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นโยบายการบริหารราชการ
ของ พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วิสัยทัศน์
“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล”
แนวทางการปฏิบัติงาน
ข้าราชการตารวจ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่ซึ่งจะต้องสัมผัสและใกล้ชิดกับประชาชน
โดยตรง มีผลทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษกับประชาชน หากข้าราชการตารวจดารงตนในความยุติธรรมสม
กับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนย่อมเกิดความรักความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติ งานของ
ตารวจ อันจะนามาซึ่งการให้ความร่วมมือ ยอมรับและมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจต่างๆของตารวจให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
การปฏิบัติงานของตารวจทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน จาเป็นต้องยึดถือ อุดมคติ
ของตารวจ ๙ ประการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
๑. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
๒. กรุณาปราณีต่อประชาชน
๓. อดทนต่อความเจ็บใจ
๔. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
๕. ไม่มักมากในลาภผล
๖. มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๗. ดารงตนในยุติธรรม
๘. กระทาการด้วยปัญญา
๙. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

-๒ นโยบายการบริหารราชการ
ภายใต้การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์
สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบ
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้กาหนดนโยบายการบริหาร
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้ถือเป็นนโยบายสาคัญและเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อน
ให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้
๑. การพิทักษ์ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
๓. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
๕. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
๖. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
๑. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑ ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสาคัญสูงสุด โดยให้ดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติ
การถวายความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๑.๒ รณรงค์ เ สริ ม สร้ า ง และปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๑.๓ พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเนื้ อหาไม่
เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสถาบัน และให้มีการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
๑.๔ กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการถวายความ
ปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๑.๕ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ตามโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ และตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างเต็มกาลังความสามารถ

-๓ ๒. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
๒.๑ พัฒนาระบบงานด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้าน
การข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด และนาข้อมูล ที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกาหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการต่างๆ
๒.๒ พั ฒ นาขี ด ความสามารถและสมรรถนะของชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ ให้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ร ะดั บ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
๒.๓ กาหนดมาตรการและขั้นตอน การบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นระบบ
และมีเอกภาพในการบังคับบัญชาโดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๒.๔ บังคับ ใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมตลอดถึงประกาศ คาสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๒.๕ พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า -ออก ราชอาณาจักรให้มีประสิ ทธิภ าพ เพื่อป้องกัน ภัย
คุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ
๒.๖ กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะใน
พื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเกิด
ความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๗ การแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชา ยแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ผู้นาท้องถิ่นและผู้นาศาสนา
ในพื้นที่
๒.๘ การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความพึง
พอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรติดขัด
ให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันในแต่ละพื้นที่
๓. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานให้กับข้าราชการตารวจ
ในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน
ความว่า....

-๔ “การจับผู้ร้ายนั้น ไม่ถือเป็นความชอบ เป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระทาการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น
แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตและทรัพย์สินของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้น
อยู่เย็นเป็นสุขพอควร”
๓.๑ มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์หลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรม ทั้งในมิติของ
อัตราการเกิดเหตุ และระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
น้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
๓.๒ การปฏิบัติงานของตารวจ ต้องทาให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัย และความยุติธรรมที่มี
มาตรฐาน โดยยึ ดประชาชนเป็นศูน ย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
๓.๓ การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุมรวมทั้งแหล่งอบายมุขต่างๆ ให้ดาเนินการตามนโยบายการ
จัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริ งจัง และให้มีการระดมกวาดล้าง
อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
๓.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบงาน ของงานสืบสวนสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์ และงาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ
๓.๕ จัดทาฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ เป็นต้นให้
เชื่อมโยงกันทั้งประเทศและให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่นๆ เป็นต้น
๓.๖ จั ดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาคนหาย/เด็กหายพลัดหลงและศพนิรนาม และมีการ
ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
๓.๗ ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญต่างๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การปราบปราม
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการลักลอบค้า
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย
๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
๔.๑ มุ่งเน้นการปราบปรามการจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มีการซักถาม
สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย ตามมาตรา ๑๐๐/
๒ แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒
๔.๒ ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สินทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงินกับ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางการเงินของเครือข่ายขบวนการลักลอบ
ผลิตและค้ายาเสพติด

-๕ ๔.๓ จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้มอบหมาย
ข้าราชการตารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุม กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
๔.๔ มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้ นที่แนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การลาเลียงยาเสพติดเข้าไปพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดและไม่ให้
มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
๔.๖ เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
๔.๗ ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
พัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
๕. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
๕.๑ ปรั บ รื้ อ ระบบงานของต ารวจทั้ ง ระบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
๕.๒ พั ฒ นาศั ก ยภาพของข้ า ราชการต ารวจให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ ภาษาอื่ น ๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่างๆ
ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
๕.๓ สร้ างเครื อ ข่า ยในทุ กภาคส่ ว น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
ทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติร วมถึง เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ และเทคโนโลยี ต่า งๆ เพื่อ สนั บสนุน การปฏิบั ติง าน
ของตารวจ
๕.๔ จั ด ระบบการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร และก าหนดช่ อ งทางในการประสานความร่ ว มมื อ
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
๕.๕ ผลักดันให้จัดส่งข้าราชการตารวจไปทาหน้าที่ผู้ประสานงานประจาสถานทูตต่างๆ ให้ครอบคลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศอื่นๆ
๕.๖ การให้บริการประชาชน ต้องเป็น ไปด้ว ยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

-๖ ๕.๗ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคมอาเซียน
ตามนโยบายของรัฐบาล
๖. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
พระราชดารัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีประดับยศนายตารวจชั้นนายพล
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙ ความว่า.......
“สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง
ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง”
๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้ มีความสุ ขในการปฏิบัติงานปรับสภาพแวดล้ อม ให้ เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ
ตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
๖.๒ ปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารต ารวจ เช่ น เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน โครงการอาหารกลางวั น
การรั กษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็นต้น เพื่อให้ ตารวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้อย่าง
มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
๖.๓ ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรมและเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ ทั้ ง ภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๖.๔ จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกต้องฟ้องร้องดาเนินคดีทั้งทาง
อาญา ทางแพ่ ง ทางปกครอง และทางวิ นั ย อั น เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจหน้ า ที่

