


ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำต ิ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๕๗ 



๑.กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
- ถือ เป็นหน้ำที่ ส ำคัญยิ่ ง  เชิดชูด้วยควำม
จงรักภักดี รัฐบำลจะใช้มำตรกำรด ำเนินกำรกับ
บุคคลที่จะมุ่งสั่นคลอนสถำบัน 
- สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 



 ๒.กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
- กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนในเรื่อง
กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงทะเล กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
- ลดควำมขัดแย้งในสังคม 



- กำรก ำหนดให้ปัญหำยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ 
กำรค้ำอำวุธ กำรกระท ำอันเป็นโจรสลัด กำรก่อ
กำรร้ำยสำกลและอำชญำกรรมข้ำมชำติเป็น
ปัญหำเฉพำะหน้ำ ที่ต้องได้รับกำรป้องกันและ
แก้ไขโดยบังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวด 



๓.กำรลดควำมเลื่อมล  ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
- กำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง 
กำรทำรุณต่อแรงงำนข้ำมชำติ กำรท่องเที่ยวที่เน้นกำร
บริกำรทำงเพศและเด็ก ปัญหำขอทำน โดยกำรปรับปรุง
กฎหมำย และเพิ่มควำมเข้มในกำรระวังตรวจสอบ 



- จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำลแก่เจ้ำหน้ำที่ 
และประชำชน โดยยึกหลักค่ ำนิยม ๑๒ 
ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช. 



๔.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุใน
กำรจรำจร อันน ำไปสู่กำรบำดเจ็บและ
เสียชีวิต 
  



    ๕.กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจ 
- มำตรกำรควบคุมงบประมำณ เร่งรัดกำรเบิกจ่ำย
งบลงทุนที่ค้ำงอยู่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เบิกจ่ำย
คล่องตัวเพื่อช่วยสร้ำงงำน กระตุ้นกำรบริโภค 
- กำรให้ควำมรู้และกำรเพิ่มมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ชีวิตและทรัพย์สินและกำรอ ำนวยควำมสะดวกกับ
นักท่องเที่ยว 



๖.ส่งเสริมบทบำท กำรใช้โอกำสในประชำคม
อำเซียน  
- จะมีผลบังคับใช้ สิ นปี ๒๕๕๘ รัฐบำลจะ
ขับ เคลื่ อน  ในทุกระบบงำนเพื่ อรองรับ
ประชำคม โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ 



๗.กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร 
- มีกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ ตัดไม้ ท ำลำยป่ำ
มำกขึ น ทรัพยำกรธรรมชำติถูกท ำลำย 
- เร่ งรัดปกป้อง และฟื้นฟูพื นที่ อนุรักษ์ 
ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ ให้ควำมส ำคัญ
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินรัฐ 



- ปรับปรุงกฎหมำย บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นธรรม โดยเฉพำะในป่ำต้น
น  ำ และพื นที่อนุรักษ์ที่มีควำมส ำคัญเชิงนิเวศน ์
- ระดับพื นที่ จะเร่งรัดแก้ไขปัญหำในพื นที่ มำบ
ตำพุด ให้ครอบคลุมทุกมิติ ลดและขจัดมลพิษ 
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



๘. ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และ
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ 
- เสริมสร้ำงระบบคุณธรรม ในกำรแต่งตั ง
โยกย้ำยวำงมำตรกำรป้องกันกำรแทรกแซง
จำกนักกำรเมือง 



-ลดภำพข้ำรำชกำรที่ เหินห่ำงประชำชน กำร
ปรับตัวของข้ำรำชกำร ยิ มแย้ม ต้อนรับ ให้โอกำส  
-ศูนย์ รั บ เ รื่ อ งรำวร้ อ ง เ รี ยนต่ ำง  ๆ  ต้ องจั ด
เจ้ำหน้ำที่ ที่มีจิตบริกำรประชำชน ท ำตัวให้เล็กลง 
จัดฉำกให้น้อยลง ป้ำยต้อนรับต้องงด 



  
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่ง
ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม  

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ตามนโยบายของ คสช. 



ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น 
เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  



ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่  
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว  
  



ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ   
ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และ
ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 



ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

  ๑๐.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารั สของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้
เมื่อยามจ าเป็น มี ไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อ
มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  



นโยบายบริหารราชการ ผบ.ตร. 
1. ปกป้อง เทดิทนู และพิทักษร์กัษาไว้ซึ่งสถาบนัพระมหากษัตริย์  
2. รักษาความมั่นคงของชาติและแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในพืน้ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
3. ป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจรติประพฤติมิชอบในทกุระดบั 
4. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปญัหายาเสพติด  
5. พิทักษ์รบัใช้ให้บรกิารประชาชนในทกุมิตทิัง้การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอ านวยความยุติธรรม เพื่อให้
ต ารวจเป็นที่พึง่พาของประชาชนได้อย่างแทจ้ริง 
6. อ านวยการจัดการจราจรอย่างเปน็ระบบ ทนัสมัย ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
7. บริหารจัดการใหต้ ารวจด ารงชพีได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเปน็ทีร่กั
ของประชาชน  
8. เตรียมความพร้อมสูงสุดเพือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



จำกนโยบำยของ ผบ.ตร. ทำง 
วีดีทัศน์  ๑๕ นำที ทั ง ๘ ข้อ  
มีควำมชัดเจน และท่ำนได้ให้
นโยบำยเพิ่มอีก คือ 



- ท่ำนไม่ได้คิดนโยบำยเองทั งหมด แต่เป็น
กำรน ำวิสัยทัศน์ที่ ให้ รอง ผกก.- ผบก. 
เขียนส่งท่ำนใน ๒ หัวข้อ น ำมำก ำหนดเป็น
นโยบำยทั ง ๘ ข้อของท่ำนว่ำ ท ำอย่ำงไรให้  

“ต ำรวจมีควำมสุข ประชำชนมีควำมสุข”  



- ก ำชับให้น ำนโยบำยไปศึกษำ ไปปฏิบัติ
ไปถ่ำยทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทรำบ 
เพื่อให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ในทันที  



- และวิสัยทัศน์ที่ เขียนส่งไป จะให้
อำจำรย์มหำวิทยำลัยสรุปและน ำมำ
เป็นพันธกิจกับพวกเรำ เพรำะเป็นสิ่งที่
พวกเรำคิดเอำ และน ำเสนอท่ำน 
 



“เรำจะพร้อมใจกัน มอบควำมรัก สร้ำงควำม
ศรัทธำ และควำมผำสุกแก่ประชำชน” 

   “จะท ำอย่ำงไรให้ต ำรวจรักกัน ไม่แตกแยก 
ไม่มีสี มีสีเดียวคือสีกำกี” 



- ท ำอย่ำงไรให้ประชำชนรักต ำรวจมำกขึ น 
 

- ต้องให้ควำมเป็นธรรม ยึดหลักกฎหมำย 
ไม่กลั่นแกล้ง เพื่อน ำไปสู่ควำมปรองดอง
ในชำติ 



 สร้ำงควำมผำสุกให้กับข้ำรำชกำร
ต ำรวจ มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ นตำม
สมควร ผู้บังคับบัญชำต้องเสียสละ
เป็นผู้ให้ 

 



- จัดหาสวัสดิการ เครื่องมือ อุปกรณ์การ
ท า ง าน ให้ กั บ ต า ร วจ  เ ช่ น  อ าวุ ธ ปื น 
เครื่องแบบ คอมพิวเตอร์ สามารถพร้อมเข้า
ท างานได้เลย 
- จะตั้งคณะท างานพิจารณาจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้ 

 



“เรื่องตู้ไฟฟ้ำ ห้ำมมีโดยเด็ดขำด” 



ผบ.ตร.ให้ควำมส ำคัญ จะดูงำนด้วยตนเอง  
ให้ส ำรวจว่ำกำรจรำจรวิกฤตในถนนเส้นไหน 
แยกไหน เวลำไหน แล้วรวบรวมรำยงำนท่ำน
ภำยในวันพุธที่ ๘ ต.ค.๕๗ และท่ำนจะสุ่มตรวจ 
ลงพื นที่กำรจรำจรวิกฤติ โดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ 

 



 ก ำ ร ท ำ ง ำ น  ต ร .  จ ะ จั ด ส ร ร
งบประมำณให้ ด ำ เ นิ นกำ ร  และ
รับผิดชอบในสิ่ งที่ สั่ งกำร จะตอบ
แทนที่ท ำควำมดี แต่ถ้ำไม่ท ำก็จะมีโทษ 



 รัฐบำลเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงำน
ประมำณ เพื่อให้เม็ดเงินให้ลงพื นที่ 
จึงให้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย 



- ตร.จะตั งสำยด่วน ๑๕๙๙ จัดแพทย์จิต
เวชรับสำยสัปดำห์ละ ๒ วัน เพื่อช่วย
แก้ ไขปัญหำฆ่ ำตัวตำย และกรณีมี
ต ำรวจฆ่ำตัวตำย จะให้ผู้บังคับบัญชำ
ต้องรับผิดชอบ  



 - ไม่ต้องกำรให้ผู้บังคับบัญชำระดับสูงไป
แถลงข่ำว ถ้ำจะไปให้เป็นลักษณะไปกำร
ควบคุม ดูแล กำรชี แจงให้เป็นเรื่องของผู้
ปฏิบัต ิ



- ห้ำมน ำเรื่องวิธีกำรสืบสวน 
หรือข้อมูลในส ำนวนกำร
สอบสวน ไปแถลงข่ำว 



- กำรไปตรวจสถำนที่เกิดเหตุ ถ้ำ
ต้องหยิบ/ถูกวัตถุพยำน ต้องใส่
ถุงมือยำงด้วย ต้องระวังระวัง
เรื่อง DNA  



- กำรท ำแผนประกอบค ำรับสำรภำพ 
ไม่ให้ผู้ต้องหำใส่เสื อที่มีสัญลักษณ์ ตร. 
หรือมีตัวหนังสือว่ำ POLICE เพรำะจะ
ท ำให้เข้ำใจผิดว่ำ ตร. เป็นผู้ต้องหำ 



นโยบำย รรท.ผบช.ภ.๒ 
   นโยบำยของ ผบ.ตร. ต้องไปสู่กำร
ปฏิบัติ  ผู้บังคับกำรทุกท่ำน ได้ไปร่วมฟังมำแล้ว ต้องน ำไป
ชี แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทรำบ มีแผนปฏิบัติ กิจกรรม
รองรับ และมีผลกำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นโยบำยของ 
ผบ.ตร. เป็นนโยบำยส ำคัญในกำรท ำงำนของ ภ.2 เพรำะ
เป็นนโยบำยที่ตรงกับกำรปฏิบัติงำนในพื นที่จริง ท ำให้
ต ำรวจมีควำมสุข ประชำชนมีควำมสุขรักต ำรวจ 



   - ให้รู้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ตนเอง รวมทั งระเบียบ กฎหมำย ที่ต้องปฏิบัติและที่
ส ำคัญคือวิธีกำรตั งแต่ ผกก. - ผบ.หมู่ ทุกหน้ำที่  
- ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
- เสมียน สิบเวร สำยตรวจ จรำจร สำยสืบ 
 

๒.พัฒนำคน 



 - สภำพปัญหำในพื นที่ ว่ำพื นที่ที่รับผิดชอบมี
สภำพปัญหำหรือลักษณะพิเศษท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ 
 - วำงแผนจัดระบบงำน มำตรกำรเพื่อจัดกำร
กับสภำพของพื นที่ 

๓.พัฒนำงำน 



 - ปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรประชำชน (บน
สถำน,ีในพื นที่,ผู้เสียหำย) 
 - ให้ลดกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน มุ่งเน้นถึง
ประโยชน์ที่จะได้ต่อองค์กร 
 - จัดระเบียบสถำนที่รำชกำร ควำมมีระเบียบ สะอำด 
เพื่อสร้ำงภำพและศักดิ์ศรีของหน่วยงำน 
 - เสริมสร้ำงควำมสำมัคค ี

๓.พัฒนำองค์กร 



  ๕.๑ มำตรกำรให้ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
๕.๒ มำตรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
๕.๓ มำตรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติกำรตัดไม้ ท ำลำยป่ำ โดยเฉพำะ
เน้นกำรดูแลพื นที่ป่ำรอยต่อ ๕ จังหวัด 
 

๕.งำนนโยบำยที่มุ่งเน้น 



๕.๔ มำตรกำรป้องกันปรำบปรำมเครือข่ำยยำเสพติด 
๕.๕ ลดควำมรุนแรงของกำรเกิดอำชญำกรรม 
ควบคุมอำวุธปืน อำวุธสงครำม 
๕.๖ กำรให้บริกำรด้ำนกำรจรำจร ห้ำมออกไปสั่ง 
เพื่อไปแสวงหำผลประโยชน์ 
   



๕.๗ กำรพัฒนำระบบงำนป้องกันเหตอุำชญำกรรม
๕.๘ กำรพัฒนำระบบรับแจ้งเหตุ ๑๙๑ 
๕.๙ พัฒนำทีมสืบสวน ที่ต้องมีควำมสัมพันธ์
เชื่อมต่อระหว่ำงพื นที่ โดยเฉพำะพื นที่พัทยำและ
โดยรอบ เหตุเกิด สภ.ใด ทุก สภ.ต้องรับทรำบ 
ช่วยกัน เดินด้วยกัน  



  ๕.๑๐ งำนสอบสวน กำรอ ำนวยควำมยุติธรรม 
ให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม พนักงำนสอบสวนมีระดับ
ต่ำงๆ ตั งแต่ ร.ต.ต. - พ.ต.อ. มีเงินประจ ำต ำแหน่งมำก
พอสมควร และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ควรต้องดูแล
ประชำชนได้ โดยเฉพำะผู้เสียหำยไม่ควรต้องวิ่งเต้นฝำกคดี  
ต้องยึดกฎหมำยและควำมถูกต้องเป็นหลัก ไม่แสวงหำ
ประโยชน์จำกคดี กำรเลื่อนระดับพนักงำนสอบสวนต้องท ำ
ส ำนวนสอบสวนขยำยผลข้อหำสมคบฯ   



๕.๑๑ ตั งคณะท ำงำนเพื่อขับเคลื่อนประชำคม
อำเซียน(AEC)  
๕.๑๒ กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของ คสช. 
   - กำรปรองดอง 
     - อบำยมุข / อำวุธสงครำม / แข่งรถในทำง 
     - กำรท ำงำนร่วมกับฝ่ำยทหำร 



๕.๑๓ กำรตรวจเยี่ยมหน่วย จะออกแผนกำร
ตรวจเย่ียม แล้วจะแจ้งให้ทรำบ 
๕.๑๔ เรื่องร้องเรียน จะดูเอง 
๕.๑๕  เรื่องที่ห้ำมโดยเด็ดขำด 
 - บ่อนกำรพนัน ตู้เล่นเกมส์ไฟฟ้ำ สถำน
บริกำรผิดกฎหมำย / เปิดเกินเวลำ 



ผบช.ภ.๒ โทร. ๐๘๙-๒๕๙๐๐๓๙ 
พ.ต.อ.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ ๐๘๑-๘๓๙๐๑๕๔ 
พ.ต.ท.ธัญญ์วณิช อัครไชยพงศ ์๐๙๑-๗๔๒๙๖๒๘ 
โทรสำร สง.ผบช.ภ.๒ ๐๓๘-๒๗๔๐๖๖ 

กำรรำยงำนเหตุ  



๖. กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ให้ รอง ผบช.ภ.๒  

- งำนบริหำร (บร.) 
- งำนป้องกันปรำบปรำม (ปป.) 
- งำนสืบสวนและยำเสพติด (ปส.) 
- งำนควำมมั่นคง (มค.) 
- กำรกฎหมำยและสอบสวน (กม.) 
- งำนจเร (จต.) 
- งำน ศปก. 

ลักษณะงำน 



พล.ต.ต.วิรุฬ  เอี่ยมไพจิตร์    รับผิดชอบ กม.๑ / มค.๒ 
พล.ต.ต.สัญชัย  ไชยอ ำพร       รับผิดชอบ มค.๑ / กม.๒ / ศปก. 
พล.ต.ต.สรุพล  วิรัตน์โยสินทร์  รับผิดชอบ ปป.๑ / ปส.๒ 
พล.ต.ต.ฐณพล  มณีภำค         รับผิดชอบ จต.๑ / บร.๒ 
พล.ต.ต.กิตติพงษ์  เงำมุข         รับผิดชอบ ปส.๑ / ปป.๒ 
พล.ต.ต.อังกูร  พูลเจริญ     รับผิดชอบ บร.๑ / จต.๒ 

มอบหมำย รอง ผบช. รับผิดชอบ 



 ปป.๑   พล.ต.อ.วรพงษ์  ชิวปรีชำ    

 ปป ๑๑   พล.ต.อ.สุพร   พันธุ์เสือ    

 ปป ๑๒  พล.ต.ท.โสภณ     พิสุทธวิงศ์   

 ปป ๑๓  พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตำ 

 รับผิดชอบ  - บช.ก. ( เว้น บก.ทล., ทท. ) 

   - ภ ๑ , ๒ , ๗ ( เว้น ศฝร . ) 

งำนป้องกันปรำบปรำบอำชญำกรรม (ปป.๑) 



ศูนย์ปฏิบัติการ 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
- ใช้ก าลังจนท.บก.อก.ภ.๒     
- ผกก.ฝอ.บก.อก.ภ.๒  เป็นเลขาฯ 

- บก.สส.ภ.๒ 
- ภ.จว. 


























