเคลื่อน อย่างชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์
๒) ในการดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะหรือสั่งการให้ทุกหน่วย
งาน ส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความ
จำเป็นและเหมาะสม
๒. คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย
๒.๑ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๒.๒ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
รองประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๒.๓ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
รองประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๒.๔ พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
รองประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๒.๕ พลตำรวจโท พีระ พุ่มพิเชฎฐ์
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๒.๖ พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๒.๗ พลตำรวจดท วัฒนา สักกวัตร
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
๒.๘ พลตำรวจตรี วีรพงษ์ ชื่นภักดี
อนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
อำนาจหน้าที่
๑) กำหนดแนวทางในการปรับ/จัดโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดหลักการกระจายอำนาจไป
ให้หน่วยต่าง ๆ สามารถบริหารและปฏิบัติราชการได้อย่างมีเอกภาพเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ตำรวจ
แห่งชาติฯ
๒) จัดระบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่ ที่ดินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๓) จัดทำรูปแบบรายการมาตรฐานกลางด้านอาคารที่ทำการ ที่พักอาศัย ยุทธภัณฑ์และครุภัณฑ์พื้นฐาน
สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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๔) ดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง
๕) ในการดำเนิ นการให้ สามารถเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก หรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๓. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
๓.๑ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๓.๒ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
รองประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๓.๓ ผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา
อนุกรรมการ
๓.๔ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อนุกรรมการ
๓.๕ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ อนุกรรมการ
๓.๖ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
อนุกรรมการ/เลขานุการ
๓.๗ พลตำรวจตรี ปิยะ อุทาโย
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
๓.๘ พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม
อำนาจหน้าที่
๑) จัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง การกำหนดประเภทของข้าราชการตำรวจ การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผล การปฏิบัติราชการตลอดจน
สวัสดิการและสิทธิกำลังพลของข้าราชการตำรวจและครอบครัว
๒) วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการการศึกษาอรม 

รวมทั้ ง ทบทวนปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ธี ก ารฝึ ก อบรม วงรอบในการฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง านและเทคโนโลยี
ในการฝึกอบรม
๓) ดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๔) การดำเนินการให้สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๔. คณะอนุกรรมการด้านการสืบสวน สอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
๔.๑ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๔.๒ พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์
รองประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)
๔.๓ พลตำรวจโท จรัมพร สุระมณี
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๔.๔ พลตำรวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๔.๕ พลตำรวจโท ปัญญา มาเม่น
อนุกรรมการ
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
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๔.๖ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
อนุกรรมการ
๔.๗ พลตำรวจตรี มโนช ตันตระเธียร
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
๔.๘ ผู้บังคับการกองอัตรากำลัง
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
๑) พัฒนารูปแบบ วิธีการขั้นตอนในการสืบสวน สอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจ
พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช
๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๓) ดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสืบสวน สอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์
๔) ในการดำเนิ น การให้ ส ามารถเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกหรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
ประกอบด้วย

๕. คณะอนุกรรมการด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕.๑ พลตำรวจโท สุรพล ธนโกเศศ
ประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๕.๒ พลตำรวจตรี ฉันทวิทย์ รามสูต
รองประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๕.๓ พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้บังคับการกองปราบปราม
๕.๔ พลตำรวจตรี พรชัย ขันตี
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองอัตรากำลัง
๕.๕ พันตำรวจเอก วินัย ทับทอง
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้กำกับการกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
๕.๖ พันตำรวจเอก พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้กำกับการกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
อำนาจหน้าที่
๑) พัฒนาระบบและยุทธวิธีของสายตรวจ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม รวมทั้งกำหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำกาย ประจำยานพาหนะและประจำหน่วย
๒) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คู่มือการทำงานด้าน
สายตรวจ ยุทธวิธีในการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แก้ไขปัญหาการจราจรและบรรเทาสาธารณภัย
๓) ศึกษาแนวทางในการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบ
ปรามอาชญากรรม
๔) ดำเนิ น การให้ ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นางานด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปราม
อาชญากรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕) ในการดำเนิ น การให้ ส ามารถเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกหรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
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๖. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสถานีตำรวจ ประกอบด้วย
๖.๑ พลตำรวจโท อุดม รักศิลธรรม
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๖.๒ พลตำรวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน
รองประธานอนุกรรมการ
รองจเรตำรวจแห่งชาติ
๖.๓ พลตำรวจโท สันติ เพ็ญสูตร
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๖.๔ พลตำรวจโท อำนาจ อันอาตม์งาม
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
๖.๕ พลตำรวจตรี โชคชัย เหลืองอ่อน
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
๑) พัฒนาระบบและวิธีการทำงานของสถานีตำรวจ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการบริการประชาชน
๒) พัฒนาสถานีตำรวจให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๓) จัดทำคู่มือการทำงานของหัวหน้าสถานีตำรวจและหัวหน้างานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งกำหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำสถานีตำรวจตลอดจนระบบฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นใน
การวิเคราะห์ วางแผนเพื่อควบคุม ลดความรุนแรงของอาชญากรรมและให้บริการประชาชนในหน้าที่ของตำรวจ
๔) ดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาสถานีตำรวจ
๕) ในการดำเนิ น การให้ ส ามารถเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกหรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๗. คณะอนุกรรมการด้านการจราจร ประกอบด้วย
๗.๑ พลตำรวจโท เรืองศักดิ์ จริตเอก
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๗.๒ พลตำรวจตรี วรศักดิ์ นพสิทธิพร
อนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๗.๓ พลตำรวจตรี อุทัยวรรณ แก้วสะอาด
อนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๗.๔ พันตำรวจเอก พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์ (สบ ๕) คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
๗.๕ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร
อนุกรรมการ
๗.๖ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
อนุกรรมการ
๗.๗ พลตำรวจตรี วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ
๗.๘ พันตำรวจเอก วันชัย อยู่แสง
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร
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๑) พัฒนาระบบการควบคุมบังคับใช้กฎหมายและอำนวยการจราจร การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การตรวจสอบสภาพการจราจร ควบคุมสั่งการจราจรในภาพรวมตลอดจนการบันทึกภาพการกระทำที่ผิดกฎหมายจราจร
เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างตำรวจจราจรกับประชาชน รวมทั้งศึกษาและเสนอแนะให้มีช่องทางในการชำระเงินค่าปรับ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างกว้างขวาง
๒) จั ด ทำหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเฉพาะทางด้ า นการจราจร คู่ มื อ เจ้ า พนั ก งานจราจร มาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติในการตั้งด่านจราจร รวมทั้งกำหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานในงานด้านการจราจร 
๓) ดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการจราจร
๔) ในการดำเนิ น การสามารถเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกหรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๘. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารสถานการณ์วิกฤติ การรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมเรียก
ร้องและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย
๘.๑ พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
ประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๘.๒ พลตำรวจโท ประยูร อำมฤต
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๘.๓ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๘.๔ พลตำรวจตรี ปริญญา จันทร์สุริยา
อนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
๘.๕ พลตำรวจตรี ลือชัย สุดยอด
อนุกรรมการ
ผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
๘.๖ พลตำรวจตรี ลิขิต สุทธะพินทุ
อนุกรรมการ
ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔
๘.๗ ผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
อนุกรรมการ/เลขานุการ
อำนาจหน้าที่
๑) ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการจัดและประกอบกำลังทางยุทธวิธีในการควบคุมฝูงชน สถานการณ์วิกฤติ
และปฏิบัติการพิเศษ ตลอดจนกำหนดกรอบวัสดุ ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำกายและประจำหน่าย รวมทั้งเครื่องมือ 

เครื่องใช้ที่จำเป็นในการตรวจตราระวังป้องกันสถานที่สำคัญ
๒) ปรับปรุงแผนและกฎการใช้กำลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดและยุทธวิธีในการปฏิบัติจัดทำ
หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางในการบริหารเหตุการณ์วิกฤติ การควบคุมฝูงชน การเจรจาต่อรองและหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษ รวมทั้งคู่มือแนวทางการปฏิบัติ กำหนดวงรอบในการฝึกทบทวน
๓) ดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการบริหารสถานการณ์วิกฤติการรักษาความ
สงบเรียบร้อยการชุมนุม และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
๔) ในการดำเนิ นการให้ สามารถเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก หรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ หรื อ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
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๙. คณะอนุกรรมการด้านการข่าว อาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
๙.๑ พลตำรวจโท สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
ประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
๙.๒ พลตำรวจตรี กฤษฎิ์ศักดิ์ วิชชารยะ
รองประธานอนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
๙.๓ พลตำรวจตรี ปรีชา ธิมามนตรี
อนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๙.๔ พลตำรวจตรี อดิศร์ งามจิตสุขศรี
อนุกรรมการ
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๙.๕ พลตำรวจตรี มโนช ตันตระเธียร
อนุกรรมการ/เลขานุการ
ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
๙.๖ พลตำรวจตรี มณฑล เงินวัฒนะ
อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
อำนาจหน้าที่
๑) ปรับปรุงพัฒนาและวางระบบความเชื่อมโยงงานด้านการข่าว ความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ สร้างฐานข้อมูลข่าวกรองตามระดับชั้นความลับ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การแสวงหา รายงานข้อมูลและการวิเคราะห์ข่าวกรอง
๒) จัดทำข้อเสนอแนะในการวางระบบช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศในภารกิจของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
๓) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน คู่มือการทำงานด้านการข่าว การต่อต้านข่าวกรองและ
อาชญากรรมข้ามชาติ
๔) ดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการข่าว อาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
๕) ในการดำเนิ น การให้ ส ามารถเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกหรื อ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๑๐. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประกอบด้วย
๑๐.๑ พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๑๐.๒ พลตำรวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๐.๓ พันตำรวจเอก พีระวัฒน์ บุญลักขะ
อนุกรรมการ
รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร
๑๐.๔ พันตำรวจเอก อาคม ไตรพยัคฆ์
อนุกรรมการ/เลขานุการ
รองผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร
๑๐.๕ พันตำรวจเอก ไพบูลย์ น้อยหุ่น
อนุกรรมการ
ผู้กำกับการกลุ่มงานอินเตอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
๑๐.๖ พันตำรวจเอก ณรงค์ศักดิ์ บวรวงค์พิทักษ์
อนุกรรมการ
ผู้กำกับการกลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
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๑) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในมิติด้านอาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารและ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) จัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือและระบบสื่อสารทั้งในมิติของภาพ เสียงและข้อความใน
ภารกิจประจำและภารกิจพิเศษ
๓) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คู่มือแนวทางในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับพื้นฐาน ระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
๔) ศึกษาและกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์พิทักษ์สันติราษฎร์และพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุ
ระบบสารสนเทศ Social media ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากภาค
ราชการ ภาคเอกชนและประชาชน จากภายนอกหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๑๑. ให้ยกเลิกคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และคำสั่งอื่น
ใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
                             พลตำรวจเอก

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
                                ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จัดทำ�โดย
สำ�นักงานยุทธศาสตร์ตำ�รวจ

