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ค�ากล่าวของ พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

ในวันแถลงนโยบาย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สโมสรต�ารวจ

 เรยีนท่านรองผูบั้ญชาการต�ารวจแห่งชาต ิท่านผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ ท่านผูบ้งัคบัการ เพือ่นข้าราชการ

ต�ารวจ ที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในโอกาสการแถลงนโยบาย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่มีปีละครั้ง 

ในการได้พบปะและพดูคยุกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรต�ารวจถือเป็นองค์กรใหญ่ท่ีมบีคุลากรกว่า 230,000 คน

 วนันีเ้ป็นวันทีส่องทีผ่มได้มารบัต�าแหน่งในฐานะผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิเพือ่สร้างส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่น�าสมัยในระดับมาตรฐานสากล ให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ผมได้มอบหมาย 

หน้าที่ต ่าง ๆ ตามสายงานแล้ว ดังนี้ พลต�ารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสด์ิ รับผิดชอบด้านงานสืบสวนสอบสวน  

พลต�ารวจเอก มนู เมฆหมอก รบัผดิชอบด้านงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม พลต�ารวจเอก วสิน ุปราสาททองโอสถ 

รับผิดชอบด้านงานจเรต�ารวจ พลต�ารวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รับผิดชอบด้านงานกฎหมายและคดี  

พลต�ารวจเอก ปิยะ อุทาโย รับผิดชอบด้านงานบริหาร พลต�ารวจเอก ด�ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รับผิดชอบด้านงาน 

ความมั่นคงและกิจการพิเศษ และผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ได้แบ่งไปตามสายงาน ซ่ึงรองผู้บัญชาการต�ารวจ

แห่งชาติแต่ละท่านได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว 

 เริม่จากเรือ่งของการบังคบัใช้กฎหมาย ภารกจิแรกท่ีส�าคญัของเรา คอื การพทิกัษ์ปกป้องสถาบนัชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตรย์ิ เพราะเราเป็นข้าราชการภายใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิี 

ข้าราชการต�ารวจทุกท่านจะต้องร�าลึกในจิตใจตลอดเวลา การรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

เป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ ต้องยึดมั่น และมุ่งมั่นท่ีจะรักษาความมั่นคงของสถาบัน เพราะเป็นส่ิงท่ีดูแลปกป้อง 

ความเป็นชาติของเรา รวมถึงเคร่ืองแต่งกายต้องดูให้ดี ให้เรียบร้อย ส่วนงานป้องกันปราบปรามการกระท�าผิดหรือ 

ความยตุธิรรม และความเรยีบร้อย ความปลอดภยัของประชาชน ความมัน่คงของรัฐ และการปฏบิตัหิน้าทีอื่น่ ๆ  ตามทีไ่ด้

รบัมอบหมาย กเ็ป็นสิง่ส�าคญัเช่นกนั 

ฆ



 วสิยัทศัน์ของผมจะเน้นอยู ่3 เรือ่ง คอื เรือ่งคน เรือ่งของ และเรือ่งกระบวนการบรหิารจดัการ ท�าให้เป็นมาตรฐาน

สากล เพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท�างานควรมีหลักการ ไม่ว่าจะเป็นงานปราบปราม 

งานสืบสวน สอบสวน จราจร อ�านวยการ กิจการพิเศษ งานด้าน IT งานบริหาร จะต้องมีคณะท�างานในการขับเคลื่อน

เร่ืองพวกน้ีอย่างเป็นระบบ ผมอยากเห็นภาพส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ อีก 5 ปี ข้างหน้า ว่าจะเป็นอย่างไร ต้องได้ 

ความร่วมมือกับพวกเราทุกคน เพราะฉะนั้นกรรมการที่จะมาดูแลมาขับเคลื่อนงานแต่ละสาย จะต้องคัดเลือกจากคน 

ในแต่ละสายงานขึ้นมาท�า และถ่ายทอดกันไปเรื่อย ๆ ยกตัวอย่างเช่น งานป้องกัน พลต�ารวจเอก มนู เมฆหมอก ดูแล

จดัการแต่เพยีงผูเ้ดยีวไม่ได้ ไม่มใีครท�าได้ ต้องช่วยกนัท�า ต�ารวจต้องการจะเปลีย่นแปลงกต้็องช่วยกนั เราจะคดัเลอืกคน 

ที่มีแนวคิดที่ดี มีตัวอย่างในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านในระดับชั้นต่าง ๆ มีนายต�ารวจในทุกระดับชั้นที่มีความสามารถ

มาช่วยกันท�างาน 

 นอกจากนี้ ผมอยากเห็นเครื่องแบบต�ารวจชั้นประทวน ที่เหมาะสมกับสภาพการท�างานในปัจจุบัน ทุกวันนี้

ต�ารวจชั้นประทวน ได้เรียนหนังสือเหมือนนายต�ารวจกี่ % ใน 1 ปี มีการจัดฝึกอบรมกี่ครั้ง ผมอยากเห็นต�ารวจจราจร

สอบความรู ้ปีละอย่างน้อย 1-2 คร้ัง ปัจจบุนั เราปล่อยสายตรวจไปเผชญิปัญหา แต่กลบัไม่ดูแลกนั พอท�าไรผดิพลาดมา 

เราก็ลงโทษเขา แต่เราไม่เคยสอนเขาว่าเหตุแบบนี้ควรจัดการอย่างไร 

 ส่วนแผนเผชิญเหตุก็มีความจ�าเป็น เช่น ต�ารวจต้ังด่าน มีคนมาซักถามข้อกฎหมายก็ตอบไม่ได้ เรื่องแบบนี ้

ไม่ควรปล่อยผ่านต้องแก้ปัญหาให้กับลูกน้อง โลกสมัยนี้ เป็นโลกแห่งเทคโนโลยี ดังนั้น ต้องหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

มาใช้ในการท�างาน ให้สามารถใช้ได้จริง และลดภาระการท�างานได้ ในอนาคต ต�ารวจสายตรวจควรใช้แท็บเล็ต  

ไปตรวจชุมชน ใช้บัตรประชาชนเสียบกับตัวเครื่องแล้วสามารถบันทึกรายการบัตรประชาชนได้เลย ซึ่งเอาไปใช้ร่วมกับ

ระบบ CRIMES ได้ เพราะทุกวันนี้ เราไม่รู้เลยว่า ในแต่ละวันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ต้องไปเก็บมาจากศูนย์ 191  

ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

 นอกจากนี้ ผมจะพยายามท�าทุกอย่างให้ข้าราชการต�ารวจรู้สึกมีความภูมิใจในต�าแหน่งหน้าที่ เราต้องดูแล 

ซ่ึงกันและกันให้ดี ถ้าเราไม่ดูแลกันเองไม่มีใครมาดูแลเรา ต�ารวจท�างานสมัยนี้ต้องไม่โดดเดี่ยว ต้องท�างานร่วมกับ 

ภาคีเครือข่าย เช่น การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต�ารวจต้องท�างานร่วมกับมูลนิธิ สถานพยาบาล ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ 

ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างระบบที่ประชาชนสามารถสื่อสาร ร้องทุกข์ เสนอแนะ กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ตลอดเวลา 

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการควบคุมคุณภาพการท�างานของต�ารวจ 

ง



 การฝึกฝนต�ารวจต้องให้ความส�าคญักบัการปรับทศันคติ มมุมอง (Mindset) และการส่ือสาร (Communication) 

ถึงแม้การเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีความเด็ดขาด แต่การสื่อสาร ประสานงานกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ 

ต้องมีศิลปะในการสื่อสาร รวมถึง การฝึกฝนงานการท�างานอย่างบูรณาการ การท�างานร่วมกันเป็นทีม และการบริหาร

จดัการทรพัยากรทีม่อีย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบรหิารจดัสรรทรพัยากร สร้างความพร้อม

ส�าหรบัรุน่ต่อไป เป็นอกีอย่างทีทุ่กท่านควรให้ความส�าคญั ซ่ึงจะท�าให้การท�างานมกีารพัฒนาได้อย่างต่อเนือ่ง เหมาะสม

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

  สิ่งที่ผมอยากแก้ไขก็มีอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ลดจ�านวนการช่วยราชการ ซึ่งควรจัดสรรคนตามต�าแหน่งที่

เหมาะสม ปรับรูปแบบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดซึ่งควรด�าเนินการอย่างโปร่งใส มีขั้นตอน และแจ้งสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนที่พึงมีเมื่อโดนตรวจ

  อีกหนึ่งค�าถาม และความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยู่ในใจผมเสมอมา คือ “มีซอยไหนสักซอยไหม ที่ผู้หญิงสามารถ 

เดินจากปากซอยเข้าบ้านได้ตอนสามสี่ทุ่มหรือหลังจากน้ัน โดยไม่รู้สึกกลัวอะไร” ซึ่งผมตั้งใจว่าจะต้องท�าให ้

เกิดขึ้นให้ได้ โดยเริ่มจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่จุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร จ�านวนกว่า 5,000 ตัว พร้อมทั้ง

ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง และเครือข่ายมือถือ เพื่อขอรับการสนับสนุน

 เรื่องของการสอบสวน ต้องออกแบบระบบการรับแจ้งความใหม่ จัดหาผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่เพียงพอ  

การอ�านวยความยุติธรรมต้องรวดเร็ว เป็นไปตามหลักกฎหมาย โปร่งใส เพิ่มก�าลังสายตรวจ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ให้ต�ารวจชั้นผู้น้อย จัดสรรทรัพยากรใหม่ให้เหมาะสม ฝึกอบรมต�ารวจชั้นผู้น้อย สร้างภาวะผู้น�า ปรับทัศนคติ 

ก็ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนรับบรรจุเข้ามา และสร้างค่านิยมใหม่ให้แก่ข้าราชการต�ารวจ 

 ส�าหรับการจดัการเรือ่งการพนนั ตามนโยบายของคณะรฐัมนตรนีัน้ เป็นสิง่ทีท่�าให้หมดไปได้ยาก แต่ต้องด�าเนนิ

การให้ลดลงให้ได้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น ตู้ม้า บ่อนการพนันขนาดใหญ่ การพนันออนไลน์ ผมให้เป็นนโยบายว่าท่าน

สามารถด�าเนินการได้เลยหากพบการกระท�าผิด

 ชวีติราชการของผมจนถงึวนันีผ่้านมา 37 ปี แล้ว ผ่านการด�ารงต�าแหน่งมาทกุระดับ ต้ังแต่รองสารวตัร สารวตัร 

รองผู้ก�ากับ ผู้ก�ากับ รองผู้การ ผู้การ รองผู้บัญชาการ ยกเว้นต�าแหน่งเดียวคือ ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล ชีวิตผมไม่ได้

ราบรื่น ตอนเด็ก ๆ เคยถูกลงโทษมาแล้วแต่ไม่เคยเสียใจ เพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้กลับมาคุ้มค่ามากกว่า ชีวิตผมเรียนรู้อะไร

หลาย ๆ  อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเป็นรองสารวัตร สิ่งที่เรียนรู้ข้อแรก คือ นักเรียนจบมาใหม่ ต้องหาสถานที่ท�างาน

จ



ที่มีแบบอย่าง และพี่เลี้ยงที่ดี ผมโชคดีที่ผมล้มเหลวหลายเรื่องในชีวิต ครูที่ดีที่สุดในชีวิตผม คือ ความผิดพลาด  

ผมเรยีนรูเ้สมอว่า การให้โอกาสถอืเป็นรางวลัทีม่คีณุค่ามากทีสุ่ด ดังนัน้ ท่านต้องสร้างโอกาสให้กบัทกุคน มพีระบรมราโชวาท

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ให้ไว้ว่า “ท่านต้องสร้างโอกาสให้กับลูกน้อง คนเราไม่ได้มีโอกาสเท่ากัน” 

ผมเองก็เป็นพนักงานสอบสวนท่ีมีส�านวนค้างเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานคร แต่สิ่งที่ผมท�า ผมไปสนใจกับ 

งานไล่จับโจรผู้ร้าย มีคดีเล็ก ๆ ที่ผมไปจับขยายผล ถึงแม้จะเสี่ยง แต่ผมคิดว่าความสุขเล็ก ๆ ของความส�าเร็จ 

ในเรื่องที่ไม่มีใครจ�าแต่ตัวเราจ�า ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องต�าแหน่งแห่งที่ ผมจึงอยากจะให้เด็กรุ่นหลังมีโอกาส ผมอยากเห็น 

คนรุ่นใหม่มีแบบอย่างที่ดีที่อยากเดินรอยตาม เราต้องมีระบบการสืบทอด (Successor) มองหันหลังกลับไป  

ใครที่จะรับไม้ต่อจากเรา ต�ารวจต้องมีทิศทาง ความมุ่งมั่นต้ังใจ เช่น วันนี้ถ้าต�ารวจจราจรที่แยกราชประสงค ์

หายไปหนึ่งคนแค่ 15-20 นาที ชาวบ้านก็ว่าแล้ว แต่ถ้าผมหายไป 3 เดือน ผมไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะรู้มั้ย ซึ่งทุกต�าแหน่ง

มีความส�าคัญของตนเอง ต�าแหน่งระดับบริหารต้องท�างานบริหาร ต�าแหน่งปฏิบัติต้องท�างานปฏิบัติ ให้ต�ารวจทุกนาย

ท�างานร่วมกัน มีประสบการณ์ ความทรงจ�าดี ๆ ร่วมกัน 

 ผมเป็นแค่ต�ารวจคนหนึ่งที่ท�าหน้าที่ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ มีเวลาสั้น ๆ แค่ 2 ปี ผมจะท�าอะไรไม่ได้เลย 

ถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน ผมมีหน้าที่ “รับฟัง” ถ้าทุกท่านไม่ร่วมมือกับผม ผมสั่งใครไปก็คงจะไม่มีประโยชน์ ผมจะหาคนมา

ให้ค�าแนะน�าในการท�างาน เราจะให้โอกาสกับทุกคนในการท�างาน เราจะสร้างตัวแบบที่ดีให้กับรุ่นน้อง เราจะถ่ายทอด

สิ่งที่ถูกต้องให้ต�ารวจรุ ่นหลัง ผมอยากให้พวกเรามีความสุขกับการประสบความส�าเร็จในการท�างานมากกว่า 

การได้รับต�าแหน่ง ซึ่งมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิต

 สุดท้ายนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านดูแลผู้ใต้บังคับ

บญัชา ดูแลเพ่ือนร่วมงาน แม้ว่าจะอยูค่นละสายงานก็ตาม  

เพราะท่านต้องท�างานเป็นทีม ผู ้ใต้บังคับบัญชาท่าน 

อย่าให้เขาไปเผชิญเหตุโดยล�าพัง อย่าให้เขาโดดเดี่ยว  

ท่านต้องช่วยแก้ปัญหา ท่านเปิดโอกาสให้คนท�างาน  

ท่านต้องสร้างคนท่ีเดินตามหลังท่านมา และมีดีเอ็นเอ 

แบบเดียวกับท ่าน เพ่ือถ ่ายทอดส่ิงที่ ดีไปสู ่รุ ่นหลัง  

มนัไม่ส�าคญัว่าท่านจะน�าคนได้จ�านวนเท่าไหร่ แต่มนัส�าคญั

ว่ามีผู้น�าเท่าไหร่ที่ท่านได้สร้างขึ้นมา ท่านต้องสร้างคน  

คนจะแก้ปัญหาให้ท่านได้ทุกเรื่อง ระบบจะดีไม่ดี ถ้าคนดี

ทุกอย่างไปได้ ก็ขอให้มีความสุขกับท�างาน หวังว่าจะได้

ความร่วมมือร่วมใจกับพวกเราทุกคนเดินหน้าต่อไป  

ถ้าเราท�าได้สังคมในอนาคตดีขึ้นแล้ว ส่ิงท่ีมันเกิดขึ้น 

มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเลย นอกจากตัวเราลูกหลาน

เราทั้งนั้นครับ ขอบคุณครับ
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บทสรุปผู้บริหาร

 หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ของ พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามวสิยัทศัน์ และนโยบายทีไ่ด้กล่าวไว้เมือ่วนัศกุร์ที ่2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในการเป็นองค์กรบงัคบัใช้กฎหมายทีน่�าสมัย

ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผ่านมาข้าราชการต�ารวจใน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิได้มุง่มัน่ปฏบิตังิานด้วยความเสยีสละ ด้วยการน�าของ ผบ.ตร. มผีลลพัธ์ในการด�าเนนิงาน ดงันี้

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติ ตลอดจนจัดก�าลังข้าราชการต�ารวจ 

ทั้งข้าราชการต�ารวจในพื้นที่ ข้าราชการต�ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) และกองก�าลัง 

จิตอาสาถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรรวมท้ังให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่

ประชาชนทีเ่ฝ้ารบัเสดจ็ซึง่เป็นไปตามพระราชประสงค์และเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย อกีท้ัง ยงัส่งเสรมิให้ต�ารวจมจีติใจ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และบริการสาธารณะด้วยการให้ธรรมท้ังจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาภัยพิบัติตามแนวพระราชด�าร ิ

อย่างต่อเนื่อง 

  การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารสู่ผลส�าเร็จตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 

ที่ผ่านมาได้จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือ HRD Blueprint มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพต�ารวจ 

ให้มสีมรรถนะในระดบัสงูการจดัฝึกอบรมพฒันาความรู้ทกัษะและยทุธวิธใีห้กบัต�ารวจอย่างต่อเนือ่งเหมาะสมกับทกุสายงาน 

มีการทดสอบความรู้ จัดท�าคลังข้อสอบ จัดให้มีการติวข้อสอบออนไลน์ และเพื่อให้ต�ารวจทุกฝ่ายมีความพร้อม 

ท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการจัดท�าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ Standard Operating  

Procedures (SOPs) สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สืบสวน สอบสวน และจราจรทั้งรูปแบบหนังสือ 

และ E-Book ส�าหรับการสร้างขวัญ และก�าลังใจให้แก่บุคลากร ผบ.ตร. ได้จัดท�าโครงการแก้ปัญหาหนี้สินโดยร่วมกับ

สถาบันการเงิน และโครงการสวัสดิการบ้านพักอาศัยข้าราชการต�ารวจ 
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์อาชญากรรมพิเศษทั้ง 18 ศูนย์ ตามอ�านาจหน้าที่ให้เหมาะสม  

เพื่อรองรับอาชญากรรมยุคใหม่ในปัจจุบันที่มีรูปแบบของอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง  

ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย 18 ศูนย์ ดังนี้ 

 1. ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.) 

 2. ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) 

 3. ศูนย์ปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับน�้ามันเชื้อเพลิง (ศปนม.ตร.) 

 4. ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ศปจร.ตร.) 

 5. ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายส�าคัญ (ศปอร.ตร) 

 6. ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ตร.) 

 7. ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.) 

 8. ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.) 

 9. ศูนย์อ�านวยการตรวจสอบและติดตามข้อมูลคดีเกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจ�าน�าข้าวฯ (ศอตข.ตร.)

 10. ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) 

 11. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.) 

 12. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง (ศปข.ตร.) 

 13. ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) 

 14. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.) 

 15. ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน�้า (ศปสน.ตร.)

 16. ศูนย์ปราบปรามคนร้าย ข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) 

 17. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.) 

 18. ศูนย์ปฏิบัติการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

 นอกจากนี้ ผบ.ตร. ได้น�าเอาเทคโนโลยีที่ก้าวล�้าน�าสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมเชิงรุก เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่จุดเสี่ยง การพัฒนาระบบงานสายตรวจโดยใช้ 

แอปพลิเคชัน Police 4.0 ส�าหรับ จุดตรวจตู้แดง การฝากบ้าน การต้ังจุดคัดกรอง 

และบนัทกึข้อมลูบุคคล จดัท�าระบบการตัง้จดุกวดขนัวนัิยจราจร จดุตรวจวดัแอลกอฮอล์ 

จุดตรวจป้องกันอาชญากรรม และด่านมั่นคง (Traffic Police Checkpoint Control : 
TPCC) จัดท�าโครงการ Cyber Village พัฒนาระบบแจ้งเอกสาร

หายทางอิเล็กทรอนิกส์ การเชือ่มโยงข้อมลูทางนติวิทิยาศาสตร์  

การนัดหมายแจ้งความล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และ 

ระบบแจ้งความต่างทอ้งที่ตามนโยบาย Big Rock ของรัฐบาล  

ระบบรายงานประจ�าวันอิเล็กทรอนิกส์ สร้างและพัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

สามารถเชื่อมโยงกับระบบวิเคราะห์อาชญากรรม
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 นอกจากนี ้ยงัได้ขบัเคลือ่นโครงการ Smart Safety 

Zone 4.0 โดยการทดลองจากสถานีน�าร่องจ�านวน 15 

สถานีทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรม AI CCTV เสาสัญญาณ 

SOS DRONE  จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการที่ CCOC และ

แสวงหาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชน  

 ในมิติงานจราจร ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ใบสั่งหรือ PTM ให้เป็นฐานข้อมูลใบสั่งและการท�าผิด 

กฎหมายจราจรท่ัวประเทศ พัฒนาช่องทางช�าระค่าปรับ

ผ่าน Application mobile หรือ internet banking  

ได้ทุกธนาคาร มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งค้างช�าระกับ 

กรมการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนสามารถรับช�าระ 

ค่าปรับทางต�ารวจได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ  

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด 19 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ด้านความมั่นคง หรือ ศปม.ตร. เพื่อมีมาตรการท่ีจ�าเป็น

และเหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด 19 ร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งการปฏิบัติที่ผ่านมาได้รับ

ความชื่นชม โดยใช้จุดแข็งของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

สนับสนุนการด�าเนินการอย่างทุ่มเท

 พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติ มีนโยบายให้พัฒนาเครื่องแบบส�าหรับ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจสายงานป้องกันปราบปราม น�ามาพัฒนา

ให้มีความคล่องตวั เหมาะสมเข้ากบัสภาพการปฏบัิตงิานจรงิ 

และเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบตัหิน้าท่ี เป็นมาตรฐานสากล

 ด้วยความตระหนกัของการบรหิารจดัการทีมุ่ง่แก้ไข

ต้นเหตุแห่งอาชญากรรม ได้ด�าเนินโครงการชุมชนยั่งยืน

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์

ชาติ โดยบูรณาการกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข แรงงาน 

ศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น�าชุมชน 

ในพืน้ทีช่มุชน โดยคาดหวงัผลลพัธ์ทีว่่าเมือ่บคุคลเหล่านีไ้ด้

กลับคืนสู่สังคมก็จะสามารถท�างาน เพื่อหาเลี้ยงชีพพ่ึงพา

ตนเองได้โดยสุจริต

 ในมติิอ�านวยการได้จัดท�า MOU ร่วมกับการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาคตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ rooftop 

ตามสถานีต�ารวจและหน่วยงานในสังกัดรวม 225 แห่ง 

ทั่วประเทศ ช่วยประหยัดไฟฟ้าไปได้ถึงกว่าร้อยละ 30

 เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนได้เร่ง

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของต�ารวจให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประชาชนและก้าวทันกับสถานการณ์

ท�าการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน หรอื People poll 

อย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือน เพื่อวัดระดับความหวาดกลัว 

ภยัอาชญากรรมของประชาชนต่อชีวติร่างกายและทรัพย์สนิ 

และเพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ ได้จัดท�า MOU กับ ป.ป.ช. เพ่ือการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ หรือ ITA integrity and transparency assessment 

โดยเร่ิมจากสถานีต�ารวจนครบาลทั้ง 88 สถานี และได้

พัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ หรือ JCOMs 

 กล่าวโดยสรุปแล้วการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมามีผลงานความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

ในหลายกรณีอนัเกดิขึน้ได้จากความร่วมมอืร่วมใจของทกุคนในองค์กรรวมถึงพนัธมติรเครอืข่าย

จากภายนอกองค์กร ภาคเอกชนและภาคประชาชนจ�านวนมาก จนน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย

ตามวิสยัทศัน์ท่ีพลต�ารวจเอก สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติได้มอบนโยบาย

ไว้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรต�ารวจ ว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่น�าสมัยใน

ระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
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วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
คําปรารภผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
คํากล่าววันแถลงนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทสรุปผู้บริหาร
ภาพวิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
สารบัญ
เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย
• พทิกัษ์ปกป้องสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ เทิดพระเกยีรติ 

  และสนองพระราโชบายในทกุด้าน

• ป้องกันปราบปรามการกระท�าความผดิ และอ�านวยความยตุธิรรมทางอาญา

• รกัษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจกัร

• ปฏบัิตหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีไ่ด้รับมอบหมาย อนัเป็นประโยชน์แห่งรฐัและประชาชน

ทีี่นําสมัย
• ด้านบุคลากร เรียนรูพ้ฒันาตนเอง รูเ้ท่าทนัสถานการณ์ทางสังคมทีเ่ปล่ียนแปลง 

  มทัีกษะในการใช้เทคโนโลยี สือ่สารภาษาต่างประเทศ

• สิ่งอปุกรณ์ อาวธุ ยานพาหนะ ทนัสมัยได้มาตรฐาน เพยีงพอเหมาะสมมปีระสทิธภิาพ

• บรหิารจดัการทีด่ ีน�าสมยัปรบัเปล่ียนระบบการท�างาน ท�างานเป็นทมี ประชาชนมีส่วนร่วม

ในระดับมาตรฐานสากล
• คูม่อืการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจทกุสายงาน

เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
• ปฏบิตังิานด้วยความรบัผดิชอบ ซือ่สตัย์สจุรติ เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวชิาชพี

  ทีส่อดคล้องกบับรบิทของกฎหมายและสงัคมไทย

• มกีารสือ่สารและปฏสิมัพนัธ์กบัประชาชน ด้วยอธัยาศยัไมตร ีอย่างสม�า่เสมอและ

  ต่อเนือ่งให้เข้าอกเข้าใจซึง่กันและกนั โดยค�านงึถึงความพอใจควบคูก่บัผลงาน

• ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

  ความยตุธิรรมทางอาญา และการให้บริการ

• สนบัสนนุการปฏิบตังิานอืน่ใดเพือ่ประโยชน์แห่งรัฐและคณุค่าทางสงัคมท่ีดงีาม

  ได้รบัการยอมรบัในระดบัมาตรฐานสากล
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พทัิกษ์ปกป้องสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เทิดพระเกียรติ และสนอง
พระราโชบายในทุกด้าน

1.1

2



 พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ให้ความส�าคัญถึงนโยบาย 

ในการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ 

พระบรมวงศานุวงศ์ ผู ้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ และด�ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โดยเน้นย�้าว่า “ต้องดูแลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันกษัตริย์ดูแลปกป้องความมั่นคง

ของชาติ ต้องระลึกในใจอยู่เสมอ” อย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และสมพระเกียรติ 

โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 โดยมีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

เรือ่งการสร้างเสรมิความม่ันคงของสถาบนัหลักของชาติ และรักษาความมัน่คงภายในประเทศ รวมถงึพันธกจิ  

ด้านถวายความปลอดภัยส�าหรับองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และการรักษาความสงบ

เรยีบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจกัร
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้คัดเลือก และจัด 

ฝึกอบรมก�าลังข้าราชการต�ารวจเป็นจิตอาสาพระราชทาน  

โดยมีผลปฏิบัติสนับสนุนโครงการจิตอาสาในภาพรวม 

จ�านวน 2,410 ครั้ง จ�าแนกเป็น สนับสนุนจิตอาสาพัฒนา 

จ�านวน 1,163 คร้ัง สนบัสนนุจิตอาสาเฉพาะกจิ จ�านวน 452 ครัง้ 

และสนบัสนนุจติอาสาภยัพบิตั ิจ�านวน 795 ครัง้ และผู้ปฏบัิติ

หน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) มีหน้าที่ 

ถวายความปลอดภัย และจัดการจราจร รวมทั้งให้บริการ 

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนทีเ่ฝ้ารบัเสดจ็ รวมถึงจัดหา

อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให ้เป ็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 

 ส�าหรับการด�าเนินการน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั้น  

หน่วยงานในสังกดั (บช.ตชด.) มกีารน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในหน่วยงาน ครัวเรือนของ

ข้าราชการต�ารวจมีการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในครัวเรือน 

จ�านวน 5,463 ครัวเรือน และครัวเรือนของประชาชน 

ด�าเนนิการได้ จ�านวน 50,668 ครัวเรือน
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ปอ้งกันปราบปราม
การกระท�าความผิด และ
อ�านวยความยุติธรรม
ทางอาญา

1.2
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้แบ่งคดีอาญาออกเป็น 4 กลุ่ม โดยผลการประเมินผลคดีอาญาทั้ง 4 กลุ่ม ระหว่าง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ในภาพรวมทั้งประเทศ 

มีจ�านวนคดอีาญาลดลง และมผีลการจบักมุผ่านเกณฑ์ในทกุกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มที ่4 ทีม่จี�านวนคดีสูงขึน้ และผลการจบักุม

ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณารายภาค พบว่า พื้นที่ ภ.4, ภ.6, ภ.8 มีจ�านวนคดีอาญากลุ่มที่ 2  

สูงขึ้นถึงแม้ภาพรวมของกลุ่มนี้จะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีลักทรัพย์ ฉ้อโกง และท�าให้เสียทรัพย์ ส่วนพื้นที่  

บช.น., ภ.4 มีจ�านวนคดีอาญากลุ่มท่ี 3 สูงขึ้นถึงแม้ภาพรวมของกลุ่มนี้จะลดลง ท่ีน่าสนใจ คือ ภาพรวมคดีอาญา 

กลุ่มที่ 4 เพิ่มสูงขึ้น และผลการจับกุมไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อแยกรายภาค พบว่า ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5 มีคดีสูงขึ้นจากปีก่อน  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มสีถติคิดอีาญารวม 715,310 คดี แบ่งเป็น กลุ่มที ่1 จ�านวน 15,320 คดี กลุ่ม 2 จ�านวน 

50,311 คดี กลุ่ม 3 จ�านวน 16,514 คดี กลุ่ม 4 จ�านวน 633,165 คดี และมีผู้ต้องหารวม จ�านวน 757,078 ราย

คดอีาญากลุม่ที ่ 1

คดอีาญากลุม่ที ่ 2

คดอีาญากลุม่ที ่ 3

คดอีาญากลุม่ที ่ 4

ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
• ภาพรวมคดีลดลง

• ผลการจับกุมผ่านเกณฑ์

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
• ภาพรวมคดีลดลง  ยกเว้น ภ.4, ภ.6, ภ.8

• ผลการจับกุมผ่านเกณฑ์

ฐานความผิดพิเศษ
• ภาพรวมคดีลดลงยกเว้น บช.น., ภ.4

• ผลการจับกุมผ่านเกณฑ์

ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย
• ภาพรวมคดีเพิ่มขึ้น (ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5)

• ผลการจับกุมไม่ผ่านเกณฑ์

ผลการจบักมุ ปี พ.ศ. 2564
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปราบปราบอาชญากรรมพิเศษขึ้น ทั้งหมด 18 ศูนย์ เพื่อประสิทธิภาพ 

ในการป้องกัน และปราบปรามคดีอาชญากรรมต่าง ๆ อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติในการสร้างความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจ โดยรายละเอียด และ 

ผลการปฏิบัติงานระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ส�าคัญ มีดังนี้

➊	 ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.) 

 ศปลป.ตร. มีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และรับผิดชอบบริหารจัดการอ�านวยการ 

ควบคุม สั่งการ ก�ากับดูแลการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แก่สาธารณชน

ให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 มผีลการสบืสวนจับกมุการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญหา ดังนี ้จับกุมได้จ�านวน 2,573 คด ี

มีผู ้ต ้องหา 1,631 ราย มีของกลางจ�านวน 872,989 ชิ้น มูลค ่าของกลางจ�านวน 201,283,676 บาท  

ส่วนจ�านวนของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วที่พร้อมจะน�าไปท�าลายรวมได้ 705 คดี เป็นของกลาง 56,606 ชิ้น ซ่ึงม ี

มูลค่า 36,279,408 บาท ในการนี้ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงรักษาสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL)  

ได้เป็นปีที่สามติดต่อกัน
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➌	 ศูนย์ปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับน�้ามันเชื้อเพลิง (ศปนม.ตร.) 

 ศปนม.ตร. ด�าเนินการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและปราบปราม การลักลอบน�าเข้า 

น�า้มนัเชือ้เพลงิโดยมชิอบด้วยกฎหมาย และปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนบัสนนุ การปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

หรือได้รับมอบหมาย

 มีผลการจับกุม จ�านวน 3,909 คดี มีของกลางน�้ามันและก๊าซจ�านวน  29,968,963 ลิตร เงินเปรียบเทียบ 

ปรับจ�านวน 59,339,141 บาท และมีการตรวจสอบเป้าหมายจ�านวน 20,932 คร้ัง ซ่ึงมีผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมาย 

ในทุกตัวชี้วัด

➋ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.)

 ศปน.ตร. มีหน้าท่ีปราบปราม และด�าเนินคดีกับ 

ผู้มอีทิธพิล บคุคลหรอืกลุม่บุคคล ท่ีมพีฤตกิารณ์ให้ประชาชน

กู ้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตรา 

ที่กฎหมายก�าหนด หรือ มีลักษณะเป็นการท�าสัญญา 

เอารดัเอาเปรยีบประชาชน การทวงถามหน้ีโดยผดิกฎหมาย  

หรือการกู้ยืมเงินที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน  

มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิเช่น ฝ่ายปกครอง  

อัยการ  ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ส�านกังานป้องกันปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

ส�านักงานที่ดินจังหวัด ส�านักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด 

หัวหน้าศูนย์ด�ารงธรรม เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้สถานีต�ารวจ 

ทุกแห่งจะสนับสนุนข้อมูล ประวัติ พฤติการณ์ของนายทุน

ตลอดจนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ 

 ผลการปฏิบัติงาน พบว่า รับแจ้งจาก 1599  

และ 02-2551898 จ�านวน 1,562 เรื่อง รับแจ้งจาก 

นอกหน่วย/หนังสือร้องเรียนจากประชาชน จ�านวน 436 เรือ่ง 

ประชาชนมาแจ้งที่ศูนย์ (walk in) จ�านวน 85 เรื่อง และ 

บช.น. และ ภ. 1-9 รับแจ้งเอง จ�านวน 1,728 เรื่อง  

รวมทั้งสิ้น จ�านวน 3,811 เรื่อง ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

จ�านวน 3,362 เรือ่ง อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ จ�านวน 449 เรือ่ง
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➎	 ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายส�าคัญ (ศปอร.ตร.)

 ศปอร.ตร. มีหน้าที่อ�านวยการ ควบคุมก�ากับดูแล สนับสนุนแก้ไขปัญหา และเร่งรัดติดตามผลการด�าเนินการ

ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายส�าคัญ ระดับกองบัญชาการและระดับกองบังคับการ ที่เป็นหน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่ ท�าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ผลการจับกุมมี จ�านวนหมายจับรวม 55 หมายจับ แยกเป็น จับกุม 47 ราย วิสามัญฆาตกรรม เน่ืองจาก 

การต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน 1 ราย อายัดตัว 3 ราย มอบตัว 3 ราย ถอนหมาย 1 ราย 

➍	 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ศปจร.ตร.) 

 ศปจร.ตร. มหีน้าท่ีก�ากบัการบรหิารราชการ และการด�าเนนิงานปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 มผีลการปฏบิตังิาน ดงันี ้มีรถยนต์แจ้งหายผ่านระบบ Crimes จ�านวน 21 คัน รถจกัรยานยนต์ จ�านวน 156 คัน 

และมรีถยนต์แจ้งหายผ่าน www.lostcar1192.com จ�านวน 165 คนั ได้คืน 43 คนั รถจกัรยานยนต์ จ�านวน 2,115 คัน 

ได้คืน 520 คัน
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➏	 ศนูย์ปราบปรามการลกัลอบตัดไม้ท�าลายป่า ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (ศปทส.ตร.) 

 ศปทส.ตร. มีหน้าที่ป ้องกันและปราบปราม 

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ ท�าลายป่า 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจับกุมบุคคล  

กลุ ่มบุคคล ผู ้มีอิทธิพลหรือขบวนการลักลอบจ้างวาน 

ในการตัดไม้ บกุรุกป่าพืน้ทีส่าธารณะและท�าลายทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ผลการจบักุม พบว่า มกีารตดัไม้ท�าลายป่า 4,722 คดี 

มมีลูค่า 171,165,294 บาท การบุกรกุพืน้ท่ีป่า 2,647 คดี  

มีมลูค่า 1,770,595,828 บาท การค้าสตัว์ป่า และพนัธุ์พชื 

1,367 คดี มีมูลค่า 13,545,109 บาท และการท�าลาย 

สิ่งแวดล้อม 5,455 คดี มีมูลค่า 120,812,629 บาท  

รวมคดีทั้งสิ้น จ�านวน 14,191 คดี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 

2,005,990,499 บาท

➐	 ศูนย์อ�านวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.)

 ศอ.ปส.ตร. มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน ขยายผล จับกุม ผู้กระท�าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งร้องทุกข์

หรือกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ปฏิบัติหน้าที ่

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 ผลการปฏิบัติงาน พบว่า สามารถด�าเนินคดี ได้ 335,891 คดี จับกุมผู้ต้องหา 339,814 คน แยกประเภทคด ี

ได้ดังนี้ ครอบครอง 87,418 คดี ครอบครองเพื่อจ�าหน่าย 65,514 คดี จ�าหน่าย 9,834 คดี ผลิต 12,181 คดี น�าเข้า/ส่ง

ออก 284 คดี เสพ 160,013 คดี สมคบ/สนับสนุน 486 คดี และ อื่น ๆ 137 คดี

ยึดของกลางยาเสพติดได้ ยาบ้า 557,033,324 เม็ด กัญชา 50,597.11 กิโลกรัม เฮโรอีน 4,521.28 กิโลกรัม  

ไอซ์ 26,867.06 กิโลกรัม เคตามีน 2,552.80 กิโลกรัม ยาอี 437,027 เม็ด และ โคเคน 46.50 กิโลกรัม ท�าลายเครือข่าย

ยาเสพติดรายส�าคัญ ได้ 6,104 เครือข่าย จับกุมผู้ต้องหาได้ 9,805 คน ยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดไว้เพื่อตรวจสอบ

เบื้องต้นได้ 20,902 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 6,709,514,994 บาท  

10



➑	 ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง  
 (ศพดส.ตร.) 

 ศพดส.ตร. มีหน้าที่อ�านวยการ สั่งการ และติดตาม

สถานการณ์การค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี 

ครอบครัว รวมถึงการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 

พร้อมรายงานผลการด�าเนนิงาน เพือ่เสนอไปยงัผู้บงัคบับญัชา

วินิจฉัย สั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนส�าคัญ ที่เกิดขึ้น

ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

 ผลการจับกมุ พบว่า มคีดจี�านวน 84 คด ีแยกประเภท

คดีได้ดังนี้ ค้าประเวณี 70 คดี สื่อลามก 4 คดี ผลประโยชน์

ทางเพศรูปแบบอื่น 6 คดี เป็นทาส 1 คดี ขอทาน 1 คดี  

แรงงาน 1 คด ีและแรงงานบังคบั ม.6/3 1 คด ีมผีูต้้องหาทัง้หมด 

52 ราย แบ่งเป็นชาวไทย 49 ราย ชาวต่างชาติ 3 ราย

➒ ศนูย์อ�านวยการตรวจสอบและติดตาม 
 ข้อมูลคดีเกี่ยวกับการทุจริตโครงการ 
 รับจ�าน�าข้าวฯ (ศอตข.ตร.)

 ศอตข.ตร. มีหน้าที่ ประสานงาน รวบรวมข้อมูล 

ตรวจสอบ สนบัสนนุ เพ่ือป้องกนัการทจุริตในการรับจ�าน�าข้าว 

รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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➓ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม
        ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)

 ศปอส.ตร. มีหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย  

วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวกับระบบ

คอมพิวเตอร์

 ผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีสถิติการรับแจ้งและเป็นคดี

จ�านวน 4,767 เรือ่ง โดยแจ้งผ่านช่องทาง Walk-in จ�านวน 355 เรือ่ง 

สายด่วน 1599 จ�านวน 491 เรื่อง โทรสายตรง 081-866-3000 

จ�านวน 369 เรื่อง เว็บไซต์ 3,552 เรื่อง แยกประเภทคดีได้ ดังนี้  

คดี Scam (Call center,  Romance Scam, หลอกลวงผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์) จ�านวน 4,418 คดี มีมูลค่าความเสียหาย 

745,656,115 บาท คดีฉ้อโกง (แชร์ลูกโซ่, แชร์ออนไลน์, ขายสินค้า

ออนไลน์) จ�านวน 2,654 คด ีมมีลูค่าความเสยีหาย 1,337,813,707 บาท 

คดพีนนัออนไลน์ จ�านวน 27 คดี มมีลูค่าความเสยีหาย 4,844,378 บาท 

คดีอื่น ๆ จ�านวน 2,530 คดี รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดทุกคดี 

จ�านวน 2,192,290,072 บาท

	 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคงฯ 
 (ศตปค.ตร.)

 ศตปค.ตร. มีหน้าที่ ดูแล กลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือ 

ก�าจดัข่าวปลอม เน้นว่าเป็นข่าวท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ในวงกว้าง และจะมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในข่าวที่ถูกต้อง  

เพื่อประชาชนทุกคนให้เข้าใจ และรู ้เท่าทันว่าข่าวไหนปลอม 

ข่าวไหนจริง รวมถึง ท�าหน้าที่วางแผนก�ากับการด�าเนินงาน และ

แผนการเผยแพร่ตามข้ันตอนการพจิารณาข่าวปลอม การวเิคราะห์

ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียล 

 มีผลการปฏบิตังิาน ดงันี ้มกีารจบักมุประเภทการหลอกลวง

ออนไลน์ทางด้านการเงิน จ�านวน 7 ราย ประเภทการหลอกลวง

จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ และการค้าขายสินค้าผิดกฎหมาย  

จ�านวน 170 ราย ประเภทการเผยแพร่ข่าวปลอม และคดีความผิด

ตามพ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ฯ จ�านวน 9 ราย ประเภทการล่วงละเมดิ 

ทางเพศต่อเดก็ หรอืสตรีทางอินเทอร์เน็ต และค้ามนษุย์ จ�านวน 38 ราย 

และประเภทการพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติ และอื่นๆ 

จ�านวน 161 ราย รวมผลการจับกุม 5 ด้าน จ�านวน 385 ราย
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	 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางฯ (ศปข.ตร.)

 ศปข.ตร. มีหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการ ก�าลังพล นโยบายและแผน งานด้านงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อ

จัดจ้าง งานการข่าว ระเบียบ กฎหมาย ประชาสัมพันธ์และการประสานงาน ก�ากับดูแล ติดตาม รวบรวมผลการปฏิบัติ

ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และหน่วยงาน

ที่ได้รับมอบหมาย สืบสวนจับกุม ผู้กระท�าผิดเก่ียวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบสวน 

ขยายผลเพื่อด�าเนินคดีกับกลุ่ม Admin Page ผู้จัด ส่งเสริม หรือสนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�าผิด  

การขอสนับสนุนก�าลังการปฏิบัติจากหน่วยงานอื่น ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยอื่นในสังกัดหรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัต ิ

เมื่อได้รับการร้องขอ การปฏิบัติงานตามที่ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ หรือผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม 

การแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มอบหมาย

 มผีลการปฏบิตังิาน ดงันี ้มีการด�าเนนิคดี

กับผู้ขับขี่และผู้สนับสนุน จ�านวน 742,423 ราย 

โดยมีการจัดท�าประวัติผู้กระท�าความผิด และ 

ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง จ�านวน 

43,795 ราย และจบักมุผูต้้องหาส่งฟ้องศาล และ

ศาลมีค�าสั่งให้ริบรถของกลาง จ�านวน 100 คัน

	 ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) 

 ศจร.ตร. มหีน้าที ่ ก�าหนดแผนงาน ยทุธศาสตร์ ก�าหนดนโยบายหลกัด้านงานจราจร ตลอดจนเป็นคณะท�างาน 

ที่ท�าหน้าที่บริหารจัดการขับเคลื่อน งานด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนให้กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

เสมือนเป็นน�าผู้ในด้านงานจราจรขององค์กร

 มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ได้เสนอแก้ไขกฎหมาย และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล�าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับ 

พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ, พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้ใบสั่งจราจร โดยการท�าข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยง

ข้อมูล และการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรระหว่างกรมการขนส่งทางบก 

และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
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 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.) 

 ศปม.ตร. มีหน้าที่อ�านวยการ บริหารจัดการ ตรวจสอบการกระท�าอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย และ 

ความมัน่คงของรฐั ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ สมัฤทธิผ์ลตามวตัถปุระสงค์ และนโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน�้า (ศปสน.ตร.)

 ศปสน.ตร. เป็นหน่วยงานกลางในการรับแจ้งเหตุ เบาะแสการกระท�าผิด ข้อร้องเรียน เพ่ือประสานงานกับ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องท้ังในและต่างประเทศ สนับสนนุการปฏบิตัใินส่วนทีเ่กีย่วข้องกบังานปราบปรามการโจรกรรมสนิค้า

ทางน�้า ของฝ่ายปฏิบัติงานหลัก ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติ ชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน�้า 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ชป.ศปสน.ตร.) และหน่วยงาน

อื่น เมื่อได้รับการร้องขอ ตลอดจนจัดท�าคู่มือแจกจ่าย 

อบรมให้ความรูเ้ก่ียวกบังานปราบปรามการโจรกรรมสนิค้า

ทางน�้าแก่หน่วยต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล ข้อร้องเรียน 

ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้กับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

รวมท้ังรับผิดชอบในการรวบรวม ผลการปฏิบัติงานของ

ส่วนปฏิบัติการ สรุปเป็นสถิติเปรียบเทียบ พร้อมทั้ง

วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติ 
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	 ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและ 

 เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) 

 ศปชก.ตร. มหีน้าที ่สนบัสนนุงานปราบปรามคนร้าย

ข้ามชาติ และเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้เป็นไปโดย 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับค�าสั่ง

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

 ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 คือ ชาวรัสเซียให้คนไทยปลอมแปลงเอกสาร

ประกอบการต่อวซ่ีา และทลายแก๊งโปรแกรมเมอร์ชาวจีน 

ท�าเว็บไซต์การพนนัออนไลน์ และฟอกเงนิ นอกจากน้ี ยงัมี

การจัดฝึกอบรมด้านการบรูณาการด้านข่าวให้แก่เจ้าหน้าที่

ต�ารวจทัว่ประเทศจ�านวน 65 นาย

 มหีน้าที ่บรหิารควบคมุก�ากับดแูลส่ังการเร่งรดัการสบืสวน

สอบสวนตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลการยึด 

อายดัทรพัย์สนิและการด�าเนนิคดอีาญาแก่ผูก้ระท�าผดิตามพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตามที่

กฎหมายให้อ�านาจไว้และให้มอี�านาจสัง่การให้เจ้าหน้าทีศ่นูย์ป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเข้าร่วม

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาตไิด้ตามท่ีเหน็สมควร ให้ค�าปรกึษาและเสนอแนะความเหน็

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามภารกิจของศูนย์ป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิส�านกังานต�ารวจแห่งชาติแก่ผู้บงัคบับญัชา 

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามท่ีผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตมิอบหมาย

 ผลการปฏบิตังิาน พบว่า จ�านวนรายทีส่บืสวนสอบสวน 

รวบรวมพยานหลกัฐานในคดคีวามผดิมลูฐาน เพือ่น�าไปสูก่ารยดึ

และอายดัทรพัย์สนิ จ�านวน 220 ราย มจี�านวนราย และมลูค่า

ทรพัย์สนิทีส่่งให้ส�านกังาน ปปง. ด�าเนนิการตามพระราชบัญญติั

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 จ�านวน 163 ราย 

และมมีลูค่าทรพัย์สนิประมาณ 617,047,685.02 บาท จ�านวนที่

ด�าเนินคดีตามความผิดอาญาฐานฟอกเงินมี 75 คดี และ 

มกีารด�าเนนิคดีอาญาฟอกเงนิจ�านวน 75 คดี

	 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.)

16



 ศูนย์ปฏิบัติการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) 

 ศปก.ตร. มีหน้าที่เป็นศูนย์อ�านวยการและส่ังการ  

ในการช่วยเหลือผู ้บังคับบัญชาติดตามสถานการณ์และ

ประสานงานการปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข ้องกับทุกภารกิจของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และใน

สถานการณ์ที่มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ ท้ังนี้ ศปก. 

จะเฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ทุกๆ เหตุการณ์ทั่วประเทศ 

พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเบื้องต้น เพื่อรองรับระบบ

ปฏิบติัการในทกุภารกจิ รายงานประมาณการณ์และข้อเสนอ

แนะแก่ผู ้บังคับบัญชา เป็นศูนย์อ�านวยการแก้ไขฉุกเฉิน 

ประชุมทางไกล รวมถึงประสานงานผู้เกี่ยวข้องด้วย

 ผลการปฏิบัติงาน พบว่า สามารถสนับสนุนข้อมูล

ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการในสถานการณ์

ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
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 การป้องกันเป็นอีกหนึ่งแนวทางส�าคัญที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มุ่งเน้นตระหนักถึงการบริหารจัดการ 

ที่มุ ่งแก้ไขต้นเหตุแห่งอาชญากรรม ได้ด�าเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม 

ยุทธศาสตร์ชาติ โดยบูรณาการกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข แรงงาน ศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และผู้น�าชุมชนในพื้นที่ชุมชน จ�านวน 1,483 ชุมชน เพื่อน�าผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบ�าบัดรักษาได้ จ�านวน 16,349 คน  

โดยคาดหวังผลลัพธ์ที่ว่าเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้กลับคืนสู่สังคมก็จะสามารถท�างานเพื่อหาเลี้ยงชีพพึ่งพาตนเองได้โดยสุจริต 

เป็นโครงการที่จะน�าผู้เสพท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการไปสู่การกระท�าที่เรียกว่า “ชุมชนบ�าบัด” เพื่อจะต้องคืนผู้เสพ 

กลับสู่ครอบครัวอีกครั้ง
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การฉวยโอกาสก่ออาชญากรรมในขณะ
ที่เจ้าหน้าที่กําลังมุ่งแก้ไขปัญหาโควิด
เช่น นักโทษแหกคุก คนเมาแล้วขับ

การซ้ําเติมความทุกข์ของประชาชน 
เช่น การหลอกลวงให้คนต่างด้าวต่อ
ใบอนุญาตทํางานโดยกลุ่มมิจฉาชีพ

อาชญากรรมที่เกิดจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ เช่น การจี้ ปล้น  
โดยคนว่างงาน

การฝ่าฝืนข้อกําหนดตาม พ.ร.ก. 
การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

1

3

2

4
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รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยของประชาชนและ
ความมั่นคงของราชอาณาจักร

1.3
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 พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติ ได้ร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ 

เพื่อเป็นกลไกท่ีส�าคัญในการบูรณาการการปฏิบัติงาน 

ร่วมกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ รวมทั้ง 

ตอบสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร ้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู ่ในการสนับสนุน 

การแก้ไขปัญหาของภาครฐั เพ่ือยบัยัง้การแพร่ระบาดของ 

โรค COVID-19 ในปัจจุบัน
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 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายปฏิบัติงานด้านชายแดน ครอบคลุมพ้ืนที่ 31 จังหวัด ติดชายแดน  

23 ชายฝั่งทะเล และหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ ในจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ มีการจัด และวางก�าลังตามค�าสั่งป้องกัน

ชายแดนจ�านวน 6,333 นาย ด�าเนินการควบคุมพื้นที่/ช่องทางธรรมชาติ/ภูมิประเทศส�าคัญตามแนวชายแดน มีการ

ปฏิบัติงานด้านชายแดนในหมู่บ้านเป้าหมายจ�านวน 23,283 หมู่บ้าน มีการลาดตระเวนชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ 

จ�านวน 14,488 ครั้ง และลาดตระเวนเฝ้าระวังตามฐานปฏิบัติการและจุดตรวจความมั่นคง จ�านวน 18,877 ครั้ง  

โดยพบฐานกระท�าความผิดอาชญากรรมส�าคัญ 6 ประเภท และด�าเนินการบันทึกจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางน�าส่ง

พนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อด�าเนินการตามกฎหมาย ได้แก่ 

ผลการจับกุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ฐานความผิด

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484

พ.ร.บ. อาวธุปืน เครือ่งกระสุนปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2498

พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

การโจรกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

6,496

681

431

576

69

45

ผลการจบักมุ/คดี
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ก�าลงัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการอกี 102 หมายจับ เพือ่พจิารณา

สถิติการขยายผลคดีค้างเก่าท่ีมีการเก็บพยานหลักฐาน 

ทางนิติวิทยาศาสตร์ประเภท DNA และลายนิ้วมือแฝง 

จากที่เกิดเหตุ พบว่า ไม่รู้ตัวผู้กระท�าผิดจ�านวน 307 คดี  

ขยายผลรู้ตวัผูก้ระท�าผดิจ�านวน 179 คด ีและเป็นผูต้้องหา

จ�านวน 216 คดี และสถิติการปฏิบัติการเชิงรุกบังคับใช้

กฎหมาย พบว่า วิสามัญฆาตกรรม เนื่องจากการต่อสู้ 

ขัดขวางเจ้าพนักงาน  10 ครั้ง เสียชีวิต 18 ราย และจับกุม

ตามหมายจับ 38 ราย นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ควบคุม 

และเช่ือมโยงระบบกล้องวงจรปิด และติดต้ังระบบตรวจ 

จับยานพาหนะ

 ส�าหรับผลการปฏิบัติงาน และความคืบหน้าคดี

เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า เกิดเหตุความรุนแรง

จ�านวน 148 เหตุ แยกเป็นเหตุก่อความรุนแรง 89 เหตุ  

เหตุก่อกวน 50 เหตุ เหตุปะทะ 9 เหตุ โดยมีสถิติผู้บาดเจ็บ

จากเหตุความรุนแรงจ�านวน 93 ราย แยกเป็นต�ารวจ  

28 นาย ทหาร 37 นาย ส่วนสถิติผู ้เสียชีวิตจากเหต ุ

ความรุนแรงมีจ�านวน 27 ราย แยกเป็นต�ารวจ 5 นาย  

ทหาร 11 นาย ผู้น�าท้องถ่ิน 1 ราย ผู้น�าศาสนา 1 ราย 

ประชาชน 9 ราย นอกจากนี้ มีการออกหมายจับคดี 

ความม่ันคง 158 หมายจับ จับได้แล้ว 56 หมายจับ  

23



 ในช่วงสถานการณ์ท่ีมปีระชาชนออกมาเคลือ่นไหวทางการ

เมือง เจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้รับมอบหมายในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในพื้นที่ชุมชนสาธารณะ และรักษาความปลอดภัย

บริเวณที่ชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการป้องกันปราบ

ปรามก่อความไม่สงบตามสถานการณ์ภายใต้อ�านาจหน้าที่ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

24



ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย อันเป็นประโยชน์
แห่งรัฐและประชาชน

1.4
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 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ 

ไวรัสโควิด - 19 ที่ส ่งผลกระทบต่อการปฏิบัต ิ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในทุกภาคส่วน เพื่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของเจ ้าหน้าท่ีต�ารวจ  

พลต�ารวจเอก สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ ผูบ้ญัชาการต�ารวจ

แห่งชาติ ได้แสดงความห่วงใยพ่ีน้องต�ารวจ ครอบครวั

ต�ารวจ และประชาชน ด้วยการจัดตรวจโควิด-19  

เชิงรุก ซ่ึงด�าเนินการโดยโรงพยาบาลต�ารวจ รวมถึง 

การฉีดวัคซีนให้แก่ข้าราชการต�ารวจทั่วประเทศ 

จ�านวน 215,189 นาย ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนท่ัวประเทศ บุคลากร

ทางการแพทย์ จ�านวน 2,217 ราย และประชาชน 

กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มโรค และ ผู้สูงอายุ 60 ปี  

ข้ึนไป จ�านวน 135,527 ราย รวมถึงการจัดท�า

โครงการตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับต�ารวจ และ

ครอบครัวและประชาชนใกล้เคียง โดยตรวจไปแล้ว 

77,534 ราย พบเชือ้ทัง้สิน้ 287 ราย ซ่ึงสามารถรกัษา

หายแล้วทั้งหมด รวมถึง การจัดรถต�ารวจน�าส่งผู้ป่วย

โรคติดเชื้อโควิค-19 ไปยังโรงพยาบาลอีกด้วย

นีซคัวาหดัจราก
กุรงิชเดิวคโจวรตะลแ

าหจวรตรากงรคโำทดัจรากงึถมวร
 วัรคบอรคะลแจวรำตบัก้หใกุรงิชเอื้ชเ

งยีคเ้ลกในชาชะรปะลแ

ตรวจไปแล้ว

พบเชื้อทั้งสิ้น
77,534

215,189นาย

135,527ราย

2,217ราย

ราย

ราย287

• การบรหิารจดัการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
  ของเชือ้ไวรสัโควดิ - 19
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 โรงพยาบาลต�ารวจได้ด�าเนินการจัดต้ังศูนย์พักคอย 

ณ สโมสรต�ารวจ จดัหาสถานทีก่กัตวั ณ โรงแรม พาลาสโซ่ รชัดา 

และโรงแรม เบย์บีช จอมเทียน และจัดต้ังสถานที่กักกันรูปแบบ

เฉพาะองค์กรของต�ารวจตระเวนชายแดน ควบคุมแคมป์คนงาน

ก่อสร้าง สนับสนุนการปฏิบัติการของสถานท่ีกักกันโรคแห่งรัฐ 

ซึ่งการปฏิบัติที่ผ่านมาได้รับความชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีและ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยใช้จดุแขง็ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

สนับสนุนการด�าเนินการอย่างทุ ่มเทและเสียสละ พร้อมทั้ง 

ให้การดูแลเจ้าหน้าท่ีต�ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการ

ควบคุมฝงูชน จ�านวน 716 นาย 

 นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เช้ือไวรัสโควิด - 19 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ 

ฉกุเฉนิด้านความมั่นคง หรือ ศปม.ตร. เพื่อมีมาตรการท่ีจ�าเป็น

และเหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด - 19 ร่วมกับทกุภาคส่วน 

27



 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ยังให้ความส�าคัญถึงการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ โดยได้จัดพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมอืโครงการบรจิาคเครือ่งกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมติั (AED) ร่วมกบัสภากาชาดไทย จากการท�า

กิจกรรมตามโครงการ “วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย” และกิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run 

2,000,000 km” เพื่อจัดซ้ือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สนับสนุนภารกิจของส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ จ�านวน 262 เครื่อง และได้ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล ภายใต ้

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
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ทีี่น�าสมัย

2



ดา้นบุคลากร เรียนรู้พัฒนาตนเอง 
รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคม 
ท่ีเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี สื่อสารภาษาต่างประเทศ

2.1
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 การพัฒนาบุคลากรถือ เป ็นหัว ใจส� าคัญ 

ในการขับเคลื่อนการบริหารสู่ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

โดยจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ  

HRD Blueprint มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพต�ารวจ 

ให้มสีมรรถนะในระดับสงู และได้จดัการฝึกอบรมพฒันา

ความรู้ทักษะ และยุทธวิธีให้กับต�ารวจท่ีเหมาะสมกับ 

ทกุสายงานอย่างต่อเนือ่ง ประกอบด้วย หลกัสตูรเฉพาะ

ทาง 16 หลกัสตูร หลกัสตูรก�าหนดตามคณุสมบัตเิฉพาะ

ส�าหรบัต�าแหน่ง 13 หลกัสตูร หลักสตูรเพิม่ความรูท้กัษะ 

และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน ้า ท่ีตามสายงาน  

24 หลกัสตูร โดยมตี�ารวจผู้ผ่านการอบรมแล้วรวมท้ังสิน้ 

66,728 นาย การทดสอบความรู้สายงานป้องกัน 

ปราบปราม จัดท�าคลังข้อสอบ จัดให้มีการติวข้อสอบ

ออนไลน ์  และให ้มีการทดลองทดสอบความรู  ้

ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับรองผู้ก�ากับการถึง ผบ.หมู่ 

แบบออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบันมีผู ้ เข ้าร ่วมทดสอบแล้ว 

ถึง 90,000 ครั้ง ในส่วนงานจราจรจัดท�าคลังข้อสอบ 

และจัดทดสอบความรู้ผู ้ปฏิบัติระดับรองผู้ก�ากับการ 

ถึง ผบ.หมู่จ�านวน 180,467 นาย สอบผ่านเกณฑ์  

7,709 นาย คิดเป็นร้อยละ 41.74 พร้อมกันทั่วประเทศ

ผ่านระบบออนไลน์ส่วนสายงานสอบสวนอยู่ระหว่าง 

การท�าคลงัข้อสอบ 3,000 ข้อ ท้ังนี ้เพือ่ให้ต�ารวจทกุฝ่าย 

มคีวามพร้อมท่ีจะปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างเต็มประสิทธภิาพ

HRD Blueprint

1 2 3
 ำทดัจรากนใ

HRD Blueprint

สถานภาพ
ลพงัลำก

ของ ตร.

านฒัพราก

Intellectual
Physical

Socialization
Aesthetical

Carrier
Emotional
Spiritual
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 ด้านเส้นทางการเจริญเติบโตในต�าแหน่ง  

(Career Path) ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกัน

ปราบปรามโดยผู้ที่จะเป็นหัวหน้าสถานีต�ารวจและ 

ผู้ก�ากับการสืบสวนสอบสวนจะต้องผ่านงานสอบสวน

ในทุกระดับตามจ�านวนปีและปริมาณงานท่ีก�าหนด  

ในการนี้  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได ้รับสมัคร 

เจ้าหน้าทีพ่สิจูน์หลกัฐานเพิม่เติมอกี 300 นาย

 พลต�ารวจเอก สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ ผูบ้ญัชาการ

ต�ารวจแห่งชาติ มีความห่วงใย และให้ความส�าคัญ 

ถึ งการสร ้ า งขวัญและก� าลั ง ใจให ้แก ่ บุคลากร 

ในทกุระดบั ด้วยการจดัท�าโครงการบ้านพกัต�ารวจน่าอยู่  

ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ และครอบครัวร่วมกันรักษา 

ความสะอาด พฒันาสิง่แวดล้อม และสร้างระเบยีบวนิยั

ในการอยูร่่วมกนั รวมถงึจดัหาสวสัดกิารบ้านพกัอาศยั

ข้าราชการต�ารวจเพิ่มเติมขึ้น ทั้งที่เป็นอาคารที่ท�าการ

บ้านพักอาศัยของต�ารวจ และบ้านจัดสรรคอนโด 

ให้ต�ารวจเช่าพักอาศัยในระยะยาวอย่างน้อย 30 ปี  

รวมถึงการพัฒนาท่ีดินในความครอบครอง และ 

ประสานขอใช ้ที่ ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ ์ 

จ�านวน 72 แปลง เนือ้ที ่400 ไร่เศษ และจากส�านกังาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจ�านวน 44 แปลง 

เนื้อท่ี 110 ไร่เศษ นอกจากเรื่องที่พักอาศัยของ 

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจแล้ว การเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

ของต�ารวจก็มีความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยได้จัดท�า 

ความร่วมมือกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ

ธนาคารออมสิน ซ่ึงมีต�ารวจท่ีเข ้าร ่วมโครงการ  

และแก้ไขส�าเร็จแล้วจ�านวน 2,172 นาย จากจ�านวน 

4,927 นาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.0 นอกจากนี้  

ยังส่งเสริมให้ต�ารวจมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และบริการ

สาธารณะ ด้วยการให้ธรรมทั้งจิตอาสาพัฒนา และ 

จิตอาสาภัยพิบัติตามแนวพระราชด�าริอย่างต่อเนื่อง

34



35



36



 พลต�ารวจเอก สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ ให้ความส�าคญัถงึการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร 

โดยได้ส่งข้าราชการต�ารวจเข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรนอก ตร. จ�านวน 80 หลักสตูร ซึง่ส�าเรจ็การศกึษาแล้ว 125 นาย 

และก�าลังศึกษาอยู่จ�านวน 19 นาย

 การศึกษาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส�าคัญที่ พลต�ารวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ  

ให้ความส�าคัญ โดยสมาคมแม่บ้านต�ารวจได้คดัเลอืกครอบครวัของต�ารวจเข้ารบัทนุการศกึษาเรยีนดีในระดบัอดุมศึกษา 

และสายวิชาชีพ (ทุนต่อเนื่อง) ประจ�าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือดูแล

ด้านสวสัดกิารแก่ครอบครวัของข้าราชการต�ารวจทั่วประเทศ จ�านวน 80 ทนุ ทนุละ 40,000 บาท รวม 3,200,000 บาท 

ทุนวิชาชีพ จ�านวน 7 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวม 175,000 บาท รวมมูลค่าทุนอุดมศึกษา และสายวิชาชีพ ปี 2564 

จ�านวน 3,375,000 บาท นอกจากนี้สมาคมแม่บ้านต�ารวจยังได้มอบทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ�านวน 5 ทุน 

ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,000 บาท รวมมูลค่าทุนทั้งโครงการเป็นเงิน 15,365,000 บาท
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สิ่งอุปกรณ์ อาวุธ ยานพาหนะ 
ทันสมัยได้มาตรฐาน เพียงพอ
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

2.2
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 ส่วนการพัฒนาระบบงานสายตรวจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Police 4.0 ด้วยการสร้าง mobile  

แอปพลิเคชัน ส�าหรับน�ามาใช้ในการป้องกันปราบปราม เช่น จุดตรวจตู้แดง การฝากบ้าน การตั้งจุดคัดกรอง และ 

บันทึกข้อมูลบุคคล ระบบการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จุดตรวจป้องกันอาชญากรรม และ 

Traff ic Police Checkpoint Control หรือ TPCC เพื่อลดความซ�้าซ้อนของจุดตรวจ ก�าหนดมาตรฐานของจุดตรวจ 

ให้ถูกต้องตามยุทธวิธี และน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้ตรวจสอบได้โปร่งใส และไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน
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 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุค New Normal ลดการสัมผัส แต่สามารถรักษา

ประสิทธิภาพในการท�างานได้ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบแจ้งเอกสารหาย

อเิลก็ทรอนกิส์ ระบบประจ�าวนัอเิลก็ทรอนกิส์ การเชือ่มโยงข้อมลูทางนติิวทิยาศาสตร์ การนดัหมาย

แจ้งความล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และระบบแจ้งความต่างท้องที ่ซึง่ได้ด�าเนนิการตามนโยบาย 

Big Rock ของรัฐบาล
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 ในการสร้างและพฒันาระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่

หรือ Big Data โดยน�าระบบ CRIMES/ POLIS รวบรวม

ข้อมูลสถิติคดีอาญา จราจร ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุ ข้อมูล

ท้องถิ่น สถานที่บุคคล ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ 

หน่วยในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หน่วยงาน 

ในกระบวนการยุติธรรม ศาล อัยการ ราชทัณฑ์ฯ เช่น  

หมายจบัอเิลก็ทรอนกิส์ ข้อมลูบคุคลพ้นโทษ ข้อมลูประกนั

สังคม เป็นต้น

 พัฒนาให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานให้สามารถ 

เชื่อมโยงกับระบบวิเคราะห์อาชญากรรม เพ่ือประเมิน

สถานภาพอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ ได้บันทึกภาพและ

เสยีงในการตรวจค้นจบักมุและสอบสวน โดยใช้กล้องบันทกึ

ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏรูิปกระบวนการ

ยุติธรรมของประเทศ 
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ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 1

ทะเบียนราษฎร (Linkage) 2

แรงงาน - กรมการปกครอง 3

ใบอนุญาตขับขี่รถ4

ใบอนุญาตขับขี่รถขนส่ง5

ยานพาหนะ กรมขนส่งทางบก6

สํานักงานประกันสังคม 7

สิทธิประกันสุขภาพ8

ผู้ต้องขัง/พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์9

เดินทางเข้า - ออก (สตม.)10

ที่พักคนต่างด้าว11

ใบอนุญาต ป.412

ใบสั่งจราจร 13

ข้อมูลทะเบียนประกอบธุรกิจฯ (ธปท.)14
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ให้ความส�าคัญถึง การน�าเอาเทคโนโลยีท่ีก้าวล�้าน�าสมัย และสามารถใช้งานได้จริง 

ซึ่งเป็นการน�าเอานวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลายประการ เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV  

ระยะที่ 1 ในพื้นที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาลจ�านวน 9,138 ตัว ครอบคลุมจุดเสี่ยงจ�านวน 5,606 จุด จนน�าไปสู ่

การปิดคดีอาชญากรรมบนท้องถนนได้จ�านวน 72 คดี และอยู่ระหว่างติดตั้งระยะที่ 2 อีก 8,710 ตัว ซึ่งจะครอบคลุม

จุดเสี่ยงอีกจ�านวน 5,134 จุด 

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid 19 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ด้านความมั่นคง หรือ ศปม.ตร. เพื่อมีมาตรการที่จ�าเป็นและเหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

COVID - 19 ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยการต้ังจุดตรวจเคอร์ฟิว จุดตรวจชะลอการเดินทางรอยต่อระหว่างจังหวัด  

ชุดสายตรวจร่วมและเคลื่อนที่เร็วกวาดล้างจับกุมขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองกว่า 90 ขบวนการ ต่างด้าวผู้ลักลอบ

เข้าเมือง 21,608 รายจัดท�าข้อมูลซักถามคนต่างด้าว 16,560 รายการ ท�าข้อมูลอัตลักษณ์ไบโอเมทริกซ์ 505,202 ราย 

ตดิตัง้กล้องวงจรปิดชายแดน 80,109 ตวั ระบบตรวจจบัข้อมลูยานพาหนะ License plate กว่า 1,000 จดุตามชายแดน

ทั่วประเทศ

• กล้องวงจรปิด
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 การขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety 

Zone 4.0) ในระยะแรก ได้คดัเลอืกสถานตี�ารวจน�าร่องทัว่ประเทศจ�านวน 

15 สถานี ประกอบด้วย สน.ลุมพินี, สน.ห้วยขวาง, สน.ภาษีเจริญ, 

สภ.ปากเกร็ด, สภ.เมืองสมุทรปราการ, สภ.เมืองพัทยา, สภ.เมืองระยอง, 

สภ.เมืองปราจีนบุรี, สภ.ปากช่อง, สภ.เมืองอุดรธานี, สภ.เมืองเชียงใหม่, 

สภ.เมืองพิษณุโลก, สภ.เมืองราชบุรี, สภ.เมืองภูเก็ต และ สภ.หาดใหญ่  

โดยคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์ค แหล่งเศรษฐกิจ และพื้นที่ที่ประชาชน

มีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมาสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัย และสร้าง 

ความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน ภายใต้โครงการนี้ได้ประยุกต์ใช้

นวัตกรรม AI เช่น กล้อง CCTV, โดรน, เสาสัญญาณ SOS พร้อมกับ 

จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการ CCOC และแสดงหาความร่วมมือจากภาคี 

เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง

สถานีย่อยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สน.พญาไท และสถานีย่อยโค้งดงตาล 

สภ.เมืองพัทยา 

• Smart Safety Zone 4.0
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 ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นอีกปัจจัย 

ที่ ผบ.ตร. ให้ความส�าคัญเช่นกัน โดยได้วิจัยและพัฒนาเครื่องแบบ 

สายตรวจใหม่ที่ใช้เนื้อผ้าที่มีความคงทน เบา และระบายอากาศได้ดี  

ใส่แล้วไม่ร้อนรูปแบบทันสมัยเป็นท่ียอมรับ ท�าให้เกิดความทะมัดทะแมง 

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว
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บริหารจัดการที่ดี น�าสมัย
ปรับเปลี่ยนระบบการท�างาน 
ท�างานเป็นทีม ประชาชน
มสี่วนร่วม

2.3
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะท�างาน

เฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมประสิทธิภาพ 

การท�างานของต�ารวจ โดย คณะท�างานนโยบาย 

การพัฒนางานอ� านวยการ ก� าหนดทิศทางการ 

แก้ปัญหาต่าง ๆ ในงานบริหาร และเป็นฝ่ายสนับสนุน 

ให ้งานอื่น ๆ ของ ตร. ครอบคลุม 8 ด ้าน ได ้แก ่  

1. ด้านบรหิาร 2. ด้านก�าลงัพล 3. ด้านการพฒันาก�าลังพล  

4. ด้านสวสัดกิาร 5. ด้านงบประมาณ 6. ด้านพสัดุ ครภัุณฑ์ 

7. ด้านระบบงานเทคโนโลยี และ 8. ด้านการรองรับ 

การปฏิรปูต�ารวจ คณะท�างานด้านนโยบายการพัฒนางาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ขับเคล่ือนด้าน

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานของ

ต�ารวจ เพื่อความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันสมัย  

เช่น ระบบการตัง้จุดตรวจกวดขนัวนิยัจราจร (Traff ic Police 

Checkpoint Control : TPCC) ระบบการลงทะเบียน 

คัดกรองบุคคลที่ติดเ ช้ือโควิด 19 ระบบสายตรวจ  

(Police 4.0) เป็นต้น คณะท�างานสอบสวน ขบัเคลือ่นงาน

ด้านการพฒันางานสอบสวน เช่น นดัหมายแจ้งความล่วงหน้า

ผ่านระบบออนไลน์  จัดท�าคู่มือพนักงานสอบสวน (SOPs) 

เป็นต้น คณะท�างานนโยบายการพัฒนางานป้องกัน 

ปราบปราม ขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ผู ้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม การต้ังด่านตรวจ  

จุดตรวจ จุดสกัด การจัดต้ังสถานีต�ารวจย่อย เป็นต้น  

คณะท�างานศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารงาน

จราจร ได้จัดตั้งศูนย์บริหารงานจราจร ตร. (ศจร.ตร.) เพื่อ

ก�าหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์  นโยบาย และ 

แผนงานด้านจราจร และคณะท�างานนโยบายการพัฒนา

งานสืบสวน ขับเคลื่อนการพัฒนางานสืบสวน 4 ด้าน  

ได้แก่ การพฒันาบคุลากร การพัฒนาอุปกรณ์ และเคร่ืองมอื

ในงานสืบสวน การพัฒนาบริหารจัดการงานสืบสวน และ

การพัฒนางบประมาณ และค่าใช้จ่ายในงานสืบสวน

• คณะท�างาน 6 สายงาน

48



 จัดท�าโครงการ Cyber Village น�าแอปพลิเคชัน

ด้านส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Clubhouse 

มาใช้สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจและ

ประชาชน ช่วยในการรับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ให้ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และ 

เพื่อด�าเนินการตามนโยบาย Big Rock ของรัฐบาล  

ในการสร้าง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ  

Big Data ครอบคลุมทุกหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยง 

กับระบบวิเคราะห์อาชญากรรม เพื่อประเมินสถานภาพ

อาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ ได ้บันทึกภาพและเสียง 

ในการตรวจค้นจบักมุและสอบสวน โดยใช้กล้องบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมของประเทศ

• Cyber Village
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• แจ้งความออนไลน์

    เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ยุค New Normal  

ลดการสัมผัส แต ่สามารถรักษาประสิทธิภาพ 

ในการท�างาน และการให้บริการประชาชนได้อย่าง

รวดเร็ว ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ได้พัฒนาระบบ 

แจ้งเอกสารหายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประจ�าวัน

อเิลก็ทรอนกิส์ การเชือ่มโยงข้อมลูทางนติวิิทยาศาสตร์  

การนัดหมายแจ้งความล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ 

และระบบแจ้งความต่างท้องที่ 
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• นดัหมายแจ้งความล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์
 โครงการนดัหมายแจ้งความล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เป็นโครงการทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงกัน

กบัระบบสารสนเทศสถานตี�ารวจ (CRIMES) ซึง่จะท�าให้ฐานข้อมลูของท้ัง 2 ระบบ มคีวามเชือ่มโยงกนั เพือ่ให้ฐานข้อมลู

ของระบบทัง้ 2 ไม่เกบ็ข้อมลูซ�า้ซ้อนกัน จงึมแีนวคดิให้รวมฐานข้อมลูทัง้ 2 ระบบ เป็นฐานข้อมลูเดยีวกัน ซึง่จะท�าให้ระบบ

ประจ�าวันอิเล็กทรอนิกส์ (PDAR) มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังยังสามารถลดข้ันตอนการท�างานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

อกีด้วย
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• ทนุวิจยัพฒันา

แผนงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมต�ารวจ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน
1) โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมต�ารวจเพื่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ
งบประมาณ 8,000,000 บาท
2) โครงการหน่วยบริการและจัดการผลลัพธ์ เพื่อการติดตาม 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ
งบประมาณ 3,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาความช�านาญห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบงานในระดับสากล
งบประมาณ 2,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงเพื่ออุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
งบประมาณ 3,000,000 บาท
หน่วยงานท่ีให้ทุน : ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน
Fundamental Fund: FF

งบประมาณด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั 
และนวตักรรมของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ประจ�าปี พ.ศ. 2564

1. งบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุน 
(กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม)

งบประมาณรวมทั้งหมด  43,198,000 บาท

2. ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก

งบประมาณรวมทั้งหมด 177,123,871 บาท

1. โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
หน่วยงานที่ให้ทุน : กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(กสทช.)
งบประมาณ 122,109,191 บาท
2. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัลใน 
คดีละเมิดทางเพศต่อเด็ก ทางอินเทอร์เน็ต
หน่วยงานทีใ่ห้ทนุ : ส�านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ (สดช.)
งบประมาณ 14,100,000 บาท
3. โครงการระบบวเิคราะห์ข้อมลูผลกระทบต่อผูบ้รโิภคด้านเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่ให้ทุน : กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(กสทช.)
งบประมาณ 39,832,200 บาท
4. โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการต�ารวจในการด�าเนินการ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่ให้ทุน : ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
งบประมาณ 1,082,480 บาท

1) โครงการสมาร์ท เซฟตี้โซน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน
หน่วยงานที่ให้ทุน : ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ 24,280,000 บาท
2) โครงการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและสังคม การป้องกัน
ตนเองทางเพศและสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่น
หน่วยงานที่ให้ทุน : ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ 1,640,000 บาท
3) โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้สะเต็มนิติวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน
หน่วยงานที่ให้ทุน : ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
งบประมาณ 1,278,000 บาท

ทุนสนับสนุนงานเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Funds: SF
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ในระดับ
มาตรฐานสากล

3



คู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกสายงาน

3.1
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้จัดท�าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ Standard Operating 

Procedures (SOPs) ในทุกสายงาน เช่น สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สืบสวน สอบสวน 

และจราจร ทั้งรูปแบบหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและดูคลิปวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี ได้ก�าหนด

ให้ใช้ username และ password เดยีวกนักบัทีใ่ช้ส�าหรบัการทดสอบเพือ่ระบตุวัตนของผูท่ี้จะสามารถ

เข้าไปดูและดาวน์โหลดข้อมูลได้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติต่อไป

 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งข้อกฎหมาย วิธีการปฏิบัติ ยุทธวิธี ถ่ายทอด

ความรู้จากผู้ประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติหน้าที่ และมีการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เพื่อให้ประชาชน

เชื่อมั่นศรัทธา

4



ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส 
ได้มาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับบรบิทของกฎหมายและสงัคมไทย

4.1
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้จัดท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนิน

งานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ (ITA : Integrity and Transparency Assessment) โดยเริ่มจากสถานี

ต�ารวจนครบาลทัง้ 88 สถาน ีซึง่ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวม 86.96 คะแนน หรือระดับ A มีรายละเอียด ดังนี้

ผลคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

จ�านวน 5 ตัวชี้วัด 

➊

ตวัชีว้ดั

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�านาจ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

87.69

76.48

80.68

78.30

79.50

87.23

77.25

83.72

79.92

81.95

86.92

74.54

81.44

78.62

78.24

ผลคะแนน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

•  เพ่ือให้เป็นองค์กรทีป่ฏิบตังิานด้วยความรบัผิดชอบ 

   ซือ่สตัย์ สจุริต เป็นธรรม และโปร่งใส
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ผลคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

จ�านวน 2 ตัวชี้วัด

➌

ตวัชีว้ดั

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

100.00

100.00

83.06

93.75

96.00

100

ผลคะแนน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

จ�านวน 3 ตัวชี้วัด

➋

ตวัชีว้ดั

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�าเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท�างาน

81.21

76.19

74.84

80.24

81.21

78.40

80.96

79.67

77.09

ผลคะแนน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 นอกจากนี้ ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบังคับการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดชุดปฏิบัติการท�าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนติดตามผู้มีพฤติการณ์เข้าข่าย 

การกระท�าผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐท่ัวประเทศ พร้อมท้ังพัฒนาระบบร้องเรียนร้อง

ทกุข์ออนไลน์ หรอื JCOMs เพือ่ให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้รับความสะดวกและติดตามผลการด�าเนนิการได้

อย่างต่อเนื่อง 

 ส�าหรับการด�าเนินการทางวินัยข้าราชการต�ารวจ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ�านวน 

รวมทั้งสิ้น 2,053 นาย จ�าแนกเป็น ภาคทัณฑ์ 676 นาย ทัณฑกรรม 5 นาย กักยาม 476 นาย  

กักขัง 607 นาย ตัดเงินเดือน 6 นาย ปลดออก 76 นาย และไล่ออก 207 นาย

 กล่าวโดยสรุปแล้วการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมามีผลงานความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ในหลายกรณี 

อันเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กรรวมถึงพันธมิตรเครือข่ายจากภายนอก 

องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนจ�านวนมาก จนน�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่  

พลต�ารวจเอก สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ ผู้บญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิไดม้อบนโยบายไว ้เมื่อวนัที ่2 ตลุาคม 2563 

ณ สโมสรต�ารวจ ว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่น�าสมัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน 

เชื่อมั่นศรัทธา
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มกีารสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
กับประชาชน ด้วยอัธยาศัยไมตรี  
อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
ให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน 
โดยค�านึงถึงความพอใจ ควบคู่
กับผลงาน

4.2
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 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ตระหนักและเล็งเห็น 

ถึงความส�าคัญของการส ่งเสริมให ้ประชาชนเข ้ามา 

มีส่วนร่วมในกิจการต�ารวจ จึงก�าหนดให้สถานีต�ารวจ  

จ�านวน 1,484 สถานีทั่วประเทศ ด�าเนินกิจกรรมชุมชน

สมัพนัธ์ตามหลกัชุมชนเข้มแขง็ 7 ขัน้ตอนในพืน้ทีห่มูบ้่าน/

ชุมชน จ�านวน 7,417  หมูบ้่าน/ชมุชน โดยได้เข้าปฏบิติังาน

จ�านวน 31,768 ครัง้ นอกจากนี ้ ยงัได้จดัสรรงบประมาณ 

ให้กับสถานีต�ารวจที่มีสถิติคดีอาญาเก่ียวกับทรัพย์สูง  

จ�านวน 486 สถาน ีเพือ่น�าอาสาสมัครต�ารวจบ้าน สถานีละ 

10 นาย เข้าร่วมปฏบิตังิานในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในพื้นที่ จากการรวบรวมผลการปฏิบัติของอาสาสมัคร

ต�ารวจบ้าน พบว่า ภาพรวมของการปฏิบัติงาน สามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยได้เป็นผูช่้วยเหลอื

เจ้าพนักงานต�ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย  

จ�านวน 15,326 ครั้ง เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต�ารวจ 

ในด้านบริการและอ�านวยความสะดวกด้านการจราจร 

จ�านวน 14,651 คร้ัง ได้ร่วมกับเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการตัง้ 

จดุตรวจจดุสกดัในพืน้ที ่จ�านวน 8,766  ครัง้ และอืน่ ๆ  ตาม

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาสาสมัครต�ารวจบ้าน 

จ�านวน 10,145  คร้ัง

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยมอบหมาย 

ให้สถานีต�ารวจท่ัวประเทศมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตาม 

หลักชุมชนเข้มแข็ง 7 ขั้นตอน โดยมีชุมชนเป้าหมาย 

สถานลีะ 5 หมูบ้่าน รวมทัง้ส้ินจ�านวน 7,417 หมูบ้่าน

 ส�าหรับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม 

การบริหารงานต�ารวจ (กต.ตร.) เป็นอีกปัจจัยที่ช่วย 

เสริมสร ้างความสัมพันธ ์ที่ดี  และความเข ้มแข็งของ 

ภาคเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน พร้อมทั้ง

ตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจให้มปีระสิทธภิาพ 

ตรงตามความต้องการของประชาชนตามแนวทาง “การยดึ

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 
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 นอกจากนี้ ยังมีโครงการสถานีโทรทัศน์

ดาวเทียมของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หรือ 

Police TV เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ

ของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจ

อย่างทันต ่อสถานการณ์ และท่ัวถึงโดยได ้

ผลติรายการโทรทศัน์ขึน้มาใหม่ จ�านวน 9 รายได้ 

และรายการโทรทัศน์ท่ีออกซ�า้ จ�านวน 13 รายการ 

โดยสามารถรบัชมผ่านกล่องรบัสัญญาณดาวเทียม 

(กล่อง PSI ช่อง 203 และ กล่อง GMM-Z  

ช่อง 140) และทางเว็บไซต์ www.policetv.tv   
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ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความยุติธรรมทางอาญา 
และการให้บริการ

4.3
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 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ได้เร่ง

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของต�ารวจให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประชาชน และก้าวทันกับสถานการณ์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้จัดท�า โครงการประเมิน 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต�ารวจ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านตัวชี้วัดเร่ือง 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และความเชื่อมั่นของ 

World Internal Security and Police Index (WISPI)  

ทีใ่ช้วดัประสทิธภิาพต�ารวจ และพระราชบญัญตักิารจัดท�า

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดให้ต�ารวจ น�าค่า 

เป้าหมาย และตัวช้ีวัดดังกล่าวมาใช้วัดประสิทธิภาพ 

ต�ารวจไว้เช่นกัน ส�าหรับการวัดความพึงพอใจนั้น สามารถ 

สะท้อนให้เห็นคุณภาพการท�างาน และการมีจิตใจ 

ในการให้บริการของต�ารวจบนโรงพัก โดยยึดหลักระเบียบ

วิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด ได้ก�าหนดจ�านวนกลุ ่มตัวอย่าง 

ในพื้นที่สถานีละ 150 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป  

จ�านวน 60 คน ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีต�ารวจ

และนอกสถานีต�ารวจ จ�านวน 30 คน ประชาชนในฐานะ

ผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

ในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน จ�านวน 20 คน 

ประชาชนท่ีได้รับบริการระงับเหตุของสายตรวจ จ�านวน 

10 คน พนักงานสอบสวน จ�านวน 5 คน ข้าราชการต�ารวจ

ที่ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ จ�านวน 5 คน และประชาชน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จ�านวน 20 คน
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 ผลการศกึษาโดยสรปุภาพรวมของความพงึพอใจ พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตังิาน

ด้านต่าง ๆ จากคะแนนเต็ม 10 ได้แก่ ชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (7.70) การตั้งจุดตรวจ (7.92) 

การมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต�ารวจ (7.63) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต�ารวจ ของประชาชน และภาคี

เครือข่าย (7.69) การให้บริการ และระงับเหตุของสายตรวจ (8.13) ความเชื่อมั่นในการอ�านวยความยุติธรรมทางอาญา 

(8.18) 

 ส่วนระดับความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต�ารวจอยู่ที่ระดับ 

พึงพอใจ ได้แก่ การให้บริการบนสถานี (Front office) และนอกสถานีต�ารวจ (จราจร, จิตอาสาพัฒนา, สายตรวจ)  

(7.62) ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนและประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานและ 

งานทะเบียนประวัติ (8.46) และข้าราชการต�ารวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน (8.04)

 ที่น่าสนใจ คือ ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมท่ีร้อยละ 38.23 กล่าวคือ ประชาชนรู้สึกหวาดกลัว 

ภัยอาชญากรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สภาพเศรษฐกิจที่ย�่าแย่ และการรับรู้ข่าวสารความรุนแรงของ

ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ระดับคะแนนความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ในภาพรวม 

ยังอยู่ในเกณฑ์ผ่าน ตามตัวชี้วัดของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ไม่เกินร้อยละ 40)

 เมื่อสอบถามถึงระดับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)  

ต่อการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ พบว่า ประชาชน (ผู้เสยีหาย) ส่วนใหญ่รูสึ้กเชือ่มัน่ต่อการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจ (7.18)
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สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใด
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคุณค่า
ทางสงัคมท่ีดีงาม ได้รับการยอมรบั 
ในระดับมาตรฐานสากล

4.4
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•  โครงการต�ารวจจราจรพระราชด�าริ
 ด้วยพระมหากรุณาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ  

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทีท่รงห่วงใยพสกนกิรทีไ่ด้รบั

ความเดอืดร้อนจากปัญหาการจราจรในเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล จึงได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ 

เพื่อน�าไปด�าเนินการบรรเทาปัญหาการจราจรดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง “โครงการต�ารวจจราจรพระราชด�าริ” ขึ้น  

ซึ่งในปัจจุบันโครงการนี้ข้ึนตรงกับกองบังคับการต�ารวจจราจร (บก.จร.) ภายใต้ชื่อ กก.6 (ปฏิบัติการพิเศษจราจร)  

บก.จร. โดยมีอัตราก�าลังพล 347 นาย

 ในการนี้พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติในโครงการนี้ 5 ประการ ดังนี้

	 ➊	แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร และมีมารยาท

	 ➋	ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาจุดที่รถติด เสมือน “รถน�าขบวน” โดยรถจักรยานยนต์

จะเข้าไปแก้ไขปัญหาท�าให้ขบวนรถเคลื่อนที่ไปได้

	 ➌	ใช้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรบนถนน ให้รถเคลื่อนตัวไปได้ตามความเหมาะสม

	 ➍	ถนนที่เป็น “คอขวด” ให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ไขให้เคลื่อนตัวได้เสมือนเทน�้าออกจากขวด

	 ➎ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจราจร

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา ต�ารวจจราจรโครงการพระราชด�ารปิฏบิติัหน้าทีแ่ละท�าการช่วยเหลอื 

ทัง้ท�าคลอดและน�าหญงิใกล้คลอดส่งโรงพยาบาล 62 ครัง้ น�าผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาล 354 ครัง้ การช่วยเหลือ

อุบัติเหตุจราจร 187 ครั้ง รวมถึงการช่วยรถที่จอดเสียกว่า 459 คร้ัง ปลดเบรกล็อค 49 ครั้ง และอื่นๆ 101 ครั้ง  

รวมทั้งสิ้น 1,212 ครั้ง 
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 หนงัสือรายงานผลการปฏิบตังิาน 1 ปี ของ พลต�ารวจเอก สวัุฒน์ แจ้งยอดสขุ 

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ได้น�าเสนอผลงานที่โดดเด่น

ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่ได้มอบหมายไว้ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

โดยได้มุ ่งเน้นการสร้างองค์กรต�ารวจให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่น�าสมัย 

ในระดบัมาตรฐานสากล เพือ่ให้ประชาชนเช่ือมัน่ศรทัธา อาท ิการตดิตัง้กล้องวงจรปิด

ในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร การพัฒนาระบบแจ้งความออนไลน์ โครงการ 

สมาร์ทเซฟตีโ้ซน 4.0 เปล่ียนพ้ืนท่ีเปล่ียวให้เป็นพ้ืนทีป่ลอดภยั การแก้ปัญหายาเสพติด

ด้วยโครงการชุมชนยั่งยืน เป็นต้น โดยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ จะได้สานต่อ

โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
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คณะผู้จัดทําหนังสือ

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย    รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ   

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล    ที่ปรึกษา (สบ 9) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ    

พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์   ผู้บัญชาการส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ    

พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช   ผู้บัญชาการส�านักงานก�าลังพล     

พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต   ผู้บัญชาการส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง    

พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน   ผู้บัญชาการส�านักงานงบประมาณและการเงิน  

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์    ผู้บัญชาการส�านักงานกฎหมายและคดี 

พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย   รองผู้บัญชาการส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

พล.ต.ต.เสนิต ส�าราญส�ารวจกิจ   รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล     

พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม   ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ   

พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง   เลขานุการต�ารวจแห่งชาติ (สบ 6) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ   

พล.ต.ต.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์  ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์     

พล.ต.ต.ม.ล.สันธิกร วรวรรณ   ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม   

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา   ผู้บังคับการกองสารนิเทศ      

พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค    รองผู้บัญชาการส�านักงานยุทธศาสตร์ต�ารวจ    

พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป   ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรเมืองพิจิตร    

พ.ต.อ.พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์   ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรศิลาลาด    

ว่าที่ พ.ต.อ.เจษฎา บุรินทร์สุชาติ   ผู้ก�ากับการฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองบังคับการอ�านวยการ  

     กองบัญชาการต�ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

พ.ต.ท.ปิยะพันธุ์ วนอุกฤษฏ์   รองผู้ก�ากับการสอบสวน กองก�ากับการ 4     

     กองบังคับการต�ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5  

พ.ต.ต.ศิวะอิศ วรรณแก้วราช   สารวัตรกองก�ากับการ 2 กองบังคับการปราบปราม   

     การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ต.ต.วศิน เอกเมธา    สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ารวจนครบาลพลับพลาไชย 2 

พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร   สารวัตรกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย
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