




แม่นย ำ

เชี่ยวชำญ

และ ทักษะกำรสือ่สำรทีด่ี

ประจ ำใจ



และเพ่ิมช่องทำงกำรรับฟงัปัญหำ

จำกทุกภำคสว่น

ก่อนเกิดเหตุ

และสร้ำงตน้แบบกำรปฏบิัติ



สร้ำงควำมปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สนิ

บังคับใช้กฎหมำย



เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

บรรลุผลส ำเร็จ มีประสิทธภิำพ เกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชำชน 

และสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล สำนต่อนโยบำยของ ตร. 

ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรรำชกำร

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

เสริมสรา้งภาพลักษณ์
ด้วยการยกระดับการบรกิาร
ประชาชนของสถานตี ารวจ

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ที่สร้างความเดือดร้อน
ต่อประชาชนและขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญของรัฐบาล

พิทักษ์ เทิดทูน
และเทิดพระเกียรติ
ต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์

แก้ไขปัญหายาเสพตดิทกุมติิ
อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน

เพ่ิมการมสีว่นร่วม 
ระหว่างต ารวจกับประชาชน 
โดยเปิดช่องทางรับฟงัปัญหา
และข้อเสนอแนะจากประชาชน

พัฒนาคุณภาพชีวติ
และสร้างขวัญก าลังใจ            
ให้แกข่้าราชการต ารวจ

พัฒนาองค์ความรู้
ข้าราชการต ารวจทกุสายงาน         
โดยมุ่งเนน้การฝึกอบรม          
ทบทวนยทุธวิธอียา่งตอ่เนือ่ง

พัฒนาระบบฐานข้อมลู
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมยัมาใช้

เสริมสรา้งระเบียบวนิยั
ควบคุมดูแลความประพฤติ
และป้องกันมิให้ข้าราชการต ารวจ
เข้าไปเก่ียวข้องกับการทจุรติ 

ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับการท างาน
ของต ารวจให้มปีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน
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”
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แนวทางการยกระดบั
การบรกิารประชาชน
ของสถานตี ารวจ
พ.ศ. 2560

ควบคุมการปฏิบัติของสถานีต ารวจ

น ำแนวทำงกำรยกระดับกำรบริกำรประชำชนของสถำนี
ต ำรวจ ที่ ตร. ก ำหนดไว้ในปี 2560 มำใช้ ซึ่งจะมีจุดเน้น
ในกำรปฏิบัติของทุกสำยงำนไว้แล้ว (QR Code)

ดู แ ล รั กษ ำคว ำมส ะอ ำด  อ ำค ำ ร              
ที่ท ำกำร ที่จอดรถผู้มำติดต่อรำชกำร 
และบรเิวณโดยรอบใหส้ะอำดเรียบร้อย
พร้อมบริกำรประชำชน

ฝึกอบรมพัฒนำก ำลังพล รวมถงึ
คุณธรรม จริยธรรม จิตบริกำร
สำธำรณะ (Service Mind) และ  
กำรจัดกำรควำมเครยีด

ประชุมรว่มกบัหวัหนำ้งำนทกุสำยงำน
อย่ำงน้อยสปัดำหล์ะครัง้ เพ่ือถำ่ยทอด
ภำรกจิตำมที่ผูบ้งัคับบัญชำมอบหมำย 
และรับทรำบปัญหำข้อขัดข้อง
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรให้บริกำร
ประชำชน บนสถำนีต ำรวจให้ได้รับ
ควำมสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 



ควบคุมการปฏิบัติของสถานีต ารวจ

แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

ในพ้ืนที่อย่ำงทันท่วงที โดยกำรพัฒนำ 

ร ะ บบส ำยตรวจ ใ ห้ ไ ปถึ งที่ เ กิ ด เ หตุ               

ได้อย่ำงรวดเร็ว และระงับเหตุได้อย่ำง          

มีประสิทธิภำพ

กำรใช้กล้อง CCTV ดูผ่ำนโทรศัพท์มือถือ

ของผู้บังคับบัญชำ และศูนย์วิทยุ 191 เพ่ือ

ควบคุมกำรปฏิบัติภำยในสถำนีต ำรวจ เช่น 

ห้องสอบสวน ห้องควบคุมผู้ต้องหำ         

เป็นต้น 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

จะต้องวัดผลอย่ำงจริงจัง และน ำผล

ประเมินไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล

และกำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำงๆอย่ำง

เหมำะสม

ออกพบปะประชำชน ผู้น ำชุมชน 

บุคคลส ำคัญตำมชุมชน ในเขตพ้ืนที่ 

เพ่ือสรำ้งแนวรว่ม และสรำ้งช่องทำง

กำรตดิตอ่สือ่สำรกบัชุมชน รับทรำบ

ปัญหำและตดิตำมควำมพึงพอใจ

ในกำรปฏบิตังิำนของต ำรวจ

ให้ควำมส ำคัญกับกำรเยี่ยมเยียน 

และกำรแจ้งควำมคืบหน้ำทำงคดี

ให้ผู้เสียหำยทรำบเป็นระยะ

บูรณำกำรต ำรวจพ้ืนที่กับต ำรวจเฉพำะ

ทำงให้เป็นหนึ่งเดียว (ท ำคนน้อยเป็น

คนมำก) เช่น บช .สอท . ก . ปส . ทท . 

ตชด. ส. สทส. สพฐ.ตร. และ สตม. 

ระดับ บช./ภ.  บก./ภ.จว. จัดทีม

สุ่มตรวจกำรยกระดับกำรบริกำร

ประชำชน



ควบคุมแหลง่กอ่อำชญำกรรม 

พ้ืนที่เสีย่ง แหล่งมัว่สมุ แหล่งอบำยมุข 

บุคคลเสีย่ง บุคคลเฝ้ำระวงั และ

ผู้มีอิทธิพล  

น ำเทคโนโลยีสมยัใหม่มำใชใ้นกำร

ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม

เร่งรัดตดิตำมจับกมุคดหีลังเกดิเหตุ

ให้ไดโ้ดยเรว็

ติดตำมจบักมุหมำยจับคำ้งเกำ่

สืบสวนเชงิรกุ หำมำตรกำรเพ่ิม      

สำยข่ำว และด ำเนนิคดกีบักลุ่มแกง๊

คนร้ำยที่จะกอ่เหตุ

เพ่ิมกำรตดิตัง้กล้อง CCTV

ตำมจุดเสีย่ง

เน้นกำรสรำ้งเอกภำพและบูรณำกำรแกไ้ขปัญหำ
อย่ำงมีประสทิธภิำพ

ดูแลควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร
ให้นักท่องเทีย่วเกดิควำมอบอุ่นประทับใจ

น ำระบบฐำนขอ้มลูอบุัตเิหตบุนถนน (อบถ.ตร.)           
ระบบ PTM มำใชใ้นกำรปฏบิัตงิำน

น ำเทคโนโลยสีมัยใหม่มำใชใ้นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกจรำจร และกำรสรำ้งควำมปลอดภยับนทอ้งถนน 

ด ำเนนิโครงกำรอำสำตำจรำจร และโครงกำร
สุภำพบรุษุจรำจร  

มำตรกำร 3 ด้ำน



Smile ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส

Smart ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีบุคลิกภาพทั้งด้านร่างกาย/การแต่งกาย

Salute ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยท่าท่างท่ีถูกต้องและเข้มแข็ง

- คัดเลือกต ารวจจราจรดีเด่นระดับ บก. และ ภ.จว.  ชั้นสัญญาบัตร และ                               
ชั้นประทวนอย่างละ 1 นาย โดยผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณ การพิจารณาข้ันเงินเดือน และเงินรางวัล
- หลักเกณฑ์ประเมินประกอบ เช่น บุคลิกลักษณะตามหลัก 5S , 
ผลการทดสอบความรู้ , คะแนนการประเมินความพึงพอใจของประชาชน , 
ผลการตรวจของจเรต ารวจ

Service mind ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตวิญญาณการให้บริการ

Standard การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โครงการสุภาพบุรุษจราจร S



ลดกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในพ้ืนที่อย่ำงจริงจัง            

โดยแสวงหำควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ในกำรแก้ไขปัญหำทั้งมิติ                

ในกำรป้องกัน กำรจับกุม และบ ำบัด โดยเฉพำะในชุมชน สถำนศึกษำ      

สถำนบริกำรและสถำนประกอบกำร

ปรำบปรำมจับกุมและ ใช้มำตรกำรทำงทรัพย์สิน              

แบบบูรณำกำรทั้ง  ยึด อำยัดทรัพย์คดียำ เสพติด กำรฟอกเงิน               

ต่อผู้กระท ำผิดทุกระดับ

มิให้ข้ำรำชกำรต ำรวจเข้ำไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

หำกฝ่ำฝืนให้ด ำเนินกำรทำงอำญำ วินัย ทำงปกครองอย่ำงเด็ดขำด



ใช้ช่องทำงหมำยเลขโทรศพัท์ 191 และศูนยว์ิทยขุองสถำนตี ำรวจรบัแจ้งเบำะแสเรื่อง
ร้องเรียน และเพ่ิมชอ่งทำงในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน แจ้งเหต ุแจ้งเบำะแสจำกประชำชน 
เช่น แอปพลิเคชนัไลน์ (ไลน์ Official/กลุ่มไลน์ Openchat) เฟซบุก๊ Cyber Village 
ฯลฯ โดยใหม้ีกำรสรปุรำยงำนให ้ผบก./ผกก. ทรำบทุกสปัดำห์

หัวหน้ำสถำนตี ำรวจตอ้งลงพ้ืนที่เยีย่มเยยีนชมุชน/ประชำชน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/สัปดำห์
และให ้ผบก. สุ่มตรวจอยำ่งน้อยเดอืนละครัง้ เพ่ือไปรบัรู้ปัญหำและน ำไปแกไ้ขปัญหำ
ได้อยำ่งเป็นรูปธรรม

จนท.สำยตรวจ เน้นใหม้กีำร Stop Walk and Talk และ จนท.ประสำนงำนชมุชน 

จนท.ต ำรวจชมุชนสมัพันธ ์รวมถงึ จนท.จรำจร และ จนท.สบืสวน เพ่ือรบัทรำบ

ปัญหำหรอืขอ้เสนอแนะจำกประชำชน แล้วรวบรวมรำยงำนใหผู้บ้งัคับบญัชำ เพ่ือให้

หัวหนำ้สถำนตี ำรวจจดัระบบในกำรแกไ้ขปัญหำได้อยำ่งเป็นรปูธรรม 

แสวงหำควำมร่วมมอืจำกเครือขำ่ยภำคประชำชน องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
และทกุภำคสว่น ทั้งในมติดิ้ำนงบประมำณ และควำมรว่มมอืด้ำนตำ่งๆ



ให้ทุก บช./ภ. และสำยงำนตำ่งๆ รวมถงึศนูยป์รำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ 
ศูนย์ปฏิบัตงิำนและศนูย์บรหิำรงำน ส ำรวจควำมตอ้งกำรยำนพำหนะ อุปกรณ์ 
และเครือ่งมอืเครือ่งใชต้ำ่งๆ เสนอภำยในกลำงเดอืน พ.ย.2565

จัดกิจกรรมเสรมิสรำ้งควำมสำมัคคี และสรำ้งขวญัก ำลงัใจผูใ้ตบ้ังคับบัญชำ เช่น 

โครงกำรท ำดไีดร้ำงวลั กำรแข่งกฬีำภำยในหนว่ย โครงกำรอำหำรกลำงวนั โครงกำร

ส่งเสรมิจรยิธรรมพัฒนำคุณธรรม และ Service Mind อย่ำงน้อย 3 เดือน/ครัง้

หัวหนำ้สถำนีต ำรวจและผูบ้ังคับบัญชำตอ้งมีกำรปรบัเปลี่ยนแนวคิดเรือ่งมำตรกำร

ควบคุมดูแลผูใ้ตบ้ังคบับัญชำไมใ่ช่แค่ควบคุมดแูลเรือ่งควำมประพฤตอิย่ำงเดยีว 

แต่ต้องลงไปสมัผสัถงึควำมเดอืดรอ้นและควำมเป็นอยู่ของผูใ้ตบ้ังคับบญัชำ

พัฒนำคุณภำพชวีติขำ้รำชกำรต ำรวจใหม้ีควำมสขุในกำรปฏบิัตงิำนปรบัสภำพแวดล้อม

ให้เอื้อตอ่กำรปฏบิัตงิำน และจัดหำวสัดอุปุกรณท์ี่จ ำเป็นตอ่กำรปฏบิัตงิำนใหเ้พียงพอ

ให้ทุกหน่วยส ำรวจควำมตอ้งกำร อำคำรที่ท ำกำร ที่พักอำศัย โดยให ้บช./ภ. 
จัดล ำดับควำมส ำคัญ รวมถงึเตรยีมสถำนที่รองรบัโครงกำรศนูย์รบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิ
แห่งชำต ิ(191) เสนอ ตร. ภำยในกลำงเดอืน พ.ย.2565 (รองรบักำรจัดท ำค ำขอ
ปีงบประมำณ ปี พ.ศ.2567) พร้อมทั้งเสนอควำมตอ้งกำร ซ่อมแซม ปรับปรุงอำคำร
ที่ท ำกำร ที่พักอำศยั ภำยใน มิ.ย.2566 (รองรบังบเหลือจ่ำยกลำงปี)

เร่งรดัหำพ้ืนทีส่ ำหรบักอ่สร้ำงบ้ำนพักอำศยัส ำหรบัขำ้รำชกำรต ำรวจทกุหนว่ย

ในสังกดั ตำม MOU ระหวำ่ง ตร. กับกรมธนำรกัษ์



บริหำรงำนบุคคลด้วยระบบคณุธรรม เช่น 

ปรับปรุงตัวชี้วดัใหส้ำมำรถวดัผลและประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของส ำนักงำน

ต ำรวจแหง่ชำติ ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ เพ่ือเป็นขอ้มูลในกำรพิจำรณำควำมดคีวำมชอบ 

สนับสนนุใหข้ำ้รำชกำรต ำรวจได้เจริญเติบโตตำมสำยงำน (Career Path)

จัดท ำโครงกำรท ำดีให้รำงวลั และโครงกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนดเีดน่ประจ ำเดอืน

และประจ ำปีของทกุสำยงำน

กำรบริหำรงบประมำณใหม้ปีระสทิธภิำพมำกที่สดุ เพ่ือให้ผู้ปฏบิัตงิำน

ไม่ต้องใช้เงินสว่นตวัในกำรท ำงำน อำทิ กองทุนสบืสวนสอบสวนคดีอำญำ

เบี้ยเลี้ยง น ้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

แก้ปัญหำหนีส้นิของขำ้รำชกำรต ำรวจทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยำว เช่น โครงกำรอำชีพ

เสริมของแมบ่้ำนต ำรวจ รวมทั้งประสำนควำมรว่มมอืกับ สหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจ 

ไม่ควรมุ่งเน้นผลก ำไรมำกเกินควร ลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู ้และช่วยแกป้ัญหำหนี้สนิ 

โดยเฉพำะปัญหำกำรถกูฟอ้งลม้ละลำย ตลอดจนดูแลสวสัดิกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ

ด้ำนต่ำงๆ  เช่น กำรให้ทุนกำรศกึษำบุตรขำ้รำชกำรต ำรวจ ระดับประทวนถึงรองสำรวตัร 

จัดระบบสวสัดิกำรด้ำนสขุภำพ กำรตรวจสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล ของเจ้ำหนำ้ทีต่ ำรวจ

และครอบครวั มีศูนย์รับค ำปรึกษำกำรจัดกำรเรื่องควำมเครียด สำยด่วน 081-9320000

เน้นกำรสือ่สำร ระหว่ำงผู้บงัคบับัญชำและผู้ใต้บงัคับบัญชำ ผ่ำนแอป “แทนใจ” และรับเรือ่ง

ร้องเรียนเสนอแนะ ถึง ตร. ผ่ำนระบบ เจคอม (Jcoms) ของจเรต ำรวจ

ศูนย์รบัค าปรกึษา
การจดัการความเครยีด



พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึกอบรม 

ผลิตข้ำรำชกำรต ำรวจทีม่คีวำมรู้ด้ำนกฎหมำย ควบคู่กับควำมรู้ดำ้นวทิยำกำร และยทุธวธิี
ต ำรวจ  ที่ถูกตอ้งและทนัสมยั โดยส่งเสริมใหม้กีำรบรูณำกำรกำรฝึกรว่มกนัของหลกัสตูร 
นรต. นอร. กับ นสต. 

พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พร้อมทั้งจัดท ำท ำเนยีบผูม้ีทกัษะหรอื

ถนัดเฉพำะด้ำน ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

จัดให้มีวงรอบกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพขำ้รำชกำรต ำรวจทกุระดบั ทุกสำยงำน
และสนบัสนนุงบประมำณใหเ้พียงพอ ตำมแผนแมบ่ทกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ตร.               
(Royal Thai Police HRD Blueprint)

จัดให้มีกำรฝึกทบทวนซักซอ้มยทุธวธิ ีและมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน SOP เป็นประจ ำ
ทุกสัปดำหท์ี่สถำนตี ำรวจ โดยหวัหนำ้สถำนีตอ้งควบคุมกำรปฏบิัตอิยำ่งใกล้ชิด

จัดกำรทดสอบเพ่ือวดัควำมรู้ในแตล่ะสำยงำน เพ่ือใหม้ีกำรเรยีนรู้และพัฒนำตนเองอยูเ่สมอ 
และจะตอ้งก ำหนดใหเ้ป็นคุณสมบตัิหนึง่ในกำรเขำ้สู่ต ำแหนง่ด้วย

สนับสนุนงบประมำณฝึกยงิปืนสำยปฏบิัตกิำรประจ ำปีในระดับพ้ืนที่



พัฒนำตอ่ยอดระบบเทคโนโลยทีีม่อียูแ่ลว้ เช่น แอปพลเิคชนั แทนใจ      

ระบบ CRIMES, ระบบฐำนขอ้มลู อบถ.ตร. (PRS), PTM, TPCC, ระบบกำรจดัเก็บ

ข้อมูลอตัลกัษณบ์คุคล, Safety Zone, Cyber Village, ระบบรบัแจง้ควำมออนไลน์ 

ศูนย์นวัตกรรมดำ้นควำมปลอดภัยไซเบอรแ์ละกำรพิสจูน์ทำงดิจติอลของ รร.นรต. 

และเครือ่งออกใบสัง่อเิลก็ทรอนกิส์

กำรจัดท ำแผนแมบ่ททำงเทคโนโลยขีองส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ

บูรณำกำรขอ้มลูและเทคโนโลยทีีม่อียูข่องส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิและ

ที่เชื่อมโยงกับหนว่ยงำนอืน่ เพ่ือใหท้กุหนว่ยงำนสำมำรถใชป้ระโยชนไ์ด้สงูสดุ

(Big Data) 

จัดหำระบบเทคโนโลยใีหมเ่พ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพในกำรท ำงำน เช่น โครงกำร 

พัฒนำกำรตรวจสอบประวตัอิำชญำกรส ำหรับสถำนตี ำรวจ (Live Scan) 

ศูนย์รับแจง้เหตฉุกุเฉนิแหง่ชำต ิ(191)



ปรับปรุง กฎระเบียบทีอ่ำจเป็นอุปสรรค หรือไมเ่ป็นปัจจบุัน
โดยใหผู้ป้ฏิบตัทิกุสำยงำนเสนอปัญหำ อุปสรรค กฎ ระเบียบ ค ำสั่ง

ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุัน พร้อมแนวทำงกำรแกไ้ข เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพ

ในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่

แก้ไขปรับปรงุ กฎ ระเบียบ ค ำสั่งทีเ่กี่ยวขอ้ง รองรับ
กำรบังคับใช้ พ.ร.บ.ต ำรวจแหง่ชำติฯ ฉบับใหม่
โดยใหจ้ดัท ำปฏิทนิกำรท ำงำน (Timeline) ให้ชัดเจน เมื่อรำ่ง 

พ.ร.บ.ต ำรวจแหง่ชำตฯิ ฉบับใหม ่มีผลบงัคบัใช ้จะได้ขบัเคลือ่น

ต่อไป ได้โดยมชิกัชำ้

ปรับปรุง ค ำสั่งที่ให้รำยงำนผลกำรปฏบิตัิที่หมดควำมจ ำเป็น

หรือซ ้ำซอ้น ให้รำยงำนทำงระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

โดยลดกำรรำยงำนทำงเอกสำร 



ควบคุม ก ำกับ ดูแล และกวดขนัก ำชบัมใิหข้ำ้รำชกำรต ำรวจเขำ้ไปเกีย่วขอ้ง

หรือปลอ่ยปละละเลยใหม้ีอบำยมขุทกุประเภทในพ้ืนที ่โดยใหถ้อืปฏบิตัิตำม

ค ำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.58

ให้ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั ถือปฏิบตัติำมมำตรกำรควบคุม และเสรมิสรำ้ง
ควำมประพฤตแิละวนิยัขำ้รำชกำรต ำรวจ ตำมค ำสัง่ ตร. ที่ 1212/2537
ลง 1 ต.ค.37 โดยเครง่ครัดทัง้ในและนอกเวลำรำชกำร

ให้ด ำเนนิกำรทำงปกครอง วินัยและอำญำอยำ่งเดด็ขำดกบัเจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจ

ที่แสวงหำประโยชนโ์ดยมิชอบและทุจรติในกำรปฏิบตัหินำ้ที ่หรือละเวน้

กำรปฏิบตัิหนำ้ทีร่ำชกำร หรือมีพฤตกิำรณเ์กีย่วขอ้ง พัวพันกบัยำเสพตดิ

ทุกครั้งทีม่กีำรประชมุบรหิำรประจ ำเดอืน ให้มีกำรกวดขนั ก ำชับ ในเรื่องกำรดแูล

ควำมประพฤติระเบยีบวนิยัขำ้รำชกำรต ำรวจและบันทกึเป็นหลกัฐำน ถ่ำยทอดถงึ

ผู้ใต้บังคบับญัชำทกุระดบั





แบบรายงาน
ผู้มีอาการทางจติ

และตวัอยา่งการกรอก

ยกระดบัควำมส ำคญักำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ ทั้งรำยยอ่ยในพ้ืนที ่

รำยส ำคญั และเครอืขำ่ย โดยให ้ผบช./ผบก. ขับเคลือ่นกำรปฏบิตัิดว้ยตนเอง ให้มแีผนกำรสุม่ตรวจ          

สถำนบรกิำรและสถำนประกอบกำรตำมวงรอบและมแีผนกำรปิดลอ้มตรวจคน้ชมุชนแพรร่ะบำด

อย่ำงต่อเนื่อง และสรำ้งฐำนขอ้มลูยำเสพติดใหเ้ป็นระบบรว่มกนั 

ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ค้นหำผู้ติดยำเสพติดที่มีอำกำรทำงจิต ประสำท จัดท ำฐำนข้อมูล

เ พ่ือพิจำรณำจัดระดับควำมรุนแรงของอำกำร เ พ่ือน ำ เข้ ำบ ำบัดรักษำโดยเร็วตำม                   

พ.ร.บ.สุขภำพจิต โดยมีสถำนพยำบำลยำเสพติดของรัฐ จ ำนวน 1,032 แห่ง และสถำนฟื้ นฟู

สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดของรัฐ จ ำนวน 92 แห่ง (ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข              

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.65 เป็นต้นไป) ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 เดือน 

ให้หัวหน้ำสถำนีต ำรวจน ำข้อมูลดังกล่ำวแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบและ

ประสำนกำรปฏิบัติกับผู้น ำชุมชน ญำติ ในกำรตรวจเยี่ยมและวำงแผนเข้ำระงับเหตุ

เพ่ือป้องกันกำรสูญเสีย

กรณีที่ยังไม่สำมำรถน ำเข้ำสู่ระบบบ ำบัดรักษำได้ ให้ประสำนงำนกับผู้น ำชุมชนและ

ครอบครัว  ให้ดู แลกินยำตำมก ำหนดและ เ ฝ้ ำร ะวังติดตำมอำกำรอย่ ำงต่อ เนื่ อง 

ไม่ให้ก่ออันตรำยต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยบันทึกข้อมูลผู้มีอำกำรทำงจิตในพ้ืนที่ตำมแบบฟอร์ม



แบบฟอรม์ ก ข ค ง

ค้นหำและน ำผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดในพ้ืนที่เข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำโดยสมัครใจ 

ตำมมำตรำ 114 ประมวลกฎหมำยยำเสพติด และบันทึกข้อมูลในระบบซักถำมข้อมูลยำเสพติดทุกรำย 

ตำมแบบฟอร์ม (QR Code)

ให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรด ำเนินงำนชุมชนยั่งยืนเพ่ือแก้ไขปัญหำยำเสพติด

แบบครบวงจรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำออกตรวจเยี่ยมอย่ำงสม ่ำเสมอ

กวดขันดูแลมิให้ข้ำรำชกำรต ำรวจเข้ำไปพัวพันเกี่ยวข้องกับยำเสพติด หำกฝ่ำฝืน

ให้ด ำเนินกำรโดยเด็ดขำด 











ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ

พลต ารวจเอก ด ารงศักด์ิ กิตติประภัสร์





ต้องรับผิดชอบในคดี 5 ประเภทของตนเอง 

ช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนของ บช.สอท. และ บช.ก 

กำรช่วยสอบสวนปำกค ำผู้เสียหำย 

กำรสืบสวนติดตำมจับกุม เจ้ำของบัญชีม้ำ หรือผู้กระท ำผิดที่อยู่เบื้องหลัง

ต้องสบืสวนใหท้รำบขอ้เทจ็จริงถึงถิน่ทีอ่ยู่ ของพยำน หรือผู้ตอ้งหำ แล้วแจ้งพนกังำนสอบสวน

ผู้รับผดิชอบเพ่ือเป็นขอ้มลูในกำรส่งหมำยเรียกไดอ้ยำ่งรวดเร็ว

อย่ำโดดเดี่ยวพนักงำนสอบสวน ฝ่ำยสืบสวนจะต้องลงมำช่วยรวบรวมพยำนหลักฐำน  

ให้กับพนักงำนสอบสวนเป็นหลัก โดยกำรสนับสนุนของ บก./ภ.จว.  บช./ภ. และ บช.สอท.

สร้ำงเครือข่ำย อำสำครูไซเบอร์ เพ่ือให้ควำมรู้แก่ประชำชนในพ้ืนที่ 



ให้มุ่งเน้นกำรจับกุม และท ำลำยเครือข่ำยฯ ของกลุ่มคนร้ำย ในคดีประเภทต่ำงๆ ที่ตนเอง

รับผิดชอบ

สนับสนุนรำยงำนกำรสืบสวนให้ต ำรวจพ้ืนที่

ประสำนงำนโดยตรงอย่ำงใกล้ชิดกับสถำนีต ำรวจในคดีที่ตนเองรับผิดชอบ

สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมทำงไซเบอร์เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ประชำชน

บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย เช่น ปปง . สมำคมธนำคำร กสทช . 

กระทรวงดิจิทัล ธนำคำรแห่งประเทศไทย กลต. เป็นต้น อย่ำงใกล้ชิด



ผบช. และ ผบก. จะต้องใหค้วำมสนใจในกำรขบัเคลื่อน และเข้ำรว่มประชมุดว้ยตนเอง

หำกหนว่ยมปีัญหำขอ้ขดัขอ้งสำมำรถเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขไดต้ลอดเวลำ

ปรับปรุงตัวชีว้ดักำรท ำงำนดำ้นยำเสพตดิและอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีใหป้ระเมนิผล

ได้อยำ่งมปีระสทิธิภำพ โดยก ำหนดตวัชีว้ดัเป็นสถิตใินกำรด ำเนนิกำรของแตล่ะหนว่ย 



แก้ปัญหำควำมเดอืดรอ้นประชำชนอย่ำงทนัทว่งที1

ต ารวจของชุมชน

2 กำรใหบ้รกิำรในและนอกสถำนี

3 กำรตรวจเยี่ยม แจ้งควำมคบืหนำ้คดี

5 ให้ควำมส ำคญักับเรือ่งรอ้งเรยีนของประชำชน

4 ระดับ บช./ภ. บก/ภ.จว.  จัดทมีสุ่มตรวจ

ประเมนิผลกำรปฏิบตัิ
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สร้ำงควำมปลอดภยัในกำรปฏบิัตหินำ้ที่

- ฝึกอบรมทำงยุทธวธิ ีและปฏิบตังิำนตำม SOP ด้ำนต่ำงๆ

- จัดหำสิ่งอุปกรณท์ีป้่องกนัอันตรำยใหเ้พียงพอ

สร้ำงขวัญก ำลังใจ และดูแลสวสัดกิำร
- แก้ปัญหำหนีส้ินใหข้ำ้รำชกำรต ำรวจ

- จัดหำ และซ่อมแซมอำคำรทีท่ ำกำรและทีพั่กอำศยั

- เงินสวสัดกิำรตำ่งๆ ต้องรวดเรว็ 

- สร้ำงคุณภำพชีวติโดยใช้หลักปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง



ปรับปรงุตวัชีว้ดัสถติคิดอีำญำเพ่ือสอดคลอ้งกับควำมเป็นจรงิ และน ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ประชำชนมำใชเ้ป็นเกณฑ์

กำรตัง้ดำ่นตอ้งเป็นไปตำม SOP และตอ้งขออนุญำตผำ่นระบบ TPCC โดยมีจดุมุ่งหมำยเพ่ือควบคุมอำชญำกรรม

และลดอบุตัเิหตบุนท้องถนน ทั้งนี้ ผบก. และ ผกก. ต้องควบคมุก ำกับดแูลใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ โดยเน้นใหม้ีกำรออก

ตรวจสอบ ผู้ใต้บังคบับญัชำในกำรตัง้ดำ่นวำ่ถูกตอ้งตำมระเบยีบและสจุรติหรือไม่

กำรชว่ยรำชกำรทั้งหมด (Set Zero)

3.1 ข้ำรำชกำรต ำรวจที่ไปปฏบิตัริำชกำรหรอืชว่ยรำชกำร ซึ่งครบก ำหนดเวลำในวันที่ 30 ก.ย.65

ให้ผู้บังคับบญัชำระดบั บช./ภ. หรือ บก./ภ.จว. แล้วแตก่รณี ส่งตัวและตดิตำมกลบัไปปฏิบตัหิน้ำที่ตำมต ำแหน่งเดมิ 

ภำยในวันที่ 3 ต.ค.65 เพ่ือใหก้ ำลังพลของหน่วยมีเพียงพอตอ่กำรปฏบิตัหิน้ำที่อยำ่งมีประสทิธิภำพ

3.2 เมื่อ พ.ร.บ.ต ำรวจแหง่ชำต ิฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับแลว้ ห้ำมมิให้สัง่ใหข้ำ้รำชกำรต ำรวจที่สงักดัสถำนีต ำรวจ 

ไปปฏิบตัหิน้ำที่ในส่วนรำชกำรอืน่ที่มิใชส่ถำนตี ำรวจ เว้นแตใ่นค ำสัง่จะใหข้ำ้รำชกำรต ำรวจอืน่ มำปฏิบตัหิน้ำที่นั้น

แทนในสถำนตี ำรวจนั้นในค ำสั่งเดยีวกนั 



กำรเสรมิสรำ้งภำพลกัษณข์องหนว่ยงำน 

4.1 หำกมีขำ่วกระทบภำพลกัษณห์นว่ยงำนใดให ้ผบก. หรือ ผู้ที่ ผบก. มอบหมำยด ำเนินกำรเชงิรกุ

ชี้แจงสื่อมวลชนและประชำชนอยำ่งทนัทว่งที โดยประสำนข้อมูลกบัทีมโฆษก ตร. อย่ำงใกล้ชดิ

4.2 จัดอบรมเพ่ิมประสทิธภิำพฝ่ำยประชำสมัพันธข์องหน่วยและกำรสือ่สำรกบัประชำชน

ภำรกจิ APEC 2022 เป็นภำรกจิทีส่ ำคญัของประเทศและรฐับำล ผู้ที่ไดร้บัมอบหมำยใหม้ำปฏบิัตหิน้ำที่ ถือว่ำเป็นเกยีรติ

และเป็นผูท้ีไ่ดร้ับควำมไวว้ำงใจจำกหนว่ยตน้สงักดั จึงต้องปฏบิัตอิย่ำงเตม็ก ำลังควำมสำมำรถ โดยใหห้นว่ยตน้สงักดั

สนับสนุนกำรปฏบิตัอิย่ำงเตม็ที่ และใชเ้ป็นขอ้พิจำรณำควำมดคีวำมชอบเป็นกรณพิีเศษ

ผบ.ตร. จะไปตรวจเยี่ยม ให้ก ำลังใจ รับฟงัและแกไ้ขปัญหำใหก้บัหนว่ยปฏบิัต ิพร้อมทั้งตดิตำมประเมินผลกำรปฏบิัตงิำน

ตำมนโยบำย และใหร้ำงวลัหนว่ยที่ปฏบิตังิำนดเีดน่ เป็นต้นแบบได้

ผู้บังคับบัญชำทกุระดบัลดกำรประชมุที่ไม่จ ำเป็น ส่วนข้อสัง่กำรเนน้ใชห้นังสอืสัง่กำรหรอืใช้ชอ่งทำงกำรสือ่สำรอื่น เช่น

แอปพลิเคชันไลน์ เพ่ือใหผู้บ้ังคับบัญชำมีเวลำออกตรวจกำรปฏบิตัผิูใ้ตบ้ังคับบัญชำตำมแผนและรบัฟงัปัญหำจำกประชำชน
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นโยบายการบริหารราชการ ตร. 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


