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ค�ำกล่าวของ พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ในวันแถลงนโยบาย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สโมสรต�ำรวจ
เรียนท่านรองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ท่านผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ท่านผูบ้ งั คับการ เพือ่ นข้าราชการ
ต�ำรวจ ที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในโอกาสการแถลงนโยบาย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่มีปีละครั้ง
ในการได้พบปะและพูดคุยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรต�ำรวจถือเป็นองค์กรใหญ่ทมี่ บี คุ ลากรกว่า 230,000 คน
วันนีเ้ ป็นวันทีส่ องทีผ่ มได้มารับต�ำแหน่งในฐานะผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ สร้างส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่น�ำสมัยในระดับมาตรฐานสากล ให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ผมได้มอบหมาย
หน้ า ที่ ต ่ า ง ๆ ตามสายงานแล้ ว ดั ง นี้ พลตํ า รวจเอก สุ ช าติ ธี ร ะสวั ส ดิ์ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานสื บ สวนสอบสวน
พลตํารวจเอก มนู เมฆหมอก รับผิดชอบด้านงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พลตํารวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานจเรตํ า รวจ พลตํ า รวจเอก ชนสิ ษ ฎ์ วั ฒ นวรางกู ร รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานกฎหมายและคดี
พลตํารวจเอก ปิยะ อุทาโย รับผิดชอบด้านงานบริหาร พลตํารวจเอก ด�ำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รับผิดชอบด้านงาน
ความมั่นคงและกิจการพิเศษ และผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้แบ่งไปตามสายงาน ซึ่งรองผู้บัญชาการต�ำรวจ
แห่งชาติแต่ละท่านได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว
เริม่ จากเรือ่ งของการบังคับใช้กฎหมาย ภารกิจแรกทีส่ ำ� คัญของเรา คือ การพิทกั ษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ เพราะเราเป็นข้าราชการภายใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ข้าราชการต�ำรวจทุกท่านจะต้องร�ำลึกในจิตใจตลอดเวลา การรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ ต้องยึดมั่น และมุ่งมั่นที่จะรักษาความมั่นคงของสถาบัน เพราะเป็นสิ่งที่ดูแลปกป้อง
ความเป็นชาติของเรา รวมถึงเครื่องแต่งกายต้องดูให้ดี ให้เรียบร้อย ส่วนงานป้องกันปราบปรามการกระท�ำผิดหรือ
ความยุตธิ รรม และความเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน ความมัน่ คงของรัฐ และการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้
รับมอบหมาย ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญเช่นกัน
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วิสยั ทัศน์ของผมจะเน้นอยู่ 3 เรือ่ ง คือ เรือ่ งคน เรือ่ งของ และเรือ่ งกระบวนการบริหารจัดการ ท�ำให้เป็นมาตรฐาน
สากล เพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท�ำงานควรมีหลักการ ไม่ว่าจะเป็นงานปราบปราม
งานสืบสวน สอบสวน จราจร อ�ำนวยการ กิจการพิเศษ งานด้าน IT งานบริหาร จะต้องมีคณะท�ำงานในการขับเคลื่อน
เรื่องพวกนี้อย่างเป็นระบบ ผมอยากเห็นภาพส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ อีก 5 ปี ข้างหน้า ว่าจะเป็นอย่างไร ต้องได้
ความร่วมมือกับพวกเราทุกคน เพราะฉะนั้นกรรมการที่จะมาดูแลมาขับเคลื่อนงานแต่ละสาย จะต้องคัดเลือกจากคน
ในแต่ละสายงานขึ้นมาท�ำ และถ่ายทอดกันไปเรื่อย ๆ ยกตัวอย่างเช่น งานป้องกัน พลตํารวจเอก มนู เมฆหมอก ดูแล
จัดการแต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ได้ ไม่มใี ครท�ำได้ ต้องช่วยกันท�ำ ต�ำรวจต้องการจะเปลีย่ นแปลงก็ตอ้ งช่วยกัน เราจะคัดเลือกคน
ที่มีแนวคิดที่ดี มีตัวอย่างในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านในระดับชั้นต่าง ๆ มีนายต�ำรวจในทุกระดับชั้นที่มีความสามารถ
มาช่วยกันท�ำงาน
นอกจากนี้ ผมอยากเห็นเครื่องแบบต�ำรวจชั้นประทวน ที่เหมาะสมกับสภาพการท�ำงานในปัจจุบัน ทุกวันนี้
ต�ำรวจชั้นประทวน ได้เรียนหนังสือเหมือนนายต�ำรวจกี่ % ใน 1 ปี มีการจัดฝึกอบรมกี่ครั้ง ผมอยากเห็นต�ำรวจจราจร
สอบความรู้ ปีละอย่างน้อย 1-2 ครัง้ ปัจจุบนั เราปล่อยสายตรวจไปเผชิญปัญหา แต่กลับไม่ดแู ลกัน พอท�ำไรผิดพลาดมา
เราก็ลงโทษเขา แต่เราไม่เคยสอนเขาว่าเหตุแบบนี้ควรจัดการอย่างไร
ส่วนแผนเผชิญเหตุก็มีความจ�ำเป็น เช่น ต�ำรวจตั้งด่าน มีคนมาซักถามข้อกฎหมายก็ตอบไม่ได้ เรื่องแบบนี้
ไม่ควรปล่อยผ่านต้องแก้ปัญหาให้กับลูกน้อง โลกสมัยนี้ เป็นโลกแห่งเทคโนโลยี ดังนั้น ต้องหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการท�ำงาน ให้สามารถใช้ได้จริง และลดภาระการท�ำงานได้ ในอนาคต ต�ำรวจสายตรวจควรใช้แท็บเล็ต
ไปตรวจชุมชน ใช้บัตรประชาชนเสียบกับตัวเครื่องแล้วสามารถบันทึกรายการบัตรประชาชนได้เลย ซึ่งเอาไปใช้ร่วมกับ
ระบบ CRIMES ได้ เพราะทุกวันนี้ เราไม่รู้เลยว่า ในแต่ละวันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ต้องไปเก็บมาจากศูนย์ 191
ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร
นอกจากนี้ ผมจะพยายามท�ำทุกอย่างให้ข้าราชการต�ำรวจรู้สึกมีความภูมิใจในต�ำแหน่งหน้าที่ เราต้องดูแล
ซึ่งกันและกันให้ดี ถ้าเราไม่ดูแลกันเองไม่มีใครมาดูแลเรา ต�ำรวจท�ำงานสมัยนี้ต้องไม่โดดเดี่ยว ต้องท�ำงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เช่น การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต�ำรวจต้องท�ำงานร่วมกับมูลนิธิ สถานพยาบาล ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้
ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างระบบที่ประชาชนสามารถสื่อสาร ร้องทุกข์ เสนอแนะ กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ตลอดเวลา
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการควบคุมคุณภาพการท�ำงานของต�ำรวจ
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การฝึกฝนต�ำรวจต้องให้ความส�ำคัญกับการปรับทัศนคติ มุมมอง (Mindset) และการสือ่ สาร (Communication)
ถึงแม้การเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีความเด็ดขาด แต่การสื่อสาร ประสานงานกับประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ
ต้องมีศิลปะในการสื่อสาร รวมถึง การฝึกฝนงานการท�ำงานอย่างบูรณาการ การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และการบริหาร
จัดการทรัพยากรทีม่ อี ย่างจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริหารจัดสรรทรัพยากร สร้างความพร้อม
ส�ำหรับรุน่ ต่อไป เป็นอีกอย่างทีท่ กุ ท่านควรให้ความส�ำคัญ ซึง่ จะท�ำให้การท�ำงานมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนือ่ ง เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
สิ่งที่ผมอยากแก้ไขก็มีอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ลดจ�ำนวนการช่วยราชการ ซึ่งควรจัดสรรคนตามต�ำแหน่งที่
เหมาะสม ปรับรูปแบบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดซึ่งควรด�ำเนินการอย่างโปร่งใส มีขั้นตอน และแจ้งสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนที่พึงมีเมื่อโดนตรวจ
อีกหนึ่งค�ำถาม และความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยู่ในใจผมเสมอมา คือ “มีซอยไหนสักซอยไหม ที่ผู้หญิงสามารถ
เดินจากปากซอยเข้าบ้านได้ตอนสามสี่ทุ่มหรือหลังจากนั้น โดยไม่รู้สึกกลัวอะไร” ซึ่งผมตั้งใจว่าจะต้องท�ำให้
เกิดขึ้นให้ได้ โดยเริ่มจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่จุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนกว่า 5,000 ตัว พร้อมทั้ง
ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง และเครือข่ายมือถือ เพื่อขอรับการสนับสนุน
เรื่องของการสอบสวน ต้องออกแบบระบบการรับแจ้งความใหม่ จัดหาผู้ช่วยพนักงานสอบสวนที่เพียงพอ
การอ�ำนวยความยุติธรรมต้องรวดเร็ว เป็นไปตามหลักกฎหมาย โปร่งใส เพิ่มก�ำลังสายตรวจ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ต�ำรวจชั้นผู้น้อย จัดสรรทรัพยากรใหม่ให้เหมาะสม ฝึกอบรมต�ำรวจชั้นผู้น้อย สร้างภาวะผู้น�ำ ปรับทัศนคติ
ก็ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนรับบรรจุเข้ามา และสร้างค่านิยมใหม่ให้แก่ข้าราชการต�ำรวจ
ส�ำหรับการจัดการเรือ่ งการพนัน ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีนนั้ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้หมดไปได้ยาก แต่ตอ้ งด�ำเนิน
การให้ลดลงให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ตู้ม้า บ่อนการพนันขนาดใหญ่ การพนันออนไลน์ ผมให้เป็นนโยบายว่าท่าน
สามารถด�ำเนินการได้เลยหากพบการกระท�ำผิด
ชีวติ ราชการของผมจนถึงวันนีผ้ า่ นมา 37 ปี แล้ว ผ่านการด�ำรงต�ำแหน่งมาทุกระดับ ตัง้ แต่รองสารวัตร สารวัตร
รองผู้ก�ำกับ ผู้ก�ำกับ รองผู้การ ผู้การ รองผู้บัญชาการ ยกเว้นต�ำแหน่งเดียวคือ ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล ชีวิตผมไม่ได้
ราบรื่น ตอนเด็ก ๆ เคยถูกลงโทษมาแล้วแต่ไม่เคยเสียใจ เพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้กลับมาคุ้มค่ามากกว่า ชีวิตผมเรียนรู้อะไร
หลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเป็นรองสารวัตร สิ่งที่เรียนรู้ข้อแรก คือ นักเรียนจบมาใหม่ ต้องหาสถานที่ท�ำงาน
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ที่มีแบบอย่าง และพี่เลี้ยงที่ดี ผมโชคดีที่ผมล้มเหลวหลายเรื่องในชีวิต ครูที่ดีที่สุดในชีวิตผม คือ ความผิดพลาด
ผมเรียนรูเ้ สมอว่า การให้โอกาสถือเป็นรางวัลทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากทีส่ ดุ ดังนัน้ ท่านต้องสร้างโอกาสให้กบั ทุกคน มีพระบรมราโชวาท
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ไว้ว่า “ท่านต้องสร้างโอกาสให้กับลูกน้อง คนเราไม่ได้มีโอกาสเท่ากัน”
ผมเองก็เป็นพนักงานสอบสวนที่มีส�ำนวนค้างเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานคร แต่สิ่งที่ผมท�ำ ผมไปสนใจกับ
งานไล่จับโจรผู้ร้าย มีคดีเล็ก ๆ ที่ผมไปจับขยายผล ถึงแม้จะเสี่ยง แต่ผมคิดว่าความสุขเล็ก ๆ ของความส�ำเร็จ
ในเรื่องที่ไม่มีใครจ�ำแต่ตัวเราจ�ำ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องต�ำแหน่งแห่งที่ ผมจึงอยากจะให้เด็กรุ่นหลังมีโอกาส ผมอยากเห็น
คนรุ ่ น ใหม่ มี แ บบอย่ า งที่ ดี ที่ อ ยากเดิ น รอยตาม เราต้ อ งมี ร ะบบการสื บ ทอด (Successor) มองหั น หลั ง กลั บ ไป
ใครที่จะรับไม้ต่อจากเรา ต�ำรวจต้องมีทิศทาง ความมุ่งมั่นตั้งใจ เช่น วันนี้ถ้าต�ำรวจจราจรที่แยกราชประสงค์
หายไปหนึ่งคนแค่ 15-20 นาที ชาวบ้านก็ว่าแล้ว แต่ถ้าผมหายไป 3 เดือน ผมไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะรู้มั้ย ซึ่งทุกต�ำแหน่ง
มีความส�ำคัญของตนเอง ต�ำแหน่งระดับบริหารต้องท�ำงานบริหาร ต�ำแหน่งปฏิบัติต้องท�ำงานปฏิบัติ ให้ต�ำรวจทุกนาย
ท�ำงานร่วมกัน มีประสบการณ์ ความทรงจ�ำดี ๆ ร่วมกัน
ผมเป็นแค่ต�ำรวจคนหนึ่งที่ท�ำหน้าที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ มีเวลาสั้น ๆ แค่ 2 ปี ผมจะท�ำอะไรไม่ได้เลย
ถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน ผมมีหน้าที่ “รับฟัง” ถ้าทุกท่านไม่ร่วมมือกับผม ผมสั่งใครไปก็คงจะไม่มีประโยชน์ ผมจะหาคนมา
ให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำงาน เราจะให้โอกาสกับทุกคนในการท�ำงาน เราจะสร้างตัวแบบที่ดีให้กับรุ่นน้อง เราจะถ่ายทอด
สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งให้ ต� ำ รวจรุ ่ น หลั ง ผมอยากให้ พ วกเรามี ค วามสุ ข กั บ การประสบความส� ำ เร็ จ ในการท� ำ งานมากกว่ า
การได้รับต�ำแหน่ง ซึ่งมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิต
สุดท้ายนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านดูแลผู้ใต้บังคับ
บัญชา ดูแลเพือ่ นร่วมงาน แม้วา่ จะอยูค่ นละสายงานก็ตาม
เพราะท่ า นต้ อ งท� ำ งานเป็ น ที ม ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาท่ า น
อย่าให้เขาไปเผชิญเหตุโดยล�ำพัง อย่าให้เขาโดดเดี่ยว
ท่ า นต้ อ งช่ ว ยแก้ ป ั ญ หา ท่ า นเปิ ด โอกาสให้ ค นท� ำ งาน
ท่านต้องสร้างคนที่เดินตามหลังท่านมา และมีดีเอ็นเอ
แบบเดี ย วกั บ ท่ า น เพื่ อ ถ่ า ยทอดสิ่ ง ที่ ดี ไ ปสู ่ รุ ่ น หลั ง
มันไม่สำ� คัญว่าท่านจะน�ำคนได้จำ� นวนเท่าไหร่ แต่มนั ส�ำคัญ
ว่ามีผู้น�ำเท่าไหร่ที่ท่านได้สร้างขึ้นมา ท่านต้องสร้างคน
คนจะแก้ปัญหาให้ท่านได้ทุกเรื่อง ระบบจะดีไม่ดี ถ้าคนดี
ทุกอย่างไปได้ ก็ขอให้มีความสุขกับท�ำงาน หวังว่าจะได้
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั บ พวกเราทุ ก คนเดิ น หน้ า ต่ อ ไป
ถ้ า เราท� ำ ได้ สั ง คมในอนาคตดี ขึ้ น แล้ ว สิ่ ง ที่ มั น เกิ ด ขึ้ น
มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเลย นอกจากตัวเราลูกหลาน
เราทั้งนั้นครับ ขอบคุณครับ
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บทสรุปผู้บริหาร
หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ของ พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามวิสยั ทัศน์ และนโยบายทีไ่ ด้กล่าวไว้เมือ่ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในการเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายทีน่ ำ� สมัย
ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาข้าราชการต�ำรวจใน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มงุ่ มัน่ ปฏิบตั งิ านด้วยความเสียสละ ด้วยการน�ำของ ผบ.ตร. มีผลลัพธ์ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติ ตลอดจนจัดก�ำลังข้าราชการต�ำรวจ
ทั้งข้าราชการต�ำรวจในพื้นที่ ข้าราชการต�ำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) และกองก�ำลัง
จิตอาสาถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรรวมทั้งให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนทีเ่ ฝ้ารับเสด็จซึง่ เป็นไปตามพระราชประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้ตำ� รวจมีจติ ใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และบริการสาธารณะด้วยการให้ธรรมทั้งจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาภัยพิบัติตามแนวพระราชด�ำริ
อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารสู่ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาได้จัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือ HRD Blueprint มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพต�ำรวจ
ให้มสี มรรถนะในระดับสูงการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรูท้ กั ษะและยุทธวิธใี ห้กบั ต�ำรวจอย่างต่อเนือ่ งเหมาะสมกับทุกสายงาน
มีการทดสอบความรู้ จัดท�ำคลังข้อสอบ จัดให้มีการติวข้อสอบออนไลน์ และเพื่อให้ต�ำรวจทุกฝ่ายมีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการจัดท�ำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ Standard Operating
Procedures (SOPs) สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สืบสวน สอบสวน และจราจรทั้งรูปแบบหนังสือ
และ E-Book ส�ำหรับการสร้างขวัญ และก�ำลังใจให้แก่บุคลากร ผบ.ตร. ได้จัดท�ำโครงการแก้ปัญหาหนี้สินโดยร่วมกับ
สถาบันการเงิน และโครงการสวัสดิการบ้านพักอาศัยข้าราชการต�ำรวจ
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์อาชญากรรมพิเศษทั้ง 18 ศูนย์ ตามอ�ำนาจหน้าที่ให้เหมาะสม
เพื่อรองรับอาชญากรรมยุคใหม่ในปัจจุบันที่มีรูปแบบของอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย 18 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.)
2. ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.)
3. ศูนย์ปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิง (ศปนม.ตร.)
4. ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ศปจร.ตร.)
5. ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายส�ำคัญ (ศปอร.ตร)
6. ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท�ำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.ตร.)
7. ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.)
8. ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.)
9. ศูนย์อ�ำนวยการตรวจสอบและติดตามข้อมูลคดีเกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจ�ำน�ำข้าวฯ (ศอตข.ตร.)
10. ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)
11. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.)
12. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง (ศปข.ตร.)
13. ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.)
14. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.)
15. ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน�้ำ (ศปสน.ตร.)
16. ศูนย์ปราบปรามคนร้าย ข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.)
17. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.)
18. ศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)
นอกจากนี้ ผบ.ตร. ได้น�ำเอาเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำน�ำสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมเชิงรุก เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่จุดเสี่ยง การพัฒนาระบบงานสายตรวจโดยใช้
แอปพลิเคชัน Police 4.0 ส�ำหรับ จุดตรวจตู้แดง การฝากบ้าน การตั้งจุดคัดกรอง
และบันทึกข้อมูลบุคคล จัดท�ำระบบการตัง้ จุดกวดขันวินยั จราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
จุดตรวจป้องกันอาชญากรรม และด่านมั่นคง (Traffic Police Checkpoint Control :
TPCC) จัดท�ำโครงการ Cyber Village พัฒนาระบบแจ้งเอกสาร
หายทางอิเล็กทรอนิกส์ การเชือ่ มโยงข้อมูลทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
การนั ด หมายแจ้ ง ความล่ ว งหน้ า ผ่ า นระบบออนไลน์ และ
ระบบแจ้งความต่างท้องที่ตามนโยบาย Big Rock ของรัฐบาล
ระบบรายงานประจ�ำวันอิเล็กทรอนิกส์ สร้างและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
สามารถเชื่อมโยงกับระบบวิเคราะห์อาชญากรรม
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นอกจากนี้ ยังได้ขบั เคลือ่ นโครงการ Smart Safety
Zone 4.0 โดยการทดลองจากสถานีน�ำร่องจ�ำนวน 15
สถานีทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรม AI CCTV เสาสัญญาณ
SOS DRONE จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการที่ CCOC และ
แสวงหาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ในมิติงานจราจร ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใบสั่งหรือ PTM ให้เป็นฐานข้อมูลใบสั่งและการทําผิด
กฎหมายจราจรทั่วประเทศ พัฒนาช่องทางช�ำระค่าปรับ
ผ่าน Application mobile หรือ internet banking
ได้ทุกธนาคาร มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งค้างช�ำระกับ
กรมการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนสามารถรับช�ำระ
ค่าปรับทางต�ำรวจได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง หรือ ศปม.ตร. เพื่อมีมาตรการที่จ�ำเป็น
และเหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 ร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งการปฏิบัติที่ผ่านมาได้รับ
ความชื่นชม โดยใช้จุดแข็งของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สนับสนุนการด�ำเนินการอย่างทุ่มเท
พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้พัฒนาเครื่องแบบส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสายงานป้องกันปราบปราม น�ำมาพัฒนา
ให้มคี วามคล่องตัว เหมาะสมเข้ากับสภาพการปฏิบตั งิ านจริง
และเอือ้ ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เป็นมาตรฐานสากล

ด้วยความตระหนักของการบริหารจัดการทีม่ งุ่ แก้ไข
ต้นเหตุแห่งอาชญากรรม ได้ด�ำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยบูรณาการกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข แรงงาน
ศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น�ำชุมชน
ในพืน้ ทีช่ มุ ชน โดยคาดหวังผลลัพธ์ทวี่ า่ เมือ่ บุคคลเหล่านีไ้ ด้
กลับคืนสู่สังคมก็จะสามารถท�ำงาน เพื่อหาเลี้ยงชีพพึ่งพา
ตนเองได้โดยสุจริต
ในมิตอิ ำ� นวยการได้จดั ท�ำ MOU ร่วมกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ rooftop
ตามสถานีต�ำรวจและหน่วยงานในสังกัดรวม 225 แห่ง
ทั่วประเทศ ช่วยประหยัดไฟฟ้าไปได้ถึงกว่าร้อยละ 30
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ประชาชนได้ เ ร่ ง
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของต� ำ รวจให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของประชาชนและก้าวทันกับสถานการณ์
ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ People poll
อย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือน เพื่อวัดระดับความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรมของประชาชนต่อชีวติ ร่างกายและทรัพย์สนิ
และเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ได้จัดท�ำ MOU กับ ป.ป.ช. เพื่อการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือ ITA integrity and transparency assessment
โดยเริ่มจากสถานีต�ำรวจนครบาลทั้ง 88 สถานี และได้
พัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ หรือ JCOMs

กล่าวโดยสรุปแล้วการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมามีผลงานความส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์
ในหลายกรณีอนั เกิดขึน้ ได้จากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กรรวมถึงพันธมิตรเครือข่าย
จากภายนอกองค์กร ภาคเอกชนและภาคประชาชนจ�ำนวนมาก จนน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ทพี่ ลต�ำรวจเอก สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบาย
ไว้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรต�ำรวจ ว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่น�ำสมัยใน
ระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
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1.1
พิทกั ษ์ปกป้องสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
เทิดพระเกียรติ และสนอง
พระราโชบายในทุกด้าน
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พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ให้ความส�ำคัญถึงนโยบาย
ในการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุ ว งศ์ ผู ้ แ ทนพระองค์ แ ละพระราชอาคั น ตุ ก ะ และด� ำ รงไว้ ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยเน้นย�้ำว่า “ต้องดูแลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันกษัตริย์ดูแลปกป้องความมั่นคง
ของชาติ ต้องระลึกในใจอยู่เสมอ” อย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และสมพระเกียรติ
โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ของส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
เรือ่ งการสร้างเสริมความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ และรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ รวมถึงพันธกิจ
ด้านถวายความปลอดภัยส�ำหรับองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่ คงของราชอาณาจักร
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ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ได้ คั ด เลื อ ก และจั ด
ฝึกอบรมก�ำลังข้าราชการต�ำรวจเป็นจิตอาสาพระราชทาน
โดยมี ผ ลปฏิ บั ติ ส นั บ สนุ น โครงการจิ ต อาสาในภาพรวม
จ�ำนวน 2,410 ครั้ง จ�ำแนกเป็น สนับสนุนจิตอาสาพัฒนา
จ�ำนวน 1,163 ครัง้ สนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจ จ�ำนวน 452 ครัง้
และสนับสนุนจิตอาสาภัยพิบตั ิ จ�ำนวน 795 ครัง้ และผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) มีหน้าที่
ถวายความปลอดภัย และจัดการจราจร รวมทั้งให้บริการ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทีเ่ ฝ้ารับเสด็จ รวมถึงจัดหา
อุ ป กรณ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การน้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น
หน่วยงานในสังกัด (บช.ตชด.) มีการน้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในหน่วยงาน ครัวเรือนของ
ข้าราชการต�ำรวจมีการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในครัวเรือน
จ�ำนวน 5,463 ครัวเรือน และครัวเรือนของประชาชน
ด�ำเนินการได้ จ�ำนวน 50,668 ครัวเรือน
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1.2
ป้องกันปราบปราม
การกระท�ำความผิด และ
อ�ำนวยความยุติธรรม
ทางอาญา
5

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้แบ่งคดีอาญาออกเป็น 4 กลุ่ม โดยผลการประเมินผลคดีอาญาทั้ง 4 กลุ่ม ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ในภาพรวมทั้งประเทศ
มีจำ� นวนคดีอาญาลดลง และมีผลการจับกุมผ่านเกณฑ์ในทุกกลุม่ ยกเว้นกลุม่ ที่ 4 ทีม่ จี ำ� นวนคดีสงู ขึน้ และผลการจับกุม
ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายภาค พบว่า พื้นที่ ภ.4, ภ.6, ภ.8 มีจ�ำนวนคดีอาญากลุ่มที่ 2
สูงขึ้นถึงแม้ภาพรวมของกลุ่มนี้จะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีลักทรัพย์ ฉ้อโกง และท�ำให้เสียทรัพย์ ส่วนพื้นที่
บช.น., ภ.4 มีจ�ำนวนคดีอาญากลุ่มที่ 3 สูงขึ้นถึงแม้ภาพรวมของกลุ่มนี้จะลดลง ที่น่าสนใจ คือ ภาพรวมคดีอาญา
กลุ่มที่ 4 เพิ่มสูงขึ้น และผลการจับกุมไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อแยกรายภาค พบว่า ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5 มีคดีสูงขึ้นจากปีก่อน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสถิตคิ ดีอาญารวม 715,310 คดี แบ่งเป็น กลุม่ ที่ 1 จ�ำนวน 15,320 คดี กลุม่ 2 จ�ำนวน
50,311 คดี กลุ่ม 3 จ�ำนวน 16,514 คดี กลุ่ม 4 จ�ำนวน 633,165 คดี และมีผู้ต้องหารวม จ�ำนวน 757,078 ราย

ผลการจับกุม ปี พ.ศ. 2564
คดีอาญากลุม่ ที่ 1
ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
• ภาพรวมคดีลดลง
• ผลการจับกุมผ่านเกณฑ์

คดีอาญากลุม่ ที่ 2
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

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

คดีอาญากลุม่ ที่ 3
ฐานความผิดพิเศษ

• ภาพรวมคดีลดลงยกเว้น บช.น., ภ.4
• ผลการจับกุมผ่านเกณฑ์

คดีอาญากลุม่ ที่ 4
ฐานความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย

• ภาพรวมคดีเพิ่มขึ้น (ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5)
• ผลการจับกุมไม่ผ่านเกณฑ์
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปราบปราบอาชญากรรมพิเศษขึ้น ทั้งหมด 18 ศูนย์ เพื่อประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน และปราบปรามคดีอาชญากรรมต่าง ๆ อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจ โดยรายละเอียด และ
ผลการปฏิบัติงานระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ส�ำคัญ มีดังนี้

➊ ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.)
ศปลป.ตร. มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และรับผิดชอบบริหารจัดการอ�ำนวยการ
ควบคุม สั่งการ ก�ำกับดูแลการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แก่สาธารณชน
ให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
มีผลการสืบสวนจับกุมการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญหา ดังนี้ จับกุมได้จำ� นวน 2,573 คดี
มี ผู ้ ต ้ อ งหา 1,631 ราย มี ข องกลางจ� ำ นวน 872,989 ชิ้ น มู ล ค่ า ของกลางจ� ำ นวน 201,283,676 บาท
ส่วนจ�ำนวนของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วที่พร้อมจะน�ำไปท�ำลายรวมได้ 705 คดี เป็นของกลาง 56,606 ชิ้น ซึ่งมี
มูลค่า 36,279,408 บาท ในการนี้ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงรักษาสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL)
ได้เป็นปีที่สามติดต่อกัน
7

➋ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.)
ศปน.ตร. มีหน้าที่ปราบปราม และด�ำเนินคดีกับ
ผูม้ อี ทิ ธิพล บุคคลหรือกลุม่ บุคคล ทีม่ พี ฤติการณ์ให้ประชาชน
กู ้ ยื ม เงิ น โดยผิ ด กฎหมาย เรี ย กดอกเบี้ ย เกิ น กว่ า อั ต รา
ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด หรื อ มี ลั ก ษณะเป็ น การท�ำ สั ญ ญา
เอารัดเอาเปรียบประชาชน การทวงถามหนีโ้ ดยผิดกฎหมาย
หรื อการกู ้ยื มเงิ นที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน
มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิเช่น ฝ่ายปกครอง
อัยการ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส�ำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด
หัวหน้าศูนย์ด�ำรงธรรม เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้สถานีต�ำรวจ
ทุกแห่งจะสนับสนุนข้อมูล ประวัติ พฤติการณ์ของนายทุน
ตลอดจนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ผลการปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า รั บ แจ้ ง จาก 1599
และ 02-2551898 จ�ำนวน 1,562 เรื่อง รับแจ้งจาก

นอกหน่วย/หนังสือร้องเรียนจากประชาชน จ�ำนวน 436 เรือ่ ง
ประชาชนมาแจ้งที่ศูนย์ (walk in) จ�ำนวน 85 เรื่อง และ
บช.น. และ ภ. 1-9 รับแจ้งเอง จ�ำนวน 1,728 เรื่อง
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 3,811 เรื่อง ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จ�ำนวน 3,362 เรือ่ ง อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน 449 เรือ่ ง

➌ ศูนย์ปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิง (ศปนม.ตร.)
ศปนม.ตร. ด�ำเนินการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและปราบปราม การลักลอบน�ำเข้า
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
มีผลการจับกุม จ�ำนวน 3,909 คดี มีของกลางน�้ำมันและก๊าซจ�ำนวน 29,968,963 ลิตร เงินเปรียบเทียบ
ปรับจ�ำนวน 59,339,141 บาท และมีการตรวจสอบเป้าหมายจ�ำนวน 20,932 ครั้ง ซึ่งมีผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมาย
ในทุกตัวชี้วัด
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➍ ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ศปจร.ตร.)
ศปจร.ตร. มีหน้าทีก่ ำ� กับการบริหารราชการ และการด�ำเนินงานปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
มีผลการปฏิบตั งิ าน ดังนี้ มีรถยนต์แจ้งหายผ่านระบบ Crimes จ�ำนวน 21 คัน รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 156 คัน
และมีรถยนต์แจ้งหายผ่าน www.lostcar1192.com จ�ำนวน 165 คัน ได้คนื 43 คัน รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 2,115 คัน
ได้คืน 520 คัน

➎ ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายส�ำคัญ (ศปอร.ตร.)
ศปอร.ตร. มีหน้าที่อ�ำนวยการ ควบคุมก�ำกับดูแล สนับสนุนแก้ไขปัญหา และเร่งรัดติดตามผลการด�ำเนินการ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายส�ำคัญ ระดับกองบัญชาการและระดับกองบังคับการ ที่เป็นหน่วยปฏิบัติ
ในพื้นที่ ท�ำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการจับกุมมี จ�ำนวนหมายจับรวม 55 หมายจับ แยกเป็น จับกุม 47 ราย วิสามัญฆาตกรรม เนื่องจาก
การต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน 1 ราย อายัดตัว 3 ราย มอบตัว 3 ราย ถอนหมาย 1 ราย

9

➏ ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำ� ลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ศปทส.ตร.)
ศปทส.ตร. มี ห น้ า ที่ ป ้ อ งกั น และปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ ท�ำลายป่า
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจับกุมบุคคล
กลุ่มบุคคล ผู้มีอิทธิพลหรือขบวนการลักลอบจ้างวาน
ในการตัดไม้ บุกรุกป่าพืน้ ทีส่ าธารณะและท�ำลายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการจับกุม พบว่า มีการตัดไม้ทำ� ลายป่า 4,722 คดี
มีมลู ค่า 171,165,294 บาท การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ 2,647 คดี
มีมลู ค่า 1,770,595,828 บาท การค้าสัตว์ปา่ และพันธ์พุ ชื
1,367 คดี มีมูลค่า 13,545,109 บาท และการท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม 5,455 คดี มีมูลค่า 120,812,629 บาท
รวมคดี ทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 14,191 คดี รวมมู ล ค่ า ทั้ ง สิ้ น
2,005,990,499 บาท

➐ ศูนย์อ�ำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.)
ศอ.ปส.ตร. มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน ขยายผล จับกุม ผู้กระท�ำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผลการปฏิบัติงาน พบว่า สามารถด�ำเนินคดี ได้ 335,891 คดี จับกุมผู้ต้องหา 339,814 คน แยกประเภทคดี
ได้ดังนี้ ครอบครอง 87,418 คดี ครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย 65,514 คดี จ�ำหน่าย 9,834 คดี ผลิต 12,181 คดี น�ำเข้า/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�ำลายเครือข่าย
ยาเสพติดรายส�ำคัญ ได้ 6,104 เครือข่าย จับกุมผู้ต้องหาได้ 9,805 คน ยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดไว้เพื่อตรวจสอบ
เบื้องต้นได้ 20,902 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 6,709,514,994 บาท
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➑ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง
(ศพดส.ตร.)

ศพดส.ตร. มีหน้าที่อ�ำนวยการ สั่งการ และติดตาม
สถานการณ์การค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี
ครอบครัว รวมถึงการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
พร้อมรายงานผลการด�ำเนินงาน เพือ่ เสนอไปยังผูบ้ งั คับบัญชา
วินิจฉัย สั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนส�ำคัญ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
ผลการจับกุม พบว่า มีคดีจำ� นวน 84 คดี แยกประเภท
คดีได้ดังนี้ ค้าประเวณี 70 คดี สื่อลามก 4 คดี ผลประโยชน์
ทางเพศรูปแบบอื่น 6 คดี เป็นทาส 1 คดี ขอทาน 1 คดี
แรงงาน 1 คดี และแรงงานบังคับ ม.6/3 1 คดี มีผตู้ อ้ งหาทัง้ หมด
52 ราย แบ่งเป็นชาวไทย 49 ราย ชาวต่างชาติ 3 ราย

➒ ศูนย์อำ� นวยการตรวจสอบและติดตาม

ข้อมูลคดีเกี่ยวกับการทุจริตโครงการ
รับจ�ำน�ำข้าวฯ (ศอตข.ตร.)

ศอตข.ตร. มีหน้าที่ ประสานงาน รวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบ สนับสนุน เพือ่ ป้องกันการทุจริตในการรับจ�ำน�ำข้าว
รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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➓ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)

ศปอส.ตร. มีหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมที่ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี สื บสวนสอบสวน ปฏิ บัติง านตามประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์
ผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีสถิติการรับแจ้งและเป็นคดี
จ�ำนวน 4,767 เรือ่ ง โดยแจ้งผ่านช่องทาง Walk-in จ�ำนวน 355 เรือ่ ง
สายด่วน 1599 จ�ำนวน 491 เรื่อง โทรสายตรง 081-866-3000
จ�ำนวน 369 เรื่อง เว็บไซต์ 3,552 เรื่อง แยกประเภทคดีได้ ดังนี้
คดี Scam (Call center, Romance Scam, หลอกลวงผ่าน
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ) จ� ำ นวน 4,418 คดี มี มู ล ค่ า ความเสี ย หาย
745,656,115 บาท คดีฉ้อโกง (แชร์ลูกโซ่, แชร์ออนไลน์, ขายสินค้า
ออนไลน์) จ�ำนวน 2,654 คดี มีมลู ค่าความเสียหาย 1,337,813,707 บาท
คดีพนันออนไลน์ จ�ำนวน 27 คดี มีมลู ค่าความเสียหาย 4,844,378 บาท
คดีอื่น ๆ จ�ำนวน 2,530 คดี รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดทุกคดี
จ�ำนวน 2,192,290,072 บาท

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคงฯ
(ศตปค.ตร.)
ศตปค.ตร. มีหน้าที่ ดูแล กลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือ
ก�ำจัดข่าวปลอม เน้นว่าเป็นข่าวทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ในวงกว้าง และจะมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในข่าวที่ถูกต้อง
เพื่อประชาชนทุกคนให้เข้าใจ และรู้เท่าทันว่าข่าวไหนปลอม
ข่าวไหนจริง รวมถึง ท�ำหน้าที่วางแผนก�ำกับการด�ำเนินงาน และ
แผนการเผยแพร่ตามขัน้ ตอนการพิจารณาข่าวปลอม การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียล
มีผลการปฏิบตั งิ าน ดังนี้ มีการจับกุมประเภทการหลอกลวง
ออนไลน์ทางด้านการเงิน จ�ำนวน 7 ราย ประเภทการหลอกลวง
จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์ และการค้ า ขายสิ น ค้ า ผิ ด กฎหมาย
จ�ำนวน 170 ราย ประเภทการเผยแพร่ข่าวปลอม และคดีความผิด
ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จ�ำนวน 9 ราย ประเภทการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก หรือสตรีทางอินเทอร์เน็ต และค้ามนุษย์ จ�ำนวน 38 ราย
และประเภทการพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติ และอื่นๆ
จ�ำนวน 161 ราย รวมผลการจับกุม 5 ด้าน จ�ำนวน 385 ราย
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ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางฯ (ศปข.ตร.)
ศปข.ตร. มีหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการ ก�ำลังพล นโยบายและแผน งานด้านงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อ
จัดจ้าง งานการข่าว ระเบียบ กฎหมาย ประชาสัมพันธ์และการประสานงาน ก�ำกับดูแล ติดตาม รวบรวมผลการปฏิบัติ
ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย สืบสวนจับกุม ผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบสวน
ขยายผลเพื่อด�ำเนินคดีกับกลุ่ม Admin Page ผู้จัด ส่งเสริม หรือสนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�ำผิด
การขอสนับสนุนก�ำลังการปฏิบัติจากหน่วยงานอื่น ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยอื่นในสังกัดหรือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติ
เมื่อได้รับการร้องขอ การปฏิบัติงานตามที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ หรือผู้อ�ำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
การแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มอบหมาย
มีผลการปฏิบตั งิ าน ดังนี้ มีการด�ำเนินคดี
กับผู้ขับขี่และผู้สนับสนุน จ�ำนวน 742,423 ราย
โดยมีการจัดท�ำประวัติผู้กระท�ำความผิด และ
ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง จ�ำนวน
43,795 ราย และจับกุมผูต้ อ้ งหาส่งฟ้องศาล และ
ศาลมีค�ำสั่งให้ริบรถของกลาง จ�ำนวน 100 คัน

ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.)
ศจร.ตร. มีหน้าที่ กําหนดแผนงาน ยุทธศาสตร์ กาํ หนดนโยบายหลักด้านงานจราจร ตลอดจนเป็นคณะทํางาน
ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการขับเคลื่อน งานด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เสมือนเป็นน�ำผู้ในด้านงานจราจรขององค์กร
มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ได้เสนอแก้ไขกฎหมาย และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล�ำดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ, พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้ใบสั่งจราจร โดยการท�ำข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยง
ข้อมูล และการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรระหว่างกรมการขนส่งทางบก
และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.)
ศปม.ตร. มีหน้าที่อ�ำนวยการ บริหารจัดการ ตรวจสอบการกระท�ำอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย และ
ความมัน่ คงของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผ์ ลตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน�้ำ (ศปสน.ตร.)
ศปสน.ตร. เป็นหน่วยงานกลางในการรับแจ้งเหตุ เบาะแสการกระท�ำผิด ข้อร้องเรียน เพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ สนับสนุนการปฏิบตั ใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานปราบปรามการโจรกรรมสินค้า
ทางน�้ำ ของฝ่ายปฏิบัติงานหลัก ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติ ชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน�้ำ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ชป.ศปสน.ตร.) และหน่วยงาน
อื่น เมื่อได้รับการร้องขอ ตลอดจนจัดท�ำคู่มือแจกจ่าย
อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับงานปราบปรามการโจรกรรมสินค้า
ทางน�้ ำ แก่ ห น่ ว ยต่ า ง ๆ รวบรวมข้ อ มู ล ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้กับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรับผิดชอบในการรวบรวม ผลการปฏิบัติงานของ
ส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร สรุ ป เป็ น สถิ ติ เ ปรี ย บเที ย บ พร้ อ มทั้ ง
วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติ
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ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.)
ศปชก.ตร. มีหน้าที่ สนับสนุนงานปราบปรามคนร้าย
ข้ามชาติ และเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้เป็นไปโดย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล สอดคล้ อ งกั บ ค� ำ สั่ ง
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คือ ชาวรัสเซียให้คนไทยปลอมแปลงเอกสาร
ประกอบการต่อวีซา่ และทลายแก๊งโปรแกรมเมอร์ชาวจีน
ท�ำเว็บไซต์การพนันออนไลน์ และฟอกเงิน นอกจากนี้ ยังมี
การจัดฝึกอบรมด้านการบูรณาการด้านข่าวให้แก่เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจทัว่ ประเทศจ�ำนวน 65 นาย

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.)
มีหน้าที่ บริหารควบคุมก�ำกับดูแลสัง่ การเร่งรัดการสืบสวน
สอบสวนตลอดจนติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการยึ ด
อายัดทรัพย์สนิ และการด�ำเนินคดีอาญาแก่ผกู้ ระท�ำผิดตามพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตามที่
กฎหมายให้อำ� นาจไว้และให้มอี ำ� นาจสัง่ การให้เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ปอ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงินส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเข้าร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ให้คำ� ปรึกษาและเสนอแนะความเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการตามภารกิจของศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติแก่ผบู้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดตามทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติมอบหมาย
ผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า จ�ำนวนรายทีส่ บื สวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดมูลฐาน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารยึด
และอายัดทรัพย์สนิ จ�ำนวน 220 ราย มีจำ� นวนราย และมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีส่ ง่ ให้สำ� นักงาน ปปง. ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จ�ำนวน 163 ราย
และมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ประมาณ 617,047,685.02 บาท จ�ำนวนที่
ด� ำ เนิ น คดี ต ามความผิ ด อาญาฐานฟอกเงิ น มี 75 คดี และ
มีการด�ำเนินคดีอาญาฟอกเงินจ�ำนวน 75 คดี
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ศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)
ศปก.ตร. มีหน้าที่เป็นศูนย์อ�ำนวยการและสั่งการ
ในการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาติ ด ตามสถานการณ์ แ ละ
ประสานงานการปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก ภารกิ จ ของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และใน
สถานการณ์ที่มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ ทั้งนี้ ศปก.
จะเฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ทุกๆ เหตุการณ์ทั่วประเทศ
พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเบื้องต้น เพื่อรองรับระบบ
ปฏิบตั กิ ารในทุกภารกิจ รายงานประมาณการณ์และข้อเสนอ
แนะแก่ผู้บังคับบัญชา เป็นศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขฉุกเฉิน
ประชุมทางไกล รวมถึงประสานงานผู้เกี่ยวข้องด้วย
ผลการปฏิบัติงาน พบว่า สามารถสนับสนุนข้อมูล
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการในสถานการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
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การป้องกันเป็นอีกหนึ่งแนวทางส�ำคัญที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มุ่งเน้นตระหนักถึงการบริหารจัดการ
ที่มุ่งแก้ไขต้นเหตุแห่งอาชญากรรม ได้ด�ำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยบูรณาการกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข แรงงาน ศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ชุมชน จ�ำนวน 1,483 ชุมชน เพื่อน�ำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบ�ำบัดรักษาได้ จ�ำนวน 16,349 คน
โดยคาดหวังผลลัพธ์ที่ว่าเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้กลับคืนสู่สังคมก็จะสามารถท�ำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพพึ่งพาตนเองได้โดยสุจริต
เป็นโครงการที่จะน�ำผู้เสพที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการไปสู่การกระท�ำที่เรียกว่า “ชุมชนบ�ำบัด” เพื่อจะต้องคืนผู้เสพ
กลับสู่ครอบครัวอีกครั้ง
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1

2

อาชญากรรมที่เกิดจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จ เช่ น การจี้ ปล้ น
โดยคนว่างงาน

3

4

การฝ่าฝืนข้อก�ำหนดตาม พ.ร.ก.
การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ฯ และกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

การฉวยโอกาสก่ออาชญากรรมในขณะ
ที่เจ้าหน้าที่ก�ำลังมุ่งแก้ไขปัญหาโควิด
เช่น นักโทษแหกคุก คนเมาแล้วขับ
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การซ�้ำเติมความทุกข์ของประชาชน
เช่น การหลอกลวงให้คนต่างด้าวต่อ
ใบอนุญาตท�ำงานโดยกลุ่มมิจฉาชีพ

1.3
รักษาความสงบเรียบร้อย

ความปลอดภัยของประชาชนและ
ความมั่นคงของราชอาณาจักร
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พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ
เพื่อเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เพื่ อ รั ก ษาอธิ ป ไตยและความมั่ น คงของชาติ รวมทั้ ง
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ตอบสนองตอบนโยบายของรั ฐ บาล และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การใช้ ศั ก ยภาพและทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ นการสนั บ สนุ น
การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ เพือ่ ยับยัง้ การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ในปัจจุบัน

ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายปฏิบัติงานด้านชายแดน ครอบคลุมพื้นที่ 31 จังหวัด ติดชายแดน
23 ชายฝั่งทะเล และหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ ในจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ มีการจัด และวางก�ำลังตามค�ำสั่งป้องกัน
ชายแดนจ�ำนวน 6,333 นาย ด�ำเนินการควบคุมพื้นที่/ช่องทางธรรมชาติ/ภูมิประเทศส�ำคัญตามแนวชายแดน มีการ
ปฏิบัติงานด้านชายแดนในหมู่บ้านเป้าหมายจ�ำนวน 23,283 หมู่บ้าน มีการลาดตระเวนชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ
จ�ำนวน 14,488 ครั้ง และลาดตระเวนเฝ้าระวังตามฐานปฏิบัติการและจุดตรวจความมั่นคง จ�ำนวน 18,877 ครั้ง
โดยพบฐานกระท�ำความผิดอาชญากรรมส�ำคัญ 6 ประเภท และด�ำเนินการบันทึกจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางน�ำส่ง
พนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อด�ำเนินการตามกฎหมาย ได้แก่

ผลการจับกุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฐานความผิด

ผลการจับกุม/คดี

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

6,496

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

681

พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484

431

พ.ร.บ. อาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2498

576

พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

69

การโจรกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

45
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ส�ำหรับผลการปฏิบัติงาน และความคืบหน้าคดี
เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า เกิดเหตุความรุนแรง
จ�ำนวน 148 เหตุ แยกเป็นเหตุก่อความรุนแรง 89 เหตุ
เหตุก่อกวน 50 เหตุ เหตุปะทะ 9 เหตุ โดยมีสถิติผู้บาดเจ็บ
จากเหตุความรุนแรงจ�ำนวน 93 ราย แยกเป็นต�ำรวจ
28 นาย ทหาร 37 นาย ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตจากเหตุ
ความรุนแรงมีจ�ำนวน 27 ราย แยกเป็นต�ำรวจ 5 นาย
ทหาร 11 นาย ผู้น�ำท้องถิ่น 1 ราย ผู้น�ำศาสนา 1 ราย
ประชาชน 9 ราย นอกจากนี้ มีการออกหมายจับคดี
ความมั่ น คง 158 หมายจับ จับได้แล้ว 56 หมายจั บ
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ก�ำลังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการอีก 102 หมายจับ เพือ่ พิจารณา
สถิติการขยายผลคดีค้างเก่าที่มีการเก็บพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์ประเภท DNA และลายนิ้วมือแฝง
จากที่เกิดเหตุ พบว่า ไม่รู้ตัวผู้กระท�ำผิดจ�ำนวน 307 คดี
ขยายผลรูต้ วั ผูก้ ระท�ำผิดจ�ำนวน 179 คดี และเป็นผูต้ อ้ งหา
จ�ำนวน 216 คดี และสถิติการปฏิบัติการเชิงรุกบังคับใช้
กฎหมาย พบว่า วิสามัญฆาตกรรม เนื่องจากการต่อสู้
ขัดขวางเจ้าพนักงาน 10 ครั้ง เสียชีวิต 18 ราย และจับกุม
ตามหมายจับ 38 ราย นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ควบคุม
และเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด และติดตั้งระบบตรวจ
จับยานพาหนะ

ในช่วงสถานการณ์ทมี่ ปี ระชาชนออกมาเคลือ่ นไหวทางการ
เมือง เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้รับมอบหมายในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ชุมชนสาธารณะ และรักษาความปลอดภัย
บริเวณที่ชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการป้องกันปราบ
ปรามก่อความไม่สงบตามสถานการณ์ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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1.4
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย อันเป็นประโยชน์
แห่งรัฐและประชาชน
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• การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโควิด - 19
การจดัหาวคัซนี

และตรวจโควดิเชงิรกุ

215,189 นาย

2,217

ราย

รวมถงึการจดัทำโครงการตรวจหา
เชอ้ืเชงิรกุใหก้บัตำรวจและครอบครวั
และประชาชนใกลเ้คยีง

ตรวจไปแล้ว

77,534ราย
พบเชื้อทั้งสิ้น

287

ราย

135,527ราย

ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
ไวรั ส โควิ ด - 19 ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจในทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจ
พลต�ำรวจเอก สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ ได้แสดงความห่วงใยพีน่ อ้ งต�ำรวจ ครอบครัว
ต�ำรวจ และประชาชน ด้วยการจัดตรวจโควิด-19
เชิงรุก ซึ่งด�ำเนินการโดยโรงพยาบาลต�ำรวจ รวมถึง
การฉี ด วั ค ซี น ให้ แ ก่ ข ้ า ราชการต� ำ รวจทั่ ว ประเทศ
จ�ำนวน 215,189 นาย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนทั่วประเทศ บุคลากร
ทางการแพทย์ จ�ำนวน 2,217 ราย และประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มโรค และ ผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้ น ไป จ� ำ นวน 135,527 ราย รวมถึ ง การจั ด ท� ำ
โครงการตรวจหาเชื้ อ เชิ ง รุ ก ให้ กั บ ต� ำ รวจ และ
ครอบครัวและประชาชนใกล้เคียง โดยตรวจไปแล้ว
77,534 ราย พบเชือ้ ทัง้ สิน้ 287 ราย ซึง่ สามารถรักษา
หายแล้วทั้งหมด รวมถึง การจัดรถต�ำรวจน�ำส่งผู้ป่วย
โรคติดเชื้อโควิค-19 ไปยังโรงพยาบาลอีกด้วย
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โรงพยาบาลต� ำรวจได้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์พั ก คอย
ณ สโมสรต�ำรวจ จัดหาสถานทีก่ กั ตัว ณ โรงแรม พาลาสโซ่ รัชดา
และโรงแรม เบย์บีช จอมเทียน และจัดตั้งสถานที่กักกันรูปแบบ
เฉพาะองค์กรของต�ำรวจตระเวนชายแดน ควบคุมแคมป์คนงาน
ก่อสร้าง สนับสนุนการปฏิบัติการของสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ
ซึ่งการปฏิบัติที่ผ่านมาได้รับความชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีและ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยใช้จดุ แข็งของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น การอย่ า งทุ ่ ม เทและเสี ย สละ พร้ อ มทั้ ง
ให้การดูแลเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการ
ควบคุมฝูงชน จ�ำนวน 716 นาย
นอกจากนี้ ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด - 19 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม.ตร. เพื่อมีมาตรการที่จ�ำเป็น
และเหมาะสมในการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โควิด - 19 ร่วมกับทุกภาคส่วน
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ยังให้ความส�ำคัญถึงการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ โดยได้จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ร่วมกับสภากาชาดไทย จากการท�ำ
กิจกรรมตามโครงการ “วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย” และกิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run
2,000,000 km” เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สนับสนุนภารกิจของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ จ�ำนวน 262 เครื่อง และได้ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ของกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ภายใต้
กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
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ทีี่น�ำสมัย

2

2.1
ด้านบุคลากร เรียนรู้พัฒนาตนเอง
รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี สื่อสารภาษาต่างประเทศ
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การพั ฒ นาบุ ค ลากรถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ
ในการขับเคลื่อนการบริหารสู่ผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มากยิ่ ง ขึ้ น
โดยจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ
HRD Blueprint มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพต�ำรวจ
ให้มสี มรรถนะในระดับสูง และได้จดั การฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ทักษะ และยุทธวิธีให้กับต�ำรวจที่เหมาะสมกับ
ทุกสายงานอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย หลักสูตรเฉพาะ
ทาง 16 หลักสูตร หลักสูตรก�ำหนดตามคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ส�ำหรับต�ำแหน่ง 13 หลักสูตร หลักสูตรเพิม่ ความรูท้ กั ษะ
และประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามสายงาน
24 หลักสูตร โดยมีตำ� รวจผูผ้ า่ นการอบรมแล้วรวมทัง้ สิน้

66,728 นาย การทดสอบความรู ้ ส ายงานป้ อ งกั น
ปราบปราม จัดท�ำคลังข้อสอบ จัดให้มีการติวข้อสอบ
ออนไลน์ และให้ มี ก ารทดลองทดสอบความรู ้
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับรองผู้ก�ำกับการถึง ผบ.หมู่
แบบออนไลน์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ผู ้ เข้ า ร่ ว มทดสอบแล้ ว
ถึง 90,000 ครั้ง ในส่วนงานจราจรจัดท�ำคลังข้อสอบ
และจัดทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติระดับรองผู้ก�ำกับการ
ถึง ผบ.หมู่จ�ำนวน 180,467 นาย สอบผ่านเกณฑ์
7,709 นาย คิดเป็นร้อยละ 41.74 พร้อมกันทั่วประเทศ
ผ่านระบบออนไลน์ส่วนสายงานสอบสวนอยู่ระหว่าง
การท�ำคลังข้อสอบ 3,000 ข้อ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ตำ� รวจทุกฝ่าย
มีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

HRD Blueprint
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1

2

3

ในการจดัทำ
HRD Blueprint

สถานภาพ
กำลงัพล
ของ ตร.

การพฒ
ั นา

Intellectual
Physical
Socialization
Aesthetical
Carrier
Emotional
Spiritual
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ด้ า นเส้ น ทางการเจริ ญ เติ บ โตในต� ำ แหน่ ง
(Career Path) ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกัน
ปราบปรามโดยผู้ที่จะเป็นหัวหน้าสถานีต�ำรวจและ
ผู้ก�ำกับการสืบสวนสอบสวนจะต้องผ่านงานสอบสวน
ในทุกระดับตามจ�ำนวนปีและปริมาณงานที่ก�ำหนด
ในการนี้ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ สมั ค ร
เจ้าหน้าทีพ่ สิ จู น์หลักฐานเพิม่ เติมอีก 300 นาย
พลตํารวจเอก สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตํารวจแห่งชาติ มีความห่วงใย และให้ความส�ำคัญ
ถึ ง การสร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากร
ในทุกระดับ ด้วยการจัดท�ำโครงการบ้านพักต�ำรวจน่าอยู่
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจ และครอบครั ว ร่ ว มกั น รั ก ษา
ความสะอาด พัฒนาสิง่ แวดล้อม และสร้างระเบียบวินยั
ในการอยูร่ ว่ มกัน รวมถึงจัดหาสวัสดิการบ้านพักอาศัย
ข้าราชการต�ำรวจเพิ่มเติมขึ้น ทั้งที่เป็นอาคารที่ท�ำการ
บ้ า นพั ก อาศั ย ของต� ำ รวจ และบ้ า นจั ด สรรคอนโด

ให้ต�ำรวจเช่าพักอาศัยในระยะยาวอย่างน้อย 30 ปี
รวมถึ ง การพั ฒ นาที่ ดิ น ในความครอบครอง และ
ประสานขอใช้ ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ จ ากกรมธนารั ก ษ์
จ�ำนวน 72 แปลง เนือ้ ที่ 400 ไร่เศษ และจากส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจ�ำนวน 44 แปลง
เนื้ อ ที่ 110 ไร่ เ ศษ นอกจากเรื่ อ งที่ พั ก อาศั ย ของ
เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจแล้ ว การเร่ ง แก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น
ของต� ำ รวจก็ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง โดยได้ จั ด ท� ำ
ความร่วมมือกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
ธนาคารออมสิ น ซึ่ ง มี ต� ำ รวจที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ
และแก้ไขส�ำเร็จแล้วจ�ำนวน 2,172 นาย จากจ�ำนวน
4,927 นาย ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.0 นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้ต�ำรวจมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และบริการ
สาธารณะ ด้วยการให้ธรรมทั้งจิตอาสาพัฒนา และ
จิตอาสาภัยพิบัติตามแนวพระราชด�ำริอย่างต่อเนื่อง
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พลต�ำรวจเอก สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ให้ความส�ำคัญถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โดยได้สง่ ข้าราชการตาํ รวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนอก ตร. จ�ำนวน 80 หลักสูตร ซึง่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว 125 นาย
และก�ำลังศึกษาอยู่จ�ำนวน 19 นาย
การศึกษาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ พลต�ำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ให้ความส�ำคัญ โดยสมาคมแม่บา้ นต�ำรวจได้คดั เลือกครอบครัวของต�ำรวจเข้ารับทุนการศึกษาเรียนดีในระดับอุดมศึกษา
และสายวิชาชีพ (ทุนต่อเนื่อง) ประจ�ำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือดูแล
ด้านสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการต�ำรวจทั่วประเทศ จ�ำนวน 80 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวม 3,200,000 บาท
ทุนวิชาชีพ จ�ำนวน 7 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวม 175,000 บาท รวมมูลค่าทุนอุดมศึกษา และสายวิชาชีพ ปี 2564
จ�ำนวน 3,375,000 บาท นอกจากนี้สมาคมแม่บ้านต�ำรวจยังได้มอบทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ�ำนวน 5 ทุน
ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,000 บาท รวมมูลค่าทุนทั้งโครงการเป็นเงิน 15,365,000 บาท
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2.2
สิ่งอุปกรณ์ อาวุธ ยานพาหนะ
ทันสมัยได้มาตรฐาน เพียงพอ
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
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ส่วนการพัฒนาระบบงานสายตรวจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Police 4.0 ด้วยการสร้าง mobile
แอปพลิเคชัน ส�ำหรับน�ำมาใช้ในการป้องกันปราบปราม เช่น จุดตรวจตู้แดง การฝากบ้าน การตั้งจุดคัดกรอง และ
บันทึกข้อมูลบุคคล ระบบการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จุดตรวจป้องกันอาชญากรรม และ
Traffic Police Checkpoint Control หรือ TPCC เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของจุดตรวจ ก�ำหนดมาตรฐานของจุดตรวจ
ให้ถูกต้องตามยุทธวิธี และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้ตรวจสอบได้โปร่งใส และไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน
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เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุค New Normal ลดการสัมผัส แต่สามารถรักษา
ประสิท ธิภาพในการท�ำงานได้ ส�ำนั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ได้ พั ฒ นาระบบแจ้ ง เอกสารหาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบประจ�ำวันอิเล็กทรอนิกส์ การเชือ่ มโยงข้อมูลทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ การนัดหมาย
แจ้งความล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และระบบแจ้งความต่างท้องที่ ซึง่ ได้ดำ� เนินการตามนโยบาย
Big Rock ของรัฐบาล
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ในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
หรือ Big Data โดยน�ำระบบ CRIMES/ POLIS รวบรวม
ข้อมูลสถิติคดีอาญา จราจร ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุ ข้อมูล
ท้ อ งถิ่ น สถานที่ บุ ค คล ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ
หน่ ว ยในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ หน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ศาล อัยการ ราชทัณฑ์ฯ เช่น
หมายจับอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลบุคคลพ้นโทษ ข้อมูลประกัน
สังคม เป็นต้น
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พั ฒ นาให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก หน่ ว ยงานให้ ส ามารถ
เชื่อมโยงกับระบบวิเคราะห์อาชญากรรม เพื่อประเมิน
สถานภาพอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ ได้บันทึกภาพและ
เสียงในการตรวจค้นจับกุมและสอบสวน โดยใช้กล้องบันทึก
ภาพเคลือ่ นไหว เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนปฏิรปู กระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ

1

ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง

8

สิทธิประกันสุขภาพ

2

ทะเบียนราษฎร (Linkage)

9

ผู้ต้องขัง/พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์

3

แรงงาน - กรมการปกครอง

10

เดินทางเข้า - ออก (สตม.)

4

ใบอนุญาตขับขี่รถ

11

ที่พักคนต่างด้าว

5

ใบอนุญาตขับขี่รถขนส่ง

12

ใบอนุญาต ป.4

6

ยานพาหนะ กรมขนส่งทางบก

13

ใบสั่งจราจร

7

สํานักงานประกันสังคม

14

ข้อมูลทะเบียนประกอบธุรกิจฯ (ธปท.)
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• กล้องวงจรปิด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้ความส�ำคัญถึง การน�ำเอาเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำน�ำสมัย และสามารถใช้งานได้จริง
ซึ่งเป็นการน�ำเอานวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลายประการ เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV
ระยะที่ 1 ในพื้นที่กองบัญชาการต�ำรวจนครบาลจ�ำนวน 9,138 ตัว ครอบคลุมจุดเสี่ยงจ�ำนวน 5,606 จุด จนน�ำไปสู่
การปิดคดีอาชญากรรมบนท้องถนนได้จ�ำนวน 72 คดี และอยู่ระหว่างติดตั้งระยะที่ 2 อีก 8,710 ตัว ซึ่งจะครอบคลุม
จุดเสี่ยงอีกจ�ำนวน 5,134 จุด
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid 19 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง หรือ ศปม.ตร. เพื่อมีมาตรการที่จ�ำเป็นและเหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
COVID - 19 ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยการตั้งจุดตรวจเคอร์ฟิว จุดตรวจชะลอการเดินทางรอยต่อระหว่างจังหวัด
ชุดสายตรวจร่วมและเคลื่อนที่เร็วกวาดล้างจับกุมขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองกว่า 90 ขบวนการ ต่างด้าวผู้ลักลอบ
เข้าเมือง 21,608 รายจัดท�ำข้อมูลซักถามคนต่างด้าว 16,560 รายการ ท�ำข้อมูลอัตลักษณ์ไบโอเมทริกซ์ 505,202 ราย
ติดตัง้ กล้องวงจรปิดชายแดน 80,109 ตัว ระบบตรวจจับข้อมูลยานพาหนะ License plate กว่า 1,000 จุดตามชายแดน
ทั่วประเทศ
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• Smart Safety Zone 4.0
การขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety
Zone 4.0) ในระยะแรก ได้คดั เลือกสถานีตำ� รวจน�ำร่องทัว่ ประเทศจ�ำนวน
15 สถานี ประกอบด้วย สน.ลุมพินี, สน.ห้ วยขวาง, 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
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ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเป็นอีกปัจจัย
ที่ ผบ.ตร. ให้ความส�ำคัญเช่นกัน โดยได้วิจัยและพัฒนาเครื่องแบบ
สายตรวจใหม่ที่ใช้เนื้อผ้าที่มีความคงทน เบา และระบายอากาศได้ดี
ใส่แล้วไม่ร้อนรูปแบบทันสมัยเป็นที่ยอมรับ ท�ำให้เกิดความทะมัดทะแมง
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว
46

2.3
บริหารจัดการที่ดี น�ำสมัย

ปรับเปลี่ยนระบบการท�ำงาน
ท�ำงานเป็นทีม ประชาชน
มีส่วนร่วม
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• คณะท�ำงาน 6 สายงาน

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน
เฉพาะด้ า น เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท� ำ งานของต� ำ รวจ โดย คณะท� ำ งานนโยบาย
การพั ฒ นางานอ� ำ นวยการ ก� ำ หนดทิ ศ ทางการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในงานบริหาร และเป็นฝ่ายสนับสนุน
ให้ ง านอื่ น ๆ ของ ตร. ครอบคลุ ม 8 ด้ า น ได้ แ ก่
1. ด้านบริหาร 2. ด้านก�ำลังพล 3. ด้านการพัฒนาก�ำลังพล
4. ด้านสวัสดิการ 5. ด้านงบประมาณ 6. ด้านพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
7. ด้านระบบงานเทคโนโลยี และ 8. ด้านการรองรับ
การปฏิรปู ต�ำรวจ คณะท�ำงานด้านนโยบายการพัฒนางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ขับเคลื่อนด้าน
การน� ำ เทคโนโลยีเ ข้ามาประยุก ต์ใช้ในการท�ำงานของ
ต�ำรวจ เพื่อความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เช่น ระบบการตัง้ จุดตรวจกวดขันวินยั จราจร (Traff ic Police
Checkpoint Control : TPCC) ระบบการลงทะเบียน
คั ด กรองบุ ค คลที่ ติ ด เชื้ อ โควิ ด 19 ระบบสายตรวจ

(Police 4.0) เป็นต้น คณะท�ำงานสอบสวน ขับเคลือ่ นงาน
ด้านการพัฒนางานสอบสวน เช่น นัดหมายแจ้งความล่วงหน้า
ผ่านระบบออนไลน์ จัดท�ำคู่มือพนักงานสอบสวน (SOPs)
เป็ นต้ น คณะท� ำ งานนโยบายการพั ฒ นางานป้ อ งกั น
ปราบปราม ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม การตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจ จุดสกัด การจัดตั้งสถานีต�ำรวจย่อย เป็นต้น
คณะท� ำ งานศึ ก ษา และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงาน
จราจร ได้จัดตั้งศูนย์บริหารงานจราจร ตร. (ศจร.ตร.) เพื่อ
ก� ำ หนดและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนงานด้านจราจร และคณะท�ำงานนโยบายการพัฒนา
งานสืบสวน ขับเคลื่อนการพัฒนางานสืบสวน 4 ด้าน
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอุปกรณ์ และเครือ่ งมือ
ในงานสืบสวน การพัฒนาบริหารจัดการงานสืบสวน และ
การพัฒนางบประมาณ และค่าใช้จ่ายในงานสืบสวน
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• Cyber Village
จัดท�ำโครงการ Cyber Village น�ำแอปพลิเคชัน
ด้านสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Clubhouse
มาใช้สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ตำ� รวจและ
ประชาชน ช่ ว ยในการรั บ ฟั ง และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ
ให้ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และ
เพื่ อ ด� ำ เนิ น การตามนโยบาย Big Rock ของรั ฐ บาล
ในการสร้าง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ
Big Data ครอบคลุมทุกหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยง
กับระบบวิเคราะห์อาชญากรรม เพื่อประเมินสถานภาพ
อาชญากรรมในแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง
ในการตรวจค้นจับกุมและสอบสวน โดยใช้กล้องบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ
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• แจ้งความออนไลน์
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยคุ New Normal
ลดการสั ม ผั ส แต่ ส ามารถรั ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการท�ำงาน และการให้บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบ
แจ้ ง เอกสารหายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบประจ� ำ วั น
อิเล็กทรอนิกส์ การเชือ่ มโยงข้อมูลทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
การนัดหมายแจ้งความล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์
และระบบแจ้งความต่างท้องที่
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• นัดหมายแจ้งความล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์
โครงการนัดหมายแจ้งความล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เป็นโครงการทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้ขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
กับระบบสารสนเทศสถานีตำ� รวจ (CRIMES) ซึง่ จะท�ำให้ฐานข้อมูลของทัง้ 2 ระบบ มีความเชือ่ มโยงกัน เพือ่ ให้ฐานข้อมูล
ของระบบทัง้ 2 ไม่เก็บข้อมูลซ�ำ้ ซ้อนกัน จึงมีแนวคิดให้รวมฐานข้อมูลทัง้ 2 ระบบ เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ซึง่ จะท�ำให้ระบบ
ประจ�ำวันอิเล็กทรอนิกส์ (PDAR) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถลดขั้นตอนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
อีกด้วย
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• ทุนวิจยั พัฒนา
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
และนวัตกรรมของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
1. งบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุน
(กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)
งบประมาณรวมทั้งหมด 43,198,000 บาท
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน
Fundamental Fund: FF
แผนงานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมต�ำรวจ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมความปลอดภัย และทรัพย์สินของประชาชน
1) โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมต�ำรวจเพื่อความ
ปลอดภัยสาธารณะ
งบประมาณ 8,000,000 บาท
2) โครงการหน่ ว ยบริ ก ารและจั ด การผลลั พ ธ์ เพื่ อ การติ ด ตาม
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
งบประมาณ 3,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาความช�ำนาญห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบงานในระดับสากล
งบประมาณ 2,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงเพื่ออุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
งบประมาณ 3,000,000 บาท
หน่วยงานที่ให้ทุน : ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ทุนสนับสนุนงานเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Funds: SF

2. ทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก
งบประมาณรวมทั้งหมด 177,123,871 บาท
1. โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
หน่วยงานที่ให้ทุน : กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
(กสทช.)
งบประมาณ 122,109,191 บาท
2. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัลใน
คดีละเมิดทางเพศต่อเด็ก ทางอินเทอร์เน็ต
หน่วยงานทีใ่ ห้ทนุ : ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สดช.)
งบประมาณ 14,100,000 บาท
3. โครงการระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคด้านเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่ให้ทุน : กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
(กสทช.)
งบประมาณ 39,832,200 บาท
4. โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการต�ำรวจในการด�ำเนินการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานที่ให้ทุน : ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
งบประมาณ 1,082,480 บาท

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

มาตรฐานสากล

3

3.1
คู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจทุกสายงาน
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้จัดท�ำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ Standard Operating
Procedures (SOPs) ในทุกสายงาน เช่น สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สืบสวน สอบสวน
และจราจร ทั้งรูปแบบหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและดูคลิปวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ได้ก�ำหนด
ให้ใช้ username และ password เดียวกันกับทีใ่ ช้สำ� หรับการทดสอบเพือ่ ระบุตวั ตนของผูท้ จี่ ะสามารถ
เข้าไปดูและดาวน์โหลดข้อมูลได้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดฝึกอบรม ครอบคลุมทั้งข้อกฎหมาย วิธีการปฏิบัติ ยุทธวิธี ถ่ายทอด
ความรู้จากผู้ประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติหน้าที่ และมีการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
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เพื่อให้ประชาชน

เชื่อมั่นศรัทธา

4

4.1
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ

ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส
ได้มาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย
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• เพือ่ ให้เป็นองค์กรทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ
ซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ (ITA : Integrity and Transparency Assessment) โดยเริ่มจากสถานี
ต�ำรวจนครบาลทัง้ 88 สถานี ซึง่ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวม 86.96 คะแนน หรือระดับ A มีรายละเอียด ดังนี้

➊

ผลคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
จ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ดั

ผลคะแนน
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

87.69

87.23

86.92

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

76.48

77.25

74.54

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�ำนาจ

80.68

83.72

81.44

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

78.30

79.92

78.62

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

79.50

81.95

78.24
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➋

ผลคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
จ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ดั

➌

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�ำเนินงาน

81.21

80.24

80.96

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

76.19

81.21

79.67

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท�ำงาน

74.84

78.40

77.09

ผลคะแนนการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
จ�ำนวน 2 ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ดั
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ผลคะแนน

ผลคะแนน
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

100.00

83.06

96.00

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

100.00

93.75

100

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบังคับการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดชุดปฏิบัติการท�ำหน้าที่สืบสวนสอบสวนติดตามผู้มีพฤติการณ์เข้าข่าย
การกระท�ำผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์ออนไลน์ หรือ JCOMs เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ อ้ งเรียนได้รบั ความสะดวกและติดตามผลการด�ำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการด�ำเนินการทางวินัยข้าราชการต�ำรวจ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 2,053 นาย จ�ำแนกเป็น ภาคทัณฑ์ 676 นาย ทัณฑกรรม 5 นาย กักยาม 476 นาย
กักขัง 607 นาย ตัดเงินเดือน 6 นาย ปลดออก 76 นาย และไล่ออก 207 นาย
กล่าวโดยสรุปแล้วการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมามีผลงานความส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในหลายกรณี
อั น เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของทุ ก คนในองค์ ก รรวมถึ ง พั น ธมิ ต รเครื อ ข่ า ยจากภายนอก
องค์ ก รภาคเอกชนและภาคประชาชนจ� ำ นวนมาก จนน� ำ ไปสู ่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายตามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่
พลต�ำรวจเอก สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผู้บญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายไว้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
ณ สโมสรต�ำรวจ ว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่น�ำสมัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน
เชื่อมั่นศรัทธา
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4.2
มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์

กับประชาชน ด้วยอัธยาศัยไมตรี
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน

โดยค�ำนึงถึงความพอใจ ควบคู่
กับผลงาน
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ตระหนักและเล็งเห็น
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า มา
มีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ จึงก�ำหนดให้สถานีต�ำรวจ
จ�ำนวน 1,484 สถานีทั่วประเทศ ด�ำเนินกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง 7 ขัน้ ตอนในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น/
ชุมชน จ�ำนวน 7,417 หมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยได้เข้าปฏิบตั งิ าน
จ�ำนวน 31,768 ครัง้ นอกจากนี้ ยังได้จดั สรรงบประมาณ
ให้ กั บ สถานี ต� ำ รวจที่ มี ส ถิ ติ ค ดี อ าญาเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สู ง
จ�ำนวน 486 สถานี เพือ่ น�ำอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน สถานีละ
10 นาย เข้าร่วมปฏิบตั งิ านในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่ จากการรวบรวมผลการปฏิบัติของอาสาสมัคร
ต�ำรวจบ้าน พบว่า ภาพรวมของการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เป็นผูช้ ว่ ยเหลือ
เจ้ า พนั ก งานต� ำ รวจในการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
จ�ำนวน 15,326 ครั้ง เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต�ำรวจ

ในด้านบริการและอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จ�ำนวน 14,651 ครัง้ ได้รว่ มกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในการตัง้
จุดตรวจจุดสกัดในพืน้ ที่ จ�ำนวน 8,766 ครัง้ และอืน่ ๆ ตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครต�ำรวจบ้าน
จ�ำนวน 10,145 ครัง้
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเชิงรุก โดยมอบหมาย
ให้สถานีต�ำรวจทั่วประเทศมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตาม
หลั ก ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง 7 ขั้ น ตอน โดยมี ชุ ม ชนเป้ า หมาย
สถานีละ 5 หมูบ่ า้ น รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 7,417 หมูบ่ า้ น
ส�ำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริ ห ารงานต� ำ รวจ (กต.ตร.) เป็ น อี ก ปั จ จั ย ที่ ช ่ ว ย
เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และความเข้ ม แข็ ง ของ
ภาคเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน พร้อมทั้ง
ตรวจสอบการท�ำงานของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจให้มปี ระสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการของประชาชนตามแนวทาง “การยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือ
Police TV เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ
ของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจ
อย่ า งทั น ต่ อ สถานการณ์ และทั่ ว ถึ ง โดยได้
ผลิตรายการโทรทัศน์ขนึ้ มาใหม่ จ�ำนวน 9 รายได้
และรายการโทรทัศน์ทอี่ อกซ�ำ้ จ�ำนวน 13 รายการ
โดยสามารถรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
(กล่อง PSI ช่อง 203 และ กล่อง GMM-Z
ช่อง 140) และทางเว็บไซต์ www.policetv.tv
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4.3
ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความยุติธรรมทางอาญา
และการให้บริการ
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เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ได้เร่ง
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของต� ำ รวจให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของประชาชน และก้าวทันกับสถานการณ์
ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ท� ำ โครงการประเมิ น
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต�ำรวจ
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่ า นตั ว ชี้ วั ด เรื่ อ ง
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และความเชื่อมั่นของ
World Internal Security and Police Index (WISPI)
ทีใ่ ช้วดั ประสิทธิภาพต�ำรวจ และพระราชบัญญัตกิ ารจัดทาํ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดให้ต�ำรวจ น�ำค่า
เป้ า หมาย และตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล่ า วมาใช้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ต�ำรวจไว้เช่นกัน ส�ำหรับการวัดความพึงพอใจนั้น สามารถ
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สะท้ อ นให้ เ ห็ น คุ ณ ภาพการท� ำ งาน และการมี จิ ต ใจ
ในการให้บริการของต�ำรวจบนโรงพัก โดยยึดหลักระเบียบ
วิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด ได้ก�ำหนดจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ในพื้นที่สถานีละ 150 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป
จ�ำนวน 60 คน ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีต�ำรวจ
และนอกสถานีต�ำรวจ จ�ำนวน 30 คน ประชาชนในฐานะ
ผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน จ�ำนวน 20 คน
ประชาชนที่ได้รับบริการระงับเหตุของสายตรวจ จ�ำนวน
10 คน พนักงานสอบสวน จ�ำนวน 5 คน ข้าราชการต�ำรวจ
ที่ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ จ�ำนวน 5 คน และประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จ�ำนวน 20 คน

ผลการศึกษาโดยสรุปภาพรวมของความพึงพอใจ พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ าน
ด้านต่าง ๆ จากคะแนนเต็ม 10 ได้แก่ ชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (7.70) การตั้งจุดตรวจ (7.92)
การมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตํารวจ (7.63) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตํารวจ ของประชาชน และภาคี
เครือข่าย (7.69) การให้บริการ และระงับเหตุของสายตรวจ (8.13) ความเชื่อมั่นในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา
(8.18)
ส่วนระดับความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจอยู่ที่ระดับ
พึงพอใจ ได้แก่ การให้บริการบนสถานี (Front office) และนอกสถานีตํารวจ (จราจร, จิตอาสาพัฒนา, สายตรวจ)
(7.62) ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนและประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานและ
งานทะเบียนประวัติ (8.46) และข้าราชการตํารวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน (8.04)
ที่น่าสนใจ คือ ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมที่ร้อยละ 38.23 กล่าวคือ ประชาชนรู้สึกหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สภาพเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่ และการรับรู้ข่าวสารความรุนแรงของ
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ระดับคะแนนความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ในภาพรวม
ยังอยู่ในเกณฑ์ผ่าน ตามตัวชี้วัดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ไม่เกินร้อยละ 40)
เมื่อสอบถามถึงระดับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
ต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ พบว่า ประชาชน (ผูเ้ สียหาย) ส่วนใหญ่รสู้ กึ เชือ่ มัน่ ต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ (7.18)
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4.4
สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใด

เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคุณค่า
ทางสังคมทีด่ งี าม ได้รบั การยอมรับ

ในระดับมาตรฐานสากล
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• โครงการต�ำรวจจราจรพระราชด�ำริ
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงห่วงใยพสกนิกรทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์
เพื่อน�ำไปด�ำเนินการบรรเทาปัญหาการจราจรดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง “โครงการต�ำรวจจราจรพระราชด�ำริ” ขึ้น
ซึ่งในปัจจุบันโครงการนี้ขึ้นตรงกับกองบังคับการต�ำรวจจราจร (บก.จร.) ภายใต้ชื่อ กก.6 (ปฏิบัติการพิเศษจราจร)
บก.จร. โดยมีอัตราก�ำลังพล 347 นาย
ในการนี้พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติในโครงการนี้ 5 ประการ ดังนี้
➊ แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร และมีมารยาท
➋ ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาจุดที่รถติด เสมือน “รถน�ำขบวน” โดยรถจักรยานยนต์
จะเข้าไปแก้ไขปัญหาท�ำให้ขบวนรถเคลื่อนที่ไปได้
➌ ใช้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรบนถนน ให้รถเคลื่อนตัวไปได้ตามความเหมาะสม
➍ ถนนที่เป็น “คอขวด” ให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ไขให้เคลื่อนตัวได้เสมือนเทน�้ำออกจากขวด
➎ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจราจร
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีผ่ า่ นมา ต�ำรวจจราจรโครงการพระราชด�ำริปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละท�ำการช่วยเหลือ
ทัง้ ท�ำคลอดและน�ำหญิงใกล้คลอดส่งโรงพยาบาล 62 ครัง้ น�ำผูป้ ว่ ยหรือผูบ้ าดเจ็บส่งโรงพยาบาล 354 ครัง้ การช่วยเหลือ
อุบัติเหตุจราจร 187 ครั้ง รวมถึงการช่วยรถที่จอดเสียกว่า 459 ครั้ง ปลดเบรกล็อค 49 ครั้ง และอื่นๆ 101 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 1,212 ครั้ง
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หนังสือรายงานผลการปฏิบตั งิ าน 1 ปี ของ พลต�ำรวจเอก สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ได้น�ำเสนอผลงานที่โดดเด่น
ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่ได้มอบหมายไว้ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
โดยได้ มุ่ ง เน้ นการสร้างองค์กรต�ำรวจให้ เป็ น องค์ กรบั ง คั บ ใช้ กฎหมายที่ น� ำ สมั ย
ในระดับมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ประชาชนเชือ่ มัน่ ศรัทธา อาทิ การติดตัง้ กล้องวงจรปิด
ในพื้นที่จุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร การพัฒนาระบบแจ้งความออนไลน์ โครงการ
สมาร์ทเซฟตีโ้ ซน 4.0 เปลีย่ นพืน้ ทีเ่ ปลีย่ วให้เป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัย การแก้ปญ
ั หายาเสพติด
ด้วยโครงการชุมชนยั่งยืน เป็นต้น โดยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ จะได้สานต่อ
โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
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คณะผู้จัดท�ำหนังสือ
พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย 			
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล 			
พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ 		
พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช 		
พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต 		
พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน 		
พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ 			
พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย 		
พล.ต.ต.เสนิต ส�ำราญส�ำรวจกิจ 		
พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม 		
พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง 		
พล.ต.ต.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์
พล.ต.ต.ม.ล.สันธิกร วรวรรณ 		
พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา 		
พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค 			
พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป 		
พ.ต.อ.พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ 		
ว่าที่ พ.ต.อ.เจษฎา บุรินทร์สุชาติ 		
					
พ.ต.ท.ปิยะพันธุ์ วนอุกฤษฏ์ 		
					
พ.ต.ต.ศิวะอิศ วรรณแก้วราช 		
					
พ.ต.ต.วศิน เอกเมธา 			
พ.ต.ต.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร 		

71

รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ			
ที่ปรึกษา (สบ 9) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ				
ผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ 			
ผู้บัญชาการส�ำนักงานก�ำลังพล 			
ผู้บัญชาการส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง				
ผู้บัญชาการส�ำนักงานงบประมาณและการเงิน		
ผู้บัญชาการส�ำนักงานกฎหมายและคดี
รองผู้บัญชาการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 		
รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล					
ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ			
เลขานุการต�ำรวจแห่งชาติ (สบ 6) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ			
ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์					
ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม			
ผู้บังคับการกองสารนิเทศ						
รองผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ 			
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเมืองพิจิตร				
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรศิลาลาด				
ผู้ก�ำกับการฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองบังคับการอ�ำนวยการ
กองบัญชาการต�ำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
รองผู้ก�ำกับการสอบสวน กองก�ำกับการ 4 				
กองบังคับการต�ำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5
สารวัตรกองก�ำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม			
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต�ำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
สารวัตรกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 3 กองวิจัย
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