
พลต ารวจโทด ารงศักด์ิ  กิตติประภัสร ์
 รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 3 

วิสัยทัศน“์เป็นต ารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของประชาชน” 
 



1. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่รักของประชาชน 

3. สร้างความสามัคคี บ ารุงขวัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจ 

4. เสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติ และป้องกันมิให้ข้าราชการต ารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

5. พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการต ารวจทุกสายงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรม ทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง 

6. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล เน้น ผู้มีอิทธิพล การค้ามนุษย์  

    ทรัพยากรธรรมชาติ เงินกู้นอกระบบ เยาวชนแข่งรถในทาง 

7. แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับนโยบาย 

   ไทยแลนด์ 4.0 

9. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้าราชการต ารวจโดยเปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูล  

   และเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง  

นโยบายการบริหารราชการของ รรท.ผบช.ภ.3 



1.1 ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจส าคัญสูงสุด โดยให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ     
การถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม 

1.3 พัฒนาการเฝูาระวัง ตรวจสอบการกระท าที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ส่งผล
กระทบต่อสถาบันและให้มีการด าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย 

1.4 ก าหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการถวายความ
ปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.6 เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มก าลังความสามารถ ในด้าน 

รักษาความปลอดภัย การจราจร และการท างานจิตอาสา 

 

 

1. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพ่ือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
 



ณ สถานีต ารวจ / งานสอบสวน 
• เน้นการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว 
•ต ารวจทุกนายมหีน้าทีต้่อนรับและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนทีม่าขอรับบริการ 
• ต้องมทีีจ่อดรถประชาชน 
• ห้องน า้สะอาด พร้อมใช้ 
•พงส.เป็น ผบ.เหตุการณ์ 

ประชาชนแจ้ง/ร้องขอ ต ารวจไปพบเอง 
•พนักงานวิทยุต้องสอบถามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งไว้
หากมีเหตุที่ต ารวจไม่สามารถไปพบได้ในเวลาอันรวดเร็ว  ก็ให้โทร
กลับไปแจ้งข้อขัดข้องให้ประชาชนทราบ เพ่ือลดความเข้าใจผิดของ
ประชาชนว่าต ารวจไม่สนใจให้การบริการ 
•ต ารวจที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ เม่ือด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ให้
รายงานผลให้ศูนย์วทิยุทนัท ี
• หัวหน้าสถานี หัวหน้างานป้องกันปราบปรามและหัวหน้าสายตรวจ
ต้องสนใจตดิตามผลการปฏิบัตทิางวทิยุส่ือสารอย่างจริงจงั 

• ยิม้แย้มแจ่มใส 
• กริิยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน  
• แสดงออกถึงความใส่ใจ กระตือรือร้น 
• ไม่แสดงกริิยา ท่าทางในลกัษณะทีข่่มประชาชน 
• ดูแลเคร่ืองแต่งกายและรองเท้า  

ต ารวจ 

 บุคลกิภาพของต ารวจ 

• เป็นการปฏิบัตกิารเชิงรุกเพ่ือสร้าง
ความใกล้ชิดและเป็นมติรกบั
ประชาชน 
• เป็นการหาแนวร่วม และได้มาซ่ึง
ข้อมูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัตงิาน (Stop walk and Talk) 

นอกสถานีต ารวจ 

2. ยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา 
และเป็นท่ีรักของประชาชน 



งานสอบสวน 

หน.สภ. ต้องจดัพงส.ให้
เพยีงพอ และให้มพีงส.เสริม 

ใช้งานนิตวิทิยาศาสตร์ 

ให้ หน.สภ. / หน.งานสอบสวน 
และพงส.ประสานงานกบั
อยัการอย่างใกล้ชิด  

คดสี าคญัให้ หน.สน./สภ. 
เข้าบริหารโดยทนัท ี

ให้หน.งานสอบสวน  
สุ่มโทรสอบถามประชาชนทีม่า
ตดิต่อราชการด้วยตนเอง  
พงส.ต้องแจ้งความคืบหน้าคดี
ให้ผู้เสียหายทราบ 

งานสืบสวน 

พบปะประชาชนระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ให้มากที่สุด  
เน้นในพืน้ที่ที่สายตรวจ 
ไม่ค่อยได้ไปถึง หรือมีคดี
เกดิขึน้บ่อยคร้ัง 

ต้ังกลุ่มไลน์กบัประชาชน 
ในชุมชน/ท้องถิ่น อย่างน้อย
สถานีละ 1 กลุ่มไลน์ ประสาน
กบักลุ่มไลน์ของสายตรวจ 

แจ้งความคืบหน้าคดีให้
ผู้เสียหายทราบ 

งานจราจร 

พบปะประชาชนระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ให้มากที่สุด  

เน้นการอ านวยความสะดวก
การจราจรเป็นส าคญั 

การบังคบัใช้กฎหมาย 
ให้หลกีเลีย่งการจราจรติดขัด 
และการเกดิอุบัติเหตุจราจร 
ตั้งด่านเท่าที่จ าเป็น  ต้องตั้ง
ด่านด้วยความหวงัดี  ไม่หวงั
ผลเร่ืองค่าปรับจราจร และ
ต้องมีการอนุมัติแผนจากผบก. 
และรายงานให้ บช.ทราบด้วย  

จุดเน้นการปฏิบัตขิองแต่ละสายงาน 

งานป้องกนั
ปราบปราม 

ระหว่างปฏิบัตหิน้าที่ 
ให้พบประชาชนให้มากทีสุ่ด 

ขณะปฏิบัตหิน้าทีต้่องปรากฎ
กายในทีชุ่มชนตามแต่ล่ะห้วง
เวลา 

ปรับแผนการตรวจให้สัมพนัธ์
กบัสถานภาพอาชญากรรมใน
แต่ล่ะห้วงเวลา 

ตั้งกลุ่มไลน์กบัประชาชน 
ในชุมชน/ท้องถิ่น อย่างน้อย 
สถานีละ 2 กลุ่มไลน์ 

พบปะเยีย่มเยีย่นผู้เสียหายในคดทีี่
ยงัจบัผู้ต้องหาไม่ได้ 



การควบคุม ก ากบั ดูแล และการปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัช้ัน 

หัวหน้าสถานีต ารวจ 
✦ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
✦ รับผดิชอบในการปรับเปลีย่นความประพฤติของต ารวจ 
✦ ในวนัราชการต้องอยู่ปฏิบตัิหน้าทีใ่นพืน้ที ่ในวนัหยุดราชการหรือในวนัราชการทีต่ิดราชการอ่ืน ต้องให้เวรอ านวยการผู้ใหญ่อยู่ปฏิบตัิ
หน้าที่อย่างเคร่งครัด 
✦ ควบคุม ก ากบั ดูแล การปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเวรอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาหากพนักงานสอบสวนไม่เพยีงพอกบั
ปริมาณงาน  รวมทั้งต้องเร่งรัดการสอบสวนไม่ให้มสี านวนค้างหรือล่าช้า 
✦ ร่วมประชุมประจ าสัปดาห์กบัหัวหน้างานป้องกนัปราบปราม สืบสวน และสอบสวน พจิารณาปรับแผนและพืน้ที่การตรวจให้เหมาะสม
กบัสถานภาพอาชญากรรม 
✦ จัดให้มรีะบบไลน์ของสถานีต ารวจ เพ่ือติดตาม ควบคุม ก ากบัการปฏิบตัิในการไปพบประชาชนของต ารวจทุกสายงาน  โดยให้ปรากฎ
ภาพในการพบปะประชาชนด้วย 
✦ ควบคุม ก ากบั ดูแลการบริการประชาชนของเจ้าหน้าทีต่ ารวจบนสถานีต ารวจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
✦ ต้องออกตรวจเยีย่มประชาชน เช่น ผู้น าท้องถิ่น บุคคลส าคญั และประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ได้มากทีสุ่ด 
✦ ควบคุมต ารวจให้ใช้วทิยุเส่ือสารเป็นหลกัในการรับฟังเหตุและรายงานการปฏิบตัิ เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาทราบและส่ังการได้ทนัท่วงท ี
✦ หากมศัีกยภาพเพยีงพออาจตั้งกลุ่มไลน์มากกว่าทีก่ าหนดไว้ตามแนวทางการปฏิบตัินี ้กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อความพงึพอใจของประชาชน
ได้มากยิง่ขึน้ด้วย 
✦หัวหน้าสถานีต้องประชุม อบรม ก าชับ การปฏิบตัิงาน แจ้งข้อส่ังการของผู้บงัคบับญัชา ในการประชุมประจ าเดือนให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจ  
ทุกนายทราบ รวมทั้ง ติดตาม รับฟังความพงึพอใจของประชาชนภายหลงัจากปฏิบตัิ  โดยใช้กลไกของ กต.ตร. ในการรับข้อมูลจากประชาชน 
และน าเข้าเป็นหน่ึงในหัวข้อการประชุมประจ าเดือนของสถานีด้วย  



การควบคุม ก ากบั ดูแล และการปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัช้ัน 
ผบก.น./ภ.จว. 
✦ ผบก.และ รอง ผบก. ออกสุ่มตรวจอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 สถานี โดยการสอบถามจากผู้น าท้องถิ่น บุคคลส าคญั และ
ประชาชนทั่วไปถึงความประพฤตขิองต ารวจ  
✦ รอง ผบก.ที่รับผดิชอบในแต่ละสถานีต้องตรวจส านวนการสอบสวนของสถานีที่รับผดิชอบ เพ่ือไม่ให้มสี านวนค้าง
หรือล่าช้า เน้น รอง ผบก.คุมงานสอบสวน ต้องเป็นหลกัในการตรวจส านวน โดยม ีรอง ผบก.ที่รับผดิชอบโรงพกัน้ันเป็น
ผู้ช่วย 
✦ ให้ รอง ผบก.ที่รับผดิชอบสถานีเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ในการพบประชาชนของสถานีต ารวจทีต่นรับผดิชอบเพ่ือ
ทราบถึงการปฏิบตัขิองต ารวจระดบัสถานี 
✦ตดิตาม รับฟังความพงึพอใจของประชาชนในภาพรวม รวมทั้งใช้กลไกของ กต.ตร.จังหวดัในการรับข้อมูลจากประชาชน 
และน าเข้าเป็นหน่ึงในหัวข้อการประชุมประจ าเดือนของ ภ.จว. ด้วย  

ผบช. /รอง ผบช. 
✦ ผบช./รอง ผบช. ออกสุ่มตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 สถานี โดยอาจสอบถามเช่นเดยีวกบัระดบั ภ.จว. รวมถึงการ
ตรวจส านวนการสอบสวน โดยให้ลงรายละเอยีดการสุ่มตรวจไว้ในสมุดตรวจเยีย่ม  
✦ตดิตามรับฟัง ความพงึพอใจของประชาชนในภาพรวม เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบตังิานและรวมเข้าเป็นหน่ึง
ในหัวข้อการประชุมประจ าเดือนของ บช.ด้วย  



3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการต ารวจต้องน าเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการเอง  

3.2 จัดท าโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ได้
งบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของต ารวจ 

3.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เช่น การแข่งกีฬาระหว่างโรงพัก โครงการอาหารกลางวัน สภากาแฟ 

3.4 หัวหน้าสถานี ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดตามมาตรการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  ไม่ใช่แค่ควบคุมดูแลเรื่องความประพฤติ
อย่างเดียว แต่ต้องลงไปสัมผัสถึงความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา  มีการเสนอปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป เพื่อแก้ไข
ปัญหา  ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นรูปธรรม 

3.5 การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวในการท างาน อาทิ กองทุนสืบสวน
คดีอาญา น้ ามัน เป็นต้น 

3.6 หาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของข้าราชการต ารวจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากปัญหาหนี้สินเป็นบ่อเกิดของ
ความเครียดในการท างาน และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ต ารวจคอรัปชั่น และปัญหาการฆ่าตัวตาย  

3.7 การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ ไม่ควรมุ่งเน้นผลก าไรมากเกินควร ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลง สอดคล้องกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ถูกลง และช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะปัญหาการถูกฟูองล้มละลายจากธนาคารต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ   

3.8 จัดท าโครงการหาอาชีพเสริมให้แก่แม่บ้านต ารวจที่ไม่ได้ท างาน หรือมีรายได้น้อย 

3.9 จัดท าโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อมอบรางวัลเป็นขวัญก าลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  

 

3. สร้างความสามัคคี บ ารุงขวัญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจ 



 

 

4. เสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติ และป้องกันมิให้ข้าราชการ
ต ารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

4.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามเอาใจใส่มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริต ประพฤติมิชอบ โดย
สังเกตการณ์ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกดิการกระท าผิด ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการปูองกันตามควรแก่กรณี 
และต้องกวดขัน ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีแก่ทางราชการ  

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติและวินัย
ข้าราชการต ารวจ ตามค าสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 โดยเคร่งครัด  

4.3 ควบคุม ก ากับดูแล และกวดขันก าชับมิให้ข้าราชการต ารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขทุกประเภท 
โดยให้ถือปฏิบัติตามค าสั่ง ตร.ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลง ๒๗ เม.ย.๕๘  ซึ่งเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
และหน่วยที่ต้องรับผิดชอบ 

4.๓ ให้ด าเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ต ารวจท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและ
ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 



 

 

5. พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการต ารวจทุกสายงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรม ทบทวน
ยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง 

5.1 การฝึกประจ าสัปดาห์ ระดับ สภ. ต้องท าอย่างจริงจัง โดยเน้นการฝึกยุทธวิธีต ารวจ 
และการควบคุมฝูงชน จนถึงระดับหมู่ (ทุกโรงพักต้องมีครูฝึกในแต่ละด้าน) 

5.2 มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ สถานการณ์ต่างๆ  รวมถึงยุทธวิธีควบคุมฝูงชนตาม
หลักสากล 

5.3 ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงพัฒนาระบบงานฝุาย
อ านวยการให้มีความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนฝุายปฏิบัติการ  

5.4 จัดให้มีการอบรมพัฒนาจริยธรรม ในระดับ สภ./ภ.จว. อย่างสม่ าเสมอ 



6. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
เน้น ผู้มีอิทธิพล การค้ามนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เงินกู้นอกระบบ เยาวชนแข่งรถในทาง 

6.1 ควบคุมสถานภาพอาชญากรรม คดีกลุ่ม 1-4  ตามเกณฑ์เปูาหมายที่ ตร.ก าหนด ( 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 และบริหารสถานการณ์ส าคัญระดับจังหวัด และ
สถานีต ารวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการจัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในอนาคต  

6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก อย่างทันท่วงที 

6.6 ก าชับการด า เนินการความผิดตามนโยบาย คสช .และรัฐบาล เกี่ ยวกับเรื่ อง  ผู้ มีอิทธิพล การค้ามนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนแข่งรถในทาง(เด็กแว๊น) ปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  และเงินกู้นอกระบบ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ และคบค้ากับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะเงินกู้นอกระบบ (แก็งค์หมวกกันน็อค) ซึ่ง
เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับประชาชนระดับรากหญ้า 



7.๑ ลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ โดยแสวงหาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม ในการปูองกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในชุมชน โรงเรียน และสถาน
ประกอบการต่างๆ และก าหนดมาตรการในการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมตามอ านาจ
หน้าที่ และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพ้ืนที่อย่างจริงจัง ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด 

7.๒ ด าเนินการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติด ในทุกระดับอย่างจริงจัง โดยเน้นการสกัดกั้น 
ที่จุดเสี่ยงและจุดผ่านตามแนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นปูองกันมิให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นใน รวมทั้ง 
การสืบสวนปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน   ด้านการข่าวใน
การเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดต่างประเทศกับกลุ่มผู้ค้าภายในประเทศ 

7.๓ เร่งรัดด าเนินมาตรการยึดทรัพย์ มาตรการสมคบ และการฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามกฎหมาย 
โดยรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อท าลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของ ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7.4 ควบคุม ดูแล ความประพฤติของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เข้าไปพัวพัน เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และให้สืบสวนจับกุมการด าเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด หากมีผู้ฝุาฝืนให้ด าเนินการตามกฎหมายและ
วินัยอย่างเด็ดขาด 

7. แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน 



8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

8.1 ขอก าชับให้ ผกก./หัวหน้าสถานี / หัวหน้างานสอบสวน ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลการบันทึกข้อมูลคดีอาญา คดีจราจร
ทางบก และข้อมูลหมายจับและถอนหมายจับ ในระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (Crimes) ตามหนังสือสั่งการ 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,ระบบค าขอต่างๆ, 
การปล่อยตัวชั่วคราว,บันทึกผลคดี,ข้อมูลท้องถิ่น และให้คงเหลือการบันทึกลงระบบ Polis คือ ก าลังพล,พัสดุ,บันทึกใบสั่ง
จราจร และในปัจจุบันได้มีการทดลองใช้งานระบบรายงานประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ Crimes ซึ่งจะใช้เต็มรูปแบบใน
อนาคต ขอเน้นย้ า หัวหน้าสถานี/หัวหน้างานทุกสายงาน และพงส.จะต้องมีชื่อและรหัสผ่านส าหรับเรียกข้อมูลในระบบ 
Crimes เพื่อน ามาวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมได้ 

8.2 เจ้าหน้าที่ต ารวจ ฝุายสืบสวน ฝุายปูองกันปราบปราม ฝุายจราจร จะต้องใช้งานแอฟพลิเคชั่น Crimes on mobile     
ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ สะดวกรวดเร็วส าหรับสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ 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 ยุทธวิธีต ารวจ ภาษาอังกฤษส าหรับต ารวจ คู่มือระบบ Crimes และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

  

 



8.3 ให้ความส าคัญการเก็บข้อมูลกล้อง CCTV ในระบบ Crimes โดยการลงระบบพิกัดแผนที่(Gis) สืบเนื่องจาก 
ส านักนายกรัฐมนตรี มีค าสั่งที่ 196/2559 ลง 9 ก.ย.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ  โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ,  ผบ.ตร. เป็น
คณะกรรมการ และ ผบช.สทส. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีมติเห็นชอบให้ ตร. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยน าศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ มาจัดตั้งเป็นศูนย์ควบคุม ทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด 
กรุงเทพฯ และ ระดับประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการออกแบบระบบเชื่อมโยง ร่างแผนการด าเนินงาน และเสนอขอ
งบประมาณในการด าเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการกล้องทั่วประเทศ 

8.4 โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและปูองกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ (อบถ.) สืบเนื่องจาก
งานจราจรเป็นงานที่ส าคัญ ไม่แพ้งานอาชญากรรมและมีผลกระทบต่อประเทศชาติ คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ของประเทศ
ไทยติดอันดับโลก และเสียชีวิตมากกว่าอาชญากรรม 3 - 4 เท่า ในส่วนของ ภ.3 มีบางจังหวัดติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล อยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ โครงการ อบถ. มีหลักการส าคัญในการท างานคือ ต ารวจจะท าวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุบนถนนโดยใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และน าผลการวิเคราะห์มาประชุมหารือก าหนดแนวทางในการ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันปูองกัน แก้ไข อบถ. เพื่อลดสถิติคนตาย คน
บาดเจ็บ และความเสียหายจากอุบัติเหตุ ลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายภาครัฐประกอบด้วย
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เช่นมหาดไทย (ผู้ว่าราชการ นายอ าเภอ) คมนาคม ศึกษาธิการ สาธารณสุข ท้องถิ่น รวมถึง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ให้พิจารณาทั้งระดับจังหวัด และ ระดับอ าเภอ ต าบล เพื่อแสวงหาความร่วมมือให้ได้มากที่สุด   ซึ่งใน
ปีนี้ ได้ประสานส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจะได้งบประมาณเพิ่มเติม  

 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 



9.1 หัวหน้าสถานีจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย  ไม่ต้องนั่งรอรับฟังปัญหา แต่ต้องลงพื้นที่เพื่อทราบปัญหา  
ต้องมีโครงการในการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ เป็นประจ าทุกสัปดาห์อย่างเป็นรูปธรรม หากมีการประชุม
ของชุมชน หมู่บ้าน ต าบล จะต้องมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปร่วมรับฟังการประชุมทุกครั้ง  และให้ผู้น าชุมชน
สามารถติดต่อทางโทรศัพท์มือถือหรือทางไลน์ ได้โดยตรงกับหัวหน้าสถานีและนายต ารวจที่รับผิดชอบพื้นที่   
ไม่ผ่านหลายขั้นตอน  เพื่อให้สามารถรีบสั่งการในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เร็วที่สุด 
ก าหนดมอบหมายเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานพื้นที่ชุมชน หรือหมู่บ้าน ต าบล รวมถึง
สถานศึกษา เพื่อตรวจตราพื้นที่ เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชน  โดยการควบคุมของ นายต ารวจสัญญาบัตร และให้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาใน
พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย แล้วท ารายงานให้หัวหน้า สภ. ทราบถึงสภาพปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

9.2 ใช้ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ 191 และศูนย์วิทยุของ สภ. รับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหา 
และมีการสรุปรายงานให้ ผบก./ผกก. ทราบทุกวัน และมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Line,Facebook,Website 
ในการประชาสัมพันธ์การท างานและรับฟังข้อมูลข่าวสารจากประชาชน รถยนต์สายตรวจทุกคันต้องมีสติ๊กเกอร์ 
เหตุด่วน เหตุร้าย โทรแจ้ง 191 และค าขวัญของต ารวจ 

๙.๓ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต ารวจท าความดี เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อภาพลักษณ์องค์กร
ต ารวจ 

 

9. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้าราชการต ารวจโดยเปิดช่องทางรับ
ฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูล และเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง  


