นโยบาย พลตํารวจเอกสมยศ พุมพันธุมวง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
วิสัยทัศน : พิทักษชาติ ศาสน กษัตริย เปนที่รักของประชาชน
๑. ปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๑ รณรงค เทิดทูนและเสริมสรางความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ใหคนในชาติมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๒ เฝาระวัง ตรวจสอบ ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําความผิดในการ
ละเมิดสถาบันทุกดาน และดําเนินคดีโดยเด็ดขาด
๑.๓ พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย ใหมี
มาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๔ กําหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อปองกันการนําเสนอขอมูลขาวสารผาน
ชองทางตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีลักษณะเนื้อหาไม
เหมาะสมและสงผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๕ สงเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒. รักษาความมั่นคงของชาติและแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
๒.๑ เรงรัด ติดตามจับกุมดําเนินคดีผูกระทําความผิดตอสถาบัน ความมั่นคง
แหงราชอาณาจักร ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการสืบสวนขยายผลกลุม
เครือขายในคดีความผิดที่มีการใชอาวุธปนสงคราม วัตถุระเบิดอยางเฉียบขาดและจริงจัง
๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานการณในภาวะวิกฤติ การรักษาความ
สงบเรียบรอย การชุมนุมเรียกรองหรือตอตานการบริหารงานของรัฐบาลและคณะรักษา

๒

ความสงบแหงชาติ โดยผลักดันใหมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อลด
ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
๒.๓ รณรงค เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทรวมกับศูนยปรองดอง
สมานฉันทเพื่อการปฏิรูป ใหเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ และสงเสริมความสัมพันธอันดีตอ
ประเทศเพื่อนบานทุกระดับ เพื่อสรางพันธมิตรในการปองกันและแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง
๒.๔ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โดยนอมนํากระแสพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติ โดยสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ขยายกลุมพันธมิตรอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหผูนํา
ศาสนา ผูนําทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการแกปญหา
๒.๕ ควบคุมสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตให
กระทบตอการดํารงชีวิตตามปกติของประชาชนนอยที่สุด
๓. ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๓.๑ กําหนดมาตรการแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในทุกหนวยงาน โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ที่โปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได
๓.๒ ปลูกฝงคานิยมใหแกขาราชการตํารวจทุกระดับดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยเฉพาะผูบังคับบัญชาจักตองเปนตนแบบในการ
ประพฤติปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
๓.๓ ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับติดตามเอาใจใส
มิใหผูใตบังคับบัญชา ทุจริต
ประพฤติมิชอบโดย สังเกตการณขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิด ซึ่งอยู ในวิสัยที่จะ
ดําเนินการปองกันตามควรแกกรณี และตองกวดขัน ควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติหนาที่
ของผูใตบังคับบัญชา ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพเปนผลดีตอทางราชการ

๓

๓.๔
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยขาราชการตํารวจทั้ง
ในระดับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กองบัญชาการ กองบังคับการและ
กองกํากับการ เพื่อใหทําหนาที่ในการตรวจสอบติดตาม
ความประพฤติของ
ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานตามลําดับชั้น
๓.๕ ดําเนินการทางวินัยและกฎหมายอยางเด็ดขาดกับเจาหนาที่ตํารวจที่
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
๔. ปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด
๔.๑ ดําเนินการปราบปรามจับกุมผูผลิต ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ
อยางจริงจัง โดยเนนการสกัดกั้นที่จุดเสี่ยงและจุดผานตามแนวชายแดน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสกัดกั้นปองกันมิใหเขาสูพื้นที่ชั้นใน รวมทั้งการสืบสวนปราบปราม
เครือขายผูคายาเสพติดทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานดานการขาว
ในการเชื่อมโยงขอมูลเครือขายยาเสพติดตางประเทศกับกลุมผูคาภายในประเทศ
๔.๒ เรงรัดดําเนินมาตรการยึดทรัพย มาตรการสมคบ และการฟอกเงินกับผูที่
เกี่ยวของกับยาเสพติดตามกฎหมาย โดยรวดเร็วและเปนธรรม เพื่อทําลายสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของผูผลิต ผูคาและผูที่เกี่ยวของ
๔.๓ แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันแกไขปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการตางๆ และ
กําหนดมาตรการในการปองกันกลุมเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมตาม
อํานาจหนาที่ และเขมงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่อยางจริงจังไมใหเปนแหลงมั่วสุมและ
แพรระบาดของยาเสพติด
๔.๔ เรงรัดสืบสวนติดตามจับกุมผูตองหาตามหมายจับยาเสพติดมาดําเนินคดี
ตามกฎหมาย และประชาสัมพันธใหผูเสพและผูติดยาเสพติดรายงานตัวเขารับการบําบัด
โดยสมัครใจเพื่อลดความตองการยาเสพติดในพื้นที่ลง พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลือ
อยางเปนระบบ

๔

๔.๕ ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจาหนาที่ตํารวจทุกระดับชั้นและปองกัน
ไมใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหความชวยเหลือตอขบวน
การคายาเสพติดหรือเปนผูกระทําผิดเสียเอง
๕. พิทักษรับใชใหบริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการอํานวยความยุติธรรมเพื่อใหตํารวจเปนที่
พึ่งพาของประชาชนไดอยางแทจริง
๕.๑ ระดมสรรพกําลังใหสถานีตํารวจเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
การบริการรับใชประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล ทําใหประชาชนรูสึกวาตํารวจเปนมิตร มีความพึงพอใจ รักและศรัทธา
ตํารวจ
๕.๒ ยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
ของประชาชน ตลอดจนการปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมเฉพาะทาง
เชน การโจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต การคามนุษย คดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจัง โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน กลองวงจรปด( CCTV) ระบบบอกตําแหนงพิกัด ( GPS) กลองติดรถยนต
สายตรวจ ฯลฯ
๕.๓ บังคับใชกฎหมาย และการอํานวยความยุติธรรมทางคดีอาญาดวยความ
เสมอภาค เปนกลางไมเลือกปฏิบัติ พนักงานสอบสวนตองทําสํานวนโดยยึดหลักนิติรัฐ
และนิติธรรม สรางความเชื่อมั่น ศรัทธาในกระบวนการสอบสวนดําเนินคดีอาญาโดย
กําหนดมาตรฐานการสอบสวน ใหเปนที่ยอมรับของประชาชนและหนวยงานตางๆ
๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจใหมีความพรอมในการระงับเหตุ
และเพิ่มความถี่การตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบทําใหประชาชนรูสึกปลอดภัย ทั้งนี้ตอง
พัฒนาระบบศูนยรับแจงเหตุ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รับแจงเหตุไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
และแจงตอสายตรวจซึ่งอยูในพื้นที่รับผิดชอบใหไปถึงที่เกิดเหตุอยางรวดเร็วที่สุด สถานี
ตํารวจตองปรับปรุงภูมิทัศนและที่พักสายตรวจหรือหนวยบริการประชาชน(ปอมตํารวจ)

๕

ใหมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว ( One Stop
Service)
๕.๕ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชน เครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน เขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของ
ประชาชน เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของแตละทองถิ่นและชุมชน โดยสถานี
ตํารวจตองพรอมรับฟงความคิดเห็นและสนองตอบตอความตองการของประชาชนใน
พื้นที่

๖. อํานวยการจัดการจราจรอยางเปนระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต
๖.๑ บริหารจัดการจราจรอยางเปนระบบ ใหครอบคลุมทุกโครงขายจราจร
และบังคับใชกฎหมายจราจรอยางเครงครัด ตอเนื่องและเทาเทียมกัน
๖.๒ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วางแผนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
การจราจรในพื้นที่อยางเปนระบบ
๖.๓ ยกระดับมาตรฐานการจัดการจราจร โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ประยุกตใช เชน กลองตรวจจับการฝาฝนสัญญาณไฟ หรือสัญญาณจราจรตางๆ รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบใบสั่งจราจรออนไลน เพื่อใหเกิดความคลองตัวสําหรับเจาหนาที่
ในการปฏิบัติงาน
๖.๔ ปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาที่ตํารวจจราจรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริตสุภาพและยิ้มแยมแจมใส แตยังคงบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดไมเรียกรับ
ผลประโยชนใด ๆ

๖

๖.๕ ประชาสัมพันธ รณรงคใหประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เมื่อกระทําผิด
ตองยอมรับการดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ไมเสนอสินบนใหกับเจาหนาที่ตํารวจ
จราจรเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจจราจรละเวนการดําเนินคดี
๗. บริหารจัดการใหตํารวจดํารงชีพไดอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเปนที่รักของ
ประชาชน
๗.๑ ยกระดับสวัสดิการดานความเปนอยูของขาราชการตํารวจใหอยูดีมีสุข
แบบพอเพียง ตลอดจนสรางที่พักอาศัยใหกับขาราชการตํารวจและครอบครัวอยาง
เพียงพอเหมาะสมตามแนวทาง “อยูพอดี มีพอใช ใจเปนสุข”
๗.๒ จัดหาอุปกรณ อาวุธยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ใหเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนกําลังพลตาม
สัดสวนความหนาแนนของประชากรและสภาพปญหาอาชญากรรม
๗.๓ บริหารงานกําลังพลทั้งการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน การปูน
บําเหน็จความชอบ ตลอดจนการลงโทษทางวินัย โดยยึดหลักคุณธรรม โปรงใส สราง
หลักเกณฑเปนที่ยอมรับของขาราชการตํารวจทุกระดับ
๗.๔ สงเสริม แนะนํา ฝกอบรมใหความรูทักษะทางดานวิชาชีพและการ
ดํารงชีวิตเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกขาราชการตํารวจกอนเกษียณอายุราชการ
๗.๕ สงเสริมภาพลักษณ กระบวนงาน มาตรการในการดําเนินงานบริการ
รับใชประชาชน และผลการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรูตามชองทางสื่อตาง ๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางศรัทธาของประชาชนที่มีตอองคกรตํารวจ
๘. เตรียมความพรอมสูงสุดเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๑ เรงรัด ติดตาม การปฏิบัติของทุกหนวยงานภายในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนหนวยงานที่มีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๗

๘.๒ พัฒนาหนวยฝกอบรมตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหมีความ
พรอม มีมาตรฐาน มีขีดความสามารถรองรับการฝกอบรมตํารวจใหมีความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๘.๓ สงเสริมใหขาราชการตํารวจทุกระดับ มีความรู ทักษะโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาของประเทศในกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๘.๔ ปรับปรุงสถานีตํารวจที่รับผิดชอบเสนทางหลวงแผนดินซึ่งเชื่อมโยง
โครงขายประเทศอาเซียน (Asian Highway Route) ใหมีความพรอมในการใหบริการแก
ประชากรอาเซียน
๘.๕ เตรียมความพรอมการบังคับใชกฎหมาย การแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ระหวางประเทศอาเซียน เพื่อทําความตกลงในการปฏิบัติรวมกันของเจาหนาที่ตํารวจ
รวมทั้งประชาชนของทุกประเทศสมาชิก

๘

นโยบาย พลตํารวจเอกสมยศ พุมพันธุมวง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑.ปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
๒.รักษาความมั่นคงของชาติและแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
๓.ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๔.ปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด
๕.พิทักษรับใชใหบริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการอํานวยความยุติธรรมเพื่อใหตํารวจเปนที่พึ่งพา
ของประชาชนไดอยางแทจริง
๖.อํานวยการจัดการจราจรอยางเปนระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต
๗.บริหารจัดการใหตํารวจดํารงชีพไดอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเปนที่รักของ
ประชาชน
๘.เตรียมความพรอมสูงสุดเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

