โครงการโรงพักเพื่อประชาชนระยะที่ 3 (พ.ศ.2554-2558)
ภารกิจที่ท้าท้ายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นภารกิจของสถานีตํารวจซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นหน่วยงานปฏิบัติการในด้านการบริการทั่วไป ด้านการอํานวยความยุติธรรม
ทางอาญา ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการปรับปรุงสถานที่ ทําการ
และสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารงานและปกครอง บังคับบัญชา โดยความสําเร็จ ความเชื่อมั่น ศรัทธาหรือความล้มเหลวในภารกิจของตํารวจ จะอยู่ที่ผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในระดับสถานีตํารวจ ซึ่งเป็นต้นธารแห่งความเป็นธรรมและการให้บริการเบื้องต้นที่จะต้องคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยส่วนรวม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมตํารวจ จึงได้จัดทํา “โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน”หรือ “โครงการโรงพักเพื่อประชาชน” ขึน้ เป็นครั้งแรก โดยมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและการบริหารของกรมตํารวจไปจนถึงสถานีตํารวจในลักษณะของการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทํา ร่วมประเมินผล
๒. ปรับบทบาท ค่านิยมและจิตสํานึกของข้าราชการตํารวจ จากการเป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ให้บริการและสามารถร่วมทํางานกับประชาชนได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกในการ
ใช้บริการจากสถานีตํารวจ
๓. ปรับปรุงให้กระบวนการต่าง ๆ ของงานตํารวจสิ้นสุดที่สถานีตํารวจและลดขั้นตอนการปฏิบัติลงให้น้อยที่สุดในการดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักการและจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติไว้ ๗ ด้าน คือ
๑. ด้านการบริการทั่วไป
๒. ด้านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา
๓. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
๕. ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
๖. ด้านการปรับปรุงสถานที่ทาํ การและสภาพแวดล้อม
๗. ด้านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว ผลการประเมินปรากฏว่า สถานีตํารวจส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการ มีเพียงร้อยละ ๗.๘ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรก แต่การคัดเลือกใน
รอบที่สองที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหลือเพียงร้อยละ ๔.๗ ของสถานีตํารวจทั้งหมด สรุปปัญหาได้ดังนี้
๑. หน่วยงานระดับกองบังคับการ/ตํารวจภูธรจังหวัด บางแห่งไม่ให้ความสําคัญต่อการดําเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการฯ อย่างจริงจัง
๒. คณะทํางานติดตามประเมินผลโครงการฯ ระดับกองบังคับการ/ตํารวจภูธรจังหวัด ยังขาดความรู้ความเข้าใจแนวความคิดของการดําเนินการตามโครงการฯ ที่ถูกต้อง จึงมุ่งพัฒนาแต่เพียง
บางด้านโดยให้ความสนใจด้านอื่น ๆ น้อยกว่าที่ควร
๓. ปัจจัยสําคัญที่มสี ่วนช่วยให้การดําเนินการตามโครงการฯ ดําเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดคือตัวหัวหน้าสถานีตํารวจ

๔. ความต่อเนื่องของการดําเนินการตามโครงการฯ เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้โครงการประสบผลสําเร็จ
๕. จากความคิดเห็นของคณะทํางานตรวจติดตามการดําเนินการตามโครงการฯ ในระดับต่าง ๆ เห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานการกําหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมยังไม่ชัดเจน รวมทั้งการให้คะแนนยังไม่
เป็นมาตรฐาน ทําให้คณะทํางานตรวจติดตามประเมินผล ในระดับต่าง ๆ อาจมีความเห็นในการให้คะแนนแตกต่างกันได้
ต่อมา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อจัดทําโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) เป็นโครงการที่
อัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารหน่วยงานโดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้
หน่วยงานรอดพ้นจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในการนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น จึงได้มี
การปรับปรุง แก้ไขโดยกําหนดกิจกรรมหลักแนวทางการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้านจากเดิมระยะที่ ๑ จํานวน ๗ ด้าน ลดเหลือจํานวน ๔
ด้าน สรุปได้ดังนี้
๑. ด้านการบริการทั่วไป
๒. ด้านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา
๓. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯในระยะที่ ๒ ปรากฏว่า สถานีตํารวจส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี แต่ยังขาดความเข้าใจในการดําเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มุ่งเน้นการพัฒนา
ทางด้านกายภาพมากกว่าความพึงพอใจของประชาชน ให้ความสนใจด้านการพัฒนาสถานที่ทําการ แต่ขาดความสนใจพัฒนาด้านการให้บริการ ด้านการจัดสายตรวจ ด้านการจราจร ด้านอํานวยความ
ยุติธรรมทางอาญาและอื่น ๆ จึงทําให้ผลการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งประชาชนยังไม่มีความพึงพอใจ ขาดความเชื่อมั่น ศรัทธา ประกอบกับคณะทํางานตรวจติดตามการ
ดําเนินการตามโครงการฯในระดับต่าง ๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ แนวความคิดในการดําเนินการอย่างถูกต้อง มาตรฐานการปฏิบัติยังไม่ชัดเจน จึงทําให้คณะทํางานตรวจติดตามประเมินผลในระดับ
ต่าง ๆ มีความเห็นการให้คะแนนแตกต่างกัน
ต่อมาสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นใน สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการดังกล่าว จึงอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และยังมอบหมายให้สํานักงานจเรตํารวจ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ
เนื่องจากมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกฎหมายต่าง ๆ อาทิ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ร.ฎ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ประกอบกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ มอบหมายให้สาํ นักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ มีอํานาจหน้าที่ ในการวางแผน ควบคุม ให้คําแนะนําและเสนอการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ยุทธศาสตร์ตํารวจและหน่วยงานในสังกัด จึงให้มีการปรับปรุงโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) อันจะนําไปสู่ความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการตํารวจให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

รัฐบาลปัจจุบัน เน้นในการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่ข้าราชการทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนสนับสนุนและพัฒนาตํารวจให้มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและเป็นตํารวจมืออาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งดําเนินการให้มีการกระจายอํานาจของตํารวจทั้งในส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจ
หลักและกระจายอํานาจการบริหารไปยังส่วนภูมิภาค
โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ ตามนโยบายเร่งด่วน ๖ เดือนแรก ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑. นโยบายของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้ประกาศนโยบายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ออกเป็น ๔ ระยะ คือ
๑. นโยบายเฉพาะหน้าที่ต้องการให้เกิดผลทันทีและต่อเนื่อง
๒. นโยบายเร่งด่วน (ระยะ ๖ เดือน)
๓. นโยบายสําคัญภายในระยะ ๑ ปี และ
๔. นโยบายภายในระยะ ๓ ปี ซึ่งจากสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา คดีอาญาที่เกิดขึ้นมักจะมีความรุนแรงซับซ้อน สร้างความสูญเสียสูง และปัญหาอาชญากรรมเฉพาะเรื่อง เช่น ปัญหา
การล่วงละเมิดสถาบัน ความขัดแย้งทางการเมือง การกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง การปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของข้าราชการตํารวจบางราย ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่น ศรัทธา ในการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดังนั้น การดําเนินการตามโครงการพัฒนา สถานีตํารวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ ให้เกิดผลสําเร็จเป็น
รูปธรรมนั้น จึงได้กําหนดไว้ในนโยบายเร่งด่วน ดังนี้
นโยบายเร่งด่วน (ระยะ ๖ เดือน) “ปัดกวาดบ้าน ร่วมใจพัฒนา”
โดยเร่งรัดดําเนินการภายในระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ
๑.๑ ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ
ให้เป็นทีพ่ ึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง สถานีตํารวจถือเป็น “จุดแตกหัก” ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มภี ารกิจ บทบาทหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนโดยตรง ทั้งนี้จะ
เน้นที่การปรับปรุงข้าราชการตํารวจ และระบบการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประชาชนผู้รับบริการเป็นหลักให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติตาม
“โครงการพัฒนา สถานีตํารวจเพื่อประชาชน” ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีกิจกรรมดําเนินการทั้งตัวข้าราชการตํารวจและระบบการให้บริการ ดังนี้ “กิรยิ าวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจ
ช่วยเหลือ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ขยายบริการทํางานว่องไวใส่ใจประชาชน”
๑.๑.๑ กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ข้าราชการตํารวจของสถานีตํารวจทุกนาย ต้องแสดงกิริยาวาจา ท่าทางที่สุภาพ และมีบคุ ลิกภาพที่เป็นมิตร แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ มีจิตใจทีพ่ ร้อมในการให้บริการ
ประชาชน ทั้งในและนอกสถานีตํารวจ
๑.๑.๒ พร้อมใจช่วยเหลือ
เมื่อประชาชนมาแจ้งความร้องทุกข์ มาพบหรือร้องขอความช่วยเหลือ หรือข้าราชการตํารวจผู้ใดก็ตามที่ประสบเหตุจะต้องแก้ไขปัญหา อํานวยความสะดวก หรือประสานการ
ปฏิบัติในเบื้องต้นให้แก่ ประชาชนทุกกรณีด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่คํานึงถึงว่าข้าราชการตํารวจผู้ได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจะปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งงานใดจนกว่า
จะมีผู้รับผิดชอบโดยตรงรับเรื่องไปดําเนินการ ข้าราชการตํารวจผู้นั้นจึงหมดภาระหน้าที่ดังกล่าว

๑.๑.๓ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย
ข้าราชการตํารวจต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยการเคารพกฎ กติกา ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ใดๆ เกินกว่าสิทธิทั่วไป
๑.๑.๔ ขยายบริการ
กําหนดเป้าหมายและระยะเวลาการตรวจเยี่ยมประชาชน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาของประชาชน
ชุมชน ตลอดจนจัดทําฐานข้อมูลท้องถิ่น โดยเน้นผู้เสียหายหรือผู้เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ทั้งนี้ ให้บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ของสถานีตํารวจและ กต.ตร.สภ./สน.ในการลง
พื้นที่และแก้ไขปัญหา
๑.๑.๕ ทํางานว่องไวใส่ใจประชาชน
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการบนสถานีตํารวจ โดยนํารูปแบบจากสถานีตํารวจที่ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี (Best Practices) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอน
การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการตามลําดับ (ระบบคิว) และการให้บริการด้วยความรวดเร็ว
๑.๒ สร้างความสามัคคีกลมเกลียวของข้าราชการตํารวจทุกระดับชั้น
การแก้ไขใดๆไม่สามารถแก้ปัญหาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทํางานของทุกฝ่าย ข้าราชการตํารวจทุกระดับชั้น
ถือเป็นกลไกหนึ่งในการแก้ปัญหาสังคม จําเป็นที่จะต้องมีความสามัคคี พูดคุยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนคติ วิธีการทํางาน ทั้งยังต้องมีการฝึกอบรมและทํากิจกรรมสาธารณะร่วมกันเพื่อเรียนรู้
วิธีการทํางานร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งมีกิจกรรมดําเนินการ ดังนี้ “เปิดอกคุย เสริมการฝึก สํานึกส่วนรวม”
๑.๒.๑ เปิดอกคุย
กําหนดให้มี “สภากาแฟ” เป็นเวทีในการพบปะหารือ พูดคุยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ หรือเชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาํ งานเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์แก่สังคมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยกําหนดให้มีขึ้นทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับ
การ และสถานีตํารวจ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
๑.๒.๒ เสริมการฝึก
ยึดถือระเบียบปฏิบัติ “การฝึกประจําสัปดาห์” แก่ข้าราชการตํารวจทุกนาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ มีการกําชับ กํากับดูแล อบรมให้
ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผูใ้ ต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ผูบ้ ังคับบัญชาของหน่วยงานต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าอบรมและควบคุมการฝึกแต่ละครั้งอย่างจริงจัง
สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติได้
๑.๒.๓ สํานึกส่วนรวม
จัดกิจกรรรม “จิตอาสา” ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการตํารวจและประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
ราชการและกลุ่มองค์กรในพืน้ ที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน

การพัฒนาดานการบริการทั่วไป ( รอยละ ๑๐๐ )
๑. การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) และการรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ (effective) ( รอยละ ๓๕ )
๑.๑ กิจกรรมที่เปนการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) ( รอยละ ๑๕)

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

• กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธเกี่ยวกับภารกิจ และการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสถานีตํารวจ
๑.๑ ประชาสัมพันธขั้นตอนการติดตองานและพันธะสัญญาใหประชาชนทราบ

๑.๑.๑ จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธและสื่ออื่น ๆ เชน เว็บไซต ตัววิ่ง เสียง
เสียงตามสาย แผนพับ คูมือประชาชนและอื่นๆใหคําแนะนําประชาชน
ทราบขั้นตอนการติดตองานของสถานีตํารวจใหเขาใจเปนอยางดี
๑.๑.๒ ติดประกาศพันธะสัญญา "บริการดุจญาติ พิทักษราษฎรดุจครอบครัว"
ไวบริเวณทางเขาสถานีตํารวจ

๑.๒ เผยแพรขาวสารใหประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ

๑.๒.๑ มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่เผยแพรขาวสาร หรือชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ
(ชมส.) เพื่อทํางานเชิงรุกไวอยางชัดเจน
๑.๒.๒ จัดทําขอมูลในงานดานการประชาสัมพันธ (เชิงรุก) ในการทํางานของ
หนวยงานไวอยางครอบคลุม เชน นโยบายของ ตร. โดยมีเจาหนาที่
ออกไปเปนวิทยากรใหความรูทางสถานีวิทยุในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ
ทุก ๆ เดือน

กิจกรรมการพัฒนา
•กิจกรรมที่ ๒ จัดทําปายแสดงที่ตั้งและเขตของสถานีตํารวจ
๒.๑ ติดปายแสดงเสนทางไปสถานีตํารวจในจุด ที่เหมาะสมโดยใหเพิ่มขอความ
เปนภาษาอังกฤษวา “Police Station” ใตชื่อสถานีตํารวจไวดวย

การดําเนินการ
๒.๑.๑ มีการจัดทําแผนที่แสดงจุดติดตั้งปาย และเขตพื้นที่ของสถานีไวบอก
ระยะทางเปนภาษาไทย - อังกฤษ ไวตามถนนสายหลัก

• กิจกรรมที่ ๓ รวมการบริการประชาชน ณ จุดเดียวกัน พรอมจัดเจาหนาที่ไวบริการประชาชนอยางเพียงพอ
๓.๑ มีการรวมงานที่ประชาชนตองมาใชบริเวณเดียวกัน (One stop Service)

๓.๑.๑ มีการออกคําสั่ง กําหนดงานที่ใหมาอยูในจุดใหบริการประชาชน ณ จุด
เดียวกัน (One stop Service) เชนงานแจงเอกสารหาย แจงความรองทุกข
เปรียบเทียบปรับ ขออนุญาตตางๆ พิมพมือตรวจสอบประวัติ ขอประกัน
ถอนหลักทรัพยประกันตัว

กิจกรรมการพัฒนา
๓.๒ จัดเจาหนาที่ไวบริการประชาชนอยางเพียงพอและบริการดุจญาติ

การดําเนินการ
๓.๒.๑ มีนายตํารวจสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน ตามความเหมาะสมเพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติงานในเวลาราชการ
๓.๒.๒ เจาหนาที่ที่คอยใหบริการแกผูมาติดตอจะตองบริการดุจญาติ
๓.๒.๓ ภาพรวมของการบริหารทั่วไป
-มีสถานที่ใหประชาชนที่มาติดตอนั่งพัก
- สถานที่ติดปายบอกชัดเจน
- มีน้ําดื่มบริการ
- มีหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพ วางใหประชาชนอานระหวางรอ

•กิจกรรมที่ ๔ ดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณพื้นที่ใชสอยของสถานีตํารวจ
๔.๑ จัดที่จอดรถสําหรับประชาชน ใหเปนระบบ/ระเบียบเรียบรอย เขามาแลวตองประทับใจตั้งแตแรกพบเห็น

๔.๑.๑ มีปายระบุไวในทุกจุด แยกประเภทรถยนต,รถจักรยานยนต พรอมกับ
จัดทําปายบังคับไวอยางชัดเจนเปนระบบ ระเบียบเรียบรอย เห็นแลว
ประทับใจ

กิจกรรมการพัฒนา
๔.๒ ดูแลรักษาความสะอาดและตกแตงสถานที่ภายนอกบริเวณรอบๆ สถานีตํารวจและบริเวณบานพักราชการ
ใหดูสดชื่นสวยงาม ดูสะอาดตา เปนระเบียบเรียบรอย

การดําเนินการ
๔.๒.๑ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ดูแลในเรื่องความสะอาดไว
อยางชัดเจน มีการวางแผนการทําความสะอาด ตกแตงสถานที่ตาง ๆ
ใหดูเปนระเบียบเรียบรอย

๔.๓ รักษาความสะอาดและจัดระเบียบสํานักงาน ภายในสถานีตํารวจใหเปนระเบียบ เรียบรอย ดูนาประทับใจ

๔.๓.๑ มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบไวในกิจกรรม ๕ ส.ไวอยางชัดเจน
๔.๓.๒ มีปายระบุแสดงที่ตั้งของทุกงาน เชน ประชาสัมพันธ รับแจงเอกสาร

๑.๒ การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ (effective) ( รอยละ ๒๐ )
กิจกรรมการพัฒนา
• กิจกรรมที่ ๕ การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการของสถานีตํารวจ ถือเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่เนนการบริการดุจ
ญาติ และทํางานวองไวใสใจประชาชนในกระบวนการใหบริการตาง ๆ เชน
๕.๑ การแจงความคนหายของสถานีตํารวจ
๕.๒ ขอใบแจงการตายเพื่อนําไปทําใบมรณะบัตรของสถานีตํารวจ

การดําเนินการ
๕.๑.๑ ติดประกาศพันธะสัญญา เชน ขั้นตอน แผนภูมิ/แผนภาพ
การใหบริการตาง ๆ ไวอยางชัดเจน

๕.๓ การคืนรถกรณียึดไวเพื่อตรวจสอบหลักฐานของสถานีตํารวจ
๕.๔ การขอสําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตํารวจ
๕.๕ การคืนรถในคดีจราจรของสถานีตํารวจ
๕.๖ การขอถอนคํารองทุกขของสถานีตํารวจ
๕.๗ การขอประกันตัวผูตองหาของสถานีตํารวจ

๒. กิจกรรมที่เปนการบริการดวยความเต็มใจและใสใจ ( Service Mind) (รอยละ ๑๕ )
กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

• กิจกรรมที่ ๖ ฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจใหมีจิตใจในการใหบริการ (Service Mind)
๖.๑ ฝกอบรมใหเจาหนาที่ตํารวจของ สน./สภ.ในทุกระดับใหมีจิตใจในการให

๑. สํารวจจํานวนครั้ง การฝกอบรมบุคคลตามคูมือการปฏิบัติโรงพักเพื่อ

บริการ(Service Mind) โดยยึดหลัก “บริการดุจญาติ พิทักษราษฎร

ประชาชน ระยะที่ ๓ ตามนโยบาย เรงดวน ๖ เดือนแรก ของ ตร.และมี

ดุจครอบครัว” ตามคูมือการปฏิบัติโรงพักเพื่อประชาชน ระยะที่ ๓

หลักสูตรการบริการดวยใจ( Service Mind) อยางนอย ๒ ครั้ง ใน ๑ เดือน

ตามนโยบาย เรงดวน ๖ เดือนแรก ของ ตร.

๒. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนในดานตาง ๆ อยางนอย ๑ ครั้ง/เดือน

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ
๓. รายงานการประชุมสถานีตํารวจประจําเดือนที่มีหัวขอเนื้อหาเกี่ยวกับการ
บริการที่ดีตอประชาชนตามคูมือการปฏิบัติของ ตร.
๔. การติดโปสเตอรเอกสารประชาสัมพันธ รณรงค เพื่อการบริการที่ดี แกประชาชน
๕. การมอบรางวัลแกขาราชการตํารวจที่ใหบริการประชาชนดีเดน ในแตละ
ดานบริการเปนประจําทุกเดือน/ครั้ง

•กิจกรรมที่ ๗ การใหบริการดวยความเต็มใจ และบริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว
๗.๑. การปรับปรุงกระบวนทัศน พฤติกรรมและทัศนคติ (หมายถึง วิธีคิด วิธีการ ทํางานและทัศนคติ) การ
ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ตามคูมือการปฏิบัติโรงพักเพื่อประชาชน ระยะที่ ๓ ตามนโยบาย เรงดวน ๖ เดือนแรก
ของ ตร.

๗.๑.๑ มีการเผยแพรใหประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงการดําเนินการบริการ
ดุจญาติพิทักษราษฎรดุจครอบครัว โดยติดประกาศประชาสัมพันธ
บริเวณหนาสถานีตํารวจ และแหลงชุมชนตาง ๆ
๗.๑.๒ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูมาใชบริการ โดยใชแบบฟอรม
ของ ตร.
๗.๑.๓ มีการทบทวนโครงการทุกครั้งที่มีการประชุมประจําเดือน และทุก
ครั้งที่มีการประชุมหัวหนแผนกงานตาง ๆ

๓. กิจกรรมที่เปนการมุง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ( Result Base Management) ( ๕๐ คะแนน)
กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

• กิจกรรมที่ ๘ สํารวจความคิดเห็นและความเดือดรอนของประชาชนผูมาใชบริการ (รอยละ ๑๐ )
๘.๑ สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นและความ เดือดรอนของประชาชนผูมาใช
บริการของสถานี เพื่อไปใชเปนขอมูลในการวางแผนและปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และคุณภาพการใหบริการที่ดีแกประชาชน

๘.๑.๑ มีการติดตั้งตูรับความคิดเห็นและจัดเตรียมแบบสํารวจความคิดเห็นไว
สําหรับเก็บขอมูลจากประชาชน
๘.๑.๒ เจาหนาที่รวบรวมแบบสํารวจความคิดเห็น ที่ไดมาจากประชาชน ทั้ง
ในและนอกสถานีผูมาใชบริการในทุก ๆ เดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง นํามา
สรุปผล เพื่อหาสาเหตุความไมพึงพอใจ ตลอดจนสภาพปญหาและแนว
๘.๑.๓ หัวหนาสถาน ีพิจารณาสั่งการตามขอเสนอของเจาหนาที่ พรอมกับลง
นามสั่งการเพื่อนําเขาแจงใหที่ประชุม กต.ตร.ของสถานี ทราบ
๘.๑.๔ นําเขาในวาระการประชุม กต.ตร.ฯ โดยจัดทําบันทึกการประชุมฯ ไว
เปนหลักฐาน

๘.๒ จัดเก็บรวบรวมขอมูลผูรับบริการไว อยางเปนระบบ

๘.๒.๑ เจาหนาที่ไดรวบรวมขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนดโดยแยกตาม
ประเภทการบริการ เก็บเปนรายวันและรวบรวมเปนรายเดือน พรอมสรุป
เปนสถิติไวทุกเดือนเสนอใหหัวหนาสถานีพิจารณาสั่งการ

กิจกรรมการพัฒนา
•กิจกรรมที่ ๙ เปาหมายแสดงผลผลิต (out put) เปนการวัดผลสําเร็จของการดําเนินการ
ในบริการวัดเชิงปริมาณ
- วัดรอยละความสําเร็จของการพัฒนาดานการบริการสถานีตํารวจ (หนวยงานระดับ Front Office) ที่มีการ
การปฏิบัติงานและมีคุณภาพการใหบริการในระดับมาตรฐาน คะแนนรวมไมต่ํากวารอยละที่ ตร.กําหนด

การดําเนินการ

๑. นําเครื่องมือวัดที่เที่ยงธรรมชัดเจนอาจจะเปนแบบสอบถามความพึงพอใจที่
ตร. กําหนด หรือการสัมภาษณผูใชบริการ และตรวจสอบสถานที่จริง
๒. ตรวจประเมินโดย บก. หรือ บช. หรือนอกหนวยงาน เพื่อวัดรอยละ
ความสําเร็จในการใหบริการตาม ตร. กําหนด

•กิจกรรมที่ ๑๐ เปาหมายแสดงผลลัพธ (out come) เปนการวัดผลลัพธหรือความพึงพอใจของการให
บริการประชาชน วัดในเชิงคุณภาพ
- วัดระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงานระดับ Front office
ของสถานีตํารวจ คะแนนความพึงพอใจตองไมต่ํากวาที่ ตร. กําหนด

๑. นําเครื่องมือวัดที่เที่ยงธรรมชัดเจน อาจจะเปนแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ ตร. หรือการสัมภาษณ ผูใชบริการ และตรวจสอบ สถานที่จริง
๒. ตรวจประเมินโดย บก. หรือ บช. หรือนอกหนวยงาน เพื่อวัดความพึงพอใจ
ของผูใชบริการในดานนี้ ตามแบบประเมินของ ตร. กําหนด

ดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ( รอยละ ๑๐๐ )
๑. การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) และการลดขั้นตอนระยะเวลาในการใหบริการงาน อํานวยความยุติธรรม (effective) ( รอยละ ๓๕ )
๑.๑ กิจกรรมที่เปนการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) ( รอยละ๑๕ )
กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๑ จัดพนักงานสอบสวนใหเพียงพอเหมาะสมและพรอมใหบริการ
๑.๑ จัดพนักงานสอบสวนใหเพียงพอในการรับแจงความในคดีอาญา-จราจร

๑.๑.๑ มีคําสั่งจัดเวรสืบสวนเขาเวรรวมปฏิบัติงาน พงส. ตลอดเวลา

และตองมีเจาหนาที่สืบสวน รวมปฏิบัติงานกับพนักงานสอบสวน เพื่อให

๑.๑.๒ มีคําสั่งจัดเวรพนักงานสอบสวน สบ.๒ และ สบ.๓ รับคดีดวย

ผูเสียหาย หรือผูมาแจงความจะไดไมตองใหปากคําซํ้าหลายครั้ง

๑.๑.๓ มีพนักงานสอบสวนไมเพียงพอ จึงตองมีแนวทางแกปญหาหรือมีหลักฐานการ
ขอพนักงานสอบสวนเพิ่ม

•กิจกรรมที่ ๒ การจัดหองชี้ตัวผูตองหาใหเปนสัดสวน
๒.๑ จัดสถานที่ชี้ตัวผูตองหาตามแนวทางหนังสือกรมตํารวจ ที่ มท ๐๖๐๖.๖/๕๒๗
ลงวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๔๑ เรื่อง การปฏิบัติในการชี้ตัวผูตองหา

๒.๑.๑ จัดทําหองชี้ตัวผูตองหาเปนสัดสวนชัดเจน หรือเหมาะสมกับสภาพของสถานีตํารวจ
๒.๑.๒ มีความเหมาะสม สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีหมายเลขชี้ตัว,
กระจกสามารถมองเห็นเพียงดานเดียว

กิจกรรมการพัฒนา
•กิจกรรมที่ ๓ นําวิทยาการตํารวจและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการสืบสวนสอบสวน
๓.๑ รวบรวมระเบียบ คําสั่ง คูมือและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวน
ไวอยางเปนระบบและนําวิทยาการตํารวจและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การสืบสวนสอบสวน

•กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนใหเปนไปตามกฎและระเบียบ
ของทางราชการ
๔.๑ ตรวจสอบเรงรัดสํานวนคางของ พงส. อยางสมํ่าเสมอตามคําสั่ง ตร.๙๖๐/๒๕๓๗
ลง ๑๐ ส.ค.๒๕๓๗ ยกเวนสํานวนฟนฟูผูเสพยาเสพติด

การดําเนินการ
๓.๑.๑ จัดทําแฟมแยกไวเปนรายป
๓.๑.๒ มีสารบัญแฟมไวชัดเจน
๓.๑.๓ มีเอกสารครบถวน เปนปจจุบัน
๓.๑.๔ มีการนําวิทยาการตํารวจและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ สืบสวนสอบสวน
ตามความเหมาะสม เชน ระบบปฏิบัติการ Polis และใหนําหลักเกณฑการประเมินตาม
ตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร. เชน ระดับความสําเร็จการขอใชบริการ
นิติวิทยาศาสตรในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

๔.๑.๑ พนักงานสอบสวนทุกนายเสนอ รอง ผกก.สส. ตรวจสํานวนภายใน ๔๘ ชั่วโมง และ
ทุก ๑๕ วันโดยอนุโลมผกก. ทุก ๓๐ วัน
๔.๑.๒ เมื่อครบกําหนดแตการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้นไดดําเนินการ ตามคําสั่ง ตร. ๙๖๐/๒๕๓๗
ลง ๑๐ ส.ค.๒๕๓๗ ขอ ๑

กิจกรรมการพัฒนา
๔.๒ ตรวจรูปแบบการทําสํานวนการสอบสวนตาม แนวทางที่ ตร. กําหนด

การดําเนินการ
๔.๒.๑ ไดดําเนินการตามคําสั่ง ตร. ที่ ๗๕๓/๒๕๔๑ เพิ่มเติมตามหนังสือ กองคดี
ที่ ๐๐๐๔.๖/๑๐๙๔๐ ลง ๓ ก.ย. ๒๕๔๕ และคําสั่ง ตร.ท ี่๔๗๒/๒๕๕๐ ลง ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๐
เรื่องการทําสํานวนการสอบสวน
๔.๒.๒ ไดดําเนินการปฏิบัติตามหนังสือ กองคดี ตร. ท ี่๐๐๐๔.๖/๑๘๕๒ ลง ๙ มีค.๒๕๔๘
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แกไข เพิ่มเติม ป.วิอาญา (ฉบับที่๒๒) ลง ๑๐ มี.ค.๔๘
และหนังสือ ตร. ท ี่๐๐๓๑.๒๑๒/๐๙๐๙๘ ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๑ เรื่อง กําชับแนวทางการ
ปฏิบัติในการรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ การบันทึกคดี (ออกหมายเลขคดี และการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวน)

๔.๓ หัวหนาสถานีตํารวจ หรือผูรับผิดชอบตองควบคุมตรวจสอบและลงลายมือชื่อ

๔.๓.๑ ปด ปจว. เกี่ยวกับคดี ถูกตองตามระเบียบ

ในสมุดรายงานประจําวันใหถูกตองครบถวน ตลอดจนการอบรม/กําชับการให

๔.๓.๒ ลงชื่อครบครบถวนถูกตอง

บริการที่ดีดุจญาติ แกพนักงานสอบสวนในรายงานประจําวันดวย

๔.๓.๓ มีการอบรมชี้แจง พนักงานสอบสวน เกี่ยวกับการใหบริการที่ดีดุจญาติ และ

๔.๔ จัดเก็บสมุดรายงานประจําวันไวอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบไดงาย

การใหความเสมอภาค เปนธรรมในการปฏิบัติงาน
๔.๔.๑ จัดทํา ว/ด/ป/และเลขลําดับท ี่ปจว.
๔.๔.๒ รวบรวมไวเปนสัดสวน คนหางาย
๔.๔.๓ มีสมุดคุมการยืม

๑.๒ การลดขัน้ ตอนระยะเวลาในการใหบริการงานอํานวยความยุติธรรม (effective) (รอยละ๒๐ )
กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

• กิจกรรมที่ ๖ มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการงานสอบสวน
๖.๑ กวดขันพนักงานสอบสวนในการใหบริการใหคืนหลักทรัพยประกันตัว
ผูตองหาเมื่อครบกําหนดและตรวจสอบผลการดําเนินการเมื่อมีการผิดสัญญา

๖.๑.๑ มีสมุดสถิติประกัน มีการลงบันทึกครบถวนทุกชองโดยเฉพาะผูที่ใชตําแหนงหนาที่ประกัน
และมีการลงขอประจําวันคืน หรือถอนประกันในชองหมายเหตุไวแลว

ประกันตองเนนพันธสัญญา ๓ ขอ คือ
๑. บริการดุจญาติ พิทักษราษฎรดุจครอบครัว
๒. กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พรอมใจชวยเหลือ ไมอยูเหนือกฎหมาย
ขยายบริการทํางานวองไว ใสใจประชาชน
๓. มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตาม ตร. กําหนด
๖.๒ กวดขันการคืนหรือจําหนายของกลาง และเนนพันธสัญญา ๓ ขอคือ
๑. บริการดุจญาติ พิทักษราษฎรดุจครอบครัว

๖.๒.๑ มีสมุดคุมของกลาง กับของกลางมีการลงบันทึกครบถวน

๒. กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พรอมใจชวยเหลือ ไมอยูเหนือกฎหมาย

๖.๒.๒ การจําหนายและการคืนมีการลงชื่อผูสั่งจําหนายคืนตาม ระเบียบฯ

ขยายบริการทํางานวองไว ใสใจประชาชน

๖.๒.๓ ดําเนินการตามขั้นตอนระยะเวลาตามที่ ตร. กําหนด

๖.๓ กวดขันการคืนรถในคดีอุบัติเหตุ และเนนพันธสัญญา ๓ ขอคือ
๑. บริการดุจญาติ พิทักษราษฎรดุจครอบครัว

๖.๓.๑ มีสมุดคุมของกลางกับรถของกลางมีการบันทึกครบถวน (รอยละ ๑)

๒. กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พรอมใจชวยเหลือ ไมอยูเหนือกฎหมาย

๖.๓.๒ มีหลักฐานการยึด ( เชน ประจําวัน,บันทึกการตรวจยึด )

ขยายบริการทํางานวองไว ใสใจประชาชน

๖.๓.๓ การจําหนายและการคืน และผลคดี ตามระเบียบกําหนด

กิจกรรมการพัฒนา
๓. มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตาม ตร. กําหนด
๖.๔ กวดขันการตรวจสอบและคืนรถตองสงสัยที่ยึดไว และเนนพันธสัญญา

การดําเนินการ
๖.๓.๔ ดําเนินการตามขั้นตอนระยะเวลาที่ ตร. กําหนด
๖.๔.๑ มีจํานวนรถและหลักฐานการยึดที่ถูกตอง

๓ ขอ คือ

๖.๔.๒ มีการลงประจําวัน

๑. บริการดุจญาติ พิทักษราษฎรดุจครอบครัว

๖.๔.๓ มีหลักฐานการดําเนินการตรวจสอบและหลักฐานการคืนรถตอง สงสัย

๒. กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พรอมใจชวยเหลือ ไมอยูเหนือกฎหมาย

๖.๔.๔ มีระบบการควบคุม และสมุดคุมรถตองสงสัยรวมถึงตรวจสอบ การขยายผลเพื่อ

ขยายบริการทํางานวองไว ใสใจประชาชน
๓. มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการตาม ตร. กําหนด

พบการกระทําผิด
๖.๔.๕ ดําเนินการตามขั้นตอนระยะเวลาที่ ตร. กําหนด

•กิจกรรมที่ ๗ ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสอบสวนใหสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๗.๑ จัดสถานที่เก็บรักษาของกลางทั่วไป ใหสะดวก สะอาด เรียบรอย
และเปนระบบชัดเจน

๗.๑.๑ มีหองเก็บรักษาของกลาง
๗.๑.๒ มีปายประจําของกลางและปายหอง
๗.๑.๓ จัดเก็บเรียบรอยและรักษาความสะอาด
๗.๑.๔ มีระบบการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของกลาง

๗.๒ จัดสถานที่เก็บรักษาของกลาง รถที่เกิดอุบัติเหต ุและรถที่ยึดไวตรวจสอบ
ใหเปนระบบ และเปนระเบียบเรียบรอย

๗.๒.๑ เพียงพอ เหมาะสม เปนสัดสวน
๗.๒.๒ เปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย
๗.๒.๓ รถของกลางมีปายแตละคัน,รถที่เกิดอุบัติเหตุและรถที่ยึดไว ตรวจสอบจัดทําสารบบ
ไวทุกเดือน
๗.๒.๔ มีระบบการควบคุมและรักษาสภาพของกลาง

๒. กิจกรรมที่เปนการบริการดวยความเต็มใจและใสใจ ( Service Mind) ( รอยละ ๑๕ )
กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๘ พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมของพนักงานสอบสวน ในการใหบริการที่ดี
๘.๑ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งและแนว ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
สอบสวนไวอยางเปน ระบบ เพื่อใหบริการที่ดีดุจญาติ

๘.๒ การนําผลการใหบริการตางๆ ของพนักงานสอบสวนเปนรายบุคคลมาเปนหลักฐาน ๘.๒.๑ มีการกวดขัน/สํารวจผลการใหบริการแกประชาชนของพนักงานสอบสวนเปนรายบุคคล
เพื่อนํามาเปนเกณฑการพิจารณาคัดเลือกและปรับปรุงการใหบริการพนักงานสอบสวนของ
ประกอบการพิจารณาพนักงานสอบสวน
แตละสถานีตํารวจ
๘.๒.๒ ผกก.สถานี/กต.ตร. ติดตามและประเมินผลทุกเดือนและเขาที่ประชุมเพื่อแกไข ๓ เดือน/ครั้ง
๘.๓ ประเมินผลและจัดอันดับของพนักงานสอบสวน จากความเห็นของ
๘.๓.๑ มีผลการจัดอันดับ ทุกไตรมาส ( ๓ เดือนตอครั้ง ) โดยนําผลการใหบริการตางๆ และผลการ
ผูบังคับบัญชาและ กต.ตร. สน./สภ. เพื่อกระตุนใหพนักงานสอบสวนแขงขันใน
สุมมาเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย
การปฏิบัติหนาที่

๘.๓.๒ มี กต.ตร.รวมประเมิน ( แบบใหคะแนนเฉพาะผูบังคับบัญชา ) สน./ สภ. ทุกไตรมาส
( ๓ เดือนตอครั้ง )
๘.๓.๓ มีบันทึกการประชุม กต.ตร.สน./สภ. ทุกไตรมาส ( ๓ เดือนตอครั้ง)

กิจกรรมการพัฒนา
•กิจกรรมที่ ๙ กํากับ ดูแล อํานวยความสะดวกดานการสอบสวนอยางเต็มที่

การดําเนินการ
๙.๑.๑ มีการแจงความคืบหนา เปนหนังสือ โดยมีสมุดคุม ตามหวงระยะเวลาที่ ตร.กําหนด

๙.๑ แจงความคืบหนาและผลการสอบสวนใหผูเสียหาย ทราบ ตามหนังสือ ตร.
ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๑๗๒๑ ลง ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๐ เรื่อง การแจงความคืบหนาและผล
การสอบสวน ใหผูเสียหายทราบ
๙.๒ กําหนดลําดับอาวุโสตั้งแต สว.ขึ้นไป (ยกเวนสถาน ีที่ม ีสว.เปน หน.สถานี)
เปนผูมีอํานาจสั่งปลอยตัว ชั่วคราว

๙.๓ ประชาสัมพันธหลักเกณฑการประกันตัวผูตองหา และการรับหลักฐานการรับ
คํารองทุกข

๙.๓.๑ ไดติดประกาศหลักเกณฑการประกันตัวผูตองหาใหเห็นชัดเจน
๙.๓.๒ ไดติดประกาศเตือนใหประชาชนรับหลักฐานการรับคํารองทุกข และใบนัดจากพนักงาน
สอบสวน

• กิจกรรมที่ ๑๐ ใหการชวยเหลือคุมครองผูเสียหาย พยาน และเหยื่ออาชญากรรม
๑๐.๑ จัดทําบัญชีชื่อที่อยูของผูเสียหายในคดีอาญา และ พยานในคดีสําคัญเพื่อให
การคุมครอง

๑๐.๑.๑ มีสมุดคุมผูเสียหาย /พยาน ของ พงส. และของสถานีตํารวจ ในรอบ ๑ ป
๑๐.๑.๒ มีหลักฐานการปฏิบัติในการจัด ตร.ไปเยี่ยมเยียน

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

• กิจกรรมที่ ๑๑ จัดหองควบคุมใหมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
๑๑.๑ หองควบคุมสะอาดและแยกผูตองขังหญิง ชาย เด็ก หรือเยาวชน และกักขัง
แทนคาปรับออกเปนสัดสวน

๑๑.๒ กําหนดมาตรการดานการรักษาความปลอดภัย ภายในหองควบคุม

•กิจกรรมที่ ๑๒ การสรางความพึงพอใจและการบริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว
๑๒.๑ การบริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว ณ สถานที่ตั้ง

๑๒.๒ การบริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว นอกสถานที่

๑๑.๒.๑ มีการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงปลอดภัย ของหองขังอยาง สมํ่าเสมอ (โดย รอยเวร ๒๐
ลงลายมือชื่อตรวจในสมุดคุมการปฏิบัติหนาที่สิบเวรหนาหองควบคุม)
๑๑.๒.๒ มีผูบังคับบัญชาทุกระดับควบคุม การปฏิบัติ
๑๑.๒.๓ มีการปรับสภาพหองขัง, มีแสงสวางเพียงพอ,ไมมีกลิ่น, มีสภาพมั่งคง แข็งแรง
๑๒.๑.๑ ความพรอมในการปฏิบัติงานของ พงส., เสมียนประจําวัน, สิบเวร, การเปรียบเทียบ
ปรับตองบริการดวยความยิ้มแยมแจมใสและเอาใจใสตอประชาชนอยางจริงใจ
๑๒.๑.๒ การแสดงออกถึงความเปนมิตรและใสใจใหบริการ
๑๒.๑.๓ มีระบบสารสนเทศในการใหขอมูลกับประชาชนดวยความรวดเร็ว
๑๒.๒.๑ การเรงไปถึงที่เกิดเหตุ และตรวจสถานที่เกิดเหตุ ใหผูเสียหายเกิดความรูสึกที่ดีตอ พงส.
๑๒.๒.๒ การออกไปเยี่ยมผูเสียหาย และแจงความคืบหนาของสํานวนการสืบสวนสอบสวน
๑๒.๒.๓ เมื่อรับแจงเหตุออกไปเกิดเหตุดวยความรวดเร็ว
๑๒.๒.๔ การแสดงออกถึงความเปนมิตรและใสใจใหบริการ

๓. กิจกรรมที่เปนการมุง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ( Result Base Management) ( ๕๐ คะแนน)
กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

• กิจกรรมที่ ๑๓ เปาหมายแสดงผลผลิต (out put) เปนการวัดผลสําเร็จของการดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ
๑๓.๑ วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาพนักงานสอบสวน เพื่อการ
อํานวยความยุติธรรม

๑๓.๑.๑ ตรวจสํานวนคางตามคําสั่ง ๙๖๐/๓๗ โดยคิดสํานวนลาชาเปนเปอรเซ็นต ของสํานวน
ที่อยูระหวางการสอบสวนแลวคิดเปนคะแนนตามกรอบการตรวจเดิมของจเรตํารวจ
๑๓.๑.๒ มีหลักฐานการถูกรองเรียน, การถูกตั้งกรรมการของพนักงานสอบสวน
๑๓.๑.๓ มีหนังสือชมเชยของพนักงานสอบสวน
๑๓.๑.๔ มีหลักฐานการเปนพนักงานสอบสวนดีเดน

๑๓.๒ วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบพิสูจนพยานหลักฐานที่มี
ประสิทธิภาพ
๑๓.๓ รอยละของพนักงานสอบสวนที่ผานเกณฑการประเมินดานการอํานวย
ความยุติธรรม
•กิจกรรมที่ ๑๔ เปาหมายแสดงผลลัพธ (out come) เปนการวัดผลสําเร็จของการดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ
๑๔.๑ เชื่อมั่นของผูเสียหายที่มีตอพนักงานสอบสวน (ตาม ป.วิอาญา ป.อาญา/
ปฏิญญาสากลวาดวยผูเสียหาย)

๑๓.๒.๑ มีการใชเทคโนโลยีทางวิทยาการในการตรวจพิสูจนหลักฐาน
๑๓.๒.๒ มีเอกสารและผลการตรวจหลักฐานจากวิทยาการ

การพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑. การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการงานรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (effective) ( รอยละ ๓๕ )
๑.๑ กิจกรรมที่เปนการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) ( รอยละ ๑๕ )

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจใหเหมาะสมกับสถานภาพอาชญากรรม
และสถานการณในพื้นที่
๑.๑ อบรมชี้แจง ตามนโยบายเรงดวน ๖ เดือน ของ ตร. ตามพันธสัญญาวา
"บริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว" เพื่อใหเขาใจนโยบาย ตร.

๑.๑.๑ มีการอบรมเจาหนาที่สายตรวจ ใหมีความรูนโยบายเรงดวนของ ตร. ตามคูมือการปฏิบัติฯ และ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

และเพื่อสรางเสริมทักษะเจาหนาที่สายตรวจและตรวจสอบความพรอม
ของสายตรวจเกี่ยวกับการแตงกายอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช และ
ยานพาหนะกอนออกปฏิบัติหนาที่ทุกผลัด

๑.๒ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจไวอยางเปนระบบ

๑.๒.๑ มีการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของสายตรวจไวอยางเปนระบบ

กิจกรรมการพัฒนา
๑.๓ รวบรวมขอมูลอาชญากรรมในพื้นที่ไวอยางสมํ่าเสมอ (ใชแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

การดําเนินการ
๑.๓.๑ เก็บรวบรวมขอมูลอาชญากรรมในพื้นที่ครบถวนหรือไม เชน ขอมูลสายตรวจ, สถิติอาญา,
ขอมูลอาชญากรรมพื้นที่ใกลเคียง นโยบายผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับอาชญากรรม เปนตน

ตํารวจทายหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๔.๕๑/ว.๑๐๑ ลง ๒ ส.ค.๒๕๕๐)

๑.๔ วิเคราะหขอมูล สถานภาพ อาชญากรรม และสถานการณเพื่อประกอบ
การพิจารณาวางแผนในการจัดสายตรวจอยางเปนระบบ

๑.๔.๑ มีการวิเคราะหสถานภาพอาชญากรรมทุกประเภท (ใชแนวทางการปฏิบัติในหลักเกณฑและ
วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๔.๕๑/ว.๑๐๑
๒ ส.ค.๒๕๕๐)
๑.๔.๒ นําขอมูลไปใชเพื่อเปนมาตรฐานการปฏิบัติ

๑.๕ กําหนดแผนการตรวจอยางสม่ําเสมอใหสมกับคําวา "พิทักษราษฎร
ดุจครอบครัว" โดยพิจารณาความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่

๑.๕.๑ มีการกําหนดแผนการตรวจทุก ๑๕ วัน ( ตามคูมือการปฏิบัติในการจัดและควบคุมสายตรวจ
ฉบับปรับปรุงป ๒๕๔๓) โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับพันธสัญญาและสภาพพื้นที่

•กิจกรรมที่ ๒ เกณฑการตรวจพื้นที่
๒.๑ วงรอบการตรวจตูแดงตามเกณฑ หรือความเหมาะสมที่กําหนดขึ้นใหม
เพื่อให สมกับพันธสัญญาวา "บริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว"

๒.๑.๑ ไดกําหนดวงรอบการตรวจอยางสม่ําเสมอ ครบตามเกณฑ (แนวทางการปฏิบัติตามการปฏิบัติ
ในการจัดและควบคุมสายตรวจ (ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๔๓)

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงระบบตูยามและที่พักสายตรวจใหมีความพรอมที่จะสกัดจับกุมคนราย
๓.๑ การรับแจงเหตุประจําตูยามที่พักสายตรวจ จุดรับแจงเหตุหนวยบริการ
ประชาชนฯลฯ (ใชแนวทางการปฏิบัติในหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการ

๓.๑.๑ ไดจัดทําสมุดบันทึกการรับแจงเหตุ สมุดรับแจงเหตุทางโทรศัพทอุปกรณ ประจําตูและ
ความพรอม เชน แผงเหล็กกั้น แถบกั้นสถานที่เกิดเหตุ

ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๔.๕๑/ว.๑๐๑
ลง ๒ ส.ค.๒๕๕๐)

๓.๒ ปรับปรุงทางกายภาพ ภูมิทัศน สภาพแวดลอม และดูแลรักษาความสะอาด

๓.๒.๑ รักษาดูแลความสะอาด และตกแตงสถานที่ภายนอก และบริเวณบานพักราชการใหดูสวยงาม

ความเปนระเบียบเรียบรอย ตกแตงสถานที่ทั้งภายใน ภายนอก และบริเวณ

และสดชื่น

โดยรอบใหดูเปนระเบียบเรียบรอย และดูสดชื่น สวยงาม

๑. มีการปลูกตนไมตัดหญาตามสภาพพื้นที่ดูเรียบรอย
๒. มีความสะอาด สดชื่น สวยงามเหมาะสมตามสภาพพื้นที่

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๔ จัดทําและซักซอมแผนเผชิญเหตุอยูเสมอ
๔.๑ จัดทําแผนเผชิญเหตุใหสามารถปฏิบัติไดจริง และมีการซักซอมอยาง
เปนระบบตามความเหมาะสม

๔.๑.๑ มีแผนเผชิญเหตุชิงทรัพย เหตุปลนรานทอง และเหตุน้ําทวม
๔.๑.๒ มีการซักซอมเปนประจําทุกเดือน

•กิจกรรมที่ ๕ การใชระบบศูนยขอมูลขาวสารประจําสถานีตํารวจ (ศขส.สน./สภ.) เก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของสถานีตํารวจใหถูกตอง เปนปจจุบันและควรนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน
๕.๑ จัดทําขอมูลขาวสาร (ใชแนวทางการปฏิบัติตามคูมือการจัดทําและใชขอมูล
ขาวสารประจําสถานีตํารวจ (ศขส.สน./สภ.) ของ ตร.

๕.๑.๑ มีขอมูลขาวสารทั่วไป แยกเปน ก. บุคคลทั่วไป ข. สถานที่ทั่วไป
๕.๑.๒ มีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม ก. บุคคลที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม
ข. สถานที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม
๕.๑.๓ มีขั้นตอนการจัดทําขอมูลขาวสารทั้ง ๗ ขั้นตอน
๕.๑.๔ มีการออกคําสั่งผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสาร

๕.๒ จัดทําแผนที่เขตรับผิดชอบ นาฬิกาอาชญากรรมและเก็บรวบรวมขอมูล

๕.๒.๑ มีแผนที่และเปนปจจุบัน สอดคลองกับพันธสัญญากับประชาชนวา

สถานภาพอาชญากรรมที่เปนปจจุบัน หรือปรับแผนใหสอดคลองกับนโยบาย

"บริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว" สถานภาพอาชญากรรมควรเปรียบเทียบ

เรงดวนของ ตร. ที่มีพันธสัญญากับประชาชนวาจะ "บริการดุจญาติ

แยกเปนรายเดือนตามปปฏิทินมีนาฬิกา ๒ เรือนเปรียบเทียบสถานภาพอาชญากรรมเดือน

พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว"

ที่ผานมากับปจจุบัน

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ
๕.๒.๒ จัดทําหองปฏิบัติการสายตรวจที่มีขอมูลครบถวนเปนปจจุบัน และแผนที่แบงเขตตรวจ
ขนาดพื้นที่จํานวนประชากร เนนการพิทักษราษฎร ดุจครอบครัว

๕.๓ รวบรวมระเบียบ คําสั่ง คูมือและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานปองกัน

๕.๓.๑ มีสารบบการจัดเก็บ เชน แฟมตองมีสารบัญ หรือแผนดิสก คอมพิวเตอร และงายตอการคนหา

ปราบปราม

๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการงานรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน (effective) ( รอยละ ๒๐ )
กิจกรรมการพัฒนา
• กิจกรรมที่ ๖ ตั้งจุดตรวจคนบุคคลและยานพาหนะทุกวันใหสมกับคําวา "พิทักษราษฎร
ดุจครอบครัว"
๖.๑ ตั้งจุดตรวจอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง โดยใหถือตาม หนังสือ ตร.
ที่ ๐๖๒๕.๒๓/๓๗๗๙ ลง ๑๓ มี.ค.๒๕๔๐

• กิจกรรมที่ ๗ ระดมปองกันปราบปรามอาชญากรรมทุกเดือน "พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว"
๗.๑ ไดทําการระดมปราบปรามอาชญากรรม ตามสถานภาพอาชญากรรม
ของพื้นที่ เชน จํานวนผูปฏิบัติงาน, จํานวนจุดที่ตั้งดาน, จุดตรวจ หรือ
จํานวนเปาหมาย ในการตรวจคน

การดําเนินการ

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

• กิจกรรมที่ ๘ เรงรัดการสืบสวนจับกุมคนราย และคดีที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน
ของประชาชน ใหสมกับคําวา "พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว"
๘.๑ จัดทําแฟมประวัติและภาพถายคนรายในพื้นที่ โดยมีการแยกประเภทความผิด
(ใชแนวทางการปฏิบัติตามคูมือการจัดทําและใชขอมูลขาวสารประจําสถานีตํารวจ
(ศขส.สน./สภ.) ของ ตร.)

๘.๑.๑ มีแฟมบันทึกครบถวนเปนปจจุบัน และทําสารบัญในแตละแฟม แยกประเภทความผิด หรือ
ถาอยูในคอมพิวเตอรตองแยกเปนไฟลครบถวนตรวจสอบได
๘.๑.๒ ขอมูลครบถวน มีรายละเอียดพอสังเขปของคนรายทั้งตําหนิ รูปพรรณ วิธีการกระทําผิด
สามารถสืบคนไดรวดเร็ว

๘.๒ จัดทําแฟมบุคคลพนโทษที่อยูในพื้นที่ไวอยางเปน ระบบ (ใชแนวทางการปฏิบัติ

๘.๒.๑ มีแฟม สารบัญ ขอมูลเปนปจจุบัน

ตามคูมือการจัดทํา และใชขอมูลขาวสารประจําสถานีตํารวจ (ศขส.สน./สภ.)

๘.๒.๒ รายงานการสืบสวน

ของ ตร. และระเบียบเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๗ บทที่ ๒ )

๘.๒.๓ จัดทําบันทึกการรายงานตัวบุคคลพนโทษและพักโทษในรอบ ๑ ป

๘.๓ มีการเรงรัดจับกุมคดี (เฉพาะที่ออกหมายจับ) อยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการให
ความมั่นใจตามพันธสัญญากับประชาชนวา "พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว"

๘.๓.๑ เก็บรวรวมผลการจับกุมคดีที่ออกหมายจับตั้งแต ๑๑ ต.ค. ๔๕ ถึง ปจจุบัน
๘.๓.๒ มีผลการจับกุมตามหมายจับรอบปงบประมาณที่ผานมา

•กิจกรรมที่ ๙ ควบคุมปราบปรามแหลงอบายมุขอยางจริงจัง และตอเนื่อง
๙.๑ จัดทําระบบขอมูลบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวของกับอบายมุข (ใชแนวทางการ
ปฏิบัติตามคูมือการจัดทํา และใชขอมูลขาวสารประจําสถานีตํารวจ
(ศขส.สน./สภ.) ของ ตร.

๙.๒ มีการมอบหมายผูรับผิดชอบและนําแนวทางการจัดระเบียบสังคมของ
รัฐบาลมาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

๙.๑.๑ มีขอมูลสถานที่อบายมุข พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ เชน บอนการ พนัน สถานบริการตูมา
ซีดีเถื่อน โตะสนุก ซองโสเภณี ฯลฯ
๙.๑.๒ มีการมอบหมายผูรับผิดชอบและนําแนวทางการจัด ระเบียบสังคมของรัฐบาลมาปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม

๒. กิจกรรมที่เปนการบริการดวยความเต็มใจและใสใจ ( Service Mind) ( รอยละ ๑๕ )
กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๑๐ พัฒนางานตํารวจชุมชนสัมพันธใหครอบคลุมทั่วพื้นที่ตามโครงการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งโดยประชาชนมีสวนรวมของ ตร. และตามพันธสัญญา "บริการ
ดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว" เพื่อแสวงหาความรวมมื อ และการ
มีสวนรวมของประชาชน
๑๐.๑ ดําเนินการจัดตั้งศูนยประสานงานชุมชนเขมแข็งทุกระดับในพื้นที่

๑๐.๑.๑ มีการจัดตั้งศูนยประสานงานชุมชนเขมแข็งในระดับ สน./สภ.

รับผิดชอบไดแก ศูนยประสานงานชุมชนเขมแข็งสน./สภ. เทศบาล อบต.

๑๐.๑.๒ มีการจัดตั้งศูนยประสานงานชุมชนเขมแข็งในระดับ เทศบาล,อบต.

ชุมชน หมูบานเพื่อเปนแนวรวม/สรางความรวมมือในทุกดาน

๑๐.๑.๓ มีการจัดตั้งศูนยประสานงานชุมชนเขมแข็งในระดับ ชุมชน ,หมูบาน

๑๐.๒ ประสานการปฏิบัติ และแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ

๑๐.๒.๑ มีหลักฐานผลการปฏิบัติงานรวมของ สน./สภ.กับหนวยงานอื่น

รัฐวิสาหกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน
๑๐.๓ ปรับปรุง พัฒนา แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติ
ตามโครงการฯ ทุกระยะ

๑๐.๓.๑ มีการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานตามโครงการฯ
๑๐.๓.๒ มีการแกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงานตามโครงการฯ

•กิจกรรมที่ ๑๑ ใสใจการปราบปรามยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทอยางเฉียบขาดรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ใหสมกับคําวา "พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว"
และตามนโยบายของ ตร.
๑๑.๑ จัดทําระบบขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติด (ผลิต,จําหนาย,ครอบครอง

๑๑.๑ มีการจัดทําขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไวอยางเปนระบบ

เสพ)
๑๑.๒ การแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ตามพันธสัญญา และ
ตามโนบาย ของ ตร.

๑๑.๒.๑ การตั้งจุดตรวจคน
๑๑.๒.๒ การสุมตรวจสารเสพติด รับคํารองทุกขเปนคดี
๑๑.๒.๓ มีการตรวจคนเปาหมายอยางสมํ่าเสมอ
๑๑.๒.๔ สถิติการจับกุมผูจําหนายรายสําคัญและเครือขายตามบัญชีเปาหมาย ของ ตร.
๑๑.๒.๕ ดําเนินการตามนโยบายของ ตร. อยางเครงครัด

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

๑๑.๓ การจัดตั้งชุมชนปลอดยาเสพติด โดยดําเนินการรวมกับหนวยงานตาง ๆ อยาง ๑๑.๓.๑ มีการจัดทําโครงการปลอดยาเสพติด เชน ในหมูบาน โรงเรียน โรงงาน และในชุมชนตางๆ
บูรณาการ

รวมกับหนวยงานอื่น ๆ อยางบูรณาการ
๑๑.๓.๒ การจัดตั้งชุมชนเขมแข็ง เพื่อสรางเครือขายแนวรวม

•กิจกรรมที่ ๑๒ ใสใจการบริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว
๑๒.๑ งานปองกันและปราบปรามตองใหบริการแกประชาชนดุจญาติ
มุงพิทักษราษฎรดานรักษาทรัพยสิน และชีวิตของประชาชนดุจครอบครัว
โดยดําเนินการ ดังนี้

๑๒.๑.๑ การแจงเตือนภัยและใหขอมูลขาวสารแกประชาชน เชน สายตรวจติดปายแจงเตือนกรณี
ผูขับขี่ จอดรถจักรยานยนตแลวไมล็อครถ
๑๒.๑.๒ การไปที่เกิดเหตุดวยความรวดเร็วและใสใจ
๑๒.๑.๓ การออกไปพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน
๑๒.๑.๔ การออกไปพบปะเยี่ยมเยือนผูเสียหาย

การพัฒนาดานควบคุมการจัดการจราจร ( รอยละ ๑๐๐ )
๑. การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการจราจร (effective) ( รอยละ ๓๕ )
๑.๑ กิจกรรมที่เปนการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) ( รอยละ ๑๕ )

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

• กิจกรรมที่ ๑ จัดระบบและวางแผนจัดการจราจร
๑.๑ รวบรวมขอมูลปญหาเกี่ยวกับการจราจร และสถิติอุบัติเหตุ เพื่อเปน
แนวทางในการพิทักษรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน บนถนนดุจครอบครัวของเจาหนาที่ตํารวจ

•กิจกรรมที่ ๒ จัดกําลังตํารวจควบคุมและจัดการจราจรในบริเวณหรือจุดที่มีปญหาจราจร
๒.๑ กําหนดหรือจัดกําลังตํารวจควบคุมและจัดการจราจรรับผิดชอบไวเปน

๒.๑.๑ มีการปลอยแถวและความพรอมของเจาหนาที่ จร. กอนปฏิบัติหนาที่จากเอกสาร และ

ประจําแตละชวงเวลาในบริเวณทางรวมทางแยกถนนสายหลัก

ภาพถายประกอบ ตองมีสมุดควบคุมการปลอยแถวและภาพประกอบการอบรมปลอยแถวจราจร

สถานศึกษาหางสรรพสินคา และยานชุมชนจุดตาง ๆ ที่เกิดปญหาจราจร

กอนออกปฏิบัติหนาที่การแตงกายของเจาหนาที่ตํารวจจราจรตองถูกตองตามระเบียบ คือ หมวก

หรือมีอุบัติเหตุบอยครั้ง เพื่อใหสมกับพันธสัญญาที่ใหไวกับประชาชนวา

กันน็อคตองมีรหัสหมวกสองขางซายขวาและชื่อ สน./สภ. ที่สังกัดเปนอักษรสูงขนาดหนึ่งนิ้วสีดํา

"บริการดุจญาติพิทักษราษฎร ดุจครอบครัว" และตองปฏิบัติหนาที่ให

แตงกายชุดปฏิบัติการรองเทาคอมแบตยัดทอป ยกเวนเจาหนาที่ตํารวจจราจรกองบังคับการตํารวจ

สอดคลองกับคํามั่นสัญญา

จราจร และศูนยจราจร จังหวัดใหญ ๆ ใหใสรองเทาทอปบูธ กางเกงขามาไดและหนาหมวก
กันน็อคหลังตราแผนดินตองเปนสีแดง รหัสหมวกซายขวาตองเปนสีแดงสูงหนึ่งนิ้วและมีคําวา “จร”

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๓ อํานวยความสะดวกดานการเปรียบเทียบปรับคดีจราจร
๓.๑ จัดทําสมุดควบคุมการเบิกจายใบสั่งจราจร

๓.๑.๑ มีสมุดควบคุมการเบิกจาย ตามระเบียบกําหนด

๓.๒ จัดทําสถิติการจับกุมความผิดจราจรและการเสียคาปรับ

๓.๒.๑ มีการสรุปรายเดือนวาออกใบสั่งไปเทาใด มีผูชําระคาปรับเทาใด ไดเงินคาปรับเทาใด สมุดคุมรวม
ทั้งสถานีตองทําสมุดสรุปผลการจับกุมตามใบสั่งเปนรายเดือน แตละเดือน

๓.๓ จัดเก็บใบอนุญาตขับขี่ไวอยางเปนระบบ

๓.๓.๑ มีสมุดคุมยึดใบขับขี่และการจัดเก็บไวเปนมัด ๆ เปนรายวัน เดือน ตามหมวดอักษรในที่เก็บใบ
ขับขี่ผูถูกจับและไมมีการยึดบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ ของผูถูกจับแตอยางใด

๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการงานจราจร (effective) ( รอยละ ๒๐ )

กิจกรรมการพัฒนา
•กิจกรรมที่ ๔ จัดกําลังตํารวจไวอํานวยความสะดวกการจราจรและบังคับใชกฎหมาย
๔.๑ จัดสายตรวจจราจรไวคอยชวยเหลือ อํานวยความสะดวกและแกไขปญหา
จราจรและอบรมชี้แจงแนวนโยบายเรงดวน ๖ เดือน แรก ของ ตร. ใหเขาใจถึง
๑) พันธสัญญาที่ใหไวกับประชาชน ดังนี้
•บริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว
•กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พรอมใจชวยเหลือ ไมอยูเหนือกฎหมาย
ขยายบริการ ทํางานวองไว ใสใจประชาชน
๒) การวางตัว การปฏิบัติตัว และการกําหนดหนาที่เปนไปตามคูมือการ
ปฏิบัติฯของ ตร.

การดําเนินการ

๒. กิจกรรมที่เปนการบริการดวยความเต็มใจและใสใจ ( Service Mind) ( รอยละ ๑๕ )

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๕ อบรม เผยแพรความรู ความเขาใจและปลูกฝงวินัยการจราจร เสมือน
"บริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว"
๕.๑ จัดทําโครงการเผยแพรความรู ปลูกฝงวินัยการจราจรในสถานศึกษา
หนวยงานอื่น ๆ หรือชุมชน เพื่อใหประชาชนไดเห็นถึงการปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา "บริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว"

๕.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง คูมือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจราจร

๕.๒.๑ มีการเก็บอยางเปนระบบ มีตูเก็บแยกเปนสัดสวน ( ลิ้นชักแรกเปน พ.ร.บ.จราจร ลิ้นชักสองเปน
พ.ร.บ. รถยนต ลิ้นชักสามเปน พ.ร.บ.การ ขนสง เปนตน )

•กิจกรรมที่ ๖ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาจราจร
๖.๑ รวมหารือกับชุมชนในการแกไขปญหาจราจรอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรวมกัน
แกไข ปญหาจราจรดุจครอบครัวเดียวกัน

กิจกรรมการพัฒนา
๖.๒ จัดการฝกอบรมใหเปนผูชวยเหลืองานจราจรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อรวมกัน
แกไขปญหาดุจครอบครัวเดียวกัน

•กิจกรรมที่ ๗ การบริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว ดําเนินการ ดังนี้
'๗.๑ การประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร ตามพันธสัญญาใหมวา
•บริการดุจญาติ พิทักษราษฎร ดุจครอบครัว
•กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พรอมใจชวยเหลือ ไมอยูเหนือกฎหมาย
ขยายบริการ ทํางานวองไว ใสใจประชาชน
'๗.๒ การอํานวยความสะดวกดานการจราจรดวยความยิ้มแยมแจมใส ปฏิบัติ
ตามคูมือการปฏิบัติฯ ของ ตร.
๗.๓ การบังคับใชกฎหมายดวยการแสดงออกถึงความเปนมิตรและความ
หวงใยในสวัสดิภาพของประชาชน

การดําเนินการ

การพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ( รอยละ ๑๐๐ )
๑. การวางระบบบริหารใหเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน (effective) ( รอยละ ๓๕ )
๑.๑ กิจกรรมที่เปนการวางระบบบริหารใหเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) ( รอยละ ๑๕ )

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๑ ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด
๑.๑ จัดแบงกลุมการปกครองบังคับบัญชาตามคําสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/
๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๓๗ ไวอยาง ชัดเจนและเปนปจจุบัน
ตามตัวอยางใน หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๔.๕๑/ว ๑๐๑ ลง ๒ ส.ค.
๒๕๕๐ หนา ๑๓๑-๑๓๗

๑.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการตํารวจตามหลักเกณฑและวิธี

๑.๒.๑ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินไว (ตามหลักเกณฑที่ ตร.กําหนด)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ ทาย

๑.๒.๒ ติดประกาศปจจัยตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานในสายงานตาง ๆ ไวอยางชัดเจน

หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๔.๕๑/ ว ๑๐๑ ลง ๒ ส.ค.๒๕๕๐

๑.๒.๓ มีคําสั่งกําหนดหนาที่การงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหขาราชการตํารวจในหนวยไว
(ตามหลักเกณฑฯ ที่ ตร.กําหนด)
๑.๒.๔ จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางผูประเมินและผูรับการประเมินไว
๑.๒.๕ รวบรวมผลการประเมินแตละวงรอบไวเปนหมวดหมูชัดเจน
๑.๒.๖ รวบรวมผลการปฏิบัติงานในสายงานตาง ๆ ไวทุก ๖ เดือน

•กิจกรรมที่ ๒ การจัดระบบงานธุรการไวอยางชัดเจน
๒. ๑ การวางระบบงานธุรการตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
และเหมาะสม โดยใหถือปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑ
และ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
-

๒.๑.๑ มีคําสั่งมอบหมายหนาที่การงานของสถานีไวอยางชัดเจน
๒.๑.๒ แตละงานมีปายระบุงานและชื่อเจาหนาที่ไวทุกงาน เชน ประชาสัมพันธรับแจงเอกสารหายรอยเวร
เสมียนประจําวัน เสมียน เปรียบเทียบปรับ พิมพลายนิ้วมือ ประกันตัวขออนุญาตตางดาว

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ
๒.๑.๓ ลักษณะปายตองเปนปายถาวร มองเห็นไดชัดเจน สวยงาม

๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (effective) ( รอยละ ๒๐ )

กิจกรรมการพัฒนา
•กิจกรรมที่ ๓ การระดมสมอง หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการของขาราชการตํารวจ
เพื่อรวมกัน แกไขปญหาการใหบริการที่ดีแกประชาชนในทุกดานบริการ
๓.๑ จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือระดมสมอง เพื่อรวมกันแกไข
ปญหาในการใหบริการในแตละดานบริการ (๔ ดานหลัก)

การดําเนินการ

กิจกรรมการพัฒนา
๓.๒ การนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการระดมสมองไปสูการ

การดําเนินการ
๓.๒.๑ หน.สถานีและทีมงานนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแตละสายงานและทุกดานบริการ มา

ปฏิบัติและการแกไขปญหาตาง ๆ รวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการของ

ดําเนินการปรับปรุง แกไข และไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง เกิดรูปธรรม เกิดผลความพึงพอใจ คือ

ประชาชน

ประชาชนผูรับบริการอยางแทจริง และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว

•กิจกรรมที่ ๔ การติดตามการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา
๔.๑ ผูบังคับบัญชาไดติดตามการทํางานของผูใตบังคับบัญชา

๔.๑.๑ การออกคําสั่ง กําหนดหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในงานกิจกรรม และตัวชี้วัดตามแบบ และวิธีการ
ตรวจ ของ จต. ไวอยางชัดเจนเปนรายบุคคล
๔.๑.๒ ผูบังคับบัญชา มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติในงานกิจกรรม และตัวชี้วัดที่จัดทําไว พรอมบันทึก
ขอแนะนําหรือขอเสนอแนะ และลงนามไวเปนหลักฐานอยางสมํ่าเสมอ ตามพันธะสัญญาที่หัวหนา
หนวยลงชื่อไวกับผูบังคับบัญชาหนวยเหนือขึ้นไปหรือไม

•กิจกรรมที่ ๕ ฝกอบรมอุดมคติตํารวจและวินัยตํารวจอยูเสมอ
๕.๑ จัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแกขาราชการตํารวจ

๕.๑.๑ มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแกขาราชการตํารวจ ไวอยางชัดเจน

๕.๒ กวดขันผูใตบังคับบัญชา ประพฤติตนอยางเครงครัด อยูในวินัยตํารวจ

๕.๒.๑ มีคําสั่งจัดการฝกประจําสัปดาห

และอุดมคติของตํารวจ

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๖ เพิ่มขีดความสามารถในการรับแจงเหตุใหสูงขึ้น
๖.๑ กําหนดหมายเลขโทรศัพทเฉพาะใชโทรศัพทเฉพาะใชโทรเขาเพียงพอ
สําหรับการแจงเหตุ
๖.๒ จัดเจาหนาที่รับโทรศัพทไวบริการตลอดเวลาตามแบบที่ ตร.กําหนด

๖.๑.๑ มีการกําหนดหมายเลขไว จํานวน ๒ หมายเลข คือ ๐ ๗๕๓๓ ๕๕๐๓ , ๐ ๗๕๕๓ ๖๕๗๖
๖.๑.๒ ไดติดประกาศใหประชาชนทราบทั่วกันตามที่สาธารณะ เชน ปายรถประจําทาง แหลงชุมชน
๖.๒.๑ จัดทําสมุดรับคํารองเรียนทางโทรศัพทและสมุดรับแจงเหตุไว
๖.๒.๒ มีเจาหนาที่ตํารวจคอยรับสายโทรศัพทโดยเฉพาะ ตามระเบียบที่กําหนด

๒. กิจกรรมที่เปนการบริหารดวยความเต็มใจและใสใจ ( Service Mind) ( รอยละ ๑๕ )

กิจกรรมการพัฒนา
•กิจกรรมที่ ๗ ดูแลทุกขสุขของผูใตบงั คับบัญชาอยางใกลชิด
๗.๑ คัดเลือกขาราชการตํารวจปฏิบัติงานดีเดน ประจํารอบ ๓, ๖, ๙ และ
๑๒ เดือน และกําหนดเปาหมายการประเมินผล (มีเอกสารประกอบ)

การดําเนินการ

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๘ ดูแลเอาใจใสในเรื่องคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
๘.๑ เรงรัดการเบิกเงินรางวัลการจับคดีตาง ๆ ตามสิทธิ และระเบียบการ
ตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๘ (เดิม) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๗
๘.๒ สวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน อาหารกลางวัน รานคาสวัสดิการ กองทุน
เงินกูสวัสดิการ การประกอบอาชีพเสริม ฯลฯ

๘.๑.๑ มีการเรงรัด สรุปการเบิกจายตามระเบียบ
๘.๑.๒ ตรวจสอบขอรองเรียนตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ
๘.๒.๑ จัดทําโครงการ/กิจกรรม ในเรื่องการจัดสวัสดิการเสริมไว ตามศักยภาพ ของหนวย ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการสวน ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๘.๒.๒ รวบรวมหลักฐานในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ไวเปนหมวดหมู

•กิจกรรมที่ ๙ การติดตามการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา
๙.๑ ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใชอยาง

๙.๑.๑ มีเอกสารเบิก - จาย เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุอยางเปนระบบและถูกตองตามระเบียบฯ

เพียงพอเหมาะสม
•กิจกรรมที่ ๑๐ เสริมสรางสํานึกในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม "จิตอาสา"

๑. มีคําสั่ง/รายงานการปฏิบัติหนาที่
๒. มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสราง สํานึกในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมทุกเดือน

๓. กิจกรรมที่เปนการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ( Result Base Management) ( รอยละ ๕๐ )

กิจกรรมการพัฒนา

การดําเนินการ

•กิจกรรมที่ ๑๓ การพัฒนานวตกรรมการใหบริการ (รอยละ ๑๐)
๑๓.๑ หน.สถานีตํารวจ มีการระดมสมอง/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

๑๓.๑.๑ มีบันทึกการประชุมระดมสมอง/ประชุมเชิงปฏิบัติการทุกสายงาน/ทุกงานบริการ เพื่อรวมกันคิด

พัฒนารูปแบบ ออกแบบการใหบริการที่ดีแกประชาชน จนมีรูปแบบ

นวัตกรรมใหบริการทุกงานบริการใหตอบสนองความตองการของประชาชน และเปนการ

หรือนวตกรรมในการใหบริการที่ดี จนเปนที่พึงพอใจครบทั้ง ๔ ดาน

ออกแบบกระบวนงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจตอประชาชน

จัดทําโดย ด.ต.ธงชัย ทัพชัยยุทธ จนท.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.สิชล

