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คําปรารภ
“หวังว่าต�ำรวจจะต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกระดับชั้นในสังคม
ไม่ว่าจะยากดีมีจนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนแล้วนึกถึงเรา
ถือว่าเราประสบความส�ำเร็จในระดับที่น่าพอใจขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่”
พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
วันแถลงนโยบายส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข

พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

ค

ค�ำกล่าวของ พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ในวันแถลงนโยบาย ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เรียนท่านรองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ท่านจเรต�ำรวจแห่งชาติ ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจ ข้าราชการต�ำรวจ
ทั้งที่อยู่ในห้องนี้และที่รับฟังอยู่ออนไลน์ การท�ำงานของต�ำรวจทั้งหมด 2 แสนกว่าคนในรอบปีที่ผ่านมามีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกระดับชัน้ ท่านรองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับกองบัญชาการ
กองบังคับการ ผูก้ ำ� กับการ ทุก ๆ ท่าน
ในภารกิจหลักที่จ�ำเป็นของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติก็ยังเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคย เรื่องแรกเป็นภารกิจอันดับ 1
ก็คือเรื่องการถวายอารักขาและความปลอดภัยองค์พระประมุขและการดูแลปกป้องสถาบันซึ่งเป็นเรื่องที่เรารับใส่เกล้า
มาปฏิบตั ิ การดูแลงานจิตอาสา ในช่วงนีม้ เี กิดอุทกภัย แล้วทุกท่านก็ทราบอยูแ่ ล้ว ก็ตอ้ งใช้หน้างานจิตอาสาในเชิงพัฒนา
จิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยเป็นผูน้ ำ� พีน่ อ้ งประชาชนในการเข้าไปแก้ไขปัญหาไปช่วยเหลือดูแล
ในเรือ่ งของการบริหารจัดการเมือ่ สัปดาห์ทแี่ ล้วเราขออนุมตั คิ ณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ ศูนย์เนีย่ เราจะอธิบาย
ง่าย ๆ ว่ามี 3 ประเภทมีศูนย์อาชญากรรมพิเศษ แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารงาน ศูนย์อาชญากรรมพิเศษกับ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารมีมานาน ฉะนัน้ ต่อไปนีท้ า่ น รอง ผบ.ก็จะเป็นผูบ้ ริหารทัง้ 19 ศูนย์นี้ โดยมีทา่ นทีป่ รึกษาพิเศษเป็นรองหัวหน้า
ท่านผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการเป็นผูช้ ว่ ย ถ้ากลไกนีท้ ำ� งานได้ผล เราคงใช้ตอ่ ไป แต่ถา้ เห็นว่ามีอะไรจะต้องปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง

ฆ

เรือ่ งของการปราบปรามอาชญากรรมหลัก ๆ ทีเ่ ป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ซึง่ เราก็มกี ารระดมการจับกุมมาตลอดปี ทางต�ำรวจได้จดั การรับคดีทงั้ หมดไปทัง้ หมดล้านกว่าคดี เฉพาะเรือ่ ง
ยาเสพติดก็ประมาณ 300,000 คดี และตัวเลขของการท�ำผิดบนโลกโซเชียลเนีย่ เป็นหลักพัน ซึง่ จริง ๆ แล้วมากกว่านัน้
เพราะฉะนั้นในปีนี้เราจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามการกระท�ำผิดที่ใช้ช่องทาง Social Media รวมไปถึง
เรือ่ งของข่าวปลอมด้วย เรือ่ งของ Social Media ในยุคทีข่ อ้ มูลข่าวสารมันมากล้นจนคนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรเท็จ
หลักของการท�ำงานของเรานอกจากปราบปราม ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือการป้องกันคือการให้ความรูซ้ งึ่ ก็เป็นหน้าทีข่ อง สอท.
ของ ปอท. ของ บช.ก. ซึง่ ในความเป็นจริง ทุกงานทีส่ ามารถท�ำได้ แต่หน่วยหลักแล้วจะเป็น สอท. ปอท. การให้ความรูใ้ น
เชิงป้องกัน หากล�ำพังปราบอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ การท�ำงานในเรือ่ งนีค้ วามยากล�ำบากของเรือ่ งของ Social Media
เนีย่ มันก็จะอยูท่ กี่ ารพิสจู น์ตวั ตนผูก้ ระท�ำผิด ว่าใครโดนท�ำอะไรแบบนี้ เนือ่ งจากมันจะต้องเกีย่ วพันกับเรือ่ งของเทคโนโลยี
ถึงกระนัน้ ในปีทผี่ า่ นมาเราได้พยายามพัฒนาทีมงานด้านไอทีขนึ้ มาแล้วก็จะท�ำอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์
เครือ่ งไม้เครือ่ งมือต่าง ๆ โดยส่วนหนึง่ อาจจะจัดซือ้ จากต่างประเทศ และอีกส่วนหนึง่ เกิดจากการพัฒนาใช้เอง ต้องขอบคุณ
ทางกระทรวงการอุดมศึกษาทีไ่ ด้ให้ทนุ การศึกษา ในการศึกษาระดับชัน้ ปริญญาโทในต่างประเทศจ�ำนวน 4 ทุนในเรือ่ ง
ของเทคโนโลยีให้กบั ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในจ�ำนวน 4 ทุนนัน้ 1 ทุนจะเป็นของนักเรียนนายร้อยโดยเฉพาะบุคคลที่
มีความสามารถในเรือ่ งของเทคโนโลยีและอีก 3 ทุน จะเป็นของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสายงานนี้ ทีท่ างเราคิดว่าจะเป็นอนาคต
ต่อไปให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ
อีกส่วนหนึง่ ทีเ่ ราจะท�ำคือการสร้างศูนย์ Digital Forensic Lab ณ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ซึง่ รูปแบบของศูนย์
จาก FBI National committee เมืองควอนติโก รัฐเวอร์จเิ นีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ หวังว่าจะพัฒนา
ให้ได้สร้างบุคลากรด้านนี้ให้เพิ่มขึ้น เพราะว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นคน Generation ใหม่ที่จะมาสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ รองรับงานในอนาคต ตอนนีเ้ ราใช้คนรุน่ ใหม่ใช้กองบัญชาการสอบสวนกลางท�ำเรือ่ ง Big Data เราใช้เด็ก ๆ สารวัตร
รองผูก้ ำ� กับ รองสารวัตรท�ำงานเรือ่ งพวกนี้ เพราะว่าเขาจะต้องอยูก่ บั เรือ่ งนีต้ อ่ ไปหวังว่าคนกลุม่ นีจ้ ะได้รบั การดูแลแล้วอยู่
ในเส้นทางชีวติ ทีท่ เี่ หมาะทีค่ วรเพือ่ จะเติบโตต่อไป

ง

รวมไปถึงระบบการรับแจ้งความออนไลน์ เรือ่ งของการบริหารจัดการคดีดว้ ย ในเรือ่ งของโลก Social Media
ซึ่งมีการบริหารจัดการคดีเป็นแตกต่างไปจากคดีทั่ว ๆ ไปเพราะว่าคดีบนโลกโซเชียลไม่มีพื้นที่ที่ชัดเจนเขตอ�ำนาจ
การสอบสวนไม่ใช่เป็นของ สน.ใดสน.หนึง่ เราจ�ำเป็นต้องมีเครือ่ งมือให้ประชาชนสามารถแจ้งความได้ทกุ สถานีตำ� รวจโดยที่
อุปกรณ์เครือ่ งมือนีจ้ ะต้องรวมคดีนใี้ ห้เป็นคดีเดียวกันให้ได้ เรียกได้วา่ เป็น Case management ทีท่ างเราจะต้องพัฒนา
หากประชาชนถูกหลอกในคดีเดียวกัน และมีการแจ้งความในหลาย ๆ พืน้ ที่ พนักงานสอบสวนทีร่ บั แจ้ง จะต้องบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ ท�ำให้คนทีบ่ ริหารคดีจะรูว้ า่ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งเดียวกัน ซึง่ สอท.ก็จะเป็นแม่งานหลักในการจัดการเรือ่ งพวกนี้
อาชญากรรมอีกประเภทหนึง่ ทีเ่ ราจะเน้นในปีนกี้ เ็ รือ่ งของยาเสพติด ผมเคยอธิบายไปในหลายเวทีวา่ ต้นทางของ
ยาเสพติดไม่ได้อยู่ในประเทศเรา เราจับเท่าไหร่มันก็เติมมาเท่านั้นในเรื่องของ Demand Side และ Supply Side
เป็นข้อเท็จจริงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราอาจจะมีการกันเขตพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดจับแต่เราไม่มีวันจะด�ำเนินคดี
ได้ทั้งหมด ดังนั้นในเรื่องของ Demand Side มีคดียาเสพติดประมาณ 3 แสนคดี ประกอบด้วยผู้ต้องหาประมาณ
300,000 ราย มีครึ่งหนึ่งเป็นผู้เสพ ไม่เพียงเท่านั้นพบว่ามีอีก 3,750,000 คนที่ติดยา หากเอาตัวเลขนี้มาดู เราแทบ
ไม่มีทางที่จะจัดการคนที่เดินอยู่บนท้องถนนที่ติดยาเสพติด ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้น�ำเสนอทางรัฐบาลว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจพร้อม
จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตามจ�ำเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการสร้างสถานบ�ำบัด
อย่างเป็นระบบ ในปีงบประมาณนี้ เราจะเน้นเรือ่ งโครงการทีเ่ ราท�ำโครงการชุมชนเข้มแข็งชุมชนยัง่ ยืนซึง่ ใช้วธิ ชี มุ ชนบ�ำบัด
เราจะไม่วัดผลด้วยปริมาณการจับผู้เสพ แต่เราจะวัดผลว่าเราจะคืนคนที่เลิกจากการติดยากลับคืนสู่สังคมได้เท่าไหร่
เหมือนกับเราจะไม่วดั ผลว่าคดีเกิดเท่าไหร่ แต่ปนี เี้ ราท�ำ Poll ซึง่ เราจะวัดผลว่าประชาชนตามข้อต่อไปนี้ 1 หวาดกลัวภัย
กีเ่ ปอร์เซ็นต์หรือ 2 เชือ่ มัน่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องต�ำรวจเท่าไหร่ 3 มีความพึงพอใจต่อการบริการเท่าไหร่ นีค่ อื สิง่ ทีจ่ ะท�ำ
ต่อไปคือการท�ำ Poll ไปถึงระดับสถานีต�ำรวจ แล้วจะท�ำอย่างต่อเนื่อง หาก Poll ไหนไม่เป็นธรรม เงื่อนไขไหนไม่ดี
ว่ากันแก้ไขปรับไปจนกว่าจะหาจุดลงตัวได้ ประกอบกับการตรวจราชการของจเรประกอบกับค�ำร้องเรียนต่าง ๆ
ซึ่งทางจเรก็เปิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วและก�ำลังจะเดินหน้าต่อไป ถ้าหากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจท�ำอะไรที่ไม่ถูกต้อง
จะต้องรับผิดชอบสิง่ นัน้ ในปีนเี้ ราลงโทษคนโดยไล่ออกไป 200 กว่าคน ให้ออกจากราชการไป 280 กว่าคน
ผมจะเน้นไปทีห่ วั หน้าสถานีเป็นหลักถ้ามีอะไรทีไ่ ม่
เหมาะไม่ควรไม่ดีงามในสถานีต�ำรวจผู้ก�ำกับหัวหน้าสถานี
ต้องรับผิดชอบ แต่ภายใต้กฎกติกาที่เป็นธรรมและทุกคน
ยอมรับ เราไม่ได้กลั่นแกล้งใครแต่ต้องให้คุณให้โทษตาม
กฎเกณฑ์ทเี่ ป็นธรรมโปร่งใสรวดเร็ว จะขอน้อมน�ำเป็นข้อคิด
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานแก่
ข้าราชบริพารแก่นายต�ำรวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ สะเจ สะรูปะภาโว
สุทสั สะนี โสภะโณ สุธมั โม ปะฏิรโู ป สัพเพ ชะนา จิรฏั ฐิติ
กะกาเล ถาวะระโต กายะสุขี โหนติ มะโนรัมมา ถ้าหาก
ภาพรวม สวยงาม ถูกต้อง เหมาะควร ทุกคนทุกหมูเ่ หล่า
จะได้รบั ความสุขกาย สบายใจอย่างถาวร ในระยะยาว
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ในช่วงทีผ่ า่ นมาเรามีโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ต้องขอบคุณ พล.ต.อ.เพิม่ พูน ชิดชอบ ทีไ่ ด้ขบั เคลือ่ นโครงการนี้
ปัจจุบนั มีตำ� รวจ 200,000 นาย เรามีหนีอ้ ยู่ 200,000 ล้านบาท การจะแก้ปญ
ั หานีม่ นั อยูท่ คี่ วามสามารถในการเจรจา
กับเจ้าหนี้ เรามีต�ำรวจที่อยู่สีแดงเลยคือก�ำลังถูกฟ้องร้องอยู่ในศาลเรื่องผิดนัดช�ำระหนี้ กล่าวคือเรามีคนที่มีความเสี่ยง
กับการช�ำระหนี้ไม่ได้ การเจรจาการลดดอกเบี้ยการเปลี่ยนเจ้าหนี้กฎกติกาทุกอย่างที่เขาท�ำไว้แล้วเป็นแนวทาง
แต่จะได้ผลไม่ได้ผล ทางผูบ้ งั คับบัญชาต้องลงไปบริหารจัดการและขับเคลือ่ นในเรือ่ งดังกล่าว
เมือ่ กล่าวถึงเรือ่ งของการพัฒนาข้าราชการต�ำรวจ ได้เห็นในวิดโี อคณะท�ำงานด้านสอบสวน ศูนย์บริหารงานจราจร
ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปรามพวกนี้ ทางศูนย์แต่ละท่านก็ได้ท�ำเรื่องการสร้างมาตรฐานคือแนวคิดอยู่ที่ว่าต�ำรวจ
ยกตัวอย่างจราจรความรู้ทางกฎหมายอย่างน้อย 1,000 ข้อ 2,000 ข้อที่เป็นข้อสอบคุณต้องตอบได้ให้ถูกให้หมด
ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปท่องเลยแล้วก็สอบ สายตรวจก็เหมือนกัน ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปรามของท่านรองมนู
ท่านรองรอย ท�ำไว้กรี่ อ้ ยกีพ่ นั ข้อ สอบไป เก้าหมืน่ คนครัง้ หนึง่ แล้ว พูดกันตรง ๆ งานจราจรสอบผ่านไม่ถงึ ครึง่ เพราะฉะนัน้
ในปีนจี้ ำ� เป็นต้องไปฝึกอบรมลูกน้องให้สอบให้ผา่ นให้ได้ สิง่ ทีเ่ ราจะท�ำคือว่าจะออกกติกา กรณีทคี่ ณ
ุ ไม่ผา่ นการประเมิน
คุณสอบไม่ผ่านคุณสมรรถภาพร่างกาย คุณไม่ผ่านโน่นนี่นั่นจะต้องมีกติกาที่มีผลต่อการแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องออกเป็นกฎ
คณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ เราต้องการรักษาคนทีม่ สี ายงานสอบสวนผ่านงานสอบสวนให้อยูใ่ นสถานี มีทำ� เรือ่ งพัฒนา
งานสอบสวนมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราเตรียมบรรจุพนักงานสอบสวนเพิ่มทั้งหมดประมาณ 800 นาย แต่ก็ติดปัญหา
เรือ่ ง COVID-19 ทีส่ ำ� คัญคือผูช้ ว่ ยพนักงานสอบสวน เราจะเพิม่ ทัง้ หมดประมาณ 7,000 อัตรา เป็นผูช้ ว่ ยพนักงานสอบสวน
เราต้องการให้เขามีกำ� ลังใจท�ำงาน ให้เขามีความหวังว่าคนทีม่ าเป็นนายเขาในสถานีตำ� รวจต้องรูเ้ รือ่ งต้องมีประสบการณ์
ในชีวิตเหมือนกับที่เขาเคยโดนมา ต�ำรวจท�ำงานตามกฎหมายตามระเบียบ แต่ประชาชนเนี่ยเขาต้องการมากกว่านั้น
หน้าทีค่ นในกระบวนการยุตธิ รรมเราก็ทำ� เกือบ 50% แล้วทีส่ ำ� คัญก็คอื หน้าทีอ่ ะไรทีไ่ ม่มใี ครท�ำเราก็ทำ� เราไม่ได้ตอ้ งการ
นักกฎหมายไม่ได้สร้างต�ำรวจเป็นนักกฎหมายไม่ใช่ เราไม่ได้สร้างต�ำรวจเป็นนักปกครอง แล้วเราก็ไม่ได้สร้างต�ำรวจ
เป็นทหาร แต่เราสร้างต�ำรวจที่ใช้กฎหมายเป็น เราสร้างต�ำรวจที่รู้ยุทธวิธีแบบทหาร เราสร้างต�ำรวจที่ใช้กฎหมาย
ในเชิงแบบนักปกครองได้ เพราะฉะนัน้ เราต้องเข้าใจตัวเราด้วย
สิง่ ทีเ่ ราจะสร้างคน ถ้าเรารูท้ ศิ ทางเราก็ตอ้ งสร้างระบบสร้างการฝึกอบรมก็กลับมาถึงต้นทางของการเข้ารับราชการ
คณะท�ำงานด้านพัฒนาก็ได้ไปศึกษาเรือ่ งของ Attitude Test ซึง่ เราจะออกระเบียบต่าง ๆ เพือ่ ใช้บงั คับในปีงบประมาณนี้
การคัดเลือกสอบบรรจุบุคคลเข้ามาเป็นราชการต�ำรวจเป็นนักเรียนนายสิบนักเรียนนายร้อยต้องผ่านการวัด Attitude
Test ด้วย
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การปกครองคนไม่ใช่เรื่องง่ายนับเป็นองค์กรที่ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเรามีทีมงานพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ก�ำลังจะน�ำเสนอแอปพลิเคชันแทนใจ ทีต่ ดิ ตัง้ บนโทรศัพท์มอื ถือ เราตัง้ ใจจะให้ตำ� รวจ 200,000 คน ใช้แอปพลิเคชันนี้
เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างต�ำรวจกับผู้บังคับบัญชาเป็น 2 Way Communication จะเปิดตัวประมาณ
กลางเดือนกันยายน สิง่ ทีเ่ ราพยายามจูงใจก็คอื ว่าเขาจะได้รสู้ ทิ ธิข์ องตัวเอง เบีย้ เลีย้ งเข้าหรือยัง หากว่าจะจองบ้านพัก
ก็ทำ� ผ่านแอปพลิเคชันนี้ จะเช็คผลคะแนนสอบของตัวเอง หากสายงานป้องกันปราบปราม ผูบ้ ญั ชาการบอกว่า 3 เดือนให้ไปสอบ
คราวทีแ่ ล้วไม่ผา่ น ลงทะเบียนสอบก็ผา่ นแอปพลิเคชันนีไ้ ปจนถึงการดูผลสอบ สิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ทกุ อย่างผ่านตรงนี้
เรือ่ งของการพัฒนาด้านความรูต้ า่ ง ๆ นอกจากการสอบก็เรือ่ งของการพัฒนาด้านยุทธวิธขี องงานป้องกันปราบปราม
ผมดีใจที่เห็นเหตุการณ์หลาย ๆ ครั้ง ต�ำรวจเริ่มใช้ยุทธวิธีคู่บัดดี้เริ่มรักษาระยะระหว่างคนที่เป็นคนร้ายกับตัวผู้ปฏิบัติ
ก็มกี ารปรับยุทธวิธดี า้ นอุปกรณ์ประจ�ำตัวเครือ่ งแบบอะไรทัง้ หลายแหล่ทงั้ ความรูด้ า้ นกฎหมายด้วย
เรือ่ งของพนักงานสอบสวนอีกอย่างนึงก็เรือ่ งของการท�ำงาน อย่างทีผ่ มพูดเมือ่ กีว้ า่ เราจะท�ำยังไงให้เขาท�ำมากกว่า
ท�ำหน้าที่ตามตัวบทกฎหมาย อาจจะต้องมีการเอากรณีตัวอย่าง เราก็เอาบทเรียนต่าง ๆ มาสอนผ่านเทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน การสอนอาจจะมีการส่งเป็น E-Book หรือว่าเป็นชุมชน
บนโลกไซเบอร์ที่มีการถกกันโดยเอากรณีที่มันเกิดขึ้นมาคุยกันเพื่อเกิดเป็นบทเรียนใหม่ ๆ
เรื่องชุดยาเสพติดผมได้ให้ทางศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปรามออกค�ำสั่งไปแล้วว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ท่านต้องเป็นคนรับรองความประพฤติของเจ้าหน้าที่ในชุดยาเสพติดด้วยตัวท่านเอง ไปจนถึงเรื่องความโปร่งใสใน
การท�ำงาน นอกจากทีก่ ฎหมายบอกว่าเราต้องติดกล้องในการบันทึกวิดโี อการสอบสวน จะเห็นได้วา่ สถานีตำ� รวจนครบาล
88 แห่ง จะเข้าระบบการประเมิน Integrity and Transparency เรือ่ งความความถูกต้องและความโปร่งใส เราท�ำงาน
คู่กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเป็นน�ำร่อง 88 สถานีนี้ก่อนแล้วต่อไปแล้วจะขยายไปทั้งประเทศเพื่อเป็นหลักประกัน
ความโปร่งใส ต�ำรวจก็ตอ้ งปรับตัว เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจลึกซึง้ ต่อการประเมิน
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เรือ่ งสวัสดิการมีทดี่ นิ 70 กว่าแปลงทีเ่ ราได้จากกรมธนารักษ์มาก็มโี ครงการน�ำร่องอยูท่ สี่ มุทรปราการเราก็ทำ�
แบบส�ำรวจประชากรต�ำรวจประมาณ 2,700 กว่าคน ว่าจะเอาแบบไหน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเช่า บ้านเดีย่ ว แล้วเราก็จะสร้าง
โดยกฎเกณฑ์ทที่ างกรมธนารักษ์เป็นผูก้ ำ� หนด ต�ำรวจจะได้มบี า้ นอยูห่ ลังเกษียณ เราอยากให้ตำ� รวจมีบา้ นหลังเกษียณถึง
แม้วา่ มันจะไม่เพียงพอ แต่กด็ กี ว่าทีเ่ ราจะปล่อยไว้โดยไม่ทำ� อะไรเลย
ในเรือ่ งของศูนย์ฝกึ อบรม ได้มกี ารส่งเสริมงบประมาณไปแล้ว เพือ่ ตัง้ โรงผลิตกระสุนซ้อม ศูนย์ฝกึ อบรมทัว่ ประเทศ
มีอยู่ 10 ศูนย์ ก็สามารถท�ำให้เป็นสวัสดิการต�ำรวจให้ได้ ขณะเดียวกันสามารถเป็นงานหลักก็คอื ใช้ในการฝึกข้าราชการ
ต�ำรวจในการใช้อาวุธ ฝึกทางยุทธวิธีต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อเป็น
สวัสดิการส่วนหนึง่
เรื่องงานสืบสวน ปีนี้เราก็จะได้ท�ำการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการพัฒนางานด้านพิสูจน์หลักฐาน
ซึง่ เราจะรับสมัครบรรจุคนทีม่ คี วามรูอ้ กี 300 ต�ำแหน่งเข้ามาในหลายจังหวัด ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของพิสจู น์หลักฐาน
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีความพร้อมมีความสมบูรณ์มากกว่าพืน่ ทีอ่ นื่ เราต้องพัฒนางานด้านนีใ้ ห้เข้มข้นขึน้ มากกว่าเดิม
เรือ่ งของงานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรือ่ งของเซฟตีโ้ ซน ปีนจี้ ะขยายไปจังหวัดละ 1 แห่ง แต่องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
ผมก็ย�้ำว่าคือ 1 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และ 2 คือกลไกความร่วมมือของเอกชนซึ่งแต่ละสภาพพื้นที่ก็จะต่างกันไป
โดยจะไปผูกกับศูนย์ 191 แห่งชาติ เรือ่ งการสร้างระบบการรับแจ้งความด้วยนอกจากโทรศัพท์เข้าไปแล้วรับแจ้งความด้วย
ระบบกล้องวงจรปิดอัตโนมัติ
เราอาจจะได้ เ ห็ น การออกใบสั่ ง จราจรโดยใช้ ใ นที่ ห ้ า มจอด ท่ า นไปจอดรถปุ ๊ บ เขาห้ า มจอดอาจจะมี
เสียงเตือนท่านแล้วก็อาจจะมี E Ticket ส่งมาเลยตามทะเบียนรถ ตอนนีจ้ อดอยูท่ หี่ า้ ม 10 นาทีถา้ ไม่ออกไปโดน เรือ่ งของ
จราจรนี่ เ ราสร้ า งระบบการเตื อ น เมื่ อ ก่ อ นเป็ น ระบบเตื อ นก็ เ ป็ น ระบบออกใบสั่ ง เครื่ อ งออกใบสั่ ง เป็ น ใช้ มื อ
เพือ่ กด เวลาเจอคนกระท�ำผิดก็เอาบัตรเสียบเข้าไปแล้วก็บนั ทึกความผิดเขาอาจจะถ่ายรูปประกอบด้วยก็ได้ เครือ่ งมือนี้
มีลักษณะเหมือนมือถือใหญ่หน่อยมีที่เสียบบัตรประชาชนเข้าไปและใบขับขี่ มันก็จะอ่านข้อมูลมาว่าใครแล้วก็กดพิมพ์
ใบสั่งเอาไปเลย หลังจากที่เราเซ็น MOU กับกรมการขนส่งทางบกแล้ว ทางกรมการขนส่งก็จะเป็นพนักงานสอบสวน
เปรียบเทียบปรับแทนต�ำรวจได้ จะได้มคี า่ ปรับมาใช้ในการท�ำงานบริหารงานและมีการจัดสรรสัดส่วนเรือ่ งเหล่านีใ้ หม่
เรือ่ งของคดีความมัน่ คง ปีนที้ ผี่ า่ นมาทัง้ ปีกม็ เี หตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ต้องไป
ดูทตี่ น้ เหตุ ถ้าต้นเหตุมาจากความเห็นต่างทางการเมืองหรือความเห็นต่างทางอะไรก็แล้วแต่ ก็ตอ้ งไปแก้ทตี่ น้ เหตุ ต�ำรวจ
เป็นผู้แก้ปัญหาปลายเหตุ แต่ไม่ใช่ว่าจะท�ำอะไรไม่ได้เลย ถ้าเขามาด้วยความเห็นที่แตกต่าง เราก็จะต้องบอกว่าการมี
ความเห็นแตกต่างเห็นได้ แต่การแก้ปญ
ั หาโดยการก่อเหตุรนุ แรงอาจไม่ใช่คำ� ตอบ ความเห็นแตกต่างมีได้ครับ แต่ทา่ นจะ
แก้ปญ
ั หาด้วยวิธกี ารใช้ความรุนแรงหรือก่อความวุน่ วายกระทบสิทธิผ์ อู้ นื่ อันนีไ้ ม่ใช่คำ� ตอบ อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องจัดการ
ต้องไม่ให้เกิดและทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เราต้องไม่เป็นคนสร้างเงือ่ นไขเอง ผมได้เรียนท่านว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าทีต่ ดิ อาวุธทีจ่ ะต้องใช้
อาวุธ ยุทโธปกรณ์ทุกอย่างเพื่อเอาชนะการรบ เราไม่ ใช่นัก กฎหมายที่ตีความแล้วไม่สามารถจะท�ำ อะไรได้เลย
แต่เราเป็นต�ำรวจทีร่ จู้ กั ยุทธวิธี รูจ้ กั การเอาชนะในการรบ รูจ้ กั การใช้กฎหมายอย่างมีศาสตร์และศิลป์ รูจ้ กั ถึงความพอดี
โดยทีไ่ ม่ไปสร้างเงือ่ นไข แต่เรือ่ งนีไ้ ม่ได้งา่ ย ปีทผี่ า่ นมาเรามี
ต�ำรวจทีเ่ สียชีวติ เป็นหัวใจล้มเหลวในขณะทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่
เรามีตำ� รวจทีท่ พุ พลภาพสูญเสียตาไป 1 ข้าง ซึง่ ไปจับมา
เมื่อวานแล้วมีต�ำรวจบาดเจ็บอีกมากมาย ซึ่งเราก็ต้อง
ปรับยุทธวิธีพวกนี้ให้ดีขึ้น ถ้าเห็นมีความเปลี่ยนแปลง
ในการใช้กำ� ลังทัง้ ในด้านยุทธวิธี ทัง้ ในระดับความหนักเบา
ถึงแม้วา่ เราไม่สามารถจะไปเปลีย่ นความคิดคนได้
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การท�ำคดีบนโลก Social Media ทัง้ การป้องกัน การให้ความรู้ และการจับกุมต้องเข้มข้น ต้องสรรหาทัง้ บุคลากร
และอุปกรณ์เครือ่ งมือต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นรวมถึงยุทธวิธยี ทุ ธศาสตร์ในการใช้งานระบบนีด้ ว้ ย เรือ่ งข่าวปลอมเรือ่ งอะไรพวกนี้
ไม่อย่างนั้นเราจะมีเหยื่อแบบนี้อีกมากมายไม่มีใครมีความสุขอะไรอย่างนี้ ในขณะที่ต�ำรวจก็ทุพพลภาพคนท�ำก็ไม่ได้
การจับกุมก็เป็นเรือ่ งปลายเหตุ ไม่ได้ชว่ ยให้ปญ
ั หาดีขนึ้ เพียงแต่วา่ ให้รวู้ า่ สิง่ นีเ้ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ภาระของเรามันมีมากมาย
ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ประเทศนี้ฝากความหวังไว้กับพวกเรา ไม่ได้คาดหวังให้
พวกเราท�ำแค่เรื่องของตัวบทกฎหมายแต่เขาคาดหวังมากกว่านั้น ไม่ว่าจะบ่นด่าเราอย่างไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงวันที่เขา
เดือดร้อนขึน้ มาเขาจะนึกถึงเราเป็นคนแรก
การแถลงนโยบายครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตราชการของผม ปีหน้าผมจะเป็นคนนอก
คอยเฝ้าดูการท�ำงาน การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในเรื่องของ Role Model เรื่องของ Successor ผมพยายามจะรับฟัง
ทุกท่านให้ได้มากทีส่ ดุ ปีนที้ า่ นจะเห็นต�ำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการทีม่ ที งั้ Series 3 ปลาย ๆ Series 4 Series 5 ผมก็ถอื ว่าเป็น
การผสมผสานระหว่าง Generation ต่อไป ปัจจุบันถ้าเรานึกถึงทีมฟุตบอลเรามีผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีอนาคตเรามีผู้เล่นที่
เก๋าเกมส์คอยคุมแดนกลาง รูจ้ กั ผ่อนสัน้ ผ่อนยาวก็หวังว่าเราจะผสมผสานคน 2 รุน่ หรือ 3 รุน่ ให้ไปด้วยกันให้ได้
ในปีนผี้ มอยากเห็นเด็ก ๆ รุน่ ใหม่เข้ามามีบทบาทในการเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ให้มากขึน้ อย่างทีผ่ มเรียนเรามีทมี ไอทีเด็ก ๆ เรามีทมี พัฒนางานเรือ่ ง Big Data เรือ่ งเครือ่ งแบบ เรือ่ งยุทธวิธี ผมอยากเห็น
บทบาทเรือ่ งพวกนีใ้ ห้มากขึน้ พวกเขาจะเป็นต้นแบบ ของคนรุน่ ถัดไป เป็น Successor ของคนรุน่ ถัดไป เราอาจจะเห็น
ผูบ้ ริหารส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในอนาคต ครูทดี่ ที สี่ ดุ ในชีวติ คือบทเรียนสิง่ ล้มเหลวทีผ่ า่ นมาในอดีตนัน่ เป็นครูทดี่ ที สี่ ดุ
ในชีวติ แล้วก็เราจะสร้างคนอย่างทีผ่ มได้เรียนให้ฟงั เราจะสอนคนด้วยการท�ำงาน Learn by doing เราจะให้กำ� ลังใจ
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีก่ ารให้กำ� ลังใจการสร้างความหวังการก�ำหนดทิศทางต้องชัดเจนให้คณ
ุ ให้โทษต้องชัดเจน

วั น นี้ ก็ อ ย่ า งที่ ผ มเรี ย นว่ า คงเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยในชี วิ ต
ราชการของผม ผมอยากจะฝากไว้วา่ นรชาติวางวาย มลายสิน้
ทัง้ อินทรีย์ สถิตทัว่ แต่ชวั่ ดี ประดับไว้ในโลกา ก็หวังว่าต�ำรวจจะ
ต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกระดับชั้นในสังคมไม่ว่าจะยากดีมีจน
อะไรก็แล้วแต่ ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนแล้วนึกถึงเราถือว่าเราก็
ประสบความส�ำเร็จในระดับทีน่ า่ พอใจก็ขอให้ตงั้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่
แล้วอย่างที่ผมบอก โลกนี้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ก็ทิ้งไว้แต่ว่า
ความเป็นตัวของเราให้นอ้ งให้คนรุน่ หลัง ๆ ได้เห็นว่าพีไ่ ด้ทำ� อะไร
ไว้ให้ ได้ดอู งค์กรไว้ยงั ไง ก็ขอให้ประสบความส�ำเร็จในการปฏิบตั ิ
หน้าทีท่ กุ คนครับ ขอบคุณครับ
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บทสรุปผู้บริหาร
นั บ ตั้ ง แต่ พลต� ำ รวจเอกสุ วั ฒ น์ แจ้ ง ยอดสุ ข
ขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้รเิ ริม่ พัฒนา
บุคลากร ระบบบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์และ
นโยบายทีก่ ล่าวไว้ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายทีน่ ำ� สมัย
ในระดับมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ประชาชนเชือ่ มัน่ ศรัทธา”
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมนี โยบาย ในการพัฒนาบุคลากร
เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ซึง่ มีผลการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทัง้ พระบรมวงศานุวงษ์ อย่างสมพระเกียรติ ตลอดจนจัดก�ำลังข้าราชการต�ำรวจ
ในพื้นที่ ข้าราชการต�ำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) และกองก�ำลังจิตอาสาถวาย
ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร รวมทัง้ ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทีเ่ ฝ้ารับ
เสด็จซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดก�ำลังพลจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติให้
บริการประชาชนตามแนวพระราชด�ำริอย่างต่อเนือ่ ง
ด้านการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร มีการจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD Blueprint มาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพต�ำรวจ มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและยุทธวิธใี ห้กบั ต�ำรวจอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสมกับทุกสายงาน
มีการจัดทดสอบความรู้ จัดท�ำคลังข้อสอบ เพือ่ ให้ขา้ ราชการต�ำรวจมีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่ จัดท�ำคูม่ อื มาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านหรือ Standard Operating Procedures (SOPs) ทุกสายงาน รวมทัง้ มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาฝึกอบรม
ให้ข้าราชการต�ำรวจมีความรู้มากขึ้น และน�ำมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการมีการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับ
ข้าราชการต�ำรวจ โดยมีการเจรจากับสถาบันการเงิน เพือ่ ลดหนีแ้ ละดอกเบีย้ ผ่านกลไกสหกรณ์ เป็นผลส�ำเร็จ สามารถ
แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ให้กบั ข้าราชการต�ำรวจได้สำ� เร็จจ�ำนวน 5,439 นาย เป็นเงิน 7,707,615,915 บาท จัดสร้างอาคาร
ทีพ่ กั อาศัยให้กบั ข้าราชการต�ำรวจบริเวณพืน้ ทีส่ โมสรต�ำรวจและแพรกษา จ�ำนวน 14 อาคาร จัดท�ำโครงการครอบครัว
ต�ำรวจ เราไม่ทงิ้ กัน โดยตามหาทายาทของต�ำรวจผูเ้ สียชีวติ มารับเงินฌาปนกิจ
ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
มีการพัฒนาการรับแจ้งความออนไลน์ และระบบการจัดการคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ทเี่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั
ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ ได้ตระหนักถึงปัญหาภัยอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ ในเวลากลางคืน จึงได้ตดิ ตัง้
กล้อง CCTV จ�ำนวน 25,389 ตัว ครอบคลุมจุดล่อแหลมและจุดเสีย่ ง ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และด�ำเนิน
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โครงการ Smart Safety Zone 4.0 เพือ่ รักษาความปลอดภัยในชุมชน ซึง่ โครงการดังกล่าวได้รบั รางวัลจาก Gold Award
เกียรติบตั รในการประกาศรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award และรางวัล The Best Experience in
Community Policing ในด้าน Crime Prevention จากการประชุมสุดยอดต�ำรวจโลก World Police Summit 2022
รวมถึงมีการพัฒนาระบบงานพิสจู น์หลักฐานให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล พัฒนาการตรวจสอบประวัตอิ าชญากร
ส�ำหรับสถานีตำ� รวจโดยการจัดหาเครือ่ งสแกนลายนิว้ มือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (LIVE SCAN) ให้สามารถตรวจสอบประวัติ
อาชญากรได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับรูปแบบการตัง้ ด่านตรวจและจุดตรวจทัว่ ประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทัง้ ปรับ
เปลีย่ นเครือ่ งแบบส�ำหรับสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และมีความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน ในส่วนของโรงเรียน
นายร้อยต�ำรวจ มีการปรับปรุงหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาชีพต�ำรวจ การสอบแบบ Module ทีจ่ ะน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยสร้างเมืองแห่งนวัตกรรมของต�ำรวจ Police Innopolis เป็นต้นแบบใน
การทดลองใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ซึง่ ประกอบด้วย Smart Classroom, Interactive Museum of Crimes, Smart Library
และศูนย์นวัตกรรมด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์และการพิสจู น์ทางดิจทิ ลั (Innovation Center in Cyber security
and Digital Forensics) เพือ่ รองรับภารกิจหลักในการฝึกอบรมทางด้านไซเบอร์และการสนับสนุนการพิสจู น์หลักฐานต่าง ๆ
ทางด้านดิจทิ ลั
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มีการจัดท�ำแอบพลิเคชันแทนใจ เพือ่ เป็นการสือ่ สารระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ รวบรวม
สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ของข้าราชการต�ำรวจ เช่น การรักษาพยาบาล เงินเดือน สวัสดิการ สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้
มีการเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาคี เพือ่ ใช้ในการสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สร้างและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ครอบคลุมทุกหน่วยงาน สามารถเชือ่ มโยงกับระบบวิเคราะห์อาชญากรรม
ในมิติด้านการจราจร ได้จัดหาเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับต�ำรวจจราจรทั่วประเทศ เพื่อให้การท�ำงานรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรมกับประชาชน
เพือ่ ให้เป็นองค์กรทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ สุจริตเป็นธรรมและโปร่งใส ได้จดั ท�ำ MOU กับ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพือ่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ฎ

2 ปีของ พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 - 2565

ฏฏ

สารบัญ
วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ค�ำปรารภผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ค�ำกล่าววันแถลงนโยบาย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
• พิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เทิดพระเกียรติ และสนองพระราโชบายในทุกด้าน
• จิตอาสา
• ป้องกันปราบปรามการกระท�ำความผิด และอ�ำนวยความ
ยุติธรรมทางอาญา
• จัดตั้งศูนย์ปราบปราบอาชญากรรมพิเศษขึ้น ทั้งหมด 19 ศูนย์
• ด้านการพัฒนาบุคลากร
• ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
• ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
คณะผู้จัดท�ำหนังสือ

(ก)
(ข)
(ฆ)
(ญ)
(ฐ)
1
5
9
13
17
45
89
109

ฐ

พิทกั ษ์ปกป้องสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
เทิดพระเกียรติ และสนอง
พระราโชบายในทุกด้าน
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พลต�ำรวจเอก สุวฒ
ั น์  แจ้งยอดสุข  ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ให้ความส�ำคัญถึงนโยบายในการถวาย
ความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์
ผูแ้ ทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ และด�ำรงไว้ซงึ่ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข  โดยเน้นย�ำ้ ว่า “ต้องดูแลปกป้องสถาบันมหา
กษัตริย์ เพราะสถาบันกษัตริยด์ แู ลปกป้องความมัน่ คงของชาติ ต้องระลึกในใจอยูเ่ สมอ” อย่างเต็มความสามารถ
ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และสมพระเกียรติ โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2565 โดยมีการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เรือ่ ง
การสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ และรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ รวมถึงพันธกิจด้านความ
ปลอดภัยส�ำหรับองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมัน่ คงของราชอาณาจักร
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โดยได้ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
ส�ำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้าง  ความรัก
และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยผ่านทาง
กลไกต่าง ๆ รวมถึงน้อมน�ำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมถึ ง แนวทาง
พระราชด�ำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ
น�ำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
พระราชกรณียกิจ และสนับสนุนงานจิตอาสาอย่างสม�ำ่ เสมอ
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้คดั เลือก และจัด
ฝึกอบรมก�ำลังข้าราชการต�ำรวจเป็นจิตอาสาพระราชทาน
โดยมี ผ ลปฏิ บั ติ ส นั บ สนุ น โครงการจิ ต อาสาในภาพรวม
จ�ำแนกเป็น สนับสนุนจิตอาสาพัฒนา   จ�ำนวน 50,568 ครัง้   
สนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจ จ�ำนวน 14,451 ครั้ง และ
สนับสนุนจิตอาสาภัยพิบตั ิ จ�ำนวน 18,758 ครัง้ และผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าทีถ่ วายความปลอดภัยในพืน้ ที่ (Local CAT) มีหน้าที่
ถวายความปลอดภัย และจัดการจราจร รวมทั้งให้บริการ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทีเ่ ฝ้ารับเสด็จ รวมถึงจัดหา
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นได้ด้วยความ
เรียบร้อยเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
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สนับสนุนจิตอาสาพัฒนา

จ�ำนวน 50,568 ครั้ง
สนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจ

จ�ำนวน 14,451 ครั้ง

สนับสนุนจิตอาสาภัยพิบัติ

จ�ำนวน 18,758 ครั้ง

พลต�ำรวจเอก สุวฒ
ั น์  แจ้งยอดสุข  ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ  พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์  สีวลีพนั ธ์ นายกสมาคม
แม่บ้านต�ำรวจ ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมงานในวันส�ำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ณ ท�ำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมพิธี
ท�ำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่ งในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี วางพวงมาลา เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศล เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ณ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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จิตอาสา
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บันทึกสัง่ การ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 12 ม.ค. 64 ท้ายหนังสือ สยศ.ตร. ด่วนทีส่ ดุ ที่ 0007.53/49
ลงวันที่ 8 ม.ค. 64 ให้สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์อำ� นวยการใหญ่จติ อาสาพระราชทานของรัฐบาล หรือ
หน่วยราชการอืน่ เช่น โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID -19 เพือ่ สนับสนุนอาชีพ
ช่วยเหลือประชาชน โครงการซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it center) โครงการราชทัณฑ์ปนั สุข ท�ำความดีเพือ่ ชาติ ศาสน์
กษัตริย์ โครงการพัฒนาคูน�้ำถนนวิภาวดีรังสิต  โครงการอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
คลองหนองหาร จังหวัดสกลนคร ฯลฯ
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การด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสา

ผลการด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสาระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.64 - ก.ย.65

“จิตอาสาภัยพิบัติ”
จ�ำนวน

18,758 ครั้ง

“จิตอาสาเฉพาะกิจ”
จ�ำนวน

14,451 ครั้ง

571,041

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คน

767,626

“จิตอาสาบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์”
จ�ำนวน
ครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

“จิตอาสา 904 ไปบรรยาย”

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คน

50,568

จ�ำนวน
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คน

288 ครั้ง

1,786,889 คน
25,268

โดยเมือ่ วันที่ 29 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล
ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. ประธานทีป่ รึกษาสมาคมชาวภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมชาวภูเก็ต
จัดกิจกรรม “จิตอาสารักษ์ปา่ ชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ” มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร
ต�ำรวจ พลเรือน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน จ�ำนวน 3,000 คน โดยได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้
ป่าชายเลน จ�ำนวน 2,500 ต้น, ปล่อยพันธุ์เต่าตะนุ จ�ำนวน 100 ตัว, ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จ�ำนวน 200,000 ตัว และ
เก็บขยะ ในพืน้ ทีห่ าดท่าหลา ม.2  ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
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ป้องกันปราบปราม
การกระท�ำความผิด และ
อ�ำนวยความยุติธรรม
ทางอาญา
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คดีอาญา
กลุ่มที่ 1
ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย และเพศ

• ภาพรวมคดีลดลง
• ผลการจับกุมผ่านเกณฑ์

คดีอาญา
กลุ่มที่ 2
ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์

• ภาพรวมคดีลดลง
• ผลการจับกุมผ่านเกณฑ์

จากสถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม)
หน่วยงาน ทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 65
จ�ำนวน 821,142 คดี ลดลงจากปีงบประมาณ 2564
ร้อยละ 12.24 จ�ำแนกเป็น ประเภทความผิดฐานความผิด
เกีย่ วกับชีวติ ร่างกาย และเพศ รับแจ้งจ�ำนวน 13,658 คดี
ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 13.46 ประเภท
ความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้งจ�ำนวน
44,412 คดี ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 12.19
ประเภทความผิ ด ฐานความผิ ด พิ เ ศษ รั บแจ้ ง จ� ำ นวน
18,664 คดี เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 10.46
ประเภทความผิดคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุม
จ�ำนวน 703,514 คดี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564
ร้อยละ 18.36

คดีอาญา
กลุ่มที่ 3
ฐานความผิดพิเศษ

• ภาพรวมคดีเพิ่มขึ้นยกเว้น
บช.น. และ ภ.6
• ผลการจับกุมผ่านเกณฑ์

คดีอาญา
กลุ่มที่ 4
คดีความผิดที่
รัฐเป็นผู้เสียหาย

• สามารถจับกุมได้เพิ่มขึ้น
• ผลการจับกุมผ่านเกณฑ์

สถิติฐานความผิด
คดีอาญา

1 ต.ค.64 - 31 ส.ค.65

จ�ำนวนรวมทั่วประเทศ

821,142 คดี

ความผิดเกี่ยวกับ

รับแจ้งจ�ำนวน
และเพศ 13,658 คดี

ชีวิต ร่างกาย

รับแจ้งจ�ำนวน
ทรัพย์ 44,412 คดี

ความผิดเกี่ยวกับ

ฐานความผิด

พิเศษ

คดีความผิดทีร่ ฐั
เป็นผูเ้ สียหาย

รับแจ้งจ�ำนวน
18,664 คดี
จับกุมจ�ำนวน
703,514 คดี
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สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ตั้งแต่ 1ต.ค.64-31 ส.ค. 65 (11 เดือน)
จับกุม (คดี)
703,514

รับแจ้ง (คดี)
44,412

จับกุม (คดี)
38,671

รับแจ้ง (คดี)
18,664 จับกุม (คดี)

รับแจ้ง (คดี)
13,658 จับกุม (คดี)

13,575

13,034

ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย และเพศ

ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์

ฐานความผิดพิเศษ

คดีความผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย

95.43 %

87.07 %

72.73 %

จับกุม
742,707 คน

ผลปฎิบัติ (%)

ผลปฎิบัติ (%)

ผลปฎิบัติ (%)

ผลปฎิบัติ
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จัดตั้งศูนย์ปราบปราบ
อาชญากรรมพิเศษขึ้น
ทั้งหมด 19 ศูนย์
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน จึงได้จัดตั้งศูนย์อาชญากรรมพิเศษ ตามอ�ำนาจหน้าที่ให้
เหมาะสม เพื่ อ รองรั บ อาชญากรรมยุ ค ใหม่ ใ นปั จ จุ บั น ที่ มี รู ป แบบของ
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จ�ำนวน 19 ศูนย์ ดังนี้
1.

ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.)

2. ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.)
3. ศูนย์ปราบปรามการกระท�ำผิดความผิดเกี่ยวกับน�้ำมันเชื่อเพลิง (ศนม.ตร.)
4. ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.)
5. ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตร.)
6. ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ท�ำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.)
7. ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.)
8. ศูนย์พทิ กั ษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง (ศพดส.ตร.)
9. ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.)
10. ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)
11. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.)
12. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.)
13. ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.)
14. ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.)
15. ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.)
16. ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง (ศปชก.ตร.)
17. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.)
18. ศูนย์บริหารงานสอบสวน (ศส.ตร.)
19. ศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)
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ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนด�ำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ทั้ง 19 ศูนย์
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเป็นการปราบปรามเหล่าผู้กระท�ำความผิด
อีกส่วนหนึง่ โดยในปีทผี่ า่ นมา ศูนย์ฯ มีผลการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน สามารถสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
รวมถึงการจับกุมคดีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

• ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) น�ำโดย พล.ต.อ.ด�ำรงศักดิ์

กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ ผอ.ศปอส.ตร. ได้ดำ� เนินการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่ความรูใ้ นการป้องกันตนเอง
และคนในครอบครัวให้กับประชาชนให้มากที่สุด โดยผ่านช่องทาง Line Chat, Facebook, Youtube, Instagram,
Tiktok, Website, POLICE TV ตลอดจนจัดท�ำโครงการและเดินสายให้ความรูว้ ธิ กี ารป้องกันอาชญากรรม และประสาน
ความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย เพือ่ ให้ชว่ ยเผยแพร่การประชาสัมพันธ์สอื่ ความรูไ้ ปยังหน่วยงานในสังกัดทัว่ ประเทศ
ตลอดจนก�ำหนดแนวทางสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพือ่ สร้างแนวร่วมจากภาคประชาชน
ในการร่วมให้ความรู้กันเอง (อาสา Cyber Vaccinated) โดยผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้ทราบว่า หากมีการ
ประชาสัมพันธ์ยิ่งมากขึ้นเท่าไร คดีในการรับแจ้งความก็จะยิ่งลดลง
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• ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง (ศพดส.ตร.)
น�ำโดย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./ ผอ.ศพดส.ตร.
ได้ประสานความร่วมมือกับประเทศกัมพูชา โดยการจัดการ
ประชุ ม หารื อ ระดั บ ทวิ ภ าคี ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น จาก
โครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
จนกระทัง่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่
เกีย่ วข้องของทัง้ สองประเทศสามารถร่วมกันช่วยเหลือเหยือ่
คนไทยถูกหลอกลวงให้ไปท�ำงานผิดกฎหมายในประเทศ
กัมพูชาได้ และยังประสานความร่วมมือเพือ่ ช่วยเหลือคนไทย
อย่างต่อเนือ่ งจนถึงขณะนี้

• ศู น ย์ ป ้ อ งกั น ปราบปรามการกระท� ำ
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ หนี้ น อกระบบ (ศปน.ตร.)

น�ำโดย พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผบ.ตร./ผอ.ศปน.ตร.
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯ ได้สงั่ การไปยังกองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(บก.ปอศ.) และ ศูนย์ปอ้ งกันปราบปรามการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับหนีน้ อกระบบ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.)
และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เร่งท�ำการสืบสวน
สอบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับหนี้
นอกระบบ รวมถึงนายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายอย่าง
จริงจังต่อเนือ่ งเด็ดขาด เพือ่ ให้ได้ผลการปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรม
เช่น การจับกุมนายทุนเงินกู้รายหนึ่ง ปล่อยเงินกู้เกินกว่าที่
ก� ำ หนดร้อ ยละ 912.5 ต่อปี ซึ่งผู้เสียหายไม่ส ามารถ
จ่ า ยดอกเบี้ ย ให้ ไ ด้ และมี พ ฤติ ก รรมส่ ง คนมาข่ ม ขู ่
หากผิดนัดช�ำระหนีจ้ ะท�ำร้ายร่ายกายถึงบ้าน และถ่ายคลิป
ประจาน ท�ำให้ผู้เสียหายอับอายอย่างมาก
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
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• การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ให้มีความ		
พร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลง และการจัดตัง้ ศูนย์ Digital Forensic

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสถานการณ์โลกในปัจจุบนั ทีม่ กี ารสือ่ สารและใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยสิง่ แรกทีต่ อ้ งปรับปรุง คือ
จากเดิมเป็นสถาบันที่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน เปลี่ยนมาเน้นในเรื่องการวิจัยเชิงประยุกต์มากขึ้น
การสร้างรูปแบบนวัตกรรม โดยด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการเรียนการสอนด้านวิชาชีพต�ำรวจ การสอบแบบ
Module ที่จะน�ำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร
ปัจจุบนั โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ จัดท�ำโครงการ POLICE INNOPOLIS หรือเมืองแห่งนวัตกรรมของต�ำรวจ โดย
จะใช้โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ เป็นต้นแบบในการทดลองใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ภายในประกอบด้วย Smart Classroom,
Interactive Museum of Crimes, Smart Library และศูนย์นวัตกรรมด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์และการพิสจู น์
ทางดิจิทัล (Innovation Center in Cyber security and Digital Forensics) เพื่อเป็นต้นแบบการทดลองนวัตกรรม
ต่าง ๆ

➊ Smart Classroom

โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะส�ำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
ห้องเรียนและระบบโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะท�ำให้เกิดระบบ Learning Management
System (LMS) คือ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้สอน
ผู้เรียน แลผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการข้อมูลบทเรียน ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา
ระบบจัดการเครื่องมือ วัดผลการเรียนรู้ ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน ฯลฯ

➋ Interactive Museum of Crimes

โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจได้จดั ท�ำ “โครงการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ศนู ย์การเรียนรูท้ างด้านอาชญากรรม (Interactive
Museum of Crimes)” ในรูปแบบ Interactive ทีม่ กี ารน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรือ่ งเทคนิคการน�ำเสนอทีม่ คี วามทันสมัย
ทั้งข้อความ ภาพ เสียง และกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การจัดแสดงวัตถุที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่น่าดึงดูด เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ผเู้ ข้าชมหันมาสนใจศึกษา ท�ำให้เกิดการเรียนรูผ้ า่ นบรรยากาศทีส่ มจริง พิพธิ ภัณฑ์มคี วามน่าสนใจมากขึน้
ตลอดจนการสร้างความผูกพัน ความใกล้ชิดกับชุมชน โดยการน�ำเสนอตัวอย่างคดีที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ไม่ให้เกิดในแต่ละรูปแบบ และเพื่อให้ประชาชนทุกคนอยู่ในสังคมอย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข

➌ Smart Library

โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ น้นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีผา่ นระบบออนไลน์ เพือ่ ความสะดวก
ในการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบการเข้าใช้บริการ ซึง่ เชือ่ มโยงกับการใช้บตั รประจ�ำตัวนักเรียนนายร้อยต�ำรวจเพียงใบเดียว
ก็สามารถเข้า-ออก ห้องสมุดได้อัตโนมัติ และยังสามารถใช้ Smart Phone เพื่อสแกน QR code ในการเข้า-ออก
ห้องสมุดได้ด้วย
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IOS

➍ ศูนย์นวัตกรรมด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์และการตรวจพิสจู น์ทางดิจทิ ลั (Innovation
Center in Cybersecurity and Digital Forensic) ได้จดั ตัง้ ขึน้ ณ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ อยูร่ ะหว่างขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
		
1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์และการตรวจพิสจู น์ทางดิจทิ ลั ให้กบั ข้าราชการต�ำรวจ เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายทัง้
ไทย และนานาชาติ
		
2) เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างนวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการตรวจพิสูจน์ทางดิจิทัลในวิชาชีพต�ำรวจ
โครงสร้างของศูนย์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก โดยยึดตามแบบของโครงสร้าง FBI Training Academy ได้แก่
		
1) ส่วนความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ทีป่ ระกอบไปด้วยห้องปฏิบตั กิ ารทางความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
เชิงรุก (Red Team) และห้องปฏิบัติการทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิง (Blue Team)
		
2) ส่วนของการตรวจพิสูจน์ทางดิจิทัล ที่ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการส่วนรับวัตถุพยานหลักฐาน
ส่วนตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์วัตถุพยานหลักฐาน และส่วนการจัดเก็บวัตถุพยานหลักฐาน
		
3) ส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับต�ำรวจ ที่ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการทางอากาศยานไร้คนขับ
ห้องปฏิบัติการทางไอโอที และห้องปฏิบัติการทางปัญญาประดิษฐ์
		
4) ส่วนของห้องฝึกอบรม ประกอบไปด้วยห้องฝึกปฏิบัติการทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ
การตรวจพิสูจน์ทางดิจิทัล

ประตูตรวจจับสัญญาณและอ่านรหัส
RFID TAG (Sensor Gate)

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

การดาวน์โหลดและใช้งานแอพลิเคชั่น ALIST OPAC เพื่อใช้ในการสืบค้นหนังสือ

20

• ฝึกอบรมต�ำรวจทุกสายงานให้มีความรู้ และน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการท�ำงาน
ฝึกอบรมต�ำรวจทุกสายงานให้มคี วามรู้ และน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการท�ำงาน ได้แก่ สายงานสอบสวน จ�ำนวน
5 รุ่น รวม 300 คน หลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่นพิเศษ 5G จ�ำนวน 42 คน สายงานป้องกันปราบปราม ระดับสารวัตร
ถึงรองผู้ก�ำกับการ จ�ำนวน 5 รุ่น รวม 250 คน

➊ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีต�ำรวจแก่ผู้ปฏิบัติงานสายงานสืบสวน
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 จ�ำนวน 5 รุ่น รวม 300 คน

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดทางอาญารักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจหรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ นโยบายการบริหารราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์และการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่
น�ำสมัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยมุ่งเน้นการท�ำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส และมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
คณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อ 24 ต.ค. 64 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (RTP : HRD blue print) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ
มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในองค์การ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกด้าน ตอบสนองการเติบโต และ
การเปลีย่ นแปลงขององค์การในอนาคต เป็นการพัฒนาองค์การอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ข้าราชการต�ำรวจเพื่อการพัฒนา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นดังกล่าว จึงให้กองบัญชาการศึกษา
โดยศูนย์ฝกึ ยุทธวิธตี ำ� รวจกลาง จัดท�ำโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทธวิธตี ำ� รวจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านสายสืบสวน
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 ฝึกอบรมให้กบั ข้าราชต�ำรวจในระดับรองสารวัตรและผูบ้ งั คับหมู่
ผูป้ ฏิบตั งิ านสายงานสืบสวน เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน เข้าใจกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาทางยุทธวิธีต�ำรวจที่สามารถน�ำไปปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการด�ำเนินการ
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านยุทธวิธีต�ำรวจในการปฏิบัติงานด้านสืบสวนเพิ่มขึ้น
สามารถน�ำมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก�ำหนดได้อย่างเป็นระบบ การปฏิบัติหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
300 คน ผ่านการฝึกอบรม 300 คน คิดเป็นร้อยละ 100)
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➋ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G จ�ำนวน 42 คน

สถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคสังคมดิจิทัล ชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในสังคมได้เปลี่ยนผ่านการท�ำธุรกรรม
แบบเดิมเป็นการท�ำธุรกรรมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ใช้ระบบสือ่ สารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
(IT) เข้ามาอ�ำนวยความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้ ความเจริญทางเทคโนโลยีแม้วา่ จะส่งผลให้มคี วามสะดวกสบาย
ต่อการด�ำเนินชีวติ นัน้ มักจะมีปญ
ั หาด้านการก่อและเกิดปัญหาด้านอาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ ควบคูก่ นั ไปอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามไปด้วยพัฒนาการของรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมมีความซับซ้อนหลากหลาย การก่ออาชญากรรมไซเบอร์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถท�ำได้ง่ายมาก เพราะผู้กระท�ำ
ผิดสามารถหลบเลี่ยง หลบซ่อนได้ง่าย ในขณะที่การติดตามจับกุมผู้กระท�ำผิดนั้นยังท�ำได้ยากและซับซ้อน
ตามวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ คือ การมุ่งเน้นการสร้างองค์กรต�ำรวจให้เป็น
“องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่น�ำสมัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” เป็นการเน้นย�้ำการท�ำคดี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดทางไซเบอร์ หรือโซเชียลมีเดีย เพราะจากการด�ำเนินคดีในปีทผี่ า่ นมา ตัวเลขการกระท�ำ
ความผิดทางไซเบอร์มีสถิติที่เพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจส�ำคัญในการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงต้องเตรียมบุคลากรให้เท่าทันกับรูปแบบอาชญากรรม
ใหม่ๆ โดยเฉพาะ การสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และการรวบรวมพยานหลักฐานของการกระท�ำความผิด เพื่อน�ำตัวผู้
กระท�ำความผิดมาลงโทษ ท�ำให้สังคมเกิดความสงบสุข ทว่าในปัจจุบัน ข้าราชการต�ำรวจฝ่ายสืบสวนระดับปฏิบัติการมี
จ�ำนวนไม่เพียงพอต่ออาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น และมีรูปแบบการกระท�ำความผิดที่ซับซ้อนและทวีความรุนแรง ท�ำให้
ต้องมีการเรียนรูด้ า้ นเทคโนโลยีการสืบสวน ทีท่ นั สมัย เพือ่ ให้เท่าทันต่ออาชญากร ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมอุดมการณ์
จิตวิญญาณ และการอุทิศตนของข้าราชการต�ำรวจฝ่ายสืบสวนให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจฝ่ายสืบสวนอย่างมืออาชีพท�ำให้ประชาชนเกิด
ความศรัทธา มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรต�ำรวจ และให้เท่าทันกับสังคมยุค 5G กองบัญชาการศึกษา จึงได้จัดท�ำโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G ให้กับข้าราชการต�ำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
ผลการด�ำเนินการ
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
รวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามสืบสวนการ
กระท�ำผิดต่างๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์
(Cybercrime) หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์การ
ประเมินผล 4.76 อยู่ในระดับดีมาก (ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 42 คน ผ่านการฝึกอบรบ 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100)
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➌ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผูป้ ฏิบตั งิ านป้องกันปราบปราบของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติประจ�ำปีงบประมาณ 2565 จ�ำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 250 คน

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดทางอาญา รักษาความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจหรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ นโยบายการบริหารราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์และการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่
น�ำสมัยในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยมุ่งเน้นการท�ำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส และมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นดังกล่าว จึงให้ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต�ำรวจกลาง
กองบัญชาการศึกษา จัดท�ำโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผูป้ ฏิบตั งิ านสายงานป้องกันปราบปรามของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเข้าใจกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางยุทธวิธีต�ำรวจที่สามารถน�ำไปปฏิบัติใช้ในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน�ำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาพัฒนาทางยุทธวิธีต�ำรวจให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้

ผลการด�ำเนินการ
• ผู้เข้าการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบตั งิ านด้านป้องกันปราบปราม ท�ำให้การปฏิบตั งิ าน
ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 250 คน ผ่านการฝึกอบรม 246 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.4)
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• หลักสูตร FBI National Academy
หลักสูตร FBI National Academy เป็นหลักสูตร
ระดับ Professional ของหน่วยงาน FBI สถานที่ฝึกอบรม
ตัง้ อยูท่ ี่ เมืองควอนติโก รัฐเวอร์จเิ นีย สหรัฐอเมริกา ใช้เวลา
ฝึกอบรมประมาณ 10 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 250 คนต่อรุ่น โดยจัดปีละ 4 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมประกอบไปด้ ว ยผู ้ รั ก ษากฎหมายระดั บ ผู ้ น� ำ และ
ผู ้ บ ริ ห ารจากสหรั ฐ อเมริ ก าและผู ้ รั ก ษากฎหมายกว่ า
150 ประเทศทัว่ โลก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างมาตรฐาน
พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือในการท�ำงาน
ระหว่างผู้รักษากฎหมายทั่วโลก
ส�ำหรับประเทศไทย นับได้ว่าเป็นประเทศที่ส่ง
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มากที่สุด
แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ย
ปีละ 3 รุ่น และมีผู้ส�ำเร็จการศึกษามากกว่า 100 นาย
ปัจจุบนั ผูท้ ผี่ า่ นการฝึกอบรมได้ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญต่าง ๆ
มากมาย และได้นำ� องค์ความรูม้ าใช้ในการพัฒนาหน่วยงานได้

25

ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็น
สมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์
ส�ำคัญในการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างองค์การ
สมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA ตลอดจนองค์การต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแลกเปลี่ ย นและเผยแพร่ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ดา้ นต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกสมาคม
นักเรียนเก่า FBI-NA ทั้งในประเทศและในภูมิภาคต่าง ๆ
ทั่ ว โลก ตลอดจนประสานงานให้ เ กิ ด ผลที่ น� ำ ไปสู ่ ก าร
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และน�ำความสงบสุข
มาสู่สังคมไทย
ทั้งนี้ ในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2565
สมาคมนั ก เรี ย นเก่ า เอฟบี ไ อ-เอ็ น เอ (FBI-NA) แห่ ง
ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 65 มีมติเลือกท่าน
พลต�ำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ ในฐานะนักเรียน FBI รุ่นที่ 206 เป็นนายก
สมาคมฯ

• ส�ำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�ำประเทศไทย

ส�ำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�ำประเทศไทย ให้การ
สนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการต�ำรวจไทย โดยจัดอบรมให้ข้าราชการต�ำรวจไทย ดังนี้

➊ ฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนกรณีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ภายใต้หลัก
การค�ำนึงถึงผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Victim Centered Approached to Child Exploitation
Investigations) ให้ข้าราชการต�ำรวจในสังกัด กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล

และ ศูนย์พทิ กั ษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 22 – 23 มิ.ย. 65 ณ โรงแรมดิแอทธินี โฮเต็ล
หัวข้อการฝึกอบรม
		
1.1 ภาพรวมหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเหยื่อของส�ำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา
(FBI’s Victim Services Division)
		
1.2 แนวทางการปฏิบัติในการด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยค�ำนึงถึงผลกระทบของสภาพทางจิตใจ
(Trauma Informed)
		
1.3 ความท้าทายในการด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์
		
1.4 ความส�ำคัญและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
		
1.5 แนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงนิติวิทยาศาสตร์
		
1.6 เทคนิคการสัมภาษณ์เหยื่อล่วงละเมิดทางเพศ
		
1.7 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาพทางจิตใจของเหยื่อที่เป็นเด็ก
		
1.8 การหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ จากเด็กของ
สหรัฐอเมริกา และการน�ำเสนอของผู้แทนแต่ละประเทศ ประมาณ 5 – 10 นาที เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความ
ท้าทายต่าง ๆ ที่ประสบในประเทศของตน
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➋ ฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนกรณีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก (Introduction
to Child Sexual Exploitation Investigations) ให้ข้าราชการต�ำรวจไทย จ�ำนวน 5 นาย ระหว่างวันที่

15 – 16 ก.ย. 64 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการสืบสวนสอบสวนคดีตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก โดยจะมีวทิ ยากรซึง่ เป็น
เจ้าหน้าที่สืบสวนและผู้เชี่ยวชาญจากส�ำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สอน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวน อัยการ และผู้พิพากษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาและฅ
ราชอาณาจักรไทย
หัวข้อการฝึกอบรม
		
2.1 การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในรูปแบบออนไลน์ (Online Child Sexual Exploitation)
		
2.2 การรวบรวมพยานหลักฐานในการการสืบสวนสอบสวนคดีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
(Evidence Collection in Child Sexual Exploitation Investigations)
		
2.3 การสอบสวนเด็ ก /วั ย รุ ่ น ในเชิ ง
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ (Child/Adolescent Forensic Interviewing)
		
2.4 การสอบสวนเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อจาก
การแสวงหาผลประโยชน์ (Interviewing a Child Sexual
Exploitation Subject)
		
2.5 ความส�ำคัญและการใช้ทมี สหวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ (Importance and effective use
of a Multi-Disciplinary Team (MDT)
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• จัดทดสอบความรู้วัดมาตรฐานวิชาชีพในทุก ๆ ด้าน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือ
Royal Thai Police HRD Blueprint ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทีเ่ ป็นระบบครอบคลุมข้าราชการต�ำรวจทุกระดับต�ำแหน่งและทุกสายงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ขา้ ราชการต�ำรวจได้รบั การ
พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านทีท่ นั สมัย ทันต่อสถานการณ์ และอาชญากรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ รวมทัง้ มีการพัฒนามิตติ า่ งๆ อย่างสมดุล ทัง้ ความรูค้ วามสามารถ ศักยภาพ และ
สมรรถนะทางร่างกายจิตใจ ซึง่ จะเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนคือ การทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีสมรรถนะ ประชาชนจะได้รบั การ
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้รบั ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยจัดให้มกี ารทดสอบความรูค้ วามสามารถด้านวิชาชีพต�ำรวจ
และความรูท้ างกฎหมาย ในด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสายงานทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

➊ การทดสอบความรู้สายป้องกันปราบปราม มีผู้เข้ารับการทดสอบ จ�ำนวน 98,263 นาย

• ผู้ผ่านการทดสอบ จ�ำนวน 93,769 นาย คิดเป็นร้อยละ 95.43
• ผู้ไม่ผ่านการทดสอบ จ�ำนวน 4,492 นาย คิดเป็นร้อยละ 4.57
ทั้งนี้ ผู้สอบไม่ผ่าน ให้แต่ละกองบังคับการหรือต�ำรวจภูธรจังหวัด จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สอบไม่ผ่านเป็นเวลา
3 วัน และทดสอบอีกครั้ง ซึ่งมีแนวข้อสอบประมาณ 300 ข้อ ได้ลงไว้ในแอปพลิเคชันแทนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ได้ศึกษาและทบทวน

➋ การทดสอบความรู้สายงานสอบสวน โดยศูนย์บริหารงานสอบสวน (ศส.ตร.) มีข้าราชการ
ต�ำรวจ จ�ำนวน 17 หน่วย โดยมีผู้ผ่านการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 3,851 นาย ดังนี้

แบ่งเป็น หัวหน้าสถานี 1,684 นาย และทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน 2,167 นาย ดังนี้
• ครั้งที่ 1 (27 ก.พ. 65) หัวหน้าสถานี สอบผ่าน 720 นาย
		
ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน สอบผ่าน 534 นาย
• ครั้งที่ 2 (29 พ.ค. 65) หัวหน้าสถานี สอบผ่าน 964 นาย
		
ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน สอบผ่าน 1,533 นาย
• ครั้งที่ 3 (21 ส.ค. 65) หัวหน้าสถานี สอบผ่าน 977 นาย
		
ทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน สอบผ่าน 2,230 นาย
ทัง้ นี้ ผูส้ อบไม่ผา่ น ผูไ้ ม่ทำ� แบบทดสอบ ให้สถานีตำ� รวจนครบาล/สถานีตำ� รวจภูธร หรือกองบังคับการนครบาล/
ต�ำรวจภูธรจังหวัด/ส�ำนักงานสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน จัดอบรมเนื้อหาและเข้าทดสอบเพิ่มเติม
➌ การทดสอบความรู้สายจราจร เป็นการพัฒนาการใช้งานออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช�ำระ
ค่าปรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีการทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรทั่วประเทศ จ�ำนวน 3 ครั้ง มีผู้สอบผ่าน
ทั้งหมด จ�ำนวน 19,360 นาย ดังนี้
• รอบที่ 1 (13 มิ.ย. 64)
		
ผู้มีสิทธิ์สอบ จ�ำนวน 18,559 คน สอบผ่าน จ�ำนวน 7,761 คน (ร้อยละ 41.81)
						
สอบไม่ผ่าน 0,798 คน (ร้อยละ 58.19)
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• รอบที่ 2 (28 ต.ค. 64)
		
ผู้มีสิทธิ์สอบ จ�ำนวน 11,134 คน สอบผ่าน จ�ำนวน 4,735 คน (ร้อยละ 42.57)
						
สอบไม่ผ่าน จ�ำนวน 6,399 คน (ร้อยละ 57.43)
• รอบที่ 3 (19 มี.ค. 65)
		
ผู้มีสิทธิ์สอบ จ�ำนวน 7,752 คน สอบผ่าน จ�ำนวน 6,864 คน (ร้อยละ 89.48)
						
สอบไม่ผ่าน จ�ำนวน 342 คน (ร้อยละ 4.46)
ทั้งนี้ ผู้สอบไม่ผ่าน ให้ทุกกองบัญชาการ/ต�ำรวจภูธรจังหวัด ก�ำชับให้สถานีต�ำรวจในสังกัด จัดทบทวนความรู้
และจัดทดสอบภายในหน่วย (Pre-test) เพื่อเตรียมความพร้อมตามแนวข้อสอบใหม่ โดยสามารถศึกษาปัญหาข้อสอบ
พร้อมเฉลย (จ�ำนวน 500 ข้อ) ได้จากเว็บไซต์กองบัญชาการศึกษา www.edupol.org และแอปพลิเคชันแทนใจ
➍ การทดสอบความรู้สายอ�ำนวยการ เพื่อพัฒนาข้าราชการต�ำรวจสายงานอ�ำนวยการ ทบทวนความรู้
และเสริมทักษะในการปฏิบตั งิ าน โดยผูเ้ ข้ารับการทดสอบ ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งสายงานอ�ำนวยการและ
สนับสนุน (ไม่รวมสายงานเทคนิคและนักเรียนต�ำรวจ) รวมถึงข้าราชการต�ำรวจสายงานอืน่ ทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ ให้มาปฏิบตั งิ าน
อ�ำนวยการตัง้ แต่ระดับรองผูก้ ำ� กับการลงมาทุกนาย โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 16 ก.ย. 65
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• ปรับการฝึกยุทธวิธีต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีภารกิจส�ำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ
ข้าราชการต�ำรวจทุกคน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และความช�ำนาญในยุทธวิธีต�ำรวจ
รวมทัง้ เทคโนโลยีทใี่ ช้ในงานป้องกันปราบปราม และสามารถปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนัน้ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ จึงได้จัดท�ำ “โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ปี 2564 – 2565” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาข้าราชการต�ำรวจผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม
ให้มคี วามรูแ้ ละความช�ำนาญในยุทธวิธตี ำ� รวจ รวมทัง้ เทคโนโลยีทใี่ ช้ในงานป้องกันปราบปราม และสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ปีงบประมาณ 2564
➊ ฝึกอบรมฯ จ�ำนวน 5 รุ่น ระดับ สารวัตร - ผู้บังคับหมู่ รายละเอียด ดังนี้

• รุ่นที่ 1 ระหว่าง 13 – 18 พ.ย. 63
หน่วยกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล, ภาค1, 2, 7, ศูนย์ฝกึ อบรมต�ำรวจกลาง 		

จ�ำนวน 60 คน

• รุ่นที่ 2 ระหว่าง 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63
หน่วยภาค3, 4, 5, กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง , ท่องเที่ยว 			

จ�ำนวน 60 คน

• รุ่นที่ 3 ระหว่าง 13 – 18 ธ.ค. 63
หน่วยภาค6, 8, 9, กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 			

จ�ำนวน 60 คน

• รุ่นที่ 4 ระหว่าง 6 – 11 ก.พ. 64
หน่วยกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล, ภาค1, 2 					

จ�ำนวน 60 คน

• รุ่นที่ 5 ระหว่าง 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64
หน่วยศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจกลาง, ศูนย์ฝึกอบรมภาค1 – 9, โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ จ�ำนวน 66 คน

รวมทั้งสิ้น									
➋ เนื้อหาที่ใช้ฝึกอบรม

306 คน

2.1 ระดับการใช้ก�ำลัง
			
2.1.1 หลักการวิธีและการใช้ก�ำลัง
			
2.1.2 การควบคุมบุคคลด้วยมือเปล่า และการควบคุมบุคคลโดยใช้อุปกรณ์
		
2.2 การตั้งด่าน การตรวจค้น การจับกุม
		
2.3 ฝึกภาคปฏิบัติ การตัดสินใจใช้ก�ำลังในสถานการณ์จ�ำลอง การใช้ Simulator และการใช้อาวุธปืน
ประจ�ำกาย และออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์/รถยนต์ ในพื้นที่
		
2.4 เทคโนโลยีส�ำหรับงานป้องกันปราบปราม
		
2.5 กฎหมายในงานต�ำรวจ : Community policing ความเชื่อมั่น ความใกล้ชิด และการท�ำงานร่วม
กับประชาชน
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ปีงบประมาณ 2565
➊ ฝึกอบรมฯ จ�ำนวน 5 รุ่น ระดับ รอง ผู้ก�ำกับการป้องกันปราบปราม - สารวัตรป้องกันปราบปราม

รายละเอียด ดังนี้

• รุ่นที่ 1 ระหว่าง 6 – 10 ก.พ. 65 หน่วย ภาค3 – 4 			

จ�ำนวน 50 คน

• รุ่นที่ 2 ระหว่าง 13 - 17 ก.พ. 65 หน่วย ภาค5 – 6 			

จ�ำนวน 50 คน

• รุ่นที่ 3 ระหว่าง 6 – 10 มี.ค. 65 หน่วย ภาค8 – 9 			

จ�ำนวน 46 คน

• รุ่นที่ 4 ระหว่าง 13 – 17 มี.ค. 65
หน่วยกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล, ภาค1 				

จ�ำนวน 50 คน

• รุ่นที่ 5 ระหว่าง 20 – 24 มี.ค. 65 หน่วย ภาค2, 7 			

จ�ำนวน 50 คน

รวมทั้งสิ้น								

246 คน

➋ เนื้อหาที่ใช้ฝึกอบรม

2.1 การบริหารงานสายตรวจ ภารกิจหน้าที่ของสายตรวจ
		
2.2 แนะน�ำ สาธิต อุปกรณ์สายตรวจ ได้แก่ อุปกรณ์ประจ�ำกาย อุปกรณ์ประจ�ำรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์
ประจ�ำรถยนต์ อุปกรณ์ประจ�ำหน่วย
		
2.3 การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า Taser/สถานการณ์จ�ำลอง
		
2.4 ระดับการใช้ก�ำลังของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
			
2.4.1 การปรากฏตัวของต�ำรวจ
			
2.4.2 การใช้ค�ำสั่งด้วยวาจา
			
2.4.3 การใช้เทคนิคควบคุมด้วยกายภาพ
			
2.4.4 การใช้เทคนิคตอบโต้อย่างรุนแรง
			
2.4.5 การใช้อาวุธที่ไม่ถึงตาย
			
2.4.6 การใช้ก�ำลังขั้นเด็ดขาดหรืออาวุธปืน
		
2.5 การปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี
		
2.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสายงานป้องกันปราบปราม
		
2.7 การบริหารเหตุการณ์ (Sop)
			
2.7.1 การระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง/เหตุทะเลาะวิวาท/นักเรียนตีกัน
			
2.7.2 การตั้งจุดตรวจ
			
2.7.3 การท�ำงานรูปแบบคู่สายตรวจ
		
2.8 กรณีการกราดยิง (Active shooter)
		
2.9 การป้องกันอาชญากรรมด้วยเทคโนโลยี (Smart safety zone) และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามโดยเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber village)
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• ข้าราชการต�ำรวจที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมี
หนังสือแจ้งส่วนราชการเพือ่ ทราบหลักเกณฑ์และแนวทาง
ขอรั บ การสนั บ สนุ น ทุ น (ตามจ� ำ นวน สาขาวิ ช า และ
ประเทศ) ส�ำนักงานก�ำลังพลด�ำเนินการประชาสัมพันธ์และ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
ต�ำรวจที่ขอรับการสนับสนุนทุนตามจ�ำนวนที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก�ำหนด โดยทุนรัฐบาล
ทีจ่ ดั สรรจากงบประมาณแผ่นดิน ส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามรูค้ วาม
สามารถในการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ และเป็นทุน
ที่มีข้อผูกมัด ผู้รับทุนต้องกลับมาชดใช้ทุนหลังเรียนจบ
ผลการด�ำเนินการ :
สรุปการจัดสรรทุน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประจ�ำปีงบประมาณ 2566 จ�ำนวน 5 ทุน ดังนี้
➊ ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก หน่วยที่ได้รับจัดสรรคือ ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ สาขาวิชา Forensic
Psychology
➋ ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หน่วยที่ได้รับจัดสรรคือ กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง สาขาวิชา
International Security Studies, Criminal Psychology
➌ ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หน่วยที่ได้รับจัดสรรคือ ภาค1 สาขาวิชา Cultural Criminology
➍ ทุนศึกษาระดับปริญญาโท หน่วยที่ได้รับจัดสรรคือ ส�ำนักงานก�ำลังพล สาขาวิชา Data Analytic and
Human Resource Management 		
➎ ทุนฝึกอบรม หน่วย โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ สาขา Cyber Security
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• พัฒนาระบบการวัด Attitude Test
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจได้พัฒนาระบบการวัด Attitude Test ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตรเพื่อใช้ในการสอบเข้า เป็นนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ และนักเรียนนายสิบ โดยได้เริ่มทดลองใช้ในการสอบ
นักเรียนนายร้อยต�ำรวจ เมื่อเดือน เม.ย. 65 ซึ่งโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ได้จัดท�ำโครงการการสร้างแบบวัดจิตลักษณะ
และพฤติกรรมด้านการเป็นข้าราชการต�ำรวจเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
ทุกปีการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจจะมีการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียน
เตรียมทหาร ในส่วนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ขั้นตอนการคัดเลือกจะมีการก�ำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ใช้
เพื่อการประเมินตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดและเครื่องมือด้าน 1) รูปร่าง ลักษณะท่าทางความสมบูรณ์ของร่างกาย
2) ด้านความองอาจว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ 3) ด้านคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นต�ำรวจ และ 4) ทัศนคติ
ต่อการเป็นข้าราชการต�ำรวจ ซึง่ การก�ำหนดตัวบ่งชีข้ องตัวชีว้ ดั ด้าน 3-4 ต้องมีการก�ำหนดและสร้างเครือ่ งมือทีจ่ ะสามารถ
ใช้เพือ่ การจ�ำแนกผูส้ มัครสอบได้อย่างเทีย่ งตรง และน่าเชือ่ ถือ สามารถน�ำไปใช้เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการพัฒนาตนเองให้เป็นข้าราชการต�ำรวจที่ดี
ผลที่คาดว่าได้รับ
สามารถน�ำไปใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยต�ำรวจที่มีประสิทธิภาพ คัดเลือกบุคคลที่
มีลกั ษณะทางจิตและสมรรถนะทีพ่ ร้อมต่อการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ และมีทศั นคติทเี่ หมาะสมต่อการเป็น
ผู้บังคับใช้กฎหมาย

34

• การก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการต�ำรวจ 3 พื้นที่
โครงการบ้านพักอาศัยข้าราชการต�ำรวจ (สโมสรต�ำรวจ) ได้รบั การอนุมตั ยิ า้ ยสถานทีไ่ ปยังบริเวณเมืองทองธานี
เนื่องจากติดปัญหาของความสูงอาคาร ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติ ลงวันที่ 3 ส.ค. 65 ท้ายหนังสือ
กองกฎหมาย ด่วนทีส่ ดุ ที่ 0011.15/2150 ลงวันที่ 19 ก.ค. 65 อนุมตั แิ ก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยข้าราชการ
ต�ำรวจ จ�ำนวน 5 อาคาร โดยเปลีย่ นแปลงพิกดั ก่อสร้างอาคาร จากเดิม แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เป็น ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย ส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ลงวันที่ 16 ส.ค. 65 พร้อมจัดท�ำบันทึกการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างฯ ให้กับผู้รับจ้าง
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65

ที่ตั้ง โครงการที่พักอาศัยข้าราชการต�ำรวจ จ�ำนวน 5 อาคาร
ตั้งอยู่ ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
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ที่ตั้ง โครงการที่พักอาศัยข้าราชการต�ำรวจ จ�ำนวน 6 อาคาร
ตั้งอยู่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (จ�ำนวน 6 อาคาร)

โครงการแพรกษา (เป็นโครงการที่ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ)
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ จัดท�ำโครงการบ้านพัก
สวัสดิการแก่ข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำในสังกัด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ แก้ไขปัญหาขาดแคลนทีพ่ กั
อาศัย
วันที่ 15 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์
ชั้น 2 อาคาร 1 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุวัฒน์
แจ้ ง ยอดสุ ข ผู ้ บั ญ ชาการต� ำ รวจแห่ ง ชาติ เป็ น ผู ้ แ ทน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการบ้านพักสวัสดิการเพื่อข้าราชการ
ต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรงการคลัง โดยมีนายประภาศ
คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้แทนลงนามฯ ทั้งนี้
มีผบู้ งั คับบัญชาระดับสูงของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ
กรมธนารักษ์รว่ มในพิธฯี ส�ำหรับพิธลี งนามบันทึกข้อตกลง
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ตามที่ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผบ.ตร. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการขาดแคลน
ที่พักอาศัยของข้าราชการต�ำรวจ และลูกจ้างประจ�ำใน
สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ
และในกรณีของข้าราชการต�ำรวจที่เกษียณอายุราชการ
ไปแล้ว ก็ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัยเนื่องจากต้องคืน
บ้านพักราชการ จึงได้มีนโยบายจัดท�ำโครงการบ้านพัก
สวัสดิการเพือ่ ข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำฯ ระหว่าง
กรมธนารั ก ษ์ แ ละส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ นี้ ขึ้ น มา
โดยมอบหมายให้สำ� นักงานส่งก�ำลังบ�ำรุงประสานงานไปยัง
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กรมธนารักษ์ เพือ่ บูรณาการความร่วมมือกันในการพัฒนา
พืน้ ทีร่ าชพัสดุทอี่ ยูใ่ นการครอบครองของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติและได้รบั อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์
แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มพื้นที่
มาพัฒนาจัดสร้างเป็นทีพ่ กั อาศัยสวัสดิการให้กบั ข้าราชการ
ต�ำรวจทั้งในราชการและหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว
ตลอดจนลูกจ้างประจ�ำฯ เพือ่ ให้มที พี่ กั อาศัยทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ
ในรูปแบบของบ้านเดี่ยวหรืออาคารชุดคอนโดมิเนียมที่
ทันสมัย มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เหมือนเช่น
คอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรเอกชนชั้นน�ำ ในท�ำเลที่มี
ความสะดวกสบาย และที่ส�ำคัญมีราคาย่อมเยาสามารถ
ครอบครองได้ เช่น โครงการบ้านสวัสดิการต�ำรวจ รถไฟฟ้า
เสนานิคม ซึง่ เป็นอาคารชุดคอนโดมิเนียม จ�ำนวน 80 ห้อง

• โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำ

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ส�ำนักงานก�ำลังพล(กองสวัสดิการ))

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อ
ข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการด�ำรง
ชีวิต เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน บางส่วนไม่สามารถช�ำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินได้ตามปกติ จึงส่งผลให้สถาบัน
การเงินบังคับช�ำระหนี้ เรียกอัตราดอกเบีย้ สูงขึน้ เนือ่ งจากการผิดนัดช�ำระหนี้ ถูกฟ้องล้มละลาย และบังคับคดี ประกอบ
กับนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2564 คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้าง
ประจ�ำ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้กับข้าราชการต�ำรวจด้านสวัสดิการก�ำลังพล เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงได้จดั ท�ำโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีเงินคงเหลือเพียงพอต่อการด�ำรงชีพได้ตามปกติ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนได้ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้แก้ปัญหาหนี้สินต�ำรวจ
โดยเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อลดหนี้ และดอกเบี้ย ผ่าน
กลไกสหกรณ์ ข้าราชการต�ำรวจ 164,291 นาย ยอดหนี้สิน 3
แสนกว่าล้านบาท โดยแก้ไขส�ำเร็จ 5,439 นาย เป็นเงิน
7,707,615,915 บาท อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ 1,766 นาย ทัง้ นี้
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้สั่งการผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการจัดหาอาชีพเสริม ท�ำให้มีรายได้
เพิม่ จากการประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมให้ความรูก้ ารบริหาร
การเงิน รู้จักออม โดยน้อมน�ำหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด�ำรงชีวิต
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• “ต�ำรวจท�ำดี ต้องได้ดี หากกระท�ำผิด ต้องได้รับโทษ”

ตามค� ำ สั่ ง กรมต� ำ รวจ ที่ 1212/2537 ลงวั น ที่ 1 ตุ . ค. 37 เรื่ อ ง มาตรการควบคุ ม และเสริ ม สร้ า ง
ความประพฤติและวินยั ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการต�ำรวจมีอำ� นาจหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร
บ�ำรุงสุขให้แก่ประชาชน รักษากฎหมายเกีย่ วกับการกระท�ำผิดในทางอาญา เพือ่ บ�ำบัดทุกข์ และดูแลรักษาผลประโยชน์
ของสาธารณะ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ จึงต้องยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ ตลอดจนแบบแผน
ธรรมเนียมเป็นหลักส�ำคัญ ปัจจุบัน มีข้าราชการต�ำรวจประพฤติตนหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ยึดถือกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ แบบแผนธรรมเนียม เป็นเหตุให้ถกู วิพากษ์วจิ ารณ์จากประชาชน เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
ของหน่วยและข้าราชการต�ำรวจโดยส่วนรวม ประชาชนขาดความเลือ่ มใสศรัทธา อันส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ
ของรัฐ ความเสียหายมีสาเหตุมาจากผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดไม่กวดขัน ก�ำกับดูแล สอดส่องความประพฤติและพฤติกรรม
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม�ำ่ เสมอ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนในการสร้างขวัญ ก�ำลังใจ ความสามัคคี และภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการต�ำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ เพื่อให้ข้าราชการต�ำรวจมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในด้านกฎหมาย ยุทธวิธีต�ำรวจ การบริการ และ
เพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและได้รับความยุติธรรม ในการพัฒนาบุคลากรนั้น ต�ำรวจท�ำดี ต้องได้ดี หากกระท�ำผิด
ต้องได้รับโทษ ในรอบปีที่ผ่านมามีสถิติการลงทัณฑ์ข้าราชการต�ำรวจ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิสถิติการลงทัณฑ์ข้าราชการต�ำรวจกระท�ำผิด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565
180
160
140
120
100
80
60
40
20
ภาคทัณฑ์
8
7
12.5

ทัณฑกรรม
-

ปี พ.ศ. 2564

กักยาม
28
11
60.71

กักขัง
49
27
44.90

ปี พ.ศ. 2565

ตัดเงินเดือน
-

ปลดออก
43
12
72.09

ไล่ออก
164
75
54.27

ลดลงจากปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ (-%)

การลงทัณฑ์ขา้ ราชการต�ำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2564 และปี พ.ศ. 2565 ในภาพรวม ปี 2564 จ�ำนวน 292 ราย
ปี 2565 จ�ำนวน 132 ราย ลดลง 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.80 หากพิจารณาระดับทัณฑ์ พบว่า
ภาคทัณฑ์
กักยาม
กักขัง
ปลดออก
ไล่ออก

ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564

จ�ำนวน 8 ราย
จ�ำนวน 28 ราย
จ�ำนวน 49 ราย
จ�ำนวน 43 ราย
จ�ำนวน 164 ราย

ปี 2565 จ�ำนวน 7 ราย
ปี 2565 จ�ำนวน 11 ราย
ปี 2565 จ�ำนวน 27 ราย
ปี 2565 จ�ำนวน 12 ราย
ปี 2565 จ�ำนวน 75 ราย

ลดลง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5
ลดลง 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.71
ลดลง 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.90
ลดลง 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.09
ลดลง 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.27

ระดับทัณฑกรรม และ ตัดเงินเดือน ไม่มีการลงทัณฑ์แต่อย่างใด

แหล่งที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ
08 กันยายน 2565
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• พัฒนางานสอบสวน เพิ่มพนักงานสอบสวนและเพิ่มผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
เพื่อให้มีขวัญและก�ำลังใจ และให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. ขาดแคลนก�ำลังพลข้าราชการต�ำรวจชั้นสัญญาบัตร ต�ำแหน่ง รอง สว.
(สอบสวน) เป็นจ�ำนวนมาก เห็นได้จากจ�ำนวนต�ำแหน่งว่างมีถึงร้อยละ 48.41 ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานและ
บริการที่ดีต่อประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนและเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับข้าราชการ
ต�ำรวจ ตร. ได้อนุมตั อิ ตั ราเงินเดือนรองรับการสรรหาพนักงานสอบสวน จ�ำนวน 1,700 อัตรา โดยได้สรรหาไปแล้ว 800
อัตรา อยูร่ ะหว่างรอการสรรหา จ�ำนวน 900 อัตรา และสรรหาผูช้ ว่ ยพนักงานสอบสวน จ�ำนวน 3,500 อัตรา เพือ่ เป็นการ
ลดภาระงานของพนักงานสอบสวน ซึ่งจะจบการฝึกอบรม 30 ก.ย. 65
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการต�ำรวจเข้ามาปฏิบัติงานด้านการสอบสวนมากขึ้นได้ เสนอ ก.ตร.
ก�ำหนดให้การเข้าสู่ต�ำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ตั้งแต่ระดับ สว. ถึง ผกก. ต้องเคยด�ำรงต�ำแหน่งระดับ
รองลงไปในสายงานสอบสวนในทุกระดับ และมีการออกระเบียบรับรองการอยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีจ่ ริงในสายงานสอบสวน และ
ก�ำหนดต�ำแหน่งส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานีต�ำรวจ จ�ำนวน 8,567 ต�ำแหน่ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนงาน
สอบสวน จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในสังกัดส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐานต�ำรวจชัน้ สัญญาบัตร
จ�ำนวน 300 อัตรา และชั้นประทวน จ�ำนวน 200 อัตรา
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ปัจจุบนั หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ขาดแคลนก�ำลังพลข้าราชการต�ำรวจชัน้ สัญญาบัตร
ต�ำแหน่งรองสารวัตร (สอบสวน) เป็นจ�ำนวนมาก เห็นได้
จากจ�ำนวนต�ำแหน่งว่างมีถึงร้อยละ 48.41 ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานและบริการที่ดีต่อประชาชน
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า สร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้กับข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน ประกอบกับ
มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อ 27 ก.ย. 64
อนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง และ
บทเฉพาะกาลของมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งกลุ่มสายงาน
ป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 ที่ก�ำหนดขึ้นตามมติ ก.ตร.

ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 27 พ.ย. 61 ก�ำหนด
ให้ ก ารเข้ า สู ่ ต� ำ แหน่ ง ในสายงานปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
ปราบปราม สืบสวน สอบสวน จราจร และบริหารงาน
ป้องกันปราบปราม ตั้งแต่ระดับ สารวัตร ถึงผู้ก�ำกับการ
ต้องเคยด�ำรงต�ำแหน่งระดับรองลงไปในสายงานสอบสวน
ในทุกระดับ ได้แก่ ระดับ สารวัตรต้องเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
รองสารวัตร ในสายงานสอบสวนไม่น้อยกว่า 3 ปี ระดับ
รองผูก้ ำ� กับการ ต้องเคยด�ำรงต�ำแหน่ง สารวัตร ในสายงาน
สอบสวน ไม่ น ้ อ ยกว่ า 2 ปี และระดั บ ผู ้ ก� ำ กั บ การ
ต้องเคยด�ำรงต�ำแหน่ง รองผูก้ ำ� กับการ ในสายงานสอบสวน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
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• การฝึกอบรมชุมนุมสาธารณะ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 19 วรรคท้าย บัญญัติให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะและข้าราชการต�ำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ
ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ และต้องแต่งเครือ่ งแบบฯ เพือ่ แสดงตน และอาจใช้เครือ่ งมือ
ควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ
		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมัน่ คงและภัยคุกคามของชาติ
			
กลยุทธ์ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อ
				
ความมั่นคงของประเทศ
					
• ด้านการข่าว
					
• ด้านการบริหารจัดการชายแดน
					
• ด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
					
• ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ
				
กลยุทธ์ 1.3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในการบริหารจัดการปัญหาด้าน
				
ความมั่นคงและภัยคุกคามในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
				
กลยุทธ์ 1.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย และ
				
ทันสถานการณ์และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ
โดยโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกองร้อย ควบคุมฝูงชน ในส่วนของ ต�ำรวจ มีดังนี้

➊ การฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำปี
งบประมาณ 2565

		
• จัดสรรงบประมาณให้ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ภาค1 – 9 กองบัญชาการต�ำรวจตระเวน
ชายแดน และ กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง จัดการฝึกทบทวนกองร้อย ควบคุมฝูงชน เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการชุมนุมสาธารณะ โดยใช้งบประมาณ 4,508,820 บาท โดยให้ ระดับ สถานีต�ำรวจนครบาล/สถานีต�ำรวจภูธร
จัดการฝึกในระดับหมวด เดือนละ 1 ครั้ง ระดับ กอง/ต�ำรวจภูธรจังหวัด ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ ระดับ กองบัญชาการ
ต�ำรวจ/ภาค ควบคุมก�ำกับดูแลการฝึกฯ ปีละ 2 ครั้ง
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➋ โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565

		
• การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน
ระบบ Zoom Cloud Meeting) ส�ำหรับผูท้ ยี่ งั ไม่ได้รบั การ
อบรมทั้ ง บรรยายและฝึก ปฏิบัติ โดยมีผู ้ เ ข้ า รั บการฝึ ก
อบรมฯ จ�ำนวนทั้งสิ้น 242 นาย

➌ โครงการฝึกอบรมข้าราชการต�ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อรองรับ
การประชุมผูน้ ำ� เขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง ปี พ.ศ. 2565 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

• อยู่ระหว่างขั้นตอนการด�ำเนินการ โดยเป็นการฝึกอบรมฯ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมฯ
ตามพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ใช้งบประมาณในการเตรียมการจัดการประชุมผู้น�ำเขตเศรษฐกิจ
เอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ประจ�ำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จ�ำนวน 13,284,400 บาท

การด�ำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากองร้อย ควบคุมฝูงชนของต�ำรวจ

➊ มีการจัดท�ำคู่มือประกอบการฝึกกองร้อย ควบคุมฝูงชน 2 ฉบับได้แก่

		
• คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
		
• คู่มือปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
(ฉบับปี พ.ศ. 2565)

➋ มีการปรับปรุงรูปแบบกองร้อย ควบคุมฝูงชน จากเดิม กองร้อยละ 155 นาย เป็น กองร้อยละ
170 นาย เพื่อให้เป็นสากลและรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน
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• พัฒนาการรับแจ้งความออนไลน์และระบบจัดการคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ปัจจุบนั คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การหลอกลวง ฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบกลโกงต่างๆ ของมิจฉาชีพ
ทางออนไลน์ มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนแทบจะเป็นคดีหลักของสถานีต�ำรวจ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก
กลุ่มคนร้าย มีลักษณะเป็นเครือข่าย มีรูปแบบการกระท�ำความผิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การโอนเงินเป็นทอดๆ
ต่อไปยังต่างประเทศ ท�ำได้อย่างรวดเร็ว
กลุ่มผู้เสียหาย มีจ�ำนวนมาก อยู่หลายพื้นที่ ไม่ทราบว่าจะไปแจ้งความที่ไหน บางรายความเสียหายไม่มาก
ไม่อยากเดินทางไปแจ้งความที่สถานีต�ำรวจ
พนักงานสอบสวน ไม่ทราบว่าคดีเกิดหลายท้องที่ มีผู้เสียหายหลายราย หรือมีการแจ้งความไว้แล้วในท้องที่
อืน่ ด้วย ขาดการบูรณาการแลกเปลีย่ นความเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างกัน ท�ำให้ไม่สามารถระงับความเสียหายได้ทนั การณ์
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ภัยจากโลกออนไลน์ให้ตรวจสอบ
ถ้าหากพบหลักฐานการกระท�ำความผิด
ให้ด�ำเนินการไปตามกฎหมายสูงสุด
เพราะถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศษฐกิจ
หากินบนความเดือดร้อนของประชาชน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หากถูกหลอกทางออนไลน์ได้
ก็ต้องแจ้งความทางออนไลน์ได้
พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดท�ำ “โครงการระบบรับแจ้งความออนไลน์เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”
ผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ขึ้น โดยมีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานยกร่างแนวทางการสืบสวนสอบสวนคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ. ด�ำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน วางระบบและก�ำหนด
แนวทางเพื่อให้มีการบูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลความ
เชื่อมโยงคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในแต่ละท้องที่
เข้าด้วยกัน
มี ผู้ช่วย ผบ.ตร. 3 ท่าน เป็นรองหัวหน้าคณะ
ท�ำงาน มีผบู้ ญ
ั ชาการต�ำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี เป็นเลขานุการคณะท�ำงาน และมีเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอบสวน และฝ่ายเทคโนโลยี ที่มี
ความรูค้ วามช�ำนาญมีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมเป็นคณะท�ำงาน
ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่
5 พ.ย. 64 โดยใช้ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจใน
การจัดท�ำและพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขระบบจนกระทัง่ ด�ำเนิน
การเสร็จสิ้น
เริ่มแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 และเริ่มด�ำเนินการ โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65
เป็นต้นมา โดยเรียกชื่อศูนย์ที่รับผิดชอบนี้ว่า “ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์” ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 กองบัญชาการต�ำรวจสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระชนมพรรษา 60 พรรษา (เมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
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ซึ่งการจัดท�ำโครงการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
➊ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนสามารถแจ้งความผ่านระบบได้จากทัง้ คอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์มือถือ การอายัดบัญชีคนร้ายท�ำได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการท�ำงาน
➋ ต�ำรวจเริ่มท�ำการสืบสวนได้ทันทีก่อนที่ความเสียหายจะกระจายลุกลาม โดยไม่ต้องรอผู้เสียหายมาแจ้ง
ความ และสามารถเห็นความเชื่อมโยงของคนร้ายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม

หน้าจอรับแจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com

➌ แก้ไขปัญหากรณี คดีเดียวกันหรือกลุ่มผู้กระท�ำความผิดเดียวกัน แต่มีผู้เสียหายหลายราย และแจ้งความ

ต่างท้องที่กัน ต�ำรวจต่างคนต่างท�ำงาน ให้รวมเป็นคดีเดียวกัน ซึ่งมีประโยชน์ในการฟ้องคดีที่ศาลเดียวกันได้ โดยระบบ
สามารถวิเคราะห์ลักษณะคดี ความเชื่อมโยง เครือข่าย ของคนร้ายได้
➍ สร้างระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน
ป้องกันอาชญากรรม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

วิเคราะห์ความเชื่อมโยง เครือข่ายคนร้าย
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โครงการนี้จะด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบความส�ำเร็จได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมธนาคารไทย
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และผู้บริหารของทั้ง 21 ธนาคาร โดยมีการประชุมมาหลายครั้งอย่างต่อเนื่องหลายเดือน
เพือ่ ก�ำหนดแนวทางร่วมกันในการรยับยัง้ ธุรกรรมชัว่ คราวและอายัดบัญชีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จนได้มกี ารลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เมือ่ วันที่ 28 ก.พ. 65 และประชุมหารือร่วมกับ กสทช. เมือ่ วันที่ 15 ก.พ. 65
ในการจัดท�ำสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกแสดงไว้หน้าหมายเลขโทรศัพท์กรณีการโทรศัพท์จากต่างประเทศของ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และผู้ให้บริการต่อสาย VoIP (Voice over Internet Protocol) ต้องตรวจสอบการโทรที่มาจาก
ต่างประเทศ หากพบเบอร์ที่โทรมานั้น มีรูปแบบเป็นเบอร์ปลอมหรือโทรจากโทรศัพท์บ้าน เบอร์พิเศษ 3 หลัก หรือ
เบอร์พิเศษ 4 หลัก ของประเทศไทย ต้องปิดกั้นการต่อสายเข้ามายังประชาชนปลายทางในประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมขอความร่วมมือจาก กสทช. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
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ผลการด�ำเนินการตามโครงการรับแจ้งความออนไลน์
สะสม วันที่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 65

รับแจ้งคดีออนไลน์
เรื่อง

77,711

คดีที่เชื่อมโยง
32,919 เรื่อง
คดีที่ไม่เชื่อมโยง

44,792 เรื่อง

หลอกลวงด้านการเงิน 		

42,325 เรื่อง

หลอกจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์

31,171 เรื่อง

ข่าวปลอม 				247 เรื่อง
ล่วงละเมิดทางเพศ 			

219 เรื่อง

การพนันออนไลน์ 			

462 เรื่อง

ผลการด�ำเนินการตามโครงการฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มี.ค. – 31 ส.ค. 65 มีการรับแจ้งคดีออนไลน์มากถึง 77,711 เรือ่ ง
แยกเป็น คดีหลอกลวงด้านการเงิน 42,325 เรื่อง เป็น หลอกให้ท�ำงานออนไลน์ 10,008 เรื่อง, หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้
เงิน 8,503 เรื่อง, หลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ 8,220 เรื่อง, ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว 5,096 เรื่อง, ปลอมโปรไฟล์
เพื่อหลอกยืมเงิน 1,950 เรื่อง, หลอกให้รักแล้วลงทุน 1,756 เรื่อง, แชร์ลูกโซ่ 1,068 เรื่อง และหลอกลวงเกี่ยวกับ
เงินดิจิทัล 101 เรื่อง หลอกจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ 31,171 เรื่อง เป็นเรื่องซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า 28,837 เรือ่ ง
เป็นเรื่องซื้อสินค้าแต่ได้ไม่ตรงตามโฆษณา 1,146 เรื่อง เฟคนิว 247 เรื่อง การพนันออนไลน์ 462 เรื่อง ล่วงละเมิด
ทางเพศ 219 เรื่อง

ผลการด�ำเนินการตามโครงการรับแจ้งความออนไลน์

สะสม วันที่ 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 65

จ�ำนวนบัญชีที่ขออายัด
จ�ำนวนเงิน
อายัดได้แล้ว

77,711 บัญชี
3,292 ล้านบาท
148.7 ล้านบาท

จ�ำนวนบัญชีที่ขออายัด 28,381 บัญชี จ�ำนวนเงิน 3,292,136,932 บาท อายัดได้แล้ว 148,774,351 ล้านบาท
การด�ำเนินการโครงการ จะมีการประเมินผล ปรับแก้ไขการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการท�ำงานในการสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริง
ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายไว้
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การประสานความร่วมมือที่ส�ำคัญ
➊ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีมีสายโทรเข้าจากนอกประเทศ ผ่านระบบ VoIP และ
ผ่านระบบโรมมิ่ง โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ จะเพิ่ม +697 (กรณี VoIP), +698 (กรณีโรมมิ่ง), +66 (เครือข่าย
NT) น�ำหน้าเลขโทรเข้าทุกสาย
➋ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทย และ ธนาคารพาณิชย์ 21 แห่ง มีการจัดท�ำบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือ (MOU) การขอข้อมูลบัญชี และอายัดบัญชีผู้กระท�ำความผิด พัฒนาเป็นระบบการด�ำเนินการผ่าน
ระบบ banking.ccib.go.th
➌ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใน
การหาแนวทางด�ำเนินการต่อทรัพย์ที่ได้จากการกระท�ำความผิด และถูกถ่ายโอนมายังบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล
➍ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการด�ำเนินคดีฟอกเงินต่อผู้กระท�ำความผิดอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐาน พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
➎ ด้านต่างประเทศมีการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ในคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ออฟฟิศตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและโทรศัพท์มาหลอกลวง
ประชาชนคนไทย โดยได้ประสานงานกับประเทศกัมพูชาหลายครัง้ จับกุมตัวผูต้ อ้ งหากลับมาด�ำเนินคดีทปี่ ระเทศไทยได้
226 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,223 ล้านบาท
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• ติดตั้งกล้องวงจรปิด
“โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม (กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบันทึกภาพ)”
แนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตัง้ ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดงานป้องกันปราบปรามก�ำหนดให้ กองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล, ต�ำรวจภูธรภาค 1 – 9 ถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยก�ำหนดให้มีอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) อย่างน้อย
4 ตัว ติดตั้งในจุดที่สามารถมองเห็นและบันทึกแผ่นป้ายทะเบียนและด้านหลังของรถโดยให้ครอบคลุม การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าทีใ่ นการขอดูใบขับขี่ ตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ และเชือ่ มโยงภาพมายัง ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบ
ปราม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุม สั่งการและตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินงาน
ต�ำรวจจึงได้จัดหาอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ให้แก่สถานี
ต�ำรวจในสังกัด กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล และสถานีต�ำรวจภูธรเมือง ในสังกัด ต�ำรวจภูธรภาค 1 - 9 และเชื่อมโยง
ภาพมายังศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
➊ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
➋ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้เป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้
➌ เพือ่ ป้องกันพฤติการณ์ไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ
➍ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความหวาดกลัวภัย และสร้างความศรัทธาของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
➎ สถานีต�ำรวจนครบาล จ�ำนวน 88 สถานี และสถานีต�ำรวจภูธรเมืองทุกแห่ง จ�ำนวน 76 สถานี รวมทั้งสิ้น
164 สถานี
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โดยในปีงบประมาณ 2564 – 2565 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ดำ� เนินการติดตัง้ กล้องวงจรปิด (CCTV) จ�ำนวน
25,389 ตัว ครอบคลุมจุดล่อแหลม และจุดเสี่ยง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ ส่งผลให้สามารถ
จับกุมผู้กระท�ำความผิดได้ 110 คดี

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

(CCTV) ปี 2564 – 2565

จ�ำนวนรวมทั่วประเทศ

25,389 ตัว
สามารถจับกุม
ผู้กระท�ำความผิดได้

110 คดี
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• โครงการ Smart Safety Zone 4.0			

จากการเข้ารับต�ำแหน่งผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติของ
พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63
ซึง่ ได้กล่าวมอบนโยบายเชิงรุกของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ให้ทกุ พืน้ ทีจ่ ดั ท�ำพืน้ ทีส่ มาร์ทเซฟตีโ้ ซน 4.0 ภายใต้หลักคิด
ที่ว่า “มีซอยไหนสักซอยไหมที่ผู้หญิงสามารถเดินจาก
ปากซอยเข้ า บ้ า นได้ ต อนสาม สี่ ทุ ่ ม หรื อ หลั ง จากนั้ น
โดยไม่รสู้ กึ กลัวอะไร” ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงได้จดั ท�ำ
“โครงการ Smart Safety Zone 4.0” ขึ้น ใน 15 สถานี
ต�ำรวจน�ำร่องในเขตพื้นที่กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
และต�ำรวจภูธรภาค 1-9 ตัง้ แต่เดือนก.ค. - ก.ย. 64 โดย
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ให้แต่ละสถานีต�ำรวจน�ำร่องจัดท�ำเป็นพื้นที่แซนบ็อกซ์
ประมาณ 1 หรือ 2 ตร.กม. น�ำประชาชน ต�ำรวจ เทคโนโลยี
และการมีสว่ นร่วมของประชาชน ใส่เข้าไปในพืน้ ทีแ่ ซนบ็อกซ์
และมีพธิ เี ปิดอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันอังคารที่ 21 ก.ย. 64
โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานใน
พิธี และมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร./รองหัวหน้า
คณะท�ำงาน พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร./รองหัวหน้า
คณะท�ำงาน และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ทีป่ รึกษา (สบ 9)
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ/รองหัวหน้าคณะท�ำงาน เข้าร่วม
พิธี เป็นต้น

จากการด�ำเนินการโครงการสมาร์ทเซฟตีโ้ ซน 4.0 ใน 15 สถานีตำ� รวจน�ำร่องในปีงบประมาณ 2564 หลังจากนัน้
ในปีงบประมาณ 2565 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้ตอ่ ยอดขยายออกไปเป็น 1 จังหวัด 1 พืน้ ที่ สมาร์ทเซฟตีโ้ ซน 4.0
ทั่วทั้งประเทศ 77 จังหวัด รวม 100 สถานี เพื่อรองรับจังหวัดสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะของผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด โดยเน้นบูรณาการอย่างไร้รอยต่อ มีการน�ำนวัตกรรมกล้อง AI ตรวจจับใบหน้า กล้อง AI ตรวจจับทะเบียน
รถยนต์ เสาสัญญาณ SOS ระบบอัจฉริยะมาใช้ในพื้นที่สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ประกอบทั้งระบบการรับแจ้งเหตุ
แบบพิเศษในพื้นที่สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ซึ่งจากการด�ำเนินการโครงการทั้ง 100 สถานีต�ำรวจทั่วประเทศ ตั้งแต่
1 ต.ค – 31 ส.ค. 65 สถานการณ์ความหวาดกลัวภัยของประชาชนในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และความเชื่อมั่น
ของประชาชนสูงขึ้นอย่างชัดเจน ประชาชนมีความมั่นใจในการอยู่อาศัยในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นที่จะ
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
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ต่อมาในวันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 65 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ได้จัดงานประกาศความส�ำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานี
ต�ำรวจชนะเลิศตาม โครงการ Smart Safety Zone 4.0
ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 ณ สถานีตำ� รวจนครบาลลุมพินี
โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธาน
ในพิธี ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่สถานีต�ำรวจที่มีผล
การป้องกันอาชญากรรมดีเด่นสูงสุด 3 ล�ำดับ ดังนี้ รางวัล
ชนะเลิศ ได้แก่ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองสุโขทัย รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สถานีตำ� รวจภูธรเบตง และรางวัลรอง
ชนะเลิศล�ำดับ 2 ได้แก่ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
นอกจากนี้ยังมอบรางวัล “กองบัญชาการทรงคุณค่า” ให้
กับกองบัญชาการที่มีผลการป้องกันอาชญากรรมดีเด่น
สูงสุดและรางวัล “ภาคีทรงคุณค่า” ให้กับภาคีเครือข่ายที่
ร่วมขับเคลือ่ น โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยรางวัล “กองบัญชาการทรงคุณค่า”
ได้แก่ ต�ำรวจภูธรภาค 8 และรางวัล “ภาคีทรงคุณค่า”
ได้แก่ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองอุดรธานี สถานีต�ำรวจภูธร
เมื อ งสมุ ท รปราการ และสถานี ต� ำ รวจภู ธ รเมื อ งแพร่
และจากการด�ำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone
4.0 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้รับ
รางวัลที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. รางวัล Gold Award รับถ้วยรางวัล นายก
รัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร
ในการประกาศรางวัล Thailand Research Expo 2021
Award
2. รางวัล The Best Experience in Community
Policing ในด้าน Crime Prevention จากการประชุมสุดยอด
ต�ำรวจโลก World Police Summit 2022 ณ เมืองดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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• พัฒนาระบบงานพิสูจน์หลักฐานให้ได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานสากล
พัฒนาระบบงานพิสูจน์หลักฐานให้ได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานสากล International Organization for
Standardization (ISO) โดยการพัฒนาระบบฝึกอบรมและการประเมิน เน้นการสร้าง และใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูล
Biometric ดีเอ็นเอ ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และสันมือ ของบุคคลกลุ่มเสี่ยง บุคคลพ้นโทษ เพื่อยืนยันผู้กระท�ำผิดได้อย่าง
รวดเร็ว และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสืบค้นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ งานสืบสวนสอบสวน เช่น
ฐานข้อมูล นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ฐานข้อมูลลายนิ้วมือ กรมการปกครอง เป็นต้น
เนือ่ งจากสถานการณ์ปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทลี่ ำ�้
สมัย มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ท�ำให้แนวโน้มของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ จึงได้มีการพัฒนา ควบคุม และก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐาน
งาน ด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ให้ได้รบั รองระบบงานมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012 และ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 17025 : 2017 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์
แจ้งยอดสุข ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายทีน่ ำ� สมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ประชาชน
เชื่อมั่นศรัทธา” อีกทั้ง ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐานต�ำรวจ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยฝ่ายความร่วมมือด้านการ
บังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL ) โดย
สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10 ได้
รับการต่ออายุใบรับรอง 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และ กลุม่ งานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ กองพิสจู น์หลักฐานกลาง ศูนย์
พิสูจน์หลักฐาน 1 และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 :
2017 อันจะส่งผลให้เกิดศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้การรายงานผลการรายงานผลการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้อง
แม่นย�ำ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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• โครงการ Special LawLAB “การสืบสวนสอบสวนยุค 5G”
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ Special LawLAB
“การสืบสวนสอบสวนยุค 5G” ซึ่งเป็นโครงการน�ำร่องศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือ Young Lawyers –
Police Engagement Pilot Project โดยคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง
ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน 25 คน เข้าฝึกอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติกับต�ำรวจใน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1.กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล 2.สถานีตำ� รวจนครบาลพญาไท 3.สถานีตำ� รวจนครบาล
ห้วยขวาง 4.สถานีต�ำรวจนครบาลบางเขน 5.สถานีต�ำรวจนครบาลบางนา และ 6.สถานีต�ำรวจนครบาลพระโขนง
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โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจากประสบการณ์จริง
ช่วยให้นสิ ติ ทีจ่ ะจบออกไปเป็นนักกฎหมายยุคใหม่ เข้าใจชีวติ การท�ำงานจริง น�ำประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนากฎหมาย
ในอนาคต ขณะเดียวกันท�ำให้ตำ� รวจเข้าใจประชาชนผ่านนิสติ ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามหลากหลาย มีความแตกต่างในช่วงวัย
และสภาพสังคม และที่ส�ำคัญยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ ในการเปิดมิติใหม่ของการท�ำงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ตามแนวทางเป้าหมายทีย่ งั่ ยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ SDG Sustainable Development Goals ข้อที่ 16 และข้อที่ 17
ในการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการยุติธรรมผ่านการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน
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•

พัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรส�ำหรับสถานีต�ำรวจ โดยจัดหา เครื่อง
สแกนลายนิว้ มือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Live Scan) 1,490 เครือ่ ง ให้กบั สถานีต�ำรวจ
ทัว่ ประเทศ ให้สามารถตรวจสอบประวัตอิ าชญากร ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านเครือข่าย
สื่อสารของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
การพัฒนาการตรวจสอบประวัติ อ าชญากรส� ำ หรั บสถานี ต�ำ รวจ โดยจั ดหาเครื่ อ งสแกนลายนิ้ ว มื อ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Live Scan) 1,490 เครื่องนั้น เกิดขึ้นจาก การใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหมึกซึ่งมีปัญหาเรื่อง
ลายพิมพ์นิ้วมือไม่มีคุณภาพ และใช้วิธีการจัดส่งแผ่นพิมพ์ ลายนิ้วมือดังกล่าวมายังกองทะเบียนประวัติอาชญากรทาง
ไปรษณีย์ โดยในปี 2564 มีสถิติการตรวจสอบมากถึง 1,745,253 ราย แบ่งเป็นงานผู้ต้องหา 597,544 ราย และ
งานบริการประชาชนในการตรวจสอบประวัติ 1,147,709 ราย หรือเฉลี่ย 8,726 รายต่อวัน และระยะเวลาที่ใช้ใน
การส่งการพิมพ์นวิ้ มือมาตรวจสอบ ยังฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัตอิ าชญากรรม และส่งผลกลับ โดยทางไปรษณีย์
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินคดีสง่ ผลต่อการอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชน
และประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนด�ำเนินคดี
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อข้อกฎหมายที่เปลี่ยนไป เช่น พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับที่ 13
ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ก.ย. 65 นี้ซึ่งจะมีโทษที่หนักขึ้นฐานขับรถในขณะมึนเมาสุรา ส�ำหรับผู้ที่กระท�ำผิดซ�้ำ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่กระความผิดครั้งแรก ซึ่งพนักงานสอบสวนจ�ำเป็นที่จะต้องส่งพิมพ์
ลายนิ้วมือและได้รับผลการตรวจสอบประวัติการกระท�ำความผิดที่รวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาว่าจะด�ำเนิน
คดีกับผู้ต้องหาดังกล่าวที่ศาลแขวงหรือศาลอาญา
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ผลลัพธ์จากการด�ำเนินโครงการดังกล่าวสถานีต�ำรวจและหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการสอบสวน จ�ำนวน 140
สถานี สามารถตรวจสอบผลคดีของผู้ต้องหาเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด และเป็นไป
ตามนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในด้านโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS)
ที่ก�ำลังด�ำเนินการจัดซื้อตามสัญญาซื้อขายเลขที่ สพฐ.ตร.1/2563 ลงวันที่ 11 ส.ค. 63 ซึ่งจะครบก�ำหนดส่งมอบวันที่
1 ส.ค. 65 สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับระบบ Live Scan และระบบจัดเก็บภาพใบหน้าของสถานีต�ำรวจได้ มีการจัดเก็บ
และตรวจสอบข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย เปลี่ยนเป็นการส่งเอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
มีความปลอดภัย รวดเร็ว ของข้อมูลทั้งจากการส่งข้อมูลจากสถานีต�ำรวจมายังกองทะเบียนประวัติอาชญากร และ
การส่งผลการตรวจสอบจากกองทะเบียนประวัตอิ าชญากรกลับไปยังสถานีตำ� รวจต้นทาง และลดการใช้ทรัพยากรก�ำลัง
พลและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
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• โรงงานผลิตกระสุนให้ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจทั่วประเทศ จ�ำนวน 13 แห่ง
โครงการสร้างโรงผลิตกระสุนให้ศูนย์ฝึกอบรมต�ำรวจทั่วประเทศ จ�ำนวน 13 แห่ง ให้สามารถผลิตกระสุนปืน
ขนาด 9 มม. ได้ถึง 600,000 นัดต่อปีต่อศูนย์ฝึกอบรม และกระสุนปืน ขนาด . 38 ได้ถึง 600,000 นัดต่อปีต่อศูนย์ฝึก
อบรม เพื่อให้ข้าราชต�ำรวจได้มีกระสุนใช้ในการฝึกซ้อมยุทธวิธี
โรงผลิตกระสุน ทั้งหมดมี 12 แห่ง โดย 9 แห่งถูกแบ่งสร้างไปแต่ล่ะภาคและอีก 3 แห่งอยู่ที่ กองบัญชาการ
ศึกษา (หนองสาหร่าย) , กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล (ศูนย์ฝกึ กลางนครปฐม) , กองบัญชาการต�ำรวจตระเวณชายแดน
(จ.ฉะเชิงเทรา)
ส่วนที่ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ เป็นเพียงการที่จะขอเพิ่มอีกแห่ง
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• พัฒนารูปแบบการตัง้ ด่านตรวจและจุดตรวจทัว่ ประเทศให้เป็นรูปแบบมาตรฐานสากล
ก�ำหนดมาตรฐานระบบปฏิบัติงาน โดยก�ำหนด Standard Operating Procedures หรือ SOP ในการตั้งจุด
ตรวจจราจร และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยก�ำหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
➊ เน้นการ น�ำระบบเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาใช้ในการก�ำกับดูแล ได้แก่ ระบบควบคุมจุดตรวจ หรือ Thai
Police Checkpoint Control (TPCC) โดยในการตั้งจุดตรวจทุกครั้ง ต้องลงข้อมูลในระบบเพื่อให้มีการตรวจสอบ
รายชื่อผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติในการปฏิบัติงานของแต่ละจุดตรวจ รวมทั้งบันทึกผารปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแล ผ่านระบบดังกล่าว
➋ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ต้องมีการติดตัง้ กล้องทีส่ ามารถถ่ายทอดให้ผบู้ งั คับบัญชาตรวจดูได้การปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ แบบ Realtime
➌ มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์มีการสอบเทียบมาตรฐานตาม
วงรอบ เจ้าหน้าที่สวมเสื้อสะท้อนแสงตามแบบที่ ตร.ก�ำหนด ก�ำหนดเครื่องหมายจราจรป้าย “หยุดตรวจ” ที่ปรากฎ
ชื่อ-สกุล ของหัวหน้าจุดตรวจ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก. ให้เห็นชัดเจน
➍ ก�ำหนดรูปแบบของจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ (การแบ่งโซนปฏิบัติ) ให้เป็นสัดส่วน ตามขนาดของสถานี
➎ ก�ำหนดรูปแบบและขั้นตอนในการชี้แจงประชาชน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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นอกจากนั้น ยังได้ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญในการ
ตั้ ง จุ ด ตรวจ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา
โดยก�ำหนดให้การตั้งจุดตรวจทุกครั้ง ต้องขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก. และเป้าหมายของการตั้งจุด
ตรวจจราจรคือเพือ่ การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ เป็นส�ำคัญ
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องก�ำกับ ดูแลอย่างใกล้ชดิ ต้องมีการอบรม
ปล่อยแถว ชีแ้ จงการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย และวัตถุประสงค์
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ในการตัง้ จุดตรวจทุกครัง้ ก่อนปฏิบตั ิ และต้องไม่มกี ารเรียก
รับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด ปีที่ผ่านมามีการตั้งจุดตรวจ
ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 18,215 จุดตรวจ ตรวจพบการ
กระท�ำผิดตาม 10 ข้อหาหลักด้านความปลอดภัยทางถนน
จ�ำนวน 1,515,992 ราย (ยกเว้นข้อหาขับรถเร็วเกิน
ก�ำหนด) และมีจำ� นวนผูท้ ถี่ กู ด�ำเนินคดีขอ้ หาขับรถในขณะ
เมาสุรา เป็นจ�ำนวน 51,716 ราย

• จัดหาเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับต�ำรวจจราจรทั่วประเทศ
จ�ำนวน 2,500 เครื่อง

น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลใบสั่ง Police Ticket Management หรือ PTM
เป็นฐานข้อมูลการท�ำผิดกฎจราจรทั้งประเทศเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก และยังได้เริ่มทดลองใช้
งานเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต�ำรวจจราจรสามารถบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพิมพ์ใบสั่ง
อัตโนมัติให้ประชาชนได้ทันที มีช่องทางการรับช�ำระค่าปรับออนไลน์ทุกธนาคาร ผ่านระบบ Mobile และ internet
Banking บนมือถือ รวมทั้งช�ำระได้ที่สถานีต�ำรวจทุกแห่ง
เครือ่ งออกใบสัง่ อิเล็กทรอนิกส์ คือ การน�ำเครือ่ งคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา มาพัฒนาระบบการใช้งาน
ร่วมกับระบบฐานข้อมูลใบสั่งของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ Police Ticket Management (หรือ PTM) โดยสร้าง
แอปพลิ เ คชั่ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น โปรแกรมออกใบสั่ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พิ ม พ์ ใ บสั่ ง ออกมาจากเครื่ อ งให้ กั บ ผู ้ ขั บ ขี่ ไ ด้ ทั น ที
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลจากเครือ่ งออกใบสัง่ มีการก�ำหนดอัตราค่าปรับและระบุขอ้ หาชัดเจน รวมทัง้ เชือ่ มโยงกับระบบสารสนเทศ
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สามารถจัดเก็บและแสดงข้อมูลต่างๆ ได้ทนั ที ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทะเบียนรถ ข้อมูลใบขับขี่
และประวัติการกระท�ำผิด รวมทั้งมีระบบบันทึกว่ากล่าวตักเตือน กรณีที่ต�ำรวจเห็นว่าเป็นการท�ำผิดครั้งแรกและยัง
ไม่ควรถูกออกใบสั่ง อีกทั้งสามารถตรวจสอบหมายจับและรถที่ถูกโจรกรรม รถสวมทะเบียนได้อีกด้วย เมื่อพบบุคคล
หรือรถดังกล่าว สามารถจับกุมด�ำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที เป็นการช่วยป้องกันอาชญากรรมบนถนน
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ตัง้ แต่เริม่ ใช้งาน มีการออกใบสัง่ จากเครือ่ งออกใบสัง่ อิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้ สิน้ 51,499 ราย ผูท้ ไี่ ด้รบั ใบสัง่ ช�ำระ
ค่าปรับจ�ำนวน 29,923 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งใบสั่งรูปแบบอื่นๆนั้น มีสถิติการช�ำระค่าปรับอยู่ที่เพียงร้อยละ 15.8
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ใบสั่งจากเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราการช�ำระค่าปรับที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 42.2
ความผิดทีม่ กี ารจับกุมมากทีส่ ดุ 3 ข้อหาแรก คือ 1) ขับรถเร็วเกินก�ำหนด (12,166 ราย) 2) ใช้รถทีย่ งั มิได้เสียภาษีประจ�ำปี
(4,568 ราย) และ 3) ไม่มีใบอนุญาตขับรถ (4,338 ราย)
ปัจจุบันได้จัดสรรเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานทั่วประเทศแล้วจ�ำนวน 1,000 เครื่อง และได้จัดหา
เพิม่ เติมในปีงบประมาณ 2566 อีกประมาณ 2,500 เครือ่ ง ท�ำให้มเี ครือ่ งออกใบสัง่ ใช้งานทัง้ สิน้ จ�ำนวน 2,500 เครือ่ ง คิดเป็น
ร้อยละ 14.70 ของจ�ำนวนอัตราก�ำลังต�ำรวจจราจรทั่วประเทศซึ่งมีจ�ำนวน 17,000 นาย ซึ่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จะจัดหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับอัตราก�ำลังดังกล่าวต่อไป
ส�ำหรับประชาชน จะได้รับความสะดวกและเป็นธรรม จากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งสามารถจ่ายค่าปรับ
ได้ทันที ด้วยการสแกน QR code ผ่านระบบ mobile banking ของทุกธนาคาร
ด้วยระบบเทคโนโลยีดงั กล่าว ส่งผลให้กระบวนการออกใบสัง่ มีมาตรฐาน เป็นสากล โปร่งใส ประชาชนมีความ
เชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจ เคารพกฎจราจร ซึง่ จะช่วยสร้างวัฒนธรรมการขับขีป่ ลอดภัย ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม

เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสามารถบันทึก
ข้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องลง
ในอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
พิมพ์ใบสัง่ อัตโนมัตใิ ห้ประชาชน
ได้ทนั ที เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และประชาชน
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• ร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศจนได้รับการปรับระดับขึ้น
Tier 2 ประจ�ำปี 2565

วันที่ 20 ก.ค. 65 พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร. ฐานะผู้อ�ำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศพดส.ตร.) เผยว่า กระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกาศรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ�ำปี 2565 (Trafficking In Persons Report 2022)
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ว่าประเทศไทยได้เลื่อนอันดับจากเดิมเทียร์ 2 วอตช์ลิสต์ (Tier 2 Watch List) ขึ้นเป็น เทียร์ 2
(Tier 2) ส�ำหรับผลงานการปราบปรามการค้ามนุษย์นี้ ถือว่าเป็นผลงานจากนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์
แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่สั่งก�ำชับถึงกรณีดังกล่าวตลอดมา พร้อมขอยกเครดิตให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกัน
บูรณาการอย่างจริงจังตลอดมา โดยระบุถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทยว่า รัฐบาลไทยแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับการลักลอบค้ามนุษย์ภายใต้ข้อจ�ำกัดเรื่องศักยภาพและการระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึง
การเพิ่มการสืบสวนกรณีการค้ามนุษย์ การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการลงโทษผู้กระท�ำผิด การจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือเหยือ่ ค้ามนุษย์แห่งใหม่ การจัดท�ำแนวทางส�ำหรับเจ้าหน้าทีด่ า้ นแรงงาน และการระบุตวั เหยือ่ ของการค้ามนุษย์
ได้มากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์จากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

➊ ผลการประชุมทวิภาคีระหว่างส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติของไทยและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สหพันธรัฐมาเลเซีย

จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนย้ายแรงงานชาวโรฮีนจา โดยผิดกฎหมายใน
ประเทศมาเลเซียนั้น ทางการไทยสามารถอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือกับ
ภาคประชาสังคมผ่านการประชุมทวิภาคีระหว่างส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติของไทยกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
แห่งสหพันธรัฐมาเลเซียในเดือนมี.ค. 64 ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์
จนท�ำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กล่าวคือ ทางการประเทศมาเลเซียโดยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย
ประจ�ำประเทศไทยได้มคี ำ� ร้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศร้องขอให้ทางการไทยส่งตัวบุคคลสัญชาติไทยจ�ำนวน 9 คน
ซึ่งหลบหนีคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นผู้ร้ายข้ามแดน ต่อมาพนักงานอัยการส�ำนักงานอัยการสูงสุดของไทย ได้ยื่นค�ำร้อง
ขอหมายจับบุคคลทั้ง 9 คนดังกล่าวซึ่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติของไทยสามารถตามจับกุมผู้ต้องหาได้ จ�ำนวน 3 คน
เพื่อส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อไปด�ำเนินคดีตามกฎหมาย (stand trial) ต่อไป
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➋ ผลการประชุมทวิภาคีระหว่างส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติไทยและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กัมพูชา

จากกรณีที่มีคนไทยถูกหลอกลวงให้ไปท�ำงานผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชาโดยถูกบังคับให้ท�ำงานในแก๊ง
คอลเซ็นเตอร์ แก๊ง SMS หลอกลวง เว็บไซต์รับพนันผิดกฎหมาย ถูกนายจ้างชาวต่างชาติกักขัง ให้อดอาหาร ท�ำร้าย
ร่างกายและมีการเอาไปขายต่อให้นายจ้างคนอื่นนั้น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติของประเทศไทย โดยศูนย์พิทักษ์เด็ก
สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) และ
ประเทศกัมพูชาได้ประสานความร่วมมือโดยการจัดการประชุมหารือระดับทวิภาคี ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ
อาเซียน – ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
ของทัง้ สองประเทศสามารถร่วมกันช่วยเหลือเหยือ่ คนไทยเหล่านัน้ กลับมายังประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยจ�ำนวน 4 ครัง้
รวม 363 คน เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�ำนวน 109 คน ไม่เป็นผู้เสียหายจ�ำนวน 21 คน และอยู่ระหว่าง
การคัดแยกจ�ำนวน 205 คน และยังประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือคนไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้
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ผลลัพธ์การด�ำเนินงานในปี พ.ศ.2565 ในด้านการด�ำเนินคดี

➊ การด�ำเนินคดีและการจับกุมกับผูก้ ระท�ำความผิดค้ามนุษย์ ในประเทศไทย จ�ำนวน 168 คดี
ในปี พ.ศ. 2565 (1 ม.ค. 65 - 31 ส.ค. 65)
➋ สถิตกิ ารปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการด�ำเนินคดีในภาพรวม ปี พ.ศ. 2565 จ�ำนวน 168 คดี

จ�ำแนกตามประเภทคดีค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. 2565 (1 ม.ค. 65 - 31 ส.ค. 65) ทั้งหมดจ�ำนวน 168 คดี จ�ำแนกตาม
ประเภทคดีค้ามนุษย์ดังนี้
		
1. รูปแบบค้าประเวณี 118 คดี
		
2. รูปแบบผลิตหรือเผยแพร่ วัตถุ สื่อลามก 22 คดี
		
3. รูปแบบแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น 2 คดี
		
4. รูปแบบบังคับใช้แรงงาน 20 คดี
		
5. รูปแบบการเอาคนลงเป็นทาส 1 คดี
		
6. รูปแบบน�ำคนมาขอทาน 3 คดี
		
7. รูปแบบแรงงานประมง 1 คดี
		
8. รูปแบบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา 6/1 1 คดี
		
• ผู้กระท�ำความผิด (ผู้ต้องหา) จ�ำนวน 304 คน • ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ จ�ำนวน 27 คน
		
• ผู้ต้องหาชาวไทย จ�ำนวน 277 คน		
• ผู้เสียหาย จ�ำนวน 347 คน
		
• ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิง อายุต�่ำกว่า 18 ปี จ�ำนวน 136 คน
		
• ผู้เสียหายเพศหญิง จ�ำนวน 217 คน		
• ผู้เสียหายเพศชาย จ�ำนวน 130 คน
		
• ผู้เสียหายที่เป็นเด็กชาย อายุต�่ำกว่า 18 ปี จ�ำนวน 28 คน
ซึง่ มีคดีคา้ มนุษย์รปู แบบค้าประเวณีเด็กมากถึง 102 คดี นอกจากการให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และด้วยรูปแบบแผนประทุษกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลโดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ความส�ำคัญกับการสืบสวนการกระท�ำผิดในคดีคา้ มนุษย์ผา่ นช่องทางออนไลน์
และตรวจสอบเส้นทางทางการเงินมากขึ้น โดยพบว่ามีการกระท�ำความผิดในช่องทางออนไลน์ จ�ำนวน 126 คดี
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➌ สถิติการปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการด�ำเนินคดีในภาพรวม ปีงบประมาณ 2565
จ�ำนวน 258 คดี
จ�ำแนกตามประเภทคดีค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64 – 31 ส.ค. 65) ทั้งหมดจ�ำนวน 258 คดี
จ�ำแนกตามประเภทคดีค้ามนุษย์ดังนี้
		
• รูปแบบค้าประเวณี 180 คดี
		
• รูปแบบผลิตหรือเผยแพร่ วัตถุ สื่อลามก 28 คดี
		
• รูปแบบแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น 3 คดี
		
• รูปแบบบังคับใช้แรงงาน 32 คดี
		
• รูปแบบการเอาคนลงเป็นทาส 2 คดี
		
• รูปแบบน�ำคนมาขอทาน 3 คดี
		
• รูปแบบแรงงานประมง 3 คดี
		
• รูปแบบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา 6/1 1 คดี
		
• รูปแบบการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีด 6 คดี

➍ สถิติการจับกุมคดีการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต TICAC
ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64 – 31 ส.ค. 65) จ�ำนวน 335 คดี

➎ สถิติการจับกุมคดีการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต TICAC
ปีงบประมาณ 2565 (1 ม.ค. 65 - 31 ส.ค. 65) จ�ำนวน 316 คดี
จ�ำแนกตามประเภทคดีค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. 2565 (1 ม.ค. 65 - 31 ส.ค. 65) ทั้งหมดจ�ำนวน 316 คดี จ�ำแนกตาม
ฐานความผิดดังนี้
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สถิติการปราบปราม

จ�ำแนกตามฐานความผิด

รวม

200

• ค้ามนุษย์ 26 คดี
• ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 100 คดี
• ครอบครองสือ่ ลามกอนาจารเด็ก 176 คดี
• น�ำเข้าข้อมูลอันลามกเข้าสู่ระบบ
(พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) 8 คดี
• อื่น ๆ 6 คดี

สถิติผู้กระท�ำผิด

จ�ำแนกตามเพศและสัญชาติ
ชาย
หญิง

100 คดี

100
50

รวม

26 คดี

336 คน

8 คดี

6 คน

ชาวไทย

108 คน

รวม

330 คน

263 คน

อายุ มากกว่า 8 ปี
31 คน

อายุ 15-17 ปี

6 คดี

• ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ จ�ำนวน 6 คน
• ผู้ต้องหาชาวไทย จ�ำนวน 330 คน

ชาวต่างชาติ

21 คน

จ�ำแนกตามเพศและช่วงอายุ

หญิง

176 คดี

150

315 คน

สถิติผู้เสียหาย
ชาย

316 คดี

อายุ

22 คน ต�่ำกว่า 8 ปี
68 คน

155 คน
142 คน

อายุ 8-14 ปี

		
• มีการเร่งรัดการสอบสวนคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตไปสู่ชั้นอัยการแล้วจ�ำนวน
116 คดี จากจ�ำนวนคดีทั้งสิ้น 304 คดี คงเหลือ 142 คดี ในชั้นสอบสวน
		
• สามารถขยายผลเป็นคดีคา้ มนุษย์ได้ทงั้ สิน้ จ�ำนวน 20 คดี และน�ำไปสูก่ ารยึดทรัพย์จำ� นวนมูลค่ารวม
569,937 บาท
ผลลัพธ์การด�ำเนินงานในปี พ.ศ.2565 ในด้านการป้องกัน
คดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หลายคดีสามารถสอบสวนขยายผลไปสู่คดีค้ามนุษย์ได้เป็น
จ�ำนวนมาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
ทางอินเทอร์เน็ต โดยมีนโนบายให้ชุดปฏิบัติการปรามปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต จัดให้มีการ
บรรยายให้ความรู้กับเยาวชนตามสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ�ำนวน 416 ครั้ง มีนักเรียนนักศึกษาได้รับการอบรม
กว่า 26,876 คน อีกทั้งยังมีการจัดอบรมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐจ�ำนวน 37 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 12,464 คน
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• สร้างเมืองแห่งนวัฒกรรมของต�ำรวจ Police Innopolis ประกอบด้วย Smart
Classroom, Interactive Museum of Crimes, Smart library และศูนย์
นวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพิสูจน์ทางดิจิทัล เพื่อเป็นต้น
แบบการทดลองนวัตกรรมต่าง ๆ

Police Innopolis (เมืองนวัฒกรรมของต�ำรวจ)
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• พัฒนาเครื่องแบบส�ำหรับสายตรวจ
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีแนวคิดต้องการที่จะให้ข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกัน
ปราบปราม มีเครือ่ งแบบทีท่ นั สมัย กระชับ เหมาะสม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจงึ ได้ออกแบบ “เครือ่ งแบบสนามส�ำหรับ
ข้าราชการต�ำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม” โดยเน้นให้มีความคล่องตัว เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
เกิดความปลอดภัย และสอดคล้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปัจจุบนั โดยเครือ่ งแบบสนามดังกล่าว จะใช้ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของต�ำรวจที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จริงในหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์ สาย
ตรวจรถยนต์ สายตรวจเดินเท้า และสายตรวจประจ�ำตู้ยาม ซึ่งใช้ผ้าพอลิเอสเทอร์สีกากี ชนิดและสีผ้าเดียวกับสีกากีสี
ผ้าพระราชทาน (สนว.01) มีหมวก 2 แบบ คือ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีด�ำ และหมวกนิรภัยสีทอง
ในเบื้องต้นมีการแจกจ่ายเครื่องแบบสนามฯ ให้แก่ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล และต�ำรวจภูธร ภาค1 – 9
เป็นสถานีน�ำร่อง รวมทั้งสิ้น 173 สถานี ประกอบด้วย
➊ สถานีต�ำรวจในสังกัด กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล จ�ำนวน 88 สถานี
➋ สถานีต�ำรวจภูธรเมือง ทุกแห่ง จ�ำนวน 76 สถานี
➌ สถานีอื่นที่ต�ำรวจภูธร ภาค 1 – 9 คัดเลือก ภาคละ 1 สถานี รวม 9 สถานี

เครื่องแบบสนามฯ
จ�ำแนกเป็น 2 ระดับ
ระดับรองสารวัตร – ผู้บังคับหมู่

จ�ำนวน 9,012 นาย
ระดับ รองผู้ก�ำกับการ (ป้องกัน

และปราบปราม) – ส�ำนักบริการทาง

วิชาการและทดสอบประเมินผล

จ�ำนวน 522 นาย
รวม

9,534 นาย
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• ปราบปรามยาเสพติดโดยเน้นลดฝั่ง Demand Side
โครงการจัดท�ำขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันยาเสพติดและ
สอดคล้องกับแนวคิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยวิธีการสาธารณสุข
แทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ที่ควรได้รับการบ�ำบัดรักษา ตลอดจนมีการ
ติดตามช่วยเหลือให้กลับมาด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยเน้นเป้าหมายทัง้ ตัวบุคคลและพืน้ ทีใ่ นหมูบ่ า้ น/ชุมชน และโรงเรียน เพือ่ ลดปริมาณความต้องการใช้ยาเสพติด
(Demand Side) ภายใต้โครงการส�ำคัญจ�ำนวน 3 โครงการ ดังนี้

➊ โครงการด�ำเนินงานชุมชนยัง่ ยืน เพือ่ แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในครัวเรือนและชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 1,483 หมู่บ้าน/ชุมชน
โดยมีเป้าหมายประชากร (ช่วงอายุระหว่าง 12 - 65 ปี)
ที่จะต้องท�ำการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน
505,891 คน สามารถด� ำ เนิ น การ ค้ น หาผู ้ ใ ช้ ผู ้ เ สพ
ผู้ติดยาเสพติดได้จ�ำนวน 499,640 คน คิดเป็น ร้อยละ
98.76 จากจ� ำ นวนประชากรเป้ า หมาย โดยพบผู ้ เ สพ
จ�ำนวน 11,400 คน ทั้งนี้ มีผู้เข้าสู่กระบวนการบ�ำบัด
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) จ�ำนวน 12,250 คน
ซึ่งมาจากผู้เสพที่ค้นพบในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายและ
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯเอง
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➋ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือ โครงการ D.A.R.E.
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดแก่เด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ในทุกพืน้ ที่
ทัว่ ประเทศ โดยมอบหมายครูตำ� รวจ D.A.R.E. ไปให้ความรู้
เสริมสร้างทักษะการตัดสินใจและวิธีการปฏิเสธเมื่อถูก
ชักชวนให้ทดลองใช้สารเสพติดต่าง ๆ โครงการ dare ใน
ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) ครูตำ� รวจ dare
เข้าไปสอน 11,173 โรงเรียน จ�ำนวน 18,163 ห้องเรียน
นักเรียน จ�ำนวน 549,698 คน

➌ โครงการต� ำ รวจประสานโรงเรี ย น
(1 ต�ำรวจ 1 โรงเรียน) เป็นโครงการที่ด�ำเนินงานโดย

ต�ำรวจทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก สน./สภ. เข้าไปประสานการ
ปฏิบัติกับครูปกครอง ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมป้องกันภัยยาเสพติด ให้โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 1,483 โรงเรียนทั่วประเทศ
ผลลัพธ์จากการด�ำเนินโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือให้ผู้ผ่านการบ�ำบัดมีพลังในการด�ำเนินชีวิตและอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข โดยใช้ชมุ ชนเป็นศูนย์กลางทีส่ ามารถดูแลผูใ้ ช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรูปแบบ
การด�ำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อย่างยั่งยืน สามารถถ่ายทอดความความรู้ไปยังคน
รุ่นใหม่ได้และครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
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•

การประชาสัมพันธ์เตือนภัย และให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทัน
มิจฉาชีพ เสมือนเป็นวัคซีนเพื่อป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(Cyber Vaccinated)
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายผ่านโฆษกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ว่า “ให้ประชาสัมพันธ์เตือนภัย และให้ความรูก้ บั พีน่ อ้ งประชาชน เพือ่ ให้รเู้ ท่าทันมิจฉาชีพ เสมือนเป็นวัคซีนเพือ่ ป้องกัน
ภัยร้ายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Vaccinated)”
ประกอบในปัจจุบนั มีกลุม่ มิจฉาชีพ เปลีย่ นแปลงรูปแบบทีจ่ ะหลอกลวงให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของพีน่ อ้ งประชาชน
มาโดยตลอด ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติได้ตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์นี้เป็นอย่างมาก ต่อมา 31 มี.ค. 65 จึงได้ลงนามใน
ค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันภัยอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี หรือเรียกว่า คณะท�ำงานไซเบอร์วัคซีน
ขึ้ น มา โดย พล.ต.ท.กิ ต ติ์ รั ฐ พั น ธุ ์ เ พ็ ช ร์ ผช.ผบ.ตร./
รอง.ผอ.ศปอส.ตร. ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะ
ท�ำงาน เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย แนวทาง แนวคิดในการป้องกัน
ไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อ

โดยคณะท�ำงานได้แบ่งระยะการด�ำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว
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ระยะสั้น

โดยคณะท�ำงานฯได้นำ� ข้อมูลจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ ผ่าน thaipoliceonline.com มาเป็นฐานข้อมูล
ในการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์เพือ่ เผยแพร่ความรูใ้ นการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้กบั พีน่ อ้ งประชาชน ซึง่ จาก
การเปิดระบบมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่ 1 มี.ค. 65 – 29 พ.ค. 65 พบว่าในระบบมีการรับแจ้งรวมแล้ว 30,029 เรือ่ ง
เรียงล�ำดับประเภทความผิด 10 อันดับ ดังนี้
10,603 เรื่อง
➊ ซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า 		
3,666 เรื่อง
➋ หลอกให้ท�ำงานออนไลน์ 		
2,993 เรื่อง
➌ หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน		
2,299 เรื่อง
➍ ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว 		
1,371 เรื่อง
➎ หลอกให้รักแล้วลงทุน 		
1,235 เรื่อง
➏ หลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
912 เรื่อง
➐ ปลอมโปรไฟล์เพื่อหลอกยืมเงิน
813 เรื่อง
➑ แชร์ลูกโซ่ 		
		
703 เรื่อง
➒ ข่าวปลอม 		
294 เรื่อง
➓ หลอกให้รักแล้วโอนเงิน
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คณะท�ำงานฯ จึงได้เริ่มจากการก�ำหนด
รูปแบบการหลอกลวง 14 ข้อ จากข้อมูลการรับ
แจ้งคดีออนไลน์ข้างต้น เพื่อน�ำเป็นฐานข้อมูลใน
การผลิตสื่อ และมอบหมายหน่วยงานผลิตสื่อและ
ผูร้ บั ผิดชอบไม่วา่ จะเป็น PCT Police, บช.สอท.,
บช.ก. โดย บก.ปอท. และ ที ม สื่ อ สร้ า งสาร
ให้เผยแพร่สื่อความรู้ที่ผลิตส่งทาง Line Chat,
Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok,
Website, POLICE TV รวมทั้ง สื่อต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั ประชาชนให้มากทีส่ ดุ
ซึ่งข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่
เว็บไซต์ prtpr.police.go.th ซึง่ เป็นระบบทีร่ องรับ
ในแผนระยะกลางของคณะท�ำงานฯ
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ระยะกลาง

ได้ก�ำหนดแนวทางออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ บช.น. ภาค 1 – 9 และ หน่วยงาน
ในสังกัด ให้น�ำสื่อความรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จากระบบ pctpr.police.go.th ไปประชาสัมพันธ์ให้
กับนักเรียนและนักศึกษา หน่วยงานราชการ ที่ประชุมชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้ง Onsite และ Online รวมถึง
การจัดท�ำหลักสูตรอบรมให้ความรู้และจัดการอบรม ทั้ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ ศปอส.ตร. รร.นรต. และ บช.สอท.
(บก.ตอท) โดยได้จัดท�ำโครงการและเดินสายให้ความรู้วิธีการป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ได้มีหนังสือประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ช่วยเผยแพร่การประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ไปยัง
หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งผลการปฏิบัติทั้งหมดจะถูกรายงานและประมวลผลผ่านระบบลดความซ�้ำซ้อน
ของการรายงานได้เป็นอย่างดี

1.
การรวบรวม และการใช้ข้อมูล สื่อในระบบ

2.

4.

การเผยแพร่

ประชาชน

3.
การรายงาน

ผู้บริหารระดับ ตร. ระดับภาค และระดับจังหวัด
ดูผลการปฏิบัติจากระบบได้พร้อมกันทั่วประเทศ ไม่ต้องรอรายงาน
1.

2.

3.

ท�ำงานได้ ทุกระบบ
ทุกที่ ทุกเวลา

รายงานครั้งเดียว
ถึงมือผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับชั้น

จัดเก็บข้อมูล
และแสดงผลได้ทันที

4.
สื่อความรู้ออนไลน์
ที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
น�ำไปใช้ได้ทุกเวลา
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ระยะยาว

ได้ก�ำหนดแนวทางสร้างภาคีเครือข่าย ป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างแนวร่วมจากภาค
ประชาชน ในการร่วมให้ความรูก้ นั เอง (อาสา Cyber Vaccinated) โดยมอบหมาย กองบัญชาการต�ำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี), กองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล และ ต�ำรวจภูธรภาค1 - 9 เป็นผู้ท�ำการคัดเลือกและวัดผล รวมถึง การสร้างภาคีเครือข่าย, การคัดเลือก
อาสาสมัครไซเบอร์วัคซีน 77 จังหวัด มาร่วมปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการ
ป้องกันตัวเองของประชาชนร่วมกัน
โดยมีเป้าหมาย ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเอง จากภัยออนไลน์ที่ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ก�ำหนดไว้ และมีสถิติการรับแจ้งคดีออนไลน์ ลดลง

ผลสรุปการปฏิบัติ 31 มี.ค. – 1 ก.ย. 65

• ด้านการขับเคลื่อน
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ลงนามแต่งตั้งคณะท�ำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มภัย
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผช.ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน
ต่อมาในวันที่ 16 มิ.ย. 65 พล.ต.ท.กิตติร์ ฐั ฯ ได้เป็นผูแ้ ทน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับและรับข้อแนะน�ำ
จากคณะกรรมาธิการต�ำรวจ โดยมีมติในที่ประชุมให้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพือ่ ร่วมมือกันในการป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กบั ประชาชน จนเป็นทีม่ าให้ในวันที่ 23 มิ.ย. 65
พล.ต.อ.ด�ำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง.ผบ.ตร/ผอ.ศปอส. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ไปยัง ปลัด
กระทรวงมหาดไทย และ เผยแพร่สื่อความรู้ลงไปยังชุมชน ท้องถิ่น ทั่วประเทศ และในวันที่ 1 ก.ค. 65 คณะท�ำงานฯ
ได้ เ ปิ ด ปิ ด ระบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั น pctpr.police.go.th สร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น ภั ย อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ให้ทุกสถานีต�ำรวจทั่วประเทศ เริ่มด�ำเนินการน�ำสื่อความรู้จากระบบ ในการป้องกันภัยออนไลน์ ไปเผยแพร่ลงสู่ชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งช่องทางออนไลน์ และ ช่องทางลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ
ซึ่งในวันที่ 4 ส.ค. 65 คณะท�ำงานฯ ได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมาธิการต�ำรวจ ทั้งเรื่องการเปิด
ระบบฯ และ การประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ท�ำให้ในที่ประชุมกล่าวชื่นชมส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทีข่ บั เคลือ่ นตามนโยบายของผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ซึง่ คณะท�ำงานได้ยงั ได้ แสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง ใน วันที่ 19 ส.ค. 65 คณะท�ำงานงานฯ ได้ติดตามร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ในการจัดส่งแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ถึงมือประชาชน ต่อไป
• ด้านการผลิตสื่อ และ ประชาสัมพันธ์
คณะท�ำงานได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์ และ
จัดท�ำเป็น ฐานข้อมูล สื่อความรู้ให้ประชาชนสามารถเข้าศึกษาข้อมูลชุดความรู้ได้ที่ www.pctpr.police.go.th/learn
ซึ่งในปัจจุบันมี ชุดข้อมูลสื่อความรู้ในระบบ มากกว่า 264 สื่อ จัดหมวดหมู่เป็น 18 รูปแบบกลโกง และ ถูกน�ำออกไป
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รบั รูผ้ า่ นทัง้ ช่องทางออนไลน์ และ การน�ำลงไปสูช่ มุ ชนทัว่ ประเทศ มากกว่า 30,739 ครัง้ มีโอกาส
ในการเข้าถึงประชาชนมากกว่า 95,835,622 ครั้ง (ค�ำนวนจากผู้ติดตามในช่องทางต่างๆ ที่ได้รับสื่อความรู้ไป)
83

ณ วันที่ 1-6 ก.ย. 65
ดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ pctpr.police.go.th

ผลการขับเคลื่อน : ด้านการผลิตสื่อ และ ประชาสัมพันธ์

เข้าถึงประชาชน

รวม 30,739 ครั้ง
รวม 95,835,622 ครั้ง

สื่อความรู้

จ�ำนวน 264 สื่อ

ประชาสัมพันธ์

(ค�ำนวนจากจ�ำนวนประชาชนที่ผู้ปฏิบัติบันทึกในระบบ)

• ด้านการวิเคราะห์ผลการประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบการรับแจ้งคดีออนไลน์
		
คณะท�ำงานฯ ได้เริ่มเปิดการด�ำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ลงไปสู่ชุมชน ในเดือน ก.ค. 65 ซึ่งมี
การประชาสัมพันธ์ไปมากถึง 15,190 ครั้ง ส่งผลให้สถิติการรับแจ้งคดีออนไลน์ลดลงเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือน
มี.ค. 65 - มิ.ย. 65 มีสถิติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต่อมาในเดือน ส.ค. 65 จ�ำนวนการประชาสัมพันธ์ลดลง เหลือเพียง
11,336 ครั้ง ประกอบกับคดีแชร์ลูกโซ่ คดีหลอกลงทุน ที่มีผู้เสียหายเป็นจ�ำนวนมาก เข้ามาแจ้งความพร้อมกันหลายคดี
ท�ำให้ สถิติคดีในเดือนสิงหาคมพุ่งสูงขึ้นไปถึง 17,778 คดี
จากผลการขับเคลื่อนดังกล่าวท�ำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยในเชิงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน มีความ
สัมพันธ์กับจ�ำนวนคดีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้มาจากข้อมูลของการด�ำเนินการเพียง 2 เดือน
ซึ่งในเดือนก.ย. 2565 จะเป็นผลการสรุปรอบ 3 เดือน จะท�ำให้คณะท�ำงานฯ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
น�ำไปสู่การวางนโยบายขับเคลื่อนของคณะท�ำงานในปีงบประมาณ 2566 เพื่อป้องกันและให้ความรู้ประชาชนไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อในคดีออนไลน์ ตามนโยบาย การฉีดไซเบอร์วัคซีนให้กับประชาชนของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.
ที่ได้ริเริ่มไว้ต่อไป

ผลการขับเคลื่อน เปรียบเทียบการรับแจ้งคดีออนไลน์
20,000

จ�ำนวนการรับแจ้งคดี
จ�ำนวนการประชาสัมพันธ์

15,000
10,000
5,000
มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65

• เดือน ก.ค. 65 การประชาสัมพันธ์เยอะ คดีลด

• มี.ค 8,806 คดี (เปิดเดือนแรก ประขาชนรู้น้อย)
• เม.ย. 9.553 คดี (เยอะขึ้น ประชาชนรู้เยอะขึ้น)
• พ.ค. 12,719 คดี (เริ่มสูงขึ้น ต่อเนื่อง)
• มิ.ย. 16,371 คดี (สูงขึ้นติดต่อกัน 4 เดือน)
• ก.ค. 13,984 คดี (เดือนแรกไซเบอร์วัคซีน)
ประชาสัมพันธ์ 15,190 ครั้ง
• ส.ค. 17.778 คดี (เดือนที่สองไซเบอร์วัคซีน)
ประชาสัมพันธ์ 11,336 ครั้ง

• เดือน ส.ค. 65 การประชาสัมพันธ์น้อย คดีเพิ่ม
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•

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครื่อข่ายโทรศัพท์มือถือ
เปิดสายด่วนแจ้งเบอร์แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ เพื่อปิดกั้นการใช้งานและด�ำเนินคดี
ตามกฎหมาย
กองบัญชาต�ำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต�ำรวจไซเบอร์ จับมือ ผนึกก�ำลังกับ AIS เดิน
หน้าชนมิจฉาชีพ ปกป้องลูกค้า เปิดสายด่วนโทรฟรี 1185 ครั้งแรกในไทย
• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ
• AIS Spam Report Center บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ AIS ที่มีคลื่นความถี่
ในการให้บริการมากที่สุด และมีจ�ำนวนผู้ใช้งานมากที่สุด กว่า 43.7 ล้านเลขหมาย (ณ ก.ย. 64) พร้อมขับเคลื่อน
ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดเป็นรายแรก ผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ต
บ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน
โดยจากปัญหามิจฉาชีพที่ละเมิดการใช้งาน ประชาชนที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการท�ำงาน
ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการจัดระเบียบ
มิจฉาชีพที่แฝงการส่ง Spam SMS หรือ Spam โทร มารบกวนลูกค้า เพื่อปิดกั้นตั้งแต่ต้นทางแล้ว จึงเปิดตัวสายด่วน
1185 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ หรือ AIS Spam Report Center ให้ลูกค้า AIS สามารถโทร
ฟรีในรูปแบบ IVR Self Service และ AI Chatbot เพื่อแจ้งเบอร์โทร หรือ SMS ที่คาดว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ โดยจะ
ด�ำเนินการตรวจสอบทีม่ า รายละเอียดการจดแจ้งลงทะเบียน รูปแบบการโทรของเบอร์ดงั กล่าว ซึง่ จะบ่งชีไ้ ด้วา่ เป็นเบอร์
หรือ SMS ของกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่ หลังจากนั้น จะด�ำเนินการบล็อกเบอร์และ SMS นั้นๆ โดยทันที พร้อมแจ้งกลับไป
ยังลูกค้าภายใน 72 ชั่วโมง”
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• People Poll

ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ อนุมัติเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 64 ให้สถานีต�ำรวจท�ำการส�ำรวจความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท�ำงานของต�ำรวจ ระดับสถานีต�ำรวจทั่วประเทศ (PEOPLE POLL)
ซึ่งมอบหมายให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล โดยน�ำ QR Code ให้ประชาชนในพื้นที่สถานี
ต�ำรวจหรือผู้มาติดต่อราชการกรอกแบบสอบถาม เป็นประจ�ำทุกเดือนสถานีต�ำรวจละ 100 คน แยกเป็น
➊ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำ QR Code ให้ประชาชนกรอกแบบสอบถาม ร้อยละ 40
➋ กต.ตร. และอาสาสมัครประจ�ำ สน./สภ. น�ำ QR Code ให้ประชาชนกรอกแบบสอบถาม ร้อยละ 60
แบบสอบถามประกอบด้วย
➊ ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 40)
➋ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ (เกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80)
➌ ความพึงพอใจการบริการภายในสถานีต�ำรวจ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
➍ ความพึงพอใจการบริการภายนอกสถานีต�ำรวจ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
➎ ความพึงพอใจงานจราจร (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
ผลส�ำรวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท�ำงานของต�ำรวจ
ระดับสถานีต�ำรวจทั่วประเทศ (PEOPLE POLL) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565
100
80
60
40
20
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการป้องกัน
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

ความพึงพอใจการบริการภายในสถานีต�ำรวจ

ความพึงพอใจการบริการภายนอกสถานีต�ำรวจ

ความพึงพอใจงานจราจร
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จากผลการส�ำรวจความหวดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท�ำงาน
ของต�ำรวจ (PEOPLE POLL) ของสถานีต�ำรวจทั่วประเทศ 1,484 สถานี ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 - ส.ค. 65 จะเห็นว่ามีการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาตามล�ำดับ ท�ำให้ผบู้ งั คับบัญชาทัง้ ระดับกองบัญชาการ และ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้เห็นสภาพ
ปัญหา การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ อันเป็นประโยชน์อย่างยิง่ แก่สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติในภาพรวม
กล่าวโดยสรุป การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจประจ�ำสถานีต�ำรวจทุกสถานีทั่วประเทศใน
ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ทัง้ 5 ตัวชีว้ ดั ผ่านเกณฑ์การประเมินทัง้ หมด คือ ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน ความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ได้รับการบริการในสถานีต�ำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับการบริการนอกสถานีต�ำรวจ
และความพึงพอใจงานจราจร เห็นสมควรให้ทุกสถานีต�ำรวจน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรและปรับปรุงวิธี
การท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้ผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง
5 ด้าน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ บรรลุตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติในที่สุด

สรุปผลการท�ำแบบส�ำรวจ PEOPLE POLL)

ปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565)
100

85% 86% 86%

80

83%

ความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
ป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
เกณฑ์ผา่ น ไม่นอ้ ยกว่า 80%

60
40
20

28%
ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

(PEOPLE POLL)

สถานีต�ำรวจทั่วประเทศ
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ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เกณฑ์ผา่ น ไม่เกิน 40%

ผ่าน

ผ่าน

1,484 สถานี

ความพึงพอใจการบริการภายในสถานีตำ� รวจ
เกณฑ์ผา่ น ไม่นอ้ ยกว่า 70%
ความพึงพอใจการบริการภายนอกสถานีตำ� รวจ
เกณฑ์ผา่ น ไม่นอ้ ยกว่า 70%
ความพึงพอใจงานจราจร
เกณฑ์ผา่ น ไม่นอ้ ยกว่า 70%

พร้อมกันนี้ ยังได้ทำ� งานร่วมกับ กองบัญชาการต�ำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
หรือ ต�ำรวจไซเบอร์ เพื่อสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ และด�ำเนินการทางกฎหมายในการจับกุม เอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพ
อย่างเด็ดขาด แก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคน เพื่อไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่รู้
ไม่เท่าทันได้อีก ซึ่งทางกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และกองบัญชาการต�ำรวจ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ แก๊งค์ Call Center หรือเบอร์
มิจฉาชีพ จากทุกเครือข่าย ตามตารางดังนี้

รายงานผลการแจ้งเบาะแสของประชากรผ่านผู้ให้บริการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 - 6 กันยายน 2565

จ�ำนวนการแจ้งที่ได้รับจากประชาชนผู้ให้บริการ

16,291

True Move
49,093

26,307

DTAC
AIS

จ�ำนวนการแจ้งทั้งหมด

91,691

* หมายเหตุข้อมมูลประมวลผลส�ำหรับทีมวิเคราะห์
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ด้านการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
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• จัดท�ำแอปพลิเคชัน แทนใจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มนี โยบายให้ใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารผ่านระบบเทคโนโลยี โดยให้จดั ท�ำแอปพลิเคชัน
ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติขนึ้ ในลักษณะของ Instant Messaging ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นสือ่ กลางในการติดต่อประชาสัมพันธ์
ให้ข้าราชการต�ำรวจได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และใช้เป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนสามารถใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการระหว่างกัน ทีมผูพ้ ฒ
ั นาภายใต้การบริหาร ของผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ จึงได้กอ่ ตัง้ แอปพลิเคชันทีช่ อื่ ว่า “แทนใจ”
เพื่อตอบสนองการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
แทนใจ คือ แอปพลิเคชันสวัสดิการต�ำรวจ เพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของข้าราชการต�ำรวจ โดยโปรเจคนีเ้ กิดจาก ความมุง่
มั่นที่จะปรับเปลี่ยนระบบก�ำลังพลและสวัสดิการจากระบบกระดาษไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งถือเป็น การปรับเปลี่ยนก้าว
ส�ำคัญของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยแอปพลิเคชันนี้ จะช่วยให้การบริหารจัดการ สวัสดิการ และการส่งข่าวสาร
ภายในองค์กรเป็นเรือ่ งง่ายและโปร่งใสมากยิง่ ขึน้ ให้ขา้ ราชการทุกนายสามารถ เข้าถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ
ตามกฎหมายได้อย่างสะดวกสบาย
แอปพลิเคชันแทนใจ เป็นโครงการที่ส�ำคัญของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยปรับเปลี่ยนการสื่อสารภายใน
องค์กรให้มีความรวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล โดยค�ำนึงสวัสดิการต่าง ๆ และประโยชน์สูงสุดที่
ข้าราชการต�ำรวจพึงจะได้รับ และเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของหน่วยงานรัฐ
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ความโดดเด่นของแอปพลิเคชัน “แทนใจ”
แทนใจ (Tanjai) คือ การปฏิวัติระบบก�ำลังพล
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จากเอกสาร สู่ระบบ
ดิจติ อล และเชือ่ มต่อข้อมูลส�ำคัญถึงเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทุก
ระดับ ผ่านแอปแทนใจ ทั้ง ข่าวสารส�ำคัญจากผู้บังคับ
บัญชา ข่าวสารทันเหตุการณ์ ข่าวบอกเล่าชาวต�ำรวจ
และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติด�ำรง
ต�ำแหน่ง เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ค้นหาเบอร์โทร Police
Phone Book ข้าราชการต�ำรวจที่ยังไม่เกษียณอายุ
ราชการ สิทธิสวัสดิการต่างๆ การฌาปนกิจสงเคราะห์
ระบบค�ำนวณเงินเยียวยากรณีได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ
จากการปฏิบตั หิ น้าที่ การแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ต�ำรวจ งาน
ด้านศาสนพิธกี ารต่างๆ สวัสดิการดนตรี การขอใช้สนาม
กีฬาต�ำรวจ (สนามบุณยะจินดา 1-3) สถานที่สโมสร
ต�ำรวจ ถนนวิภาวดี และ บางละมุง ทุนการศึกษา
หลักสูตรฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ และ
เตรี ย มพร้ อ มกั บ ตลาดกลางสร้ า งอาชี พ เสริ ม ให้ กั บ
ข้าราชการต�ำรวจที่แอปพลิเคชัน “แทนใจ” ในเร็วๆ นี้
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
➊ มีระบบติดต่อสื่อสารที่ท�ำงานในลักษณะของ Instant Messaging ที่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานได้
➋ มีช่องทางการสื่อสารด้วยการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน ที่สามารถบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามที่ก�ำหนดในกฎหมายได้
➌ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน และลดการใช้กระดาษ
➍ เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 65 พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นผูแ้ ทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ เชือ่ มต่อข้อมูลระหว่าง แอปพลิเคชัน “แทนใจ” และ แอปพลิชนั
“MY GPF” เพื่อให้ข้าราชการต�ำรวจผู้ใช้แอปพลิเคชันแทนใจ และเป็นสมาชิกของกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการต�ำรวจ สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
➊ สามารถเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแทนใจ เพื่อเสริมทักษะและการเรียนรู้ของกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
➋ สามารถทราบข้อมูลและใช้ประโยชน์จากระบบสวัสดิการของกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ เช่น สิทธิ
ประโยชน์ส่วนลดสินค้าอุปโภคและบริโภค ส่วนร้านค้าต่างๆ
➌ เพือ่ ให้ขา้ ราชการต�ำรวจสามารถเข้าถึงข้อมูล กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ทีเ่ ป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์
และการแจ้งเตือนได้
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• ท�ำการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ กับระบบสารสนเทศสถานีต�ำรวจ
(CRIMES) เพื่อใช้ในการสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเล็งเห็นความส�ำคัญของการเชือ่ มโยงข้อมูลของระบบสารสนเทศสถานีตำ� รวจ (CRIMES)
เนือ่ งจากเป็นระบบสารสนเทศทีเ่ ป็นจุดศูนย์กลางสูก่ ารเชือ่ มต่อไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติและหน่วยงานภายนอก เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม และเพือ่ ให้การ
สืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการด�ำเนินการ
ปัจจุบันระบบสารสนเทศสถานีต�ำรวจ (CRIMES) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ จ�ำนวน 10 หน่วย
งาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก, กรมการปกครอง, กรมราชทัณฑ์, กระทรวงยุติธรรม (ส�ำนักกิจการยุติธรรม), ธนาคาร
กรุงไทย (ศูนย์บริหารงานจราจร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ), ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานประกันสังคม, ส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพ, ส�ำนักงานศาลยุติธรรม และ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลเพิ่มเติม จ�ำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมการท่องเที่ยว, กรมเจ้าท่า, กรมที่ดิน,
กรมประมง, ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, กรมโยธาธิการและผังเมือง, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, ส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ในการเชือ่ มโยงข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน แตกต่างกันไปในส่วนของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะงานของหน่วยงานนั้น ตัวอย่าง กรมการขนส่งทางบก
เพื่อใช้ในข้อมูลในส่วนของใบขับขี่ หรือข้อมูลยานพาหนะเป็นต้น
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หน้าจอการสืบค้นข้อมูลกับหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศสถานีต�ำรวจ (CRIMES)

หน้าจอการสืบค้นข้อมูลกับหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศสถานีต�ำรวจ (CRIMES)
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• โครงการ Money Management & Investment

ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความจ�ำเป็นในปัญหาหนีส้ นิ ของข้าราชการ ต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำในสังกัด
จึงได้มนี โยบายการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติขนึ้ พร้อมทัง้ สัง่ การ
ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำในการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ
ให้มเี งินเดือนคงเหลือเพียงพอต่อการด�ำรงชีพได้ อันจะท�ำให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กบั ข้าราชการ
ต�ำรวจและลูกจ้างประจ�ำ
สมาคมแม่บา้ นต�ำรวจ จึงได้จดั ท�ำโครงการ Money Management & Investment เป็นการให้ความรูด้ า้ นการ
เงินแก่ขา้ ราชการต�ำรวจ โดยการจัดการอบรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ ทัง้ ด้านการบริหารเงินรวมทัง้ การลงทุน เพือ่ สร้าง
วัคซีนทางการเงิน โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรมกว่า 2,000 คน จากครอบครัวต�ำรวจ และข้าราชการต�ำรวจรวมทัง้ บุคคลภายนอก
ส�ำหรับรางวัลบุคคลต้นแบบทางการเงินนั้น คัดเลือกมาจากข้าราชการต�ำรวจและครอบครัวที่สมัครใจเข้าร่วม
เรียนรู้อบรม Workshop และได้รับการ Coaching เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ จาก
ตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลากว่าสองเดือนมีผสู้ มัครเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน และได้รบั การคัดเลือก 11 คน ทีส่ ามารถ
พิชติ เป้าหมายและแข่งขันประกวดแผนการเงิน โดยเมือ่ วันที่ 16 ส.ค. 65 ได้มกี ารมอบรางวัลบุคคลต้นแบบตามโครงการ
Money Management and Investment
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• โครงการครอบครัวต�ำรวจ เราไม่ทิ้งกัน

พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายการบริหารราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อก�ำหนด
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญด้านการจัดสวัสดิการแก่
ข้าราชการต�ำรวจและครอบครัว เน้นย�้ำให้ดูแลการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการต�ำรวจและครอบครัวอย่างใกล้ชิดกอง
สวัสดิการ ส�ำนักงานก�ำลังพล ได้ดำ� เนินการตามนโยบายผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติโดยเล็งเห็นความส�ำคัญในการเยียวยา
และให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการต�ำรวจและครอบครัวกรณีเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย จากเหตุที่ไม่
สามารถติดตามผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517-2563
➊ วันที่ 7 ต.ค. 64 จ�ำนวนทั้งสิ้น 144 ราย รวมเป็นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
14,084,923.93 บาท
➋ วันที่ 7 ก.ย. 65 คงเหลือ 99 ราย รวมเป็นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์คา้ งจ่าย จ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 6,993,493.73 บาท
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จนท�ำให้ครอบครัวข้าราชการต�ำรวจได้รับเงิน
สงเคราะห์ช่วยเหลือไว้ใช้จ่ายในยามจ�ำเป็น สามารถด�ำรง
ชีพต่อไปได้ ตามเจตนารมณ์ของข้าราชการต�ำรวจผูเ้ สียชีวติ
ส�ำนักงานก�ำลังพล ยังคงพยายามติดตามค้นหาผู้มีสิทธิรับ
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ด�ำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และได้เพิ่มช่อง
ทางการตรวจสอบรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ผ่านแอพพลิเคชั่น “แทนใจ” พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ตามแบบฟอร์ ม รู ป แบบใหม่
ซึง่ สามารถระบุตวั ตนและช่องทางการติดต่อผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาการไม่สามารถ
จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ในภายหน้าได้ อันจะส่งผลให้

ข้าราชการต�ำรวจและครอบครัวเข้าถึงและได้รบั สวัสดิการ
ทีด่ ขี นึ้ เกิดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุน ผลักดัน ให้
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติก้าวเข้าสู่การเป็น “องค์กรบังคับ
ใช้กฎหมาย ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ตามวิสัยทัศน์
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทนั สมัย มุง่ สูค่ วามเป็น
เลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่
กลยุทธ์ 4.2.8 เสริมสร้างและพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการต�ำรวจและครอบครัว และ
ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำรงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ต่อไป

ผลสัมฤทธิ์:
➊ ผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่ายได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของข้าราชการ
ต�ำรวจที่เสียชีวิต
➋ สามารถติดต่อผู้มีสิทธิรับเงินหรือทายาทผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่ายได้
➌ สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์และผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้รับทราบข้อมูลสวัสดิการ และ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย
➍ ข้าราชการต�ำรวจและครอบครัว และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทั่วประเทศ ได้
รับทราบช่องทางการติดต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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• โครงการบ้านพักข้าราชการต�ำรวจน่าอยู่ ประจ�ำปี 2565
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่
ทีด่ ใี ห้กบั ข้าราชการต�ำรวจและครอบครัวโดยมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญทางด้านทีพ่ กั อาศัยซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กร
ให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนอง
กระบวนทัศน์ใหม่ กลยุทธ์ 4.2.8 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการต�ำรวจและ
ครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการด�ำรงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการต�ำรวจปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความภาคภูมิใจ พร้อมได้สนับสนุนส่งเสริมด้านสวัสดิการบ้านพักอาศัยของทางราชการ
เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยในการด�ำรงชีพ และค่าใช้จา่ ยในครอบครัว อันจะส่งผลให้ขา้ ราชการต�ำรวจมีขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
ผลส�ำเร็จโครงการ
➊ ปลูกฝังจิตใจข้าราชการต�ำรวจและครอบครัวให้มีนิสัยรักความสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
➋ เป็นการส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจแก่ข้าราชการต�ำรวจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
➌ สร้างจิตส�ำนึกของข้าราชการต�ำรวจให้รจู้ กั ความเสียสละ ความร่วมมือกับทางราชการและการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
➍ เสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ข้าราชการต�ำรวจและครอบครัวในด้านสุขภาพอนามัย ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
➎ เป็นการสงวนและรักษาบ้านพักอาศัยที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพการใช้งานได้ยาวนาน
มากยิ่งขึ้น
กองสวัสดิการ(ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก กองสวัสดิการ) ผู้รับผิดชอบ ได้ด�ำเนินการรวบรวมสรุปการประเมินผล
โครงการบ้านพักข้าราชการต�ำรวจน่าอยู่ ประจ�ำปี 2565 แล้วเสร็จ 90%

99

ก่อนท�ำ

หลังท�ำ

100

101

• โครงการ “ต�ำรวจดี ผู้เป็นที่รัก”		
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีนโยบายให้ความส�ำคัญในการสร้างขวัญก�ำลังใจข้าราชการต�ำรวจ
ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นผู้มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและจิตอาสา เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
และหรือประชาชนทีไ่ ด้รบั การบริการ จึงได้จดั ท�ำโครงการ “ต�ำรวจดี ผูเ้ ป็นทีร่ กั ” ขึน้ เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการ
ต�ำรวจผู้ปฏิบัติงานระดับ รองสารวัตร และ ผู้บังคับหมู่ ให้เป็นแบบอย่างในการเป็นข้าราชการต�ำรวจที่ดี ผู้เป็นที่รักของ
ผู้ร่วมงานและประชาชน โดยได้ก�ำหนด กองบัญชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ กองบังคับการในสังกัด ส�ำนักงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้พจิ ารณาคัดเลือกข้าราชการต�ำรวจในสังกัด เพือ่ มอบประกาศเกียรติคณ
ุ และ
รางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หน่วยงานกองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ กองบังคับการในสังกัด ส�ำนักงานผูบ้ งั คับบัญชา ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ผูร้ บั ผิดชอบ ด�ำเนินการคัดเลือกข้าราชการต�ำรวจระดับ รองสารวัตร และ ผูบ้ งั คับหมู่ ในสังกัดของแต่ละ
หน่วย ระหว่างเดือน ม.ค. –เม.ย. 65 ตามโครงการฯ มีผู้ได้รับการคัดเลือก รวมจ�ำนวน 4,048 นาย และหน่วยต่างๆ ได้
มีการมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ และรางวัล เพือ่ มุง่ หวังให้ขา้ ราชการต�ำรวจ มีจติ ส�ำนึกทีด่ ี มีจติ อาสา เป็นบุคคลต้นแบบ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบุคลากรที่เป็นผู้มีความประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในภาพรวม

ภา

ธ์

ผู้ได้รับการคัดเลือก

รวมจ�ำนวน

4,048 นาย
า
เมษ

ยน

คม

ปี 2565

กุม

พัน

ผู้เป็นที่รัก

คม

มกร
า

ต�ำรวจดี

า
มีน
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• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

การขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency
Assessment: ITA) ลงสูส่ ถานีตำ� รวจนครบาล โดยส�ำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แจ้งนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบ
จาก ประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญ
เชิงนโยบายและความส�ำคัญในเชิงการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการสร้างความโปร่งใสใน
กระบวนการยุติธรรม (ต�ำรวจ) ที่จะน�ำร่องในเขตพื้นที่นครบาล อันจะน�ำมาซึ่งการรับรู้ถึงความเชื่อถือเชื่อมั่นของ
ประชาชนทีม่ ตี อ่ คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของต�ำรวจ ซึง่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พร้อมรับนโยบาย
ดังกล่าวจากประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และพร้อมให้ความร่วมมือกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อช่วยเสริมการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เห็นชอบและพร้อมให้ความร่วมมือและรับด�ำเนินการตามที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอโดยจะจัดตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ ขับเคลือ่ นการขยายการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ลงสู่สถานีต�ำรวจนครบาล โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) ของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกองตรวจราชการ ส�ำนักงานจเรต�ำรวจ เป็นหลักในการร่วมขับเคลื่อน			
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. แสดงเจตนารมณ์ร่วมระหว่าง ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในการขับเคลือ่ นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีต�ำรวจนครบาล” 88 แห่ง ณ
ห้องพรหมนอก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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นโยบายของผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ต่อการประเมิน ITA ของสถานีตำ� รวจนครบาล ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
• มอบหมายให้ จเรต�ำรวจแห่งชาติ ขับเคลือ่ นและก�ำกับติดตามการประเมิน ผ่านการก�ำหนดให้เป็น “ประเด็น
การตรวจราชการ” มีการส่งเสริม และก�ำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง
• มอบหมายให้กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ก�ำหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการ “เป็นศูนย์กลาง” ในการ
ประสานสถานีต�ำรวจนครบาล รวมถึงส่งเสริม และก�ำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
• มอบหมายให้ ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริม ให้ค�ำแนะน�ำ สถานีต�ำรวจนครบาล
ในด้านการพัฒนา website เพือ่ เป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานต่างๆ ของสถานีตำ� รวจนครบาล ซึง่ เป็น
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด
• มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) ส่งเสริม สนับสนุน องค์
ความรูแ้ ละให้คำ� แนะน�ำ สถานีตำ� รวจนครบาล ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
• มอบหมายให้ ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจนครบาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินการประเมิน ITA
ของสถานีต�ำรวจนครบาล และให้มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ที่ชัดเจน ทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน
และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ผลสัมฤทธิ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ของสถานีต�ำรวจนครบาล
ผลการประเมินของ สถานีต�ำรวจนครบาล ในภาพรวมของ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ซึ่งเป็น การประเมิน
ปีแรก คะแนนเฉลีย่ รวมอยูท่ ี่ 89.07 ระดับ A ผ่านเกณฑ์ทที่ างส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังจ�ำแนกผลการประเมินตามระดับคะแนน, ผลคะแนนแยกตามกองบังคับการ และผล
คะแนนของสถานีต�ำรวจนครบาล สูงสุดสามอันดับ และต�่ำสุดสามอันดับ

คะแนนสูงสุด : 99.05

สถานีต�ำรวจ ท่าข้าม
คะแนนต�่ำสุด : 63.62

สถานีตำ� รวจ ทุ่งสองห้อง
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คะแนนสูงสุด

คะแนนต�่ำสุด

99.05

98.96

98.75

สน.ท่าข้าม

สน.วังทองหลาง

สน.ธรรมศาลา

63.62

73.37

สน.ทุ่งสองห้อง

สน.ท่าเรือ

คะแนนภาพรวมสูงสุด

80.52
สน.ประเวศ

บก.น.6 (93.58)

***โดยเป้าหมายของปี 2565 ก�ำหนดให้สถานีต�ำรวจนครบาลมีผลการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป***
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดงานประกาศผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ของส�ำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สถานีต�ำรวจนครบาล และอ�ำเภอ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันจันทร์ที่
29 ส.ค. 65 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โดยการมอบรางวัลในส่วนของสถานีต�ำรวจนครบาล แบ่งออกเป็น ดังนี้
• รางวัลผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับ (สถานีต�ำรวจนครบาลท่าข้าม, สถานีต�ำรวจนครบาลวังทองหลาง และ
สถานีต�ำรวจนครบาลธรรมศาลา)
• รางวัลการขับเคลื่อน ITA ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 1 รางวัล (กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6)
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หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน 2 ปี ของ พลต�ำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้นำ� เสนอผลงานทีโ่ ดดเด่นตามนโยบาย และวิสยั ทัศน์
ที่ได้มอบหมายไว้ เมื่อวันศุกร์ท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยได้มุ่งเน้นการสร้าง
องค์กรต�ำรวจให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่น�ำสมัยในระดับมาตรฐานสากล
เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา อาทิ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่จุดเสี่ยง
ทัว่ กรุงเทพมหานคร การพัฒนาระบบแจ้งความออนไลน์ โครงการสมาร์ทเซฟตีโ้ ซน
4.0 การแก้ปัญหายาเสพติดด้วยโครงการชุมชนยั่งยืน เป็นต้น โดยจะประสานให้
โครงการต่าง ๆ ได้ดำ� เนินการต่อไป เพือ่ มุง่ เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
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คณะผู้จัดท�ำหนังสือ
พลต�ำรวจเอก ปิยะ อุทาโย 				
พลต�ำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล				
พลต�ำรวจโท กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ 			
พลต�ำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย			
พลต�ำรวจโท กษณะ แจ่มสว่าง 			
พลต�ำรวจตรี เสนิต ส�ำราญส�ำรวจกิจ			
พลต�ำรวจตรี ฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร			
							
พลต�ำรวจตรี ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน			
พลต�ำรวจตรี หม่อมหลวงสันธิกร วรวรรณ		
พลต�ำรวจตรี ทินกร ณัฏฐมั่นคั่ง			
พลต�ำรวจตรีหญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์		
พันต�ำรวจเอก กัมพล รัตนประทีป			
พันต�ำรวจโท ศิวะอิศ วรรณแก้วราช			

คณะผู้ออกแบบหนังสือ
ดร.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวเมทิกา อังกูรบุณยโชค
นางสาวนภาภรณ์ นนทกิจนพเก้า
นายปฐมภพ อ่อนอุ่น
นางสาวฮัยฟะ บินแวยูโซะ
นายจรัล ผลรุก
นายธีระยุทธ สมบุญยิ่ง
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รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ		
ผู้บัญชาการส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
ผู้บัญชาการส�ำนักงานก�ำลังพล				
ผู้บัญชาการส�ำนักงานส่งก�ำลังบ�ำรุง		
รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
รองผู้บัญชาการส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการต�ำรวจ
รองผู้บัญชาการส�ำนักงานงบประมาณและการเงิน
ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม
ผู้บังคับการกองสารนิเทศ
ผู้บังคับการกองยุทธศาสตร์
รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
สารวัตรจราจร สถานีต�ำรวจภูธรเมืองปทุมธานี
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