พลตารวจโทดารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 3
วิสัยทัศน์“เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

นโยบายการบริหารราชการของ รรท.ผบช.ภ.3
1. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่รักของประชาชน
3. สร้างความสามัคคี บารุงขวัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจ
4. เสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติ และป้องกันมิให้ข้าราชการตารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
5. พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตารวจทุกสายงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรม ทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง
6. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล เน้น ผู้มีอิทธิพล การค้ามนุษย์
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินกู้นอกระบบ เยาวชนแข่งรถในทาง

7. แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน
8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0
9. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้าราชการตารวจโดยเปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูล

และเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง

1. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสาคัญสูงสุด โดยให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝูาระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ส่งผล
กระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย

1.4 กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการถวายความ
ปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.6 เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มกาลังความสามารถ ในด้าน
รักษาความปลอดภัย การจราจร และการทางานจิตอาสา

2. ยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา
และเป็นที่รักของประชาชน

ตารวจ
บุคลิกภาพของตารวจ
ณ สถานีตารวจ / งานสอบสวน

• ยิม้ แย้มแจ่มใส
• กิริยา วาจา สุ ภาพ อ่อนโยน
• แสดงออกถึงความใส่ ใจ กระตือรื อร้ น
• ไม่แสดงกิริยา ท่าทางในลักษณะทีข่ ่ มประชาชน
• ดูแลเครื่ องแต่งกายและรองเท้า

นอกสถานีตารวจ

• เน้ นการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
• ตารวจทุกนายมีหน้ าทีต่ ้ อนรับและอานวยความ
ประชาชนแจ้ ง/ร้ องขอ
สะดวกแก่ ประชาชนทีม่ าขอรับบริการ
• ต้ องมีทจี่ อดรถประชาชน
• พนักงานวิทยุต้องสอบถามที่อยู่และหมายเลขโทรศั พท์ ของผู้แจ้ งไว้
• ห้ องนา้ สะอาด พร้ อมใช้
หากมีเหตุที่ตารวจไม่ สามารถไปพบได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว ก็ให้ โทร
• พงส.เป็ น ผบ.เหตุการณ์
กลับไปแจ้ งข้ อขัดข้ องให้ ประชาชนทราบ เพื่อลดความเข้ าใจผิดของ
ประชาชนว่ าตารวจไม่ สนใจให้ การบริการ
• ตารวจที่ได้ รับแจ้ งจากศู นย์ วิทยุ เมื่ อดาเนินการเสร็ จสิ้ นแล้ ว ให้
รายงานผลให้ ศูนย์ วทิ ยุทนั ที
• หัวหน้ าสถานี หัวหน้ างานป้ องกันปราบปรามและหัวหน้ าสายตรวจ
ต้ องสนใจติดตามผลการปฏิบัตทิ างวิทยุสื่อสารอย่ างจริงจัง

ตารวจไปพบเอง
• เป็ นการปฏิบัตกิ ารเชิงรุกเพื่อสร้ าง
ความใกล้ ชิดและเป็ นมิตรกับ
ประชาชน
• เป็ นการหาแนวร่ วม และได้ มาซึ่ง
ข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบัตงิ าน (Stop walk and Talk)

จุดเน้ นการปฏิบัตขิ องแต่ ละสายงาน
งานป้ องกัน
ปราบปราม
ระหว่ างปฏิบัตหิ น้ าที่
ให้ พบประชาชนให้ มากทีส่ ุ ด
ขณะปฏิบัตหิ น้ าทีต่ ้ องปรากฎ
กายในทีช่ ุมชนตามแต่ ล่ะห้ วง
เวลา
ปรับแผนการตรวจให้ สัมพันธ์
กับสถานภาพอาชญากรรมใน
แต่ ล่ะห้ วงเวลา
ตั้งกลุ่มไลน์ กบั ประชาชน
ในชุมชน/ท้ องถิ่น อย่ างน้ อย
สถานีละ 2 กลุ่มไลน์
พบปะเยีย่ มเยีย่ นผู้เสี ยหายในคดีที่
ยังจับผู้ต้องหาไม่ ได้

งานสื บสวน

งานจราจร

งานสอบสวน

พบปะประชาชนระหว่ าง
ปฏิบัติหน้ าที่ให้ มากที่สุด
เน้ นในพืน้ ที่ที่สายตรวจ
ไม่ ค่อยได้ ไปถึง หรื อมีคดี
เกิดขึน้ บ่ อยครั้ง

พบปะประชาชนระหว่ าง
ปฏิบัติหน้ าที่ให้ มากที่สุด

หน.สภ. ต้ องจัดพงส.ให้
เพียงพอ และให้ มพี งส.เสริม

เน้ นการอานวยความสะดวก
การจราจรเป็ นสาคัญ

ใช้ งานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์

ตั้งกลุ่มไลน์ กบั ประชาชน
ในชุ มชน/ท้ องถิ่น อย่ างน้ อย
สถานีละ 1 กลุ่มไลน์ ประสาน
กับกลุ่มไลน์ ของสายตรวจ
แจ้ งความคืบหน้ าคดีให้
ผู้เสี ยหายทราบ

การบังคับใช้ กฎหมาย
ให้ หลีกเลีย่ งการจราจรติดขัด
และการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ตั้งด่ านเท่ าที่จาเป็ น ต้ องตั้ง
ด่ านด้ วยความหวังดี ไม่ หวัง
ผลเรื่ องค่ าปรับจราจร และ
ต้ องมีการอนุมัติแผนจากผบก.
และรายงานให้ บช.ทราบด้ วย

ให้ หน.สภ. / หน.งานสอบสวน
และพงส.ประสานงานกับ
อัยการอย่ างใกล้ ชิด
คดีสาคัญให้ หน.สน./สภ.
เข้ าบริหารโดยทันที

ให้ หน.งานสอบสวน
สุ่ มโทรสอบถามประชาชนทีม่ า
ติดต่ อราชการด้ วยตนเอง
พงส.ต้ องแจ้ งความคืบหน้ าคดี
ให้ ผู้เสี ยหายทราบ

การควบคุม กากับ ดูแล และการปฏิบตั ิของผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น

หัวหน้ าสถานีตารวจ
✦ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ างที่ดี
✦ รับผิดชอบในการปรับเปลีย่ นความประพฤติของตารวจ
✦ ในวันราชการต้ องอยู่ปฏิบต
ั ิหน้ าทีใ่ นพืน้ ที่ ในวันหยุดราชการหรื อในวันราชการทีต่ ิดราชการอื่น ต้ องให้ เวรอานวยการผู้ใหญ่ อยู่ปฏิบตั ิ

หน้ าที่อย่ างเคร่ งครัด
✦ ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบต
ั ิหน้ าที่ของพนักงานสอบสวนเวรอย่ างใกล้ ชิด และแก้ ไขปัญหาหากพนักงานสอบสวนไม่ เพียงพอกับ
ปริมาณงาน รวมทั้งต้ องเร่ งรัดการสอบสวนไม่ ให้ มสี านวนค้ างหรื อล่ าช้ า
✦ ร่ วมประชุ มประจาสั ปดาห์ กบ
ั หัวหน้ างานป้องกันปราบปราม สื บสวน และสอบสวน พิจารณาปรับแผนและพืน้ ที่การตรวจให้ เหมาะสม
กับสถานภาพอาชญากรรม
✦ จัดให้ มรี ะบบไลน์ ของสถานีตารวจ เพื่อติดตาม ควบคุม กากับการปฏิบต
ั ิในการไปพบประชาชนของตารวจทุกสายงาน โดยให้ ปรากฎ
ภาพในการพบปะประชาชนด้ วย
✦ ควบคุม กากับ ดูแลการบริการประชาชนของเจ้ าหน้ าทีต
่ ารวจบนสถานีตารวจให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
✦ ต้ องออกตรวจเยีย่ มประชาชน เช่ น ผู้นาท้ องถิ่น บุคคลสาคัญ และประชาชนในพืน
้ ทีใ่ ห้ ได้ มากทีส่ ุ ด
✦ ควบคุมตารวจให้ ใช้ วท
ิ ยุเสื่ อสารเป็ นหลักในการรับฟังเหตุและรายงานการปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผู้บงั คับบัญชาทราบและสั่ งการได้ ทนั ท่ วงที
✦ หากมีศักยภาพเพียงพออาจตั้งกลุ่มไลน์ มากกว่ าทีก่ าหนดไว้ ตามแนวทางการปฏิบต
ั ินี้ ก็จะเป็ นประโยชน์ ต่อความพึงพอใจของประชาชน
ได้ มากยิง่ ขึน้ ด้ วย
✦หัวหน้ าสถานีต้องประชุ ม อบรม กาชั บ การปฏิบต
ั ิงาน แจ้ งข้ อสั่ งการของผู้บงั คับบัญชา ในการประชุ มประจาเดือนให้ เจ้ าหน้ าทีต่ ารวจ
ทุกนายทราบ รวมทั้ง ติดตาม รับฟังความพึงพอใจของประชาชนภายหลังจากปฏิบตั ิ โดยใช้ กลไกของ กต.ตร. ในการรับข้ อมูลจากประชาชน
และนาเข้ าเป็ นหนึ่งในหัวข้ อการประชุ มประจาเดือนของสถานีด้วย

การควบคุม กากับ ดูแล และการปฏิบตั ิของผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น

ผบก.น./ภ.จว.
✦ ผบก.และ รอง ผบก. ออกสุ่ มตรวจอย่ างน้ อยสั ปดาห์ ละ 1 สถานี โดยการสอบถามจากผู้นาท้ องถิ่น บุคคลสาคัญ และ
ประชาชนทั่วไปถึงความประพฤติของตารวจ
✦ รอง ผบก.ที่รับผิดชอบในแต่ ละสถานีต้องตรวจสานวนการสอบสวนของสถานีที่รับผิดชอบ เพื่อไม่ ให้ มสี านวนค้ าง
หรื อล่ าช้ า เน้ น รอง ผบก.คุมงานสอบสวน ต้ องเป็ นหลักในการตรวจสานวน โดยมี รอง ผบก.ที่รับผิดชอบโรงพักนั้นเป็ น
ผู้ช่วย
✦ ให้ รอง ผบก.ที่รับผิดชอบสถานีเข้ าเป็ นสมาชิกในกลุ่มไลน์ ในการพบประชาชนของสถานีตารวจทีต่ นรับผิดชอบเพื่อ
ทราบถึงการปฏิบตั ขิ องตารวจระดับสถานี
✦ติดตาม รับฟังความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม รวมทั้งใช้ กลไกของ กต.ตร.จังหวัดในการรับข้ อมูลจากประชาชน
และนาเข้ าเป็ นหนึ่งในหัวข้ อการประชุ มประจาเดือนของ ภ.จว. ด้ วย

ผบช. /รอง ผบช.
✦ ผบช./รอง ผบช. ออกสุ่ มตรวจอย่ างน้ อยเดือนละ 1 สถานี โดยอาจสอบถามเช่ นเดียวกับระดับ ภ.จว. รวมถึงการ
ตรวจสานวนการสอบสวน โดยให้ ลงรายละเอียดการสุ่ มตรวจไว้ ในสมุดตรวจเยีย่ ม
✦ติดตามรับฟัง ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม เพื่อเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุ งการปฏิบตั งิ านและรวมเข้ าเป็ นหนึ่ง
ในหัวข้ อการประชุ มประจาเดือนของ บช.ด้ วย

3. สร้างความสามัคคี บารุงขวัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจ
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการเอง
3.2 จัดทาโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ได้
งบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของตารวจ
3.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เช่น การแข่งกีฬาระหว่างโรงพัก โครงการอาหารกลางวัน สภากาแฟ

3.4 หัวหน้าสถานี ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดตามมาตรการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่แค่ควบคุมดูแลเรื่องความประพฤติ
อย่างเดียว แต่ต้องลงไปสัมผัสถึงความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการเสนอปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป เพื่อแก้ไข
ปัญหา ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นรูปธรรม
3.5 การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวในการทางาน อาทิ กองทุนสืบสวน
คดีอาญา น้ามัน เป็นต้น
3.6 หาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของข้าราชการตารวจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากปัญหาหนี้สินเป็นบ่อเกิดของ
ความเครียดในการทางาน และเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ตารวจคอรัปชั่น และปัญหาการฆ่าตัวตาย
3.7 การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ ไม่ควรมุ่งเน้นผลกาไรมากเกินควร ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลง สอดคล้องกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ถูกลง และช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะปัญหาการถูกฟูองล้มละลายจากธนาคารต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
3.8 จัดทาโครงการหาอาชีพเสริมให้แก่แม่บ้านตารวจที่ไม่ได้ทางาน หรือมีรายได้น้อย

3.9 จัดทาโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อมอบรางวัลเป็นขวัญกาลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

4. เสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติ และป้องกันมิให้ข้าราชการ
ตารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
4.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามเอาใจใส่มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริต ประพฤติมิชอบ โดย
สังเกตการณ์ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิด ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกันตามควรแก่กรณี
และต้องกวดขัน ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีแก่ทางราชการ
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติและวินัย
ข้าราชการตารวจ ตามคาสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 โดยเคร่งครัด
4.3 ควบคุม กากับดูแล และกวดขันกาชับมิให้ข้าราชการตารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขทุกประเภท
โดยให้ถือปฏิบัติตามคาสั่ง ตร.ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลง ๒๗ เม.ย.๕๘ ซึ่งเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และหน่วยที่ต้องรับผิดชอบ

4.๓ ให้ดาเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและ
ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

5. พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตารวจทุกสายงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรม ทบทวน
ยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง

5.1 การฝึกประจาสัปดาห์ ระดับ สภ. ต้องทาอย่างจริงจัง โดยเน้นการฝึกยุทธวิธีตารวจ
และการควบคุมฝูงชน จนถึงระดับหมู่ (ทุกโรงพักต้องมีครูฝึกในแต่ละด้าน)
5.2 มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงยุทธวิธีควบคุมฝูงชนตาม
หลักสากล

5.3 ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน อย่างสม่าเสมอ รวมถึงพัฒนาระบบงานฝุาย
อานวยการให้มีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนฝุายปฏิบัติการ
5.4 จัดให้มีการอบรมพัฒนาจริยธรรม ในระดับ สภ./ภ.จว. อย่างสม่าเสมอ

6. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เน้น ผู้มีอิทธิพล การค้ามนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เงินกู้นอกระบบ เยาวชนแข่งรถในทาง
6.1 ควบคุมสถานภาพอาชญากรรม คดีกลุ่ม 1-4 ตามเกณฑ์เปูาหมายที่ ตร.กาหนด ( เชิงปริมาณ นับคดี/ประชากรหนึ่ง
แสนคน ,เชิงคุณภาพ วัดความหวาดกลัวภัยของประชาชน ซึ่งประเมินจากผลวิจัย ) ตัวชี้วัดของ ภ.3 เน้นไปที่ประสิทธิภาพ
ในการจับกุมเป็นหลัก
6.2 การติดตามจับกุมหมายจับค้างเก่า ตามเปูาหมาย
6.3 พัฒนาระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุ และบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว

6.4 พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อเฝูาระวังในการรับแจ้งเหตุ และบริหารสถานการณ์สาคัญระดับจังหวัด และ
สถานีตารวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการจัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในอนาคต
6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก อย่างทันท่วงที
6.6 ก าชั บ การด าเนิ น การความผิ ด ตามนโยบาย คสช .และรั ฐ บาล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล การค้ า มนุ ษ ย์
ทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนแข่งรถในทาง(เด็กแว๊น) ปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และเงินกู้ นอกระบบ เจ้าหน้าที่ตารวจ
ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ และคบค้ากับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะเงินกู้นอกระบบ(แก็งค์หมวกกันน็อค) ซึ่ง
เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับประชาชนระดับรากหญ้า

7. แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน
7.๑ ลดการแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด ในพื้ นที่ โดยแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อง ภาคเอกชน
ภาคประชาสั ง คม ในการปู อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ในชุ ม ชน โรงเรี ย น และสถาน
ประกอบการต่างๆ และกาหนดมาตรการในการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมตามอานาจ
หน้าที่ และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่อย่างจริงจัง ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด
7.๒ ดาเนินการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติด ในทุกระดับอย่างจริงจัง โดยเน้นการสกัด กั้น
ที่ จุ ด เสี่ ย งและจุ ด ผ่ า นตามแนวชายแดน เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสกั ด กั้ นปู อ งกั น มิ ใ ห้ เ ข้า สู่ พื้น ที่ ชั้ นใน รวมทั้ ง
การสืบสวนปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน ด้านการข่าวใน
การเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดต่างประเทศกับกลุ่มผู้ค้าภายในประเทศ
7.๓ เร่งรัดดาเนินมาตรการยึดทรัพย์ มาตรการสมคบ และการฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามกฎหมาย
โดยรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อทาลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของ ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.4 ควบคุม ดูแล ความประพฤติของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เข้าไปพัวพัน เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด
และให้สืบสวนจับกุมการดาเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด หากมี ผู้ฝุาฝืนให้ดาเนินการตามกฎหมายและ
วินัยอย่างเด็ดขาด

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
8.1 ขอกาชับให้ ผกก./หัวหน้าสถานี / หัวหน้างานสอบสวน ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลการบันทึกข้อมูลคดีอาญา คดีจราจร
ทางบก และข้ อ มู ล หมายจั บ และถอนหมายจั บ ในระบบสารสนเทศสถานี ต ารวจ (Crimes) ตามหนั ง สื อ สั่ ง การ ตร.ที่
0033.45/4319 ลง 6 พ.ย.58 และ ตามหนังสือสั่งการ ตร.ที่ 0033.41/3259 ลง 5 ก.ย.59 ให้บันทึกข้อมูลใน
ระบบ Crimes ดังนี้ ข้อมูลคดีอาญา ,คดีจราจร ,ทรัพย์หาย,เอกสารหาย,หมายจับและถอนหมายจับ ,ระบบคาขอต่างๆ,
การปล่อยตัวชั่วคราว,บันทึกผลคดี,ข้อมูลท้องถิ่น และให้คงเหลือการบันทึกลงระบบ Polis คือ กาลังพล,พัสดุ,บันทึกใบสั่ง
จราจร และในปัจจุบันได้มีการทดลองใช้งานระบบรายงานประจาวันอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ Crimes ซึ่งจะใช้เต็มรูปแบบใน
อนาคต ขอเน้นย้า หัวหน้าสถานี /หัวหน้างานทุกสายงาน และพงส.จะต้องมีชื่อและรหัสผ่านสาหรับเรียกข้อมูลในระบบ
Crimes เพื่อนามาวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมได้
8.2 เจ้าหน้าที่ตารวจ ฝุายสืบสวน ฝุายปูองกันปราบปราม ฝุายจราจร จะต้องใช้งานแอฟพลิเคชั่น Crimes on mobile
ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ สะดวกรวดเร็วสาหรับสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศสถานีตารวจ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือส่วนที่ 1 สามารถสืบค้นข้อมูล เช่น ทะเบียนรถ หมายจับ ผู้ต้องหา บุคคลพ้นโทษ ใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลการจดทะเบียน
บริษัท ทะเบียนราษฎร์ ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว หลักประกันสุขภาพ ข้อมูลนักโทษ Crimesearch ส่วนที่ 2 ระบบ
คลังข้อมูล เช่น ยุทธวิธีตารวจ ภาษาอังกฤษสาหรับตารวจ คู่มือระบบ Crimes และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
8.3 ให้ค วามส าคั ญ การเก็ บ ข้ อ มู ลกล้ อง CCTV ในระบบ Crimes
โดยการลงระบบพิกั ด แผนที่ ( Gis)
สื บ เนื่ อ งจาก
สานักนายกรัฐมนตรี มีคาสั่งที่ 196/2559 ลง 9 ก.ย.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด (CCTV) ทั่ วประเทศ โดยมี พล.อ.ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานกรรมการ, ผบ.ตร. เป็ น
คณะกรรมการ และ ผบช.สทส. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีมติเห็นชอบให้ ตร. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดาเนินการ
จัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยนาศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ มาจัดตั้งเป็นศูนย์ควบคุม ทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด
กรุงเทพฯ และ ระดับประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการออกแบบระบบเชื่อมโยง ร่างแผนการดาเนินงาน และเสนอขอ
งบประมาณในการดาเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการกล้องทั่วประเทศ
8.4 โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและปูองกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ (อบถ.) สืบเนื่องจาก
งานจราจรเป็นงานที่สาคัญ ไม่แพ้งานอาชญากรรมและมีผลกระทบต่อประเทศชาติ คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ของประเทศ
ไทยติดอันดับโลก และเสียชีวิตมากกว่าอาชญากรรม 3 - 4 เท่า ในส่วนของ ภ.3 มีบางจังหวัดติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล อยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ โครงการ อบถ. มีหลักการสาคัญในการทางานคือ ตารวจจะทาวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุบนถนนโดยใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และนาผลการวิเคราะห์ มาประชุมหารือกาหนดแนวทางในการ
ทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันปูองกัน แก้ไข อบถ. เพื่อลดสถิติคนตาย คน
บาดเจ็บ และความเสียหายจากอุบัติเหตุ ลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายภาครัฐประกอบด้วย
หน่ว ยงานที่ มีห น้า ที่โดยตรง เช่ น มหาดไทย (ผู้ ว่าราชการ นายอาเภอ) คมนาคม ศึ กษาธิ การ สาธารณสุข ท้ องถิ่ น รวมถึ ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ให้พิจารณาทั้งระดับจังหวัด และ ระดับอาเภอ ตาบล เพื่อแสวงหาความร่วมมือให้ได้มากที่สุด ซึ่งใน
ปีนี้ ได้ประสานสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจะได้งบประมาณเพิ่มเติม

9. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้าราชการตารวจโดยเปิดช่องทางรับ
ฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูล และเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง
9.1 หัวหน้าสถานีจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ไม่ต้องนั่งรอรับฟังปัญหา แต่ต้องลงพื้นที่เพื่อทราบปัญหา
ต้องมีโครงการในการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ เป็นประจาทุกสัปดาห์อย่างเป็นรูปธรรม หากมีการประชุม
ของชุมชน หมู่บ้าน ตาบล จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปร่วมรับฟังการประชุมทุกครั้ง และให้ผู้นาชุมชน
สามารถติดต่อทางโทรศัพท์มือถือหรือทางไลน์ ได้ โดยตรงกับหัวหน้าสถานีและนายตารวจที่รับผิดชอบพื้นที่
ไม่ผ่านหลายขั้นตอน เพื่อให้สามารถรีบสั่งการในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เร็วที่สุด
ก าหนดมอบหมายเจ้ า หน้า ที่ ต ารวจ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบประสานงานพื้ นที่ ชุ ม ชน หรื อ หมู่ บ้ า น ต าบล รวมถึ ง
สถานศึกษา เพื่อตรวจตราพื้นที่ เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชน โดยการควบคุมของ นายตารวจสัญญาบัตร และให้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาใน
พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย แล้วทารายงานให้หัวหน้า สภ. ทราบถึงสภาพปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
9.2 ใช้ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ 191 และศูนย์วิทยุของ สภ. รับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหา
และมีการสรุปรายงานให้ ผบก./ผกก. ทราบทุกวัน และมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Line,Facebook,Website
ในการประชาสัมพันธ์การทางานและรับฟังข้อมูลข่าวสารจากประชาชน รถยนต์สายตรวจทุกคันต้องมีสติ๊กเกอร์
เหตุด่วน เหตุร้าย โทรแจ้ง 191 และคาขวัญของตารวจ
๙.๓ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตารวจทาความดี เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อภาพลักษณ์องค์กร
ตารวจ

