
“เราจะพร้อมใจกัน มอบความรัก สร้างความศรัทธา

และความผาสุกแก่ประชาชน”

พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน

พลตำ�รวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

นโยบายการบริหารราชการ

พลตำารวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ





พลตำ�รวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ

นโยบายการบริหารราชการ         ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ๑



นโยบายการบริหารราชการ
พลตำ�รวจเอก สมยศ  พุ่มพันธ์ุม่วง

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

 ๑. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษ�ไว้ซึ่งสถ�บัน
พระมห�กษัตริย์

 ๒. รักษ�คว�มมั่นคงของช�ติและแก้ไขปัญห� 
คว�มไม่สงบในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

 ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตประพฤติ 
มิชอบในทุกระดับ

 ๔. ป้องกันปร�บปร�มและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด

 ๕. พิทักษ์รับใช้ให้บริก�รประช�ชนในทุกมิติทั้ง 
ก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย คว�มปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและก�รอำ�นวยคว�มยตุธิรรม เพือ่ใหต้ำ�รวจ
เป็นที่พึ่งพ�ของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง

 ๖. อำ�นวยก�รจดัก�รจร�จรอย�่งเปน็ระบบ ทนัสมยั 
ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต

 ๗. บริห�รจัดก�รให้ตำ�รวจดำ�รงชีพได้อย่�งมีเกียรต ิ
มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประช�ชน

 ๘. เตรียมคว�มพร้อมสูงสุดเพื่อเข้�สู่ประช�คม
เศรษฐกิจอ�เซียน
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นโยบายการบริหารราชการ

พลตำ�รวจเอก สมยศ  พุ่มพันธ์ุม่วง
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน ์
“พิทักษ์ช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประช�ชน”

นโยบายการบริหารราชการ         ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ๓



๑.ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษ�ไว้ซึ่งสถ�บัน 

พระมห�กษัตริย์

 ๑.๑ รณรงค์ เทิดทูนและเสริมสร้างความสำานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณให้คนในชาติมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน 

พระมหากษัตริย์

 ๑.๒ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ดำาเนินการเกี่ยวกับการ 

กระทำาความผิดในการละเมิดสถาบันทุกด้าน และดำาเนินคดี 

โดยเด็ดขาด

 ๑.๓ พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด

 ๑.๔ กำาหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการนำาเสนอ 

ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสม และส่งผล 

กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ
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๒.รกัษ�คว�มมัน่คงของช�ตแิละแกไ้ขปญัห�คว�มไมส่งบ

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
 ๒.๑ เร่งรัด ติดตามจับกุมดำาเนินคดีผู้กระทำาความผิดต่อ 

สถาบัน ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่อง 

รวมทั้งการสืบสวนขยายผลกลุ่มเครือข่ายในคดีความผิดที่มีการใช้

อาวุธปืนสงคราม วัตถุระเบิดอย่างเฉียบขาดและจริงจัง

 ๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้องหรือต่อต้าน 

การบริหารงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

โดยผลักดันให้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อลด

ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

 ๒.๓ รณรงค์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับ 

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ และ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านทุกระดับ เพื่อสร้าง

พันธมิตรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

 ๒.๔ เร่งนำาสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำากระแสพระราชดำารัส “เข้�ใจ เข้�ถึง 

พัฒน�” เป็นหลักปฏิบัติ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในพื้นที่ ขยายกลุ่มพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้นำาศาสนา  

ผู้นำาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

 ๒.๕ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ให้กระทบต่อการดำารงชีวิตตามปกติของประชาชนน้อยที่สุด
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๓.ป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ

 ๓.๑ กำาหนดมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบในทุกหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 ๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมให้แก่ข้าราชการตำารวจทุกระดับดำาเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาจักต้อง

เป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

 ๓.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามเอาใจใส่มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยสังเกตการณ์ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำา

ผิด ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะดำาเนินการป้องกันตามควรแก่กรณี และต้องกวดขัน 

ควบคุม กำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไป 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็น

ผลดีต่อทางราชการ

 ๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยข้าราชการ

ตำารวจทั้งในระดับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ

และกองกำากับการ เพื่อให้ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามความประพฤติ

ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานตามลำาดับชั้น

 ๓.๕ ดำาเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่

ตำารวจที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่
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๔.ป้องกันปร�บปร�มและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด

 ๔.๑ ดำาเนินการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลำาเลียงยาเสพติด 

ในทุกระดับอย่างจริงจัง โดยเน้นการสกัดกั้นที่จุดเสี่ยงและจุดผ่านตาม 

แนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นป้องกันมิให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นใน 

รวมทั้งการสืบสวนปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ 

ตลอดจนยกระดับมาตรฐานด้านการข่าวในการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย 

ยาเสพติดต่างประเทศกับกลุ่มผู้ค้าภายในประเทศ

 ๔.๒ เร่งรัดดำาเนินมาตรการยึดทรัพย์ มาตรการสมคบ และการฟอกเงิน

กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมาย โดยรวดเร็วและเป็นธรรม  

เพื่อทำาลายสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ๔.๓ แสวงหาความรว่มมือกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการปอ้งกนัแกไ้ข

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ 

ต่างๆ และกำาหนดมาตรการในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง โดยการ

จัดระเบียบสังคมตามอำานาจหน้าที่ และเข้มงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่

อย่างจริงจังไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด

 ๔.๔ เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับยาเสพติด 

มาดำาเนินคดีตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

รายงานตัวเข้ารับการบำาบัดโดยสมัครใจเพื่อลดความต้องการยาเสพติด 

ในพื้นที่ลง พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

 ๔.๕ ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ตำารวจทุกระดับชั้น 

และป้องกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้

ความช่วยเหลือต่อขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็นผู้กระทำาผิดเสียเอง
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๕.พิทักษ์รับใช้ให้บริก�รประช�ชนในทุกมิติทั้ง 
ก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อย คว�มปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมเพื่อให้
ตำ�รวจเป็นที่พึ่งพ�ของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง

 ๕.๑ ระดมสรรพกำาลังให้สถานีตำารวจเพิ่มมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการบริการรับใช้ประชาชนให้ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ทำาให้ประชาชน

รู้สึกว่าตำารวจเป็นมิตร มีความพึงพอใจ รักและศรัทธาตำารวจ

 ๕.๒ ยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อย 

และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ

ความปลอดภัยชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน

ก�รปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ชญ�กรรมเฉพ�ะท�ง  

เช่น ก�รค้�มนุษย์ คดีคว�มผิดเกี่ยวกับทรัพย�กรธรรมช�ติ

อย่�งจริงจัง โดยการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบบอกตำาแหน่งพิกัด 

(GPS) กล้องติดรถยนต์สายตรวจ ฯลฯ

 ๕.๓ บังคับใช้กฎหมาย และการอำานวยความยุติธรรม 

ทางคดีอาญาด้วยความเสมอภาค เป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ  

พนักงานสอบสวนต้องทำาสำานวนโดยยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรม 

สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในกระบวนการสอบสวนดำาเนินคดีอาญา

โดยกำาหนดมาตรฐานการสอบสวน ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ
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 ๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อม

ในการระงับเหตุและเพิ่มความถี่การตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ทำาให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ทั้งนี้ต้องพัฒนาระบบศูนย์รับแจ้ง

เหตุ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รับแจ้งเหตุได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ

แจ้งต่อสายตรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบให้ไปถึงที่เกิดเหตุ 

อย่างรวดเร็วที่สุด สถานีตำารวจต้องปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักสาย

ตรวจหรือหน่วยบริการประชาชน(ป้อมตำารวจ) ให้มีคุณลักษณะ

ที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One 

Stop Service)

 ๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ  

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิด 

ทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ

ประชาชน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น

และชุมชน  โดยสถานีตำารวจต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นและ

สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
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๖.อำ�นวยก�รจัดก�รจร�จรอย่�งเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติ
หน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต

 ๖.๑ บริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุม 

ทุกโครงข่ายจราจร และบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  

ต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน 

 ๖.๒ ดำาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

 ๖.๓ ยกระดับมาตรฐานการจัดการจราจร โดยการนำาเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ  

หรือสัญญาณจราจรต่างๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบใบสั่ง 

จราจรออนไลน์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสำาหรับเจ้าหน้าที่ใน 

การปฏิบัติงาน 

 ๖.๔ ปลูกจิตสำานึกให้เจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตสุภาพและยิ้มแย้มแจ่มใส  แต่ยังคงบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ

 ๖.๕ ดำาเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก 

การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติ

ตามกฎจราจร เมื่อกระทำาผิดต้องยอมรับการดำาเนินคดีตามขั้นตอน

ของกฎหมาย ไม่เสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรเพื่อให้ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรละเว้นการดำาเนินคดี
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 ๗.บริห�รจัดก�รให้ตำ�รวจดำ�รงชีพได้อย่�งมีเกียรติ มีศักดิ์ศร ี
และเป็นที่รักของประช�ชน

 ๗.๑ ยกระดับสวัสดิการด้านความเป็นอยู่ของข้าราชการตำารวจ

ให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง ตลอดจนสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการ

ตำารวจและครอบครัวอย่างเพียงพอเหมาะสมตามแนวทาง “อยู่พอดี  

มีพอใช้ ใจเป็นสุข”

 ๗.๒ จัดหาอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจ ให้เพียงพอ

และเหมาะสมกับจำานวนกำาลังพลตามสัดส่วนความหนาแน่นของประชากร

และสภาพปัญหาอาชญากรรม

 ๗.๓ บริหารงานกำาลังพลทั้งการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน 

การปูนบำาเหน็จความชอบ ตลอดจนการลงโทษทางวินัย โดยยึดหลักคุณธรรม 

โปร่งใส สร้างหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับของข้าราชการตำารวจทุกระดับ

  ๗.๔ กำาหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในทุกหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมให้แก่ข้าราชการตำารวจดำาเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อลดภาระหนี้สิน 

และมีเงินออมไว้ใช้ในยามจำาเป็น

 ๗.๕ ส่งเสริมภาพลักษณ์ กระบวนงาน มาตรการในการ 

ดำาเนินงานบริการรับใช้ประชาชน และผลการปฏิบัติงานให้ประชาชน

ได้รับรู้ตามช่องทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศรัทธา 

ของประชาชนที่มีต่อองค์กรตำารวจ 
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๘.เตรียมคว�มพร้อมสูงสุดเพื่อเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน

 ๘.๑ เรง่รดั ตดิตาม การปฏบิตัขิองทกุหนว่ยงานภายในสำานกังาน

ตำารวจแห่งชาติ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ

ให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ๘.๒ พัฒนาหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ ของสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ ให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน มีขีดความสามารถรองรับการฝึก

อบรมตำารวจให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการตำารวจทุกระดับ มีความรู้ ทักษะ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร รวมทั้งภาษา 

ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ๘.๔ ปรับปรุงสถานีตำารวจที่รับผิดชอบเส้นทางหลวงแผ่นดิน 

ซึ่งเชื่อมโยงโครงข่ายประเทศอาเซียน (Asian Highway Route) ให้

มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชากรอาเซียน

 ๘.๕ เตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไข 

ปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อทำาความตกลงใน 

การปฏิบัติร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตำารวจรวมทั้งประชาชนของ 

ทุกประเทศสมาชิก
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“เราจะพร้อมใจกัน มอบความรัก สร้างความศรัทธา

และความผาสุกแก่ประชาชน”

พลตำ�รวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ


