
สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

การสัมมนาและมอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๓ ต.ค.๒๕๕๕ ณ สโมสรต ารวจ กรุงเทพฯ 

------------------------------ 
 

มีประเด็นนโยบายส าคัญ สรุปได้ดังนี้  
 

       ๑. คงความหนักแน่นในการปราบปรามยาเสพติด  ได้แก่ การปูองกันปราบปราม           

การบ าบัดรักษา / มีการท างานแบบคู่แฝดระหว่าง ผวจ. และ ผบก.ภ.จว. / ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะน าไป

หารือสร้างความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน / การดูแลเร่ืองอาชีพของประชาชนตามแนวชายแดน     

เพื่อแก้ปัญหาและตัดความเสี่ยง / การท างานขอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย โดยค านึง            

ความเดือดร้อนของประชาชน  
 

       ๒. ป้องกันปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง   มีมาตรการใน   

การปฏิบัติที่ชัดเจน / หากมีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นให้เสนอรัฐบาล  เพื่อก าหนดมาตรการใน

ภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพ / เน้นย้ าให้มีการตรวจตราในพื้นที่อย่างเคร่งครัด  
 

       ๓. เจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ท างานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ทุ่มเท / ไม่มีการซื้อขายต าแหน่งเพื่อสร้างความเช่ือถือให้กับประชาชน / ปฏิบัติหน้าที่ด้วย        

ความเสียสละทุ่มเทตามท่ีประชาชนคาดหวัง / ต้องรอบรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ / สามารถเข้าถึง

ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ / บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เสมอภาคด้วย     

ความรวดเร็วและเป็นธรรม 
 

       ๔. ด้านปัญหาการจราจร ช่วยดูแลเร่ืองการจราจรโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง ที่ท าให้

เกิดปัญหาการจราจร / จะมีศูนย์บริหารจัดการเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร / ฝากให้

ช่วยดูแลสิ่งกีดขวางการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า / ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานร่วมปฏิบัติ

เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

       ๕. พฒันางานด้านการข่าวอย่างเป็นระบบ การพัฒนาการข่าวระดับพื้นที่ รายงานจากพื้นที่

สู่ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว /มีศูนย์ข่าวปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ / 
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เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว   ด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ทันต่อเหตุการณ์และ

มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

       ๖. การน าหลักการบริหารจัดการท่ีดีควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีมาเสริม  เน้นย้ าเร่ือง

การท างานร่วมกันระหว่าง ผวจ. กับ ผบก.ภ.จว. 

       ๗. การพัฒนาคน  ให้จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา / ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า

หน่วยจะต้องปกครอง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิด มีการศึกษาเรียนรู้ในทุกสายงานทั้งภาควิชาการ 

ทฤษฏีและปฏิบัติ มีการท างานที่เสริมสร้างประสบการณ์ ทั้งสองทาง / รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้

เสริมสร้างการเรียนรู้ทุกด้าน  
 

       ๘. การน าเทคโนโลยีมาใช ้ ให ้ตร. ศึกษาแนวทางที่จะน าเทคโนโลยี อุปกรณ์มาใช้บูรณาการ 

Software ต่างๆมาใช้ในการดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วยเหลือประชาชน บริหารจัดการ เช่น CCTV ระบบ

การตรวจสอบ ควบคุมยานพาหนะ และระบบอื่นๆ เพื่อใช้ในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม         

การวิเคราะห์อาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย  การบริหารงาน การเสริมการเรียนรู้ และ        

การติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 

       ๙. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปรับองค์กรเพื่อเตรียมตัวเพื่อรองรับปี ๒๕๕๘/การจัดท า  

Workshop เพื่อก าหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม จะต้องท าอะไรบ้าง ปรับตัวอย่างไร น าเสนอ

รัฐบาลเพื่อรวบรวมแนวทางต่างๆ / การดูแลประชาชนต้องดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง

ประชากรของกลุ่มอาเซียนด้วย 
 

       ๑๐. การพัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ รัฐบาลพร้อมท่ีจะสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สวัสดิการให้แก่ ข้าราชการต ารวจ เพื่อให้ต ารวจมีความพร้อมดูแลให้บริการประชาชน ให้

พิจารณาว่าจะพัฒนาทั้งตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจ ครอบครัว ระบบงานต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้า 

ระบบสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีความโปร่งใส และรวดเร็ว อย่างไร นอกจากนี้

ควรมีการเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วย 
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ค าบรรยายพิเศษ 

หัวข้อ “การปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 

ในการสัมมนาการมอบนโยบายการบริหารราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โดย ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บ ารุง  รองนายกรัฐมนตรี 

วันพุธที่ 3 ต.ค. 2555 เวลา 13.30 – 14.30 น. 

ณ สโมสรต ารวจ 

             

     สวัสดีครับ ท่านผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ และ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน  

     ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปฏิบัติราชการของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” ในวันนี้ ผมได้ทราบว่า ข้าราชการต ารวจท่ีมาร่วมสัมมนาในวันนี้ ล้วนเป็น

ระดับผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นฟันเฟืองส าคัญต่อความส าเร็จของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

     ถ้ากองบัญชาการใดหรือกองบังคับการใด มีผู้บริหารท่ีเก่ง ดี และมีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่า 

กองบัญชาการนั้นหรือกองบังคับการนั้น จะมีอนาคตสดใส เปรียบเสมือนนาวาล าน้อยใหญ่ที่มีนายท้ายเรือ

ที่เข้มแข็ง คอยคัดหางเสือก าหนดทิศทางให้เรือแล่นไปยังจุดหมายปลายทางได้ส าเร็จ  

1.  ผู้บริหารท่ี “เก่ง” 

ประการแรก การเป็นผู้บริหารท่ี “เก่ง” ต้องรู้รักษาหน้าท่ี  

http://th.jobsdb.com/th/th/v6html/home/general_all.htm
http://th.jobsdb.com/th/th/v6html/home/general_all.htm
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               เป้าหมาย คือ ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ท างานด้วยความทุ่มเท อุทิศตนเต็มท่ีกับงาน

ทุกอย่าง 

               หน้าท่ีหรือภารกิจของต ารวจไทย มีบัญญัติไว้ตามยุคสมัยกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ   เป็น

ตัวบทกฎหมายบ้าง เป็นประกาศพระบรมราชโองการบ้าง เป็นกฎเสนาบดีบ้าง  และเป็นระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ บ้าง ตัวอย่างเช่น  

     1. กฎหมายโปลิศ 53 ข้อ ซ่ึงจะรักษาหน้าท่ีในพระนครและนอกพระนครจุลศักราช 1237 

สรุปได้ว่า “ต ารวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาดตามถนนในท้องที่ เช่น  ระวังรักษา

ปูองกันมิให้ผู้ใดกระท าการล่วงละเมิดกฎหมาย มีการทะเลาะวิวาท ฉกชิงวิ่งราวเกิดขึ้น หรือมีผู้กระท าการ

กีดขวางทางเดินอย่างหนึ่งอย่างใด โดยปลูกโรงร้านพะเพิงล่วงล้ าลงไปในถนนหรือปล่อยสัตว์ดุร้าย         

สัตว์พาหนะท่องเที่ยวตามถนน ท าการเปรอะเปื้อน และขับรถ ล้อเลื่อนเดินผิดทาง เป็นต้น กับมีหน้าที่จับ

ผู้กระท าผิดที่เกิดขึ้นซึ่งหน้า หรือโดยมีเหตุสงสัย หรือมีผู้ขอร้องให้จับ หรือน าไปจับ กับมีหน้าที่ใน         

การดับเพลิงและคอยระวังปูองกันรักษาทรัพย์สมบัติของราษฎรที่ถูกเพลิงไหม้  ซึ่งอยู่ในท้องที่หรือใกล้เคียง    

กับท้องที่นั้นอีกด้วย” 

               2. กฎหมายโปลิศรักษาหัวเมืองฝ่ายเหนือ จุลศักราช 1237 สรุปได้ว่า “ต ารวจมีหน้าที่

ปูองกันลูกค้าต่างๆ ลักลอบขนฝิ่นและสิ่งของต้องห้ามเข้ามาลักลอบซื้อขายกันในบ้านเมืองท าให้ภาษี

ผลประโยชน์ของรัฐบาลเสียไป และมีหน้าที่แจ้งเหตุการณ์เป็นเสี้ยนหนามแก่แผ่นดิน” 

               3. พระราชบัญญัติว่าด้วยหน้าท่ีราชการซ่ึงเกี่ยวข้องกันอยู่ในระหว่างกระทรวงนครบาล

และกระทรวงยุติธรรม ร.ศ.116 ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของกรมกองตระเวนไว้ให้มีหน้าที่สืบสวนพยาน

และสรรพสิ่งอื่น ๆ ประกอบเหตุการณ์ที่กล่าวหาว่ามีผู้กระท าร้ายต่อความสงบเรียบร้อยของอาณาประชา -

ราษฎรท้ังปวง เพื่อระงับเหตุการณ์เหล่านั้น และให้คอยห้ามปรามอย่าให้ผู้ใดกระท าการล่วงพระราชบัญญัติ

อันมีโทษตามพระราชก าหนดกฎหมาย และอย่าให้ผู้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจให้เกิดผลร้ายหรือ

เป็นอันตรายแกชี่วิต ร่างกาย หรือทรัพย์สมบัติของคนใดคนหนึ่งหรือคนทั้งหลายทั่วไป  กับให้ท าการสืบสวน

จับกุมผู้ที่กระท าการล่วงละเมิดพระราชอาญาและจับกุมบุคคลตามหมายจับ” 

               4. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย ร.ศ.116 กล่าวโดยสรุปว่า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

จัดกรมต ารวจภูธร “มีหน้าที่ปูองกันพระราชอาณาจักร  เพื่อปราบปรามจลาจลหรือศัตรูภายนอก          ที่

เกิดขึ้นโดยกองทหารข้ึนไปไม่ทันเพื่อเป็นก าลังรักษาหัวเมือง และให้มีหน้าที่ท าการอย่างพลตระเวน      หัว

เมืองด้วย” 

http://th.jobsdb.com/TH/th/V6/JS/JobSearch/JobSearch.asp?PN=JobListing
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/JobSeeker/article/july09-01.htm
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/JobSeeker/article/july09-01.htm
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               5. กฎเสนาบดีท่ี 5 แผนกปกครองท้องตราพระราชสีห์ใหญ่ ลง 7 กรกฎาคม ร.ศ.119 สรุป

ความว่า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพลต ารวจภูธรหรือพลตระเวนส าหรับปูองกันจับกุมเหตุการณ์โจร

ผู้ร้ายและรักษาความสุขส าราญของราษฎรท่ัวไปทั่วราชอาณาจักร  

      6. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539 ก าหนด

อ านาจหน้าท่ี ของกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย ไว้ดังต่อไปนี้ 

                    6.1 รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท  ผู้ส าเร็จ

ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

                    6.2 ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอัน

เกี่ยวกับความผิดทางอาญา 

                   6.3 ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน และให้บริหารแก่สังคมในอ านาจหน้าที่ของกรมต ารวจ 

         6.4 รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

                   6.5 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามท่ีกระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 

      7. ล่าสุด พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ไว้ 7 ข้อ ดังนี้ 

        7.1 รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จ

ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

        7.2 ดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

                  7.3 ปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 

                  7.4 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ

ราชอาณาจักร 

                  7.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจหรือ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

                  7.6 ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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                  7.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตาม (1) (2) 

(3) (4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

    ภารกิจที่ข้าราชการต ารวจปฏิบัตินั้นมีความส าคัญมากและเป็นภารกิจท่ีล าบาก ต้องเสียสละ

อย่างมาก ไม่มีวาระจบสิ้น และบางครั้งก็เสี่ยงถึงชีวิต 

              หน้าท่ีส าคัญอันดับต้นๆ ของ “ต ารวจ” คือ การรักษาความปลอดภัยขององค์พระมหากษัตริย์ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ 

              ล าดับต่อมา "ต ารวจ" คือ ต้นทางแห่งความยุติธรรม สิ่งที่จะหนุนเสริมการท าหน้าที่นี้ คือ 

สามารถปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทาน    

พระบรมราโชวาทแก่ต ารวจว่า "...การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ แต่เป็นการท าตามหน้าท่ีให้

ครบถ้วนเท่านั้น แต่จะเป็นความชอบก็ต่อเมื่อได้คุ้มครองป้องกันเหตุร้าย ให้ชีวิตและทรัพย์สินของ     

ข้าแผ่นดิน (ประชาชน) ในท้องที่นั้นให้อยู่เย็นเป็นสุข..." 

              และ ต ารวจ คือ  "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" ซึ่งเป็นค ายกย่องจากรัฐและประชาชนที่คาดหวังต่อ

อาชีพการเป็นต ารวจ เมือ่รู้จักหน้าที่ของตนเองแล้ว ขอให้ท าหน้าที่ของตนให้ดีท่ีสุด  

    ผมตั้งใจมาท างานที่นี่เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีให้เกิดขึ้นระหว่างต ารวจกับประชาชน อยากให้ต ารวจ

เรามีความภาคภูมิใจในหน้าที่ของเรา แม้ประชาชนจะเข้าใจต ารวจในภาพที่ต ารวจแสดงให้เห็นเท่านั้น      

แต่เราก็ต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพของต ารวจไทย ไม่ใช่เพียงแค่สร้างภาพ 

    การท าหน้าที่ให้ดี  ต้องท าอย่างไรนั้น ผมขออัญเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ -         

พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝูาฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม-       

พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2523 ว่า 

    “...การท างานท าการในหน้าท่ี ในฐานะของแต่ละคนท่ีจะต้องท า  ให้ท าอย่างดีๆ ท าเรื่อยไป  

ไม่ใช่ท าอย่างที่จะอยากดีเด่น  ท าดีเด่นไม่ใช่อยากดีเด่น  ท าให้ดีแล้วก็จะดีเด่นเอง  ไม่ใช่ว่า จุดประสงค์

ท่ีจะท าเพื่อให้ดีเด่น ท าเพื่อให้ดีเรื่อยๆ  ท าให้หน้าท่ีท่ีมีให้ส าเร็จ แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ท่ีจะดีเด่น ก็อย่าง

ท่ีว่าไม่ใช่ท าเพื่อดัง แต่ว่าถ้าต้องการจะดังเมื่อไหร่ก็จะดังเอง แล้วดังดีด้วย ดังไพเราะ ไม่ใช่ดังอย่าง     

น่าร าคาญหรือน่าเกลียด...” 

ประการท่ีสอง ผู้บริหารท่ี “เก่ง” ต้องทันคน ทันงาน ทันการณ์ ทันเกม รู้จักพัฒนาตนเองให้

เตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ได้เสมอ  
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    ผมขอเตือนท่านๆท้ังหลายในปี พ.ศ. 2558 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หรือท่ีรู้จักกันในนามอาเซียนวางเป้าหมายสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ โดย    

ชาติ สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม 

พม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 550 ล้านคน จะรวมตัวกลายเป็นฐานตลาดเดียวกัน 

นโยบายการเปิดเสรีจึงเป็นเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท้ังสินค้า แรงงาน บริการ การลงทุน จะเคลื่อนย้าย

ระหว่างกันได้อย่างเสรี 

    สิ่งที่ท้าทายไทยในตอนนี้ คือ การแข่งขันที่มีมากขึ้น ซ่ึงก็ต้องตั้งค าถามว่าการแข่งขันท่ีเกิดขึ้น

นี้จะส่งผลอย่างไรต่อต ารวจไทย  

    1. ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นเรื่องที่ต ารวจไทยต้องหันมาให้

ความส าคัญมากย่ิงขึ้น การมีและใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน ต ารวจไทยต้อง

ได้รับการพัฒนาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะทางด้านอื่น ๆ  

    2. นอกจากกฎหมายพื้นฐานหลัก ๆ  อันได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว 

ต ารวจไทยต้องรู้กฎหมายใหม่ ๆ และต้องรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อไม่ให้ถูกคนร้ายหลอกได้ โดยเฉพาะ

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกฎหมายเทคโนโลยี เช่น กฎหมาย

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ซึ่งถือว่าตอนนี้ต ารวจไทยมีความรู้    

ความเชี่ยวชาญน้อยมาก  
 

    ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ตั้งอยู่บนสามเสาหลักส าคัญ ได้แก่  

1.ด้านการเมืองและความมัน่คง   

                   ๒. ด้านเศรษฐกิจ  

๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 

 

    การเปิดเสรีอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลในด้านเศรษฐกิจอย่าง

ชัดเจน โดยมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ซึ่งดูเผินๆ  ก็อาจไม่เกี่ยวกับต ารวจไทยเท่าใดนัก แต่เมื่อมี

การเปิดประเทศ มีการข้ามประเทศอย่างเสรี ย่อมเล็งเห็นได้ถึงปัญหาสังคมต่าง ๆ ท่ีจะทวีความรุนแรง

ขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ แรงงานข้ามชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ปัญหาลักลอบน าเข้ายาเสพติด รุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ เพราะฉะนั้นต ารวจไทยต้องเตรียมตัว

เตรียมใจไว้ก่อน และต้องมีการศึกษาโดยค านึงถึงช่วงโหว่และข้อเสีย ที่อาจเกิดขึ้นกับไทย  

    การเปิดเสรีอาเซียนคงไม่ใช่ปัญหาของคนรุ่นผมแล้ว แต่เป็นปัญหาของคนรุ่นท่าน ๆ ที่จะต้อง

เรียนรู้และปรับตัวกันไป  

    กรณีการเปิดเสรีอาเซียนดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างของปัญหา 
 

    โดยสรุป ผู้บัญชาการหรือผู้บังคับการท่ีเก่ง ๑. ต้องรู้รักษาหน้าท่ี และ ๒. ต้องทันคน ทันงาน 

ทันการณ์ ทันเกม ดังค ากล่าวท่ีว่า  

    "Know Something  in everything" ต้องรู้ให้กว้าง และรู้ให้ไกล 

    "Know everything  in Something" งานในหน้าท่ีท่ีต้องรู้ลึกรู้จริง 
 

2. ผู้บริหารท่ี “ดี” 

    การเป็นผู้บริหารท่ี “ด”ี ต้องกล้าหาญ มีความคิดท่ีดี และมีความเท่ียงธรรม เพื่อให้เป็นท่ีรัก

ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

    กล้าหาญ กล้าที่จะยืนหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกท่ีควร กล้าที่จะพูด กล้าที่จะท า กล้าคิดในสิ่งใหม่ ๆ 

เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ต้องกล้าที่จะปกปูองผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเห็นว่า

เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีกว่านิ่งเฉย ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเผชิญชะตากรรมแต่เพียงล าพัง  

    ความโปร่งใสและตรวจสอบได้  เป็นหนึ่งในการบริหารการจัดการที่ดี (good governance) 

แสดงถึงความสุจริตใจในการท างาน  ต้องเปิดเผย  ชัดเจน  ตรงไปตรงมา  ตอบค าถามของสังคมได้ 

    ความคิดท่ีดีอย่างหนึ่งของการเป็นผู้บังคับบัญชา คือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่ือว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดก าลังใจ       

มีแรงจูงใจในการท างานให้ดีและส าเร็จด้วยตัวของพวกเขาเอง ส่วนผู้บังคับบัญชาก็เป็นเพียงผู้คอยแนะน า 

และให้การสนับสนุนอยู่ห่าง ๆ การสนับสนุนห่าง ๆ ใช่ว่าจะละเลย  เมื่อมอบหมายงานไปแล้ว ต้องคอยดู

ความเคลื่อนไหว ติดตามผลการท างานแต่ละขั้นตอน ไม่ใช่เพื่อจับผิด แต่เพื่อให้รู้ว่า มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 

ถ้ามี ก็จะได้ช่วยหาหนทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

    ความเท่ียงธรรมของผู้บังคับบัญชา คือ การประเมินผลงานอย่างยุติธรรม  เมื่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี และมีผลงานที่ดี ก็สมควรได้รับรางวัลในความดีของเขา 

http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/JobSeeker/work/sep09-02.htm
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/Home/general_editor37.htm
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/JobSeeker/article/april09-02.htm
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/JobSeeker/work/feb09-02.htm
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ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นเงินทอง ของขวัญ แต่อาจเป็นค าช่ืนชม ยกย่อง ให้เกียรติเขา เพื่อเป็นก าลังใจให้เขา

รักษาความดีงามเอาไว้ต่อไป ในทางตรงกันข้าม ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ตั้งใจท างาน หรือสร้างปัญหาอยู่เสมอ 

ก็ควรได้รับการประเมินผลงานตามเนื้อผ้า แม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนสนิทและใกล้ชิดกับท่านก็ตาม 

     ความมีเมตตาธรรม   ไม่มีอคติ  การต าหนิหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้องลงโทษด้วยเมตตา

ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแค้นส่วนตัว  ทั้งยังต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม   ต้องรู้จัก

แสดงน้ าใจกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้องในโอกาสอันสมควร   และสิ่งที่สมควรที่จะต้อง  มีอย่างยิ่ง

คือ  ความรู้จักอดกลั้น และอดทน ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ  สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย  ไม่อาฆาตแค้น  

เร่ืองที่แล้วก็ให้แล้วกันไป   

     สิ่งส าคัญขอใหต้ั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง  มีหลักการท่ีชัดเจน  การท างาน

ก็จะง่าย  สะดวก รวดเร็วขึ้น  ตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้แม่นย า 
 

    “Know   Others Know   Oneself”    เข้าใจคนอ่ืนและเข้าใจตนเอง หรือรู้เขารู้เรา รบร้อย

คร้ังชนะร้อยคร้ัง 

3. ผู้บริหารต้อง “มีวิสัยทัศน์” 

     ผู้บริหารต้อง “มีวิสัยทัศน์” ในความเห็นของผม ต้องเป็นคนคิดเป็น ท าเป็น เพื่อให้เป็น

แบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 

     ผู้น าจะต้องมองการณ์ไกล และมีความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ หรือที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ หรือ Vision  

     วิสัยทัศน์ ไม่ใช่ค าสั่งสอนหรือคติประจ าใจ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่เป็น     

ความคาดหวัง เป็นข้อสมมติฐาน วิสัยทัศน์ยังไม่มีถูกหรือผิด เนื่องจากเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคต 

และวิสัยทัศน์ ไม่ควรจะอยู่นิ่งด้วย ไม่ใช่ก าหนดวิสัยทัศน์แล้วจะใช้ไปจนช่ัวนิจนิรันดร์ แต่ในขณะเดียวกัน 

วิสัยทัศน์ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนกันไปทุกปี  

     ประโยชน์ของวิสัยทัศน์ คือ การท าให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน และตัดสินใจ 

     วิสัยทัศน์ ต้องคิดจาก  Outside-In ไม่ใช่ Inside-Out การคิดแบบ Inside - Out คือ การที่

ผู้บริหารนั่งก าหนดวิสัยทัศน์จากภายในองค์กร โดยไม่ให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่

จะส่งผลกระทบต่อองค์กร แต่การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ดี จะต้องเร่ิมต้นจากการประเมินดูว่า  จะมีปัจจัย

ภายนอกอะไรบ้าง ที่จะส่งผลกระทบต่อการท างาน เช่น นโยบายของรัฐบาล  สภาพสังคมและสภาวะ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป พัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทัศนคติของประชาชนฯลฯ  
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     การคิดแบบ Outside – In จึงเป็นการมองจากข้างนอกเข้ามาข้างใน ไม่ใช่การนั่งอยู่บนหอคอย

งาช้าง แล้วนั่งวาดฝันถึงอนาคต โดยไม่มองถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ  

     การช่วยลูกน้องแก้ไขปัญหาบ่อย ๆ  ไม่ยอมจ านนต่อสิ่ งต่าง ๆ ง่าย ๆ ก็เท่ากับเป็น       

การพัฒนาทางด้านความคิด ซึ่งเมื่อความคิดได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ก็จะเกิดความคิดใหม่ ๆ ได้ 

     ปัจจัยส าคัญ คือ ต้องรู้จักท างานในเชิงรุก  กล้าที่จะริเร่ิมท าในสิ่งที่ถูกต้องและจ าเป็น เพื่อให้

งานส าเร็จ 

     การเป็นนักคิด  นักวิเคราะห์   นักบริหารที่ดีต้องคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไปได้และต้อง

มีความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เช่ือมโยง  มองถึงองค์รวมของปัญหาทั้งหมด  นอกจากการคิด

อย่างมีระบบแล้ว ยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ชัดเจน  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

     ท่ีส าคัญ ต้องมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตให้ออก และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า ด้วยสายตาที่

กว้างไกล  อาศัยประสบการณ์ที่สะสมมานานปี  ด้วยการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  มองเห็น

ภาพรวมทั้งระบบ  ประกอบกับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์  ทันสมัย  จะช่วยกะเก็งเหตุการณ์ในอนาคตได้

ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น  และสามารถตัดสินใจน าพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้ ทั้งนี้ 

เพื่อยกระดับข้าราชการต ารวจ ให้เป็นท้ังต ารวจมืออาชีพและต ารวจของประชาชน อีกทั้งต้องเป็นต ารวจที่มี

ความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับสากล 

     นอกจากคิดแล้ว ต้องถ่ายทอดความคิดออกไปสู่การปฏิบัติให้ได้ด้วย ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยทักษะ

การสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ปูองกันการท างานซ้ าซ้อน    ไม่สร้าง

ความสับสนให้กับทีมงาน ท าให้การงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น และมุ่งสู่ความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
 

     ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เพื่อน าพาองค์กรไปสู่

ความส าเร็จ ได้รับการยกย่อง นับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน  

     การเป็นผู้บริหารนั้นจะมีแต่เพียงอ านาจอย่างเดียวคงไม่ได้ จ าเป็นต้องมีบารมีควบคู่กันไป

ด้วย เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือ และพร้อมท่ีจะท างานหนัก เพื่อท่านและส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติได้ ซ่ึงอยู่ท่ีการวางตัวอย่างไรนั่นเอง  

     บางคนเป็นถึงผู้บริหารแต่ท างานไม่เป็น บริหารคนไม่ถูก ไม่รู้ว่าเขาท ากันอย่างไร อย่างนี้ก็ไม่

สมควรเป็นผู้บริหารต่อไป 

http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/JobSeeker/article/jan09-01.htm
http://www.ezyjob.com/
http://th.jobsdb.com/th/th/v6html/home/general.htm
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6/JS/JobSearch/JobSearch.asp?PN=JobListing&JobAreasU=70|6
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/Home/default.htm
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6/JS/JobSearch/JobSearch.asp?PN=JobListing&JobAreasU=33|0
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มอบนโยบายของรัฐบาล 

     นอกจากการเป็นต ารวจที่ เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ แล้ว ในฐานะท่ีผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีคงไม่

พ้นจะต้องขอฝากนโยบายของรัฐบาลไว้ด้วย  

     โดยเฉพาะบรรดานโยบายเร่งด่วนท้ังหลาย ซ่ึงมีข้อท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ 4 ข้อ จาก 16 ข้อ ดังนี้ 

     1. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ซ่ึงเป็น “วาระแห่งชาติ” (และจะพัฒนาเป็น 

“วาระแห่งภูมิภาค” ต่อไป) 

     2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  

     3. การเร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย      

น้อมน ากระแสพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ 

     4. การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการรับจ าน า

ข้าวเปลือก เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท ขอให้ต ารวจช่วยกันปราบปรามการทุจริตใน

โครงการจ าน าข้าวอย่างจริงจัง 
 

นอกจากนี้ ขอฝากนโยบายระยะยาวท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ  นโยบายด้าน   

ความมั่นคงแห่งรัฐ ในการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์  ด ารงไว้ซ่ึงพระบรม-     

เดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด าริท้ังปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมฯ พร้อม

ท้ังอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

 

      สุดท้ายนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนาม

ในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยต ารวจสถาปนามาครบ 100 ปี ณ ลานฝึกศรียานนท์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 

2545 ความตอนหนึ่งว่า 

      "ต ารวจมีหน้าท่ี ท่ีส าคัญและกว้างขวางมาก คือต้องท าหน้าท่ี ท้ังด้านการปกครอง         

คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุข ตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน  ท้ังด้านการป้องกัน ปราบปราม

อาชญากรรม และจับกุมผู้กระท าผิด รวมท้ังการปกป้องแผ่นดินไทยเมื่อมีภัยคุกคามอีกด้วย นับว่ามี

ภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง เพราะต้องเผชิญกับปัญหานานา และต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอยู่

ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจให้ส าเร็จครบถ้วน จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ 

ความสามารถ มีความเข้มแข็ง อดทนและมีความเสียสละอย่างแท้จริง จึงขอให้ต ารวจทุกคนภูมิใจท่ีได้
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ปฏิบัติหน้าท่ีอันส าคัญและมีเกียรตินี้ และตั้งปณิธานให้แน่วแน่ ท่ีจะพากเพียรปฏิบัติตัวปฏิบัติงาน      

ทุกด้าน ทุกระดับให้บรรลุผลอันเลิศ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประชาชนและความเจริญมั่นคงของชาติ

ไทยเรา 

      ต ารวจมีหน้าท่ีรักษาความสงบสุข และความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีบางทีก็ต้องใช้เมตตาอารี และเสียสละอย่างสูงในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนโดยเสมอหน้า แต่

บางทีก็ต้องใช้ความเข้มงวดเด็ดขาดในการควบคุม ท าลายทุจริตชน และการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของ

กฎหมาย ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีโดยความเมตตา เกื้อกูล หรือเข้มงวดกวดขัน  ต ารวจต้องระมัดระวังตั้งใจ

ปฏิบัติให้ได้ผลตรงตามเป้าหมาย คือให้เป็นการรักษาความสงบสุข เป็นการผดุงความถูกต้องเป็นธรรม

อยู่เสมอ อย่าให้ถูกมองว่าเป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีหาประโยชน์เบียดเบียนประชาชน หรือล้มล้างท าลาย

ความเป็นธรรมเสียเองเป็นอันขาด มิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาภาพลักษณ์ คุณค่า และเกียรติศักดิ์ของ

ต ารวจไว้ได้..." 

      ผมขอเป็นก าลังใจต่อการท างานของต ารวจทุกท่าน ขอให้มีความส านึกในความถูกต้องและ

ชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน มีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง และยึดมั่นในสถาบันชาติ เชิดชูศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

                                   ------------------------------ 
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สรุปนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ 

พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแกว้   ผบ.ตร. 
 
 

๑.กรอบแนวคิดในการก าหนดนโยบายการบริหารราชการ ตร.ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖  

๑. นโยบายคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๕๔ ก าหนดนโยบายส าคัญในส่วนของส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ ๓ ประการ คือ 

๑.๑ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. 

      - เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาสู่พื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

      - น้อมน ากระแสพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันตวิิธี 

                - ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที ่

   - อ านวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

   - เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 



๑๔ 

 

   - เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 

๑.๒ ปัญหายาเสพติด 

      - ก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด เป็น “วาระแห่งชาติ”  

      - ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามยาเสพติด 

      - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

      - ผู้เสพ คือ ผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัด 

      - แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมสกัดกั้นยาเสพติด 

      - ปูองกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชน โดยรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดิน 

๑.๓ ประชาคมอาเซียน 

      - เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

  - สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน 

  - เร่งด าเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘  

   ๒.ยุทธศาสตร์ ตร. 

- การทบทวนยุทธศาสตร์ ตร. ซึ่งเป็นภารกิจที่ ตร. น ามาก าหนดเป็นแผนนโยบายการขับเคลื่อน

ไปสู่การปฏิบัติโดยยึดเปูาหมายหลักท่ีต้องไปให้ถึง คือ วิสัยทัศน์ของ ตร. ที่ก าหนดว่า “เป็นต ารวจมืออาชีพ

เพื่อความผาสุกของประชาชน” 

๓. ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (โพล) 

      - สวนดุสิตโพล ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนจากทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล จ านวน ๑,๑๑๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.ค.๒๕๕๕ ในประเด็น “ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ใน

สายตาประชาชน” สรุปได้ดังนี้    
 

๑) สิ่งที่ ปชช.อยากบอกกับ ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม ่

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยาเสพติด   ๔๖.๐๕% 

- ความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ต ารวจ           ๔๒.๙๘% 

- ระเบียบวินัยและภาพลักษณ์ดี    ๑๐.๙๗%                   

๒) เร่ืองที่ประชาชนอยากให้ ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ ท าให้กับประชาชนโดยเร่งด่วน 

- กวาดล้างยาเสพติด              ๖๓.๗๒% 

- ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       ๒๕.๑๒% 

- ด าเนินการต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ           ๑๑.๑๖% 



๑๕ 

 

๓) เร่ืองที่ ปชช.อยากให้ ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ ท าให้กับ ต ารวจไทย ณ วันนี้ 

- เน้นระเบียบวินัยและการท างาน                   ๔๓.๒๓% 

- ความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่รับสินบน                   ๓๖.๒๔% 

- การดูแลสวัสดิการและแต่งตั้งโยกย้าย                 ๒๐.๕๓%     
  

๔. ความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ วุฒิสภา 

เมื่อ วันท่ี ๑๖ ส.ค.๒๕๕๕ 
 

๕. ความคิดเห็นของผู้บริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระดับ รอง ผบ.ตร. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. เมื่อวันที่      

๖ ก.ย.๒๕๕๕  
 

๒.แนวทางการด าเนินการ ยึดเจตนารมณ์ ผบ.ตร. ๓ ข้อ ได้แก ่
 

          ๑) เป็นต ารวจที่ปกปูอง เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๒) เป็นต ารวจมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓) เป็นต ารวจที่ประชาชนเช่ือม่ัน ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง 
 

๓.นโยบาย ผบ.ตร. ประกอบด้วย นโยบายทั่วไป 9 ข้อ และนโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ โดยเน้นย้ า

การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ ดังนี้ 
 

๓.๑ แนวทางการขับเคลื่อน 

          ๑) ขับเคลื่อนตัวบุคลากร โดยผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้ร้บผิดชอบทั้งความส าเร็จและ    

ความล้มเหลวในภารกิจของหน่วย โดยเน้นผู้บังคับบัญชา ๔ ระดับ ได้แก่ ผบ.ตร. , ผบช., ผบก. และ 

หัวหน้าสถานีต ารวจ 

          ๒) ขับเคลื่อนในเชิงระบบ โดยให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ(ศปก.) ในแต่ละระดับ เพื่อเป็น

เคร่ืองมือของผู้บังคับบัญชาในการบริหาร มีข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถิติต่าง ๆ นโยบาย แผนปฏิบัติการ      

แผนเผชิญเหตุ มีฝุายอ านวยการ ระบบการสื่อสาร มีการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการการท างาน

ของทุกฝุายเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในระดับสถานีต ารวจซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน ทบทวนงานมวลชนสัมพันธ์

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ 

อาสาสมัคร ภาคเอกชน (รปภ.) จักรยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี เช่น กล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด (CCTV) เป็นต้น  
 



๑๖ 

 

     ๓.๒ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วย 

         ๑) เป็นนักบริหาร  มีหน้าที่บริหารงานของหน่วย ขับเคลื่อนหน่วย พัฒนาหน่วย พัฒนา

ระบบ รวมทั้งยุทธวิธีการจับกุม การตรวจค้น การจราจร สวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความสะอาด 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ บริหารภายใต้ความขาดแคลนโดยใช้ภาวะผู้น า 

         ๒) เป็นครู พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นมืออาชีพ รวมทั้งเป็น

ตัวอย่างที่ดีและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 

          ๓.๓ การจัดการเชิงบูรณาการ 

 ให้จัดท าแผนเชิงบูรณาการ โดยใช้สรรพก าลังของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดเอกภาพและ

ประโยชน์สูงสุด  

          -  ให้ต ารวจภูธร (ภ.จว.) ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

          -  หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ บช.ก. (บก.ทท., ทล., รน.), ส., สตม., ตชด. 

เป็นต้น 
 

          ๓.๔ การควบคุมฝูงชน ให้หน่วยด าเนินการ ดังนี้ 

          ๑) จัดให้มีการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ 

          ๒) การจัดหาอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ให้มีความพร้อม 

          ๓) การจัดฝุายอ านวยการ การวางระบบการควบคุมสั่งการ และระบบการสื่อสาร 

          ๔) การจัดเตรียมเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ต ารวจในการควบคุมฝูงชนให้เหมือนกันทุกหน่วย 

          ๕) ก าหนดให้ บช./ภ. เตรียมกองร้อยมาตรฐานจ านวน ๓ กองร้อยหลัก เพื่อสนับสนุน       

การปฏิบัติส่วนรวมหรือเมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญ 
 

๔. สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของต ารวจ 

๑) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวท่ีกระทบต่อความรู้สึกและเป็นรายได้ของประเทศ 

๓) ภาพพจน์ของต ารวจผู้ดูแลกฎหมาย                                                                                       

๔) การเปิดสถานบริการเกินเวลา 

๕) การม่ัวสุมของเด็กและเยาวชน 

๖) การค้ามนุษย์ 

๗) การแข่งรถในทาง 



๑๗ 

 

๘) การชุมนุมประท้วงขนาดใหญ่  

๙) การรับแจ้งเหตุร้องเรียนล่าช้า 

โดยก าชับให้ทุกหน่วยน านโยบายไปปฏิบัติ โดย ตร.จะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามวงรอบ

ในแต่ละประเด็นตามที่ได้มอบนโยบาย 

 

                                     ------------------------------- 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

             สรุปแนวทางในการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

(พล.ต.อ.ปานศิริ  ประภาวตั  รอง ผบ.ตร.(ปป)) 
 

งานในความรับผิดชอบของงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประกอบด้วย 

     1. งานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม 

2. งานปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

3. การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

4. การลักลอบการตัดไม้ท าลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ 

5. ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง 

6. การโจรกรรมสินค้าทางน้ า   
 

การด าเนินการงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

1. การปูองกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

2. ใช้มาตรการด้านภาษีและการฟอกเงินร่วมด้วย 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและชุมชนเข้มแข็ง 

     4. ยกระดับขีดความสามารถ เพื่อตอบสนองนโยบายทุกระดับ คือ การลดระดับความหวาดกลัว

ภัยในอาชญากรรมของประชาชน 

     5. การพัฒนาสายตรวจ และการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

     6. การจัดระเบียบสังคม  เข้มงวดกวดขันอบายมุข 

     7. ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

     8. การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะรูปแบบอาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม 

หรือตัวผู้ประกอบอาชญากรรมท่ีจะท าให้อาชญากรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง 

9. เข้มงวดกวดขันเร่ืองการค้ามนุษย์ 



๑๙ 

 
 

        นโยบายของ ผบ.ตร. ในส่วนของงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

  1. เน้นย้ าการปฏิบัติตามนโยบายท่ัวไป ด้านอาชญากรรม 10 ด้าน  

  2. การปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนัง 3 ด้าน  
 

        2.1 การควบคุมและลดการรุนแรงของอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการ

ท างานของต ารวจ 

     - สร้างทีมงานวิเคราะห์อาชญากรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ตร. ถึงสถานีต ารวจ 

               - วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ ได้แก่ ตัวต ารวจเองต้องท าอย่างไร ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมอย่างไร การประสานงานกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน และการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

มาใช้ในการท างาน  

        2.2 การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

        2.3 การพัฒนาบุคลากรในสายงานปูองกันปราบปราม 

- พัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 

- พัฒนายุทธวิธี การตรวจค้น การตั้งจุดตรวจ  

              - พัฒนาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              - พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม  
    

  3. การปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการของ ตร. (Action Plan) เช่น 

         - จัดท าโปรแกรมใช้ในงานประมวลผลโทรศัพท์มือถือ เพื่อแจ้งข่าวอาชญากรรม 

         - โครงการน าร่องใช้ GPS ในงานบริหารการสืบสวน 

    - ท าบันทึกข้อตกลงการแจ้งข่าวอาชญากรรมกับสถานประกอบการต่าง ๆ  

             - ท าบันทึกข้อตกลงการใช้เทคโนโลยีในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ธนาคาร ร้านทอง 

ร้านสะดวกซื้อ 

         - การสร้างทีมวิเคราะห์อาชญากรรม 
 

   ในงานด้านปูองกันปราบปรามอาชญากรรม เน้นไปที่ “สถานีต ารวจ” เป็นหัวใจส าคัญของการ

ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ท างานต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง เป็น

ศูนย์กลางต้องบริการจัดการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หากพื้นที่ท างานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ต้องเปลี่ยนทันท ี



๒๐ 

 

 

-------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

สรุปแนวทางในการปฏิบัตงิานด้านกฎหมายและคด ี

(พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท ์ รอง ผบ.ตร.(กม)) 

 

     1. น้อมน าพระบรมราโชวาทมายึดถือปฏิบัติ คือ “งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ 

ง่ายหรือยาก ย่อมมีความส าคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันท้ังสิ้น อีกท้ังงานทุกด้าน ทุกสาขาย่อม

สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้อง

ไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความส าคัญของกันและกันแล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์

กัน ด้วยความเป็นมิตร  ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดิน

ทุกส่วนจักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ท่ีพึงประสงค์ คือ         ความเจริญ

มั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ท่ีทรงพระราชทานในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๕ 

     2. ทุกสายงานต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะงานด้านกฎหมายและคดี มีการ

พัฒนางานสอบสวนท่ีผ่านมา ดังนี้ 



๒๑ 

 

               1) การปรับต าแหน่ง พงส. ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ในปี พ.ศ.2547 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

               2). ด้านขวัญก าลังใจ ก.ตร. ได้อนุมัติเงินเพิ่มส าหรับ พงส. ดังนี้ พงส.(สบ 1) เดิม 

12,000 บาท เพิ่มเป็น 15,000 บาท  

               3). การก าหนดต าแหน่งให้ พงส. มีความเจริญก้าวหน้าถึงอัตรานายพล โดย กตช. ให้

ความเห็นชอบ จ านวน 14 อัตรา และก าหนดอัตราต าแหน่ง พงส. จ านวน 14,000 อัตรา 

     3. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานสอบสวน จะเร่ิมใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป และใน

อนาคตหน่วยงานระดับ บช. และ สน./สภ. จะต้องมี ศปก. ตามนโยบาย ผบ.ตร. 

    4. เน้นย้ าให้ ผบก. สั่งการ เข้มงวด กวดขัน ผกก. หัวหน้าสถานีต ารวจ 

    5. ผบก. จะต้องก าหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และพนักงาน

สอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ 

เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับท่ีจะต้องช่วยกัน 

    6. ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลระหว่างหน่วยงานสอบสวนและปูองกันปราบปราม 

    7. การปฏิบัติงานให้ยึดถือหลักการต่อยอดโครงการที่ประสบความส าเร็จแล้วในอดีต หาก

ผู้บังคับบัญชาท่านเดิมได้จัดท าแผนงานโครงการใด ๆ ที่ดีอยู่แล้ว ให้สานต่อนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เกิด

ความต่อเนื่องของนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เพื่อท าให้เปูาหมายขององค์กร

ประสบผลส าเร็จต่อไป 

    8. ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง เคารพกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปนโยบายการปฏิบัติราชการงานบริหาร 

(พล.ต.อ.สุวัฒน์  จันทร์อิทธิกุล รอง ผบ.ตร.(บร)) 

 

     ๑. นโยบายกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ เน้นความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม  ให้ 

ผบช. และ ผบก. ให้ความส าคัญและสนใจเร่ืองการพัฒนาบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหาร

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากงานปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วย

      ๒. การจัดสรรงบประมาณลงถึงหน่วยด้วยความรวดเร็ว       



๒๓ 

 

         ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตร.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๘๓,๗๕๘,๘๓๑,๕๐๐ 

บาท โดยในขณะนี้ส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจ างวดให้ ตร .แล้วบางส่วน ในงบบุคลากรและ         

งบด าเนินงาน  ดังนั้น ตร. จะเร่งด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรกของ 

ต.ค.๒๕๕๕  ประมาณ ๑ ใน ๔ ของงบประมาณที่หน่วยได้รับ ขอให้หน่วยไปด าเนินการจัดสรรให้หน่วยย่อย

ให้เร็วท่ีสุด โดยเฉพาะรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิของข้าราชการต ารวจ ให้จัดสรรให้แก่ผู้ได้รับสิทธิเป็น

ล าดับแรก เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เป็นต้น 

         งบลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้  รายการที่หน่วยด าเนินการเองได้ เช่น 

จัดหารถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ขอให้ด าเนินการจัดหาให้ได้โดยเร็ว ควรจะเสร็จสิ้น

ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้  และให้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ ตร.ก าหนดในแนวทางการ

บริหารงบประมาณ   

     ๓. เน้นจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาอบรม  และพัฒนาหน่วยฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ

ผลิตและพัฒนาให้ต ารวจเป็นมืออาชีพ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๔. ทุ่มเททรัพยากรการบริหาร  เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต.        

    ๕. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอาคารสถานที่ และพัฒนาสถานีต ารวจ เพื่อให้มีความพร้อมใน

การให้บริการประชาชน อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  หากขาดแคลนให้เสนอของบประมาณให้ ตร . 

พิจารณา   

     ๖. จัดเตรียมงบประมาณรองรับกรณีเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ หรือ การชุมนุมประท้วง     

         หน่วยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้

การสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถกลับมาใช้งานได้      

     ๗. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม มติ ครม. และแก้ไขปัญหาการในเร่ืองที่

ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เช่น การก่อสร้างสถานีต ารวจ (ทดแทน) จ านวน ๓๙๖ หลัง   

     ๘. โครงการต่างๆ ที่ ตร.ได้มอบหมายให้ สทส. เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ ได้แก่    

             ๘.๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีต ารวจ หรือโครงการ CRIMES  

     ๘.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

             ๘.๓ โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ให้กับ ภ.จว.ต่างๆ   

     ๘.๔ โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบไอพีประจ าสถานีต ารวจ    

            ๘.๕ โครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)    



๒๔ 

 

                      ๘.๖ โครงการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตร. (POLICE TV)      

     ๘.๗ โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลมาใช้ในราชการ ตร.     

     ๘.๘ โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

     ๘.๙ งานปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบุคคล

ส าคัญ   ขอให้ สทส. เร่งรัดด าเนินการโครงการต่างๆ พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ใน

สังกัด ตร. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป      

      ๙. ให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบงานก าลังพล เช่น  การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ซึ่งเป็นงานเพื่อสิทธิประโยชน์ของข้าราชการต ารวจทุกระดับช้ัน ที่ผ่านมา         

หลายหน่วยงานท างานล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น  ขอให้ปรับปรุงการท างานให้เร็วขึ้น และปรับปรุงฐานข้อมูล

ก าลังพลให้เป็นปัจจุบัน 

     ๑๐. การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการต ารวจ นอกเหนือจากสวัสดิการปกติแล้วยังต้อง

ขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัด ตร . เพื่อช่วยเหลือ

ข้าราชการต ารวจและครอบครัวท่ีได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  

     ๑๑. การลาและการลาไปต่างประเทศ ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ  

      ๑๒. หัวหน้าหน่วยงานระดับสถานีต ารวจขึ้นไปต้องให้ความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ โดยใช้

สื่อต่างๆ   ที่มีอยู่ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงส่งข้อมูลที่ทันเหตุการณ์มายัง

กองสารนิเทศ ซึ่งมีช่องทางประชาสัมพันธ์ในทางกว้างอยู่แล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนใน

ภาพรวม  พัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการต ารวจในสังกัด ให้มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาดี 

มีความพร้อมให้บริการประชาชน         

      ๑๓. การวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งในสถานีต ารวจและหน่วยงานบริการประชาชน ให้

ด าเนินการให้ทันและสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และพร้อมรองรับ  

ภารกิจงานต ารวจเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

       ๑๔.  การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและการดูแลสุขภาพข้าราชการต ารวจและครอบครัว   

รพ.ตร. มี โครงการพัฒนาและขยายบริการทางสุขภาพให้แก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว                  

ในขณะเดียวกันขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช่วยกันจูงใจและส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจได้ออกก าลังกาย

และดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

-------------------------------- 



๒๕ 

 

 

สรุปแนวทางในการปฏิบัตงิานด้านจเรต ารวจ 

            (พล.ต.อ.อมรินทร์  อัครวงษ์  จตช.)  

 

      1. นโยบาย : การตรวจราชการข้าราชการต ารวจทั่วประเทศตามค าสั่งและนโยบายของ ผบ.ตร. 

     2. ข้อก าชับและสั่งการ 

   1) การตรวจราชการ ตามหน้าที่ของจเรต ารวจ 

        2) การรับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์  จะต้องตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ค าร้องทุกข์ 

ตามข้อกล่าวหาข้าราชการต ารวจกระท าความผิด อย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา  ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไป

ตามถูก และต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน หมายความว่า จะต้องท าความจริงให้ปรากฏโดยเร็วและเป็น

ธรรม  

     3) จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตร.  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 

และจัดท าศูนย์ปรึกษาคุณธรรมจริยธรรมไว้ด้วยเนื่องจากขณะนี้ ข้าราชการต ารวจกระท าความผิดตาม

หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ จะต้องมีการลงโทษตามกฎ ก.ตร. และอาจถึงขั้นผิดวินัย โดยบทลงโทษ

ก าหนดเป็นลายลักษ์อักษร แล้ว แต่ถ้าข้าราชการต ารวจปฏิบัติตามนโยบายของ ตร. ที่ว่าเป็นต ารวจ   

มืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน ด้วยความจริงใจแล้วเช่ือว่าข้าราชการต ารวจก็จะไม่กระท า

ความผิดวินัย ระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างแน่นอน                                                                                                 

        4) การตรวจราชการในปีงบประมาณ 2556 จะมุ่งเน้นไปที่ข้าราชการต ารวจที่ใกล้ชิด

ประชาชน คือ ต ารวจท้องที่ท้ัง 1,460 สถานี รวมทั้ง ทล., ทท., และสตม.  

        5) การบริการประชาชน ให้เน้นความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อภาพพจน์ของต ารวจและ

เมื่อประชาชนไปใช้บริการหรือติดต่อที่สถานีต ารวจต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยไม่ต้องมีคนฝาก 

                                    -------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
 
 

 
 

สรุปแนวทางในการปฏิบัตงิานด้านความมั่นคง 

( พล.ต.อ.วรพงษ์   ชิวปรชีา  รอง ผบ.ตร.(มค 2)) 

 

๑. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   และการ

ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      ๑)  การถวายความปลอดภัยในภาพรวม  ให้ทุกหน่วยยึดถือเป็นภารกิจที่มีความส าคัญสูงสุดที่

จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

      ๒)  ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปรารภกับราชเลขาธิการเมื่อปี พ .ศ.

๒๕๔๔ เร่ือง ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่มีขบวนเสด็จฯ 

หากต้องปิดการจราจรเป็นเวลานานจะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก  จึงมีพระราชกระแสให้ราช

เลขาธิการได้พิจารณาร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  ปัจจุบันส านักงานต ารวจ

แห่งชาติได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชด าเนิน

(เป็นการส่วนพระองค)์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ทุกหน่วยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ๓)  โครงการพระราชด าริ เป็นโครงการพัฒนาด้านต่างๆ  มีอยู่ทั่วประเทศไทยมีทั้งโครงการ

ระยะสั้น และโครงการระยะยาว ให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็ม

ก าลังความสามารถ 
 

๒. บูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความมั่นคงของชาติ  

      ๑)  จัดให้มีประชาคมข่าวความมั่นคงของ ตร.  เพื่อบูรณาการข่าวความมั่นคงทั้งระบบของ ตร. 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

      ๒)  ใหทุ้ก บช. จัดให้มีผู้รับผิดชอบข่าวความมั่นคงของหน่วยไว้เป็นการเฉพาะ  

      ๓)  ให้ บช.ส.  ร้ือฟื้นระบบการสะกดรอยติดตาม(Surveillance)  โดยส ารวจรายชื่อผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว  และน ามาใช้เพื่อเสริมศักยภาพของหน่วยในการสืบสวนหาข่าว 



๒๗ 

 

      ๔)  ระบบ SBIS ของ บช.ส.  และ ระบบ CMIS ของ ตท.  ที่มีอยู่ ต้องสามารถน ามาใช้งานให้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๓. รักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมเรียกร้องภายใต้กรอบของกฎหมายตามหลักสากล  

      ๑)  ทุกจังหวัดจะต้องมีกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้มแข็ง อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ กองร้อย 

      ๒)  ในระยะต่อไป จะใช้นายสิบบรรจุใหม่เป็นก าลังกองร้อยควบคุมฝูงชนหลัก โดยจะท า     

การฝึกตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน 

      ๓)  จะศึกษาทบทวนและปรับปรุงแผนรักษาความสงบ (กรกฎ/๕๒) และประกาศส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการจัดการเหตุชุมนุมเรียกร้อง ใหม้ีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

      ๔)  ผบ.ตร. จะมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดการฝึกตามโครงการประกวดการฝึก

ยุทธวิธีการควบคุมฝูงชน  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ที่ จว.ล าปาง 

      ๕)  ให้ทุกหน่วยตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ในการควบคุมฝูงชนให้มีความพร้อม 

สามารถใช้งานได้เมื่อได้รับการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา  
 

๔. งานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ สถานที่ส าคัญท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

      ๑)  ทุกหน่วยต้องให้ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ส าคัญที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประชุม ครม.สัญจร และ/หรือเมื่อมบีุคคลส าคัญเข้าไปในพื้นที่ 

      ๒)  ทุกหน่วยต้องให้ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งของหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของ ตร.  
 

๕. พัฒนาระบบการควบคุมแรงงานต่างด้าวและการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

      ๑)  การจัดท าฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว 

      ๒)  การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 

      ๓)  การควบคุมคนเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

      ๔)  ระบบการคัดกรองคนเข้าเมืองต้องสงสัย  
 

๖. พัฒนาระบบเครือข่ายและความร่วมมือ การข่าวด้านความมั่นคง  การควบคุมการสัญจร

ชายแดน ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อไม่ให้เข้ามาเป็นแหล่งพักพิง ซ่องสุม หลบ

ซ่อน และก่อเหตุ  



๒๘ 

 

๗. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังพื้นท่ีและเส้นทางเชื่อมต่อกับแนวชายแดน 

๘. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านทุกระดับ  

                                   -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปแนวทางในการปฏิบัตงิานด้านศึกษาอบรม 

                       (พล.ต.ท.เรืองศักดิ์  จริตเอก  ผู้ชว่ย ผบ.ตร.(ศอ ๑)) 
 

       1. เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะ ทางด้านยุทธวิธีต ารวจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพและตามมาตรฐานสากล พร้อมเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรทุกระดับได้รับ

การฝึกอบรมเช่น ฝึกทักษะการยิงปืนยุทธวิธีการต่อสู้ การฝึกใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ให้มีความปลอดภัย 

การเจรจาต่อรอง 

       2. เร่งพัฒนาสถานศึกษาสถานฝึกอบรมของ ตร. ให้เพียงพอ มีความทันสมัย สง่างาม สดใส  

มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน อาทิ อาคารเรียน อาคารที่พัก สถานที่ประกอบอาหาร 

ตลอดจนจัดภูมิทัศน์โดยรอบ 

       3. ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม ให้มีความทันสมัย มีความสมดุลทั้งในด้านวัตถุประสงค์

เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยเน้นหลักสูตรเฉพาะทาง และอบรมหลักสูตรระยะ

สั้น (Short Course) 

       4. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สื่อการสอน เคร่ืองช่วยฝึก ให้มีความทันสมัย และ

จัดหาเครื่องมือที่ใช้ใน   การปฏิบัติงานให้มีเพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 



๒๙ 

 

       5. ให้มีการกระจายอ านาจด้านการศึกษาอบรม โดยทุกหน่วยระดับกองบัญชาการ สามารถ

ฝึกอบรมบุคลากรของตนเองได้ตามความต้องการ และตามความจ าเป็น 

       6. ให้หน่วยฝึกอบรมทุกหน่วยเร่งผลิตบุคลากรให้เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง มีความเป็น

วิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูฝึก พร้อมสร้างแรงจูงใจ และรักษาสถานภาพความเป็นครูฝึกให้     

ยืนยาว และมีประสิทธิภาพ 

       7. ให้ข้าราชการต ารวจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต ารวจ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจมีความพร้อม มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เป็นการรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดประชาคมอาเซียนในปี 2558   

                                   ------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

สรุปแนวทางในการปฏิบัตงิานด้านถวายความปลอดภัย 

                                 (พล.ต.อ.ชลธาร  จิราณรงค์  หน.นรป.) 
 

       ๑. บช. และ บก. ที่ท าหน้าที่ถวายความปลอดภัย ให้ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ โดยศึกษาจาก

หนังสือที่ ตร. แจกจ่ายไปเร่ือง การถวายความปลอดภัยในเส้นทางส่วนพระองค์ และอย่าให้ประชาชน

เดือดร้อนและมีความปลอดภัย และยังมีข้อบกพร่องในเร่ืองการกักรถนานและปล่อยรถช้า 

       2. เนื่องจากมีการแต่งตั้งโยกย้าย บางพื้นที่ยังมีความรู้ด้านการถวายความปลอดภัยน้อย ถ้า 

บช. หรือ บก. ใดต้องการให้ สง.นรป. ไปให้ความรู้ด้านการถวายความปลอดภัยให้แจ้งมายัง สง.นรป. ได้  

                                       -------------------------------- 

 



๓๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


