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นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”
นโยบายการบริหารราชการ
ภายใต้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาล และกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
(ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้กาหนด
นโยบายการบริการราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ถือเป็นนโยบายสาคัญและเร่งด่ว น
ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ ถื อ ว่ า การถวายความปลอดภั ย เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ สู ง สุ ด โดยให้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการ
น าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ โดยเฉพาะสื่ อ สั ง คมออนไลน์ สื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ มี ลั ก ษณะ
ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
1.4 กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการ
ถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ต ามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ แ ละ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พัฒนาระบบด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกาหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ
2.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้กับหน่วยปฏิบัติระดับ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
2.3 กาหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนเป็นระบบ
และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึง
ประกาศ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัย
คุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
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2.6 ก าหนดมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยว
ถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 การแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุ ทธศาสตร์ พระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติง าน มุ่ ง เน้ น การเสริม สร้ างความเข้า ใจและแสวงหาความร่ ว มมื อ จากประชาชน
ผู้นาท้องถิ่น และผู้นาศาสนาในพื้นที่
2.8 การแก้ ไขปั ญหาการจราจร มุ่ งเน้ นการให้ บริ การ เพื่ อกอบกู้ ภาพลั กษณ์ ขององค์ กร
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหา
การจราจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
3.1 มุ่งเน้นการป้องกัน อาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์ห ลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรม
ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2 การปฏิบัติของตารวจ ต้องทาให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรม
ที่มีมาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ
ประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.3 การควบคุ มสถานที่ เสี่ ยง แหล่ งมั่ ว สุ ม รวมทั้ งแหล่ งอบายมุ ขต่ าง ๆ ให้ ด าเนิ นการ
ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการ
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์
และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ
3.5 จัดทาฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ
เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
3.6 จั ด ตั้ง ศูน ย์ ป ระสานงานและแก้ไ ขปั ญหาคนหาย/เด็ก หายพลั ด หลงและศพนิร นาม
เพื่อให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ
3.7 ขั บ เคลื่ อนนโยบายส าคัญ ต่าง ๆ ของรัฐ บาลให้ ปรากฏผลชั ดเจนเป็นรู ปธรรม เช่ น
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น
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4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุ่ งเน้ น การปราบปรามจั บกุ มผู้ ผ ลิ ต ผู้ ค้ า ผู้ ล าเลี ย งยาเสพติ ดในทุ กระดั บ โดยให้ มี
การซักถาม สื บสวนขยายผลจั บกุมเครื อข่ายผู้ ร่ วมขบวนการดาเนิ นคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
4.2 ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด
4.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้
มอบหมายข้าราชการตารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจั บแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุม กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4.4 มุ่ งเน้ น การสกั ดกั้ น การลั ก ลอบล าเลี ยงขนส่ ง ยาเสพติด จากพื้ นที่ต ามแนวชายแดน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ
4.5 ส่งเสริ ม สนั บสนุ น และร่วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการค้า
ยาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
4.6 เสริ มสร้ างความร่ ว มมือกั บนานาประเทศในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7 ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรั บรื้ อระบบงานของตารวจทั้งระบบให้สอดคล้ องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
5.2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆ
ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.3 สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ รวมถึงเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
5.4 จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกาหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่ วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.5 ผลักดันให้จั ดส่งข้าราชการตารวจไปทาหน้าที่ผู้ประสานงานประจาสถานทูตต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ
5.6 การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
เพือ่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ
ตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2 ปรับปรุงสวัสดิการของตารวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน
การรั ก ษาพยาบาล และสถานที่ พั ก อาศั ย เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น สามารถอยู่ ไ ด้
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
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