
วิสยัทศัน์ 
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ค่านิยมหลกั

พลต ำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล 
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สร้ำงคน สร้ำงทีม สร้ำงงำน
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GREEN COPS
ต ำรวจ มืออำชีพ
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วิสัยทัศน์ ตำมยุทธศำสตร์

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมำย             
ที่ประชำชนเชื่อมั่นศรัทธำ”
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“เป็นหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย
ที่รวดเร็ว แม่นย ำ น ำสมัย

บูรณำกำรทุกภำคส่วน ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง”

พลต ำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล

ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 9
24
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1 เป็นหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย
ที่แก้ไขปัญหำด้วยควำมจริงใจ รับฟัง ร่วมมือกับทุกภำคส่วน โดยใช้อ ำนำจหน้ำที่ตำม
กฎหมำยเป็นวิธีสุดท้ำย
• เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถำบัน     

ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
เทิดพระเกียรติ และสนองพระ
บรมรำโชบำยในทุกด้ำน

• เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
และ ควำมปลอดภัยของ
ประชำชน และควำมมั่นคงของ
รำชอำณำจักร

• เพื่อป้องกันปรำบปรำมกำรกระท ำ
ควำมผิด และอ ำนวยควำม
ยุติธรรม

• เพื่อปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และ 
ประชำชน
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2 ที่รวดเร็ว แม่นย ำ และ น ำสมัย
มีกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรบักำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตอยู่ตลอดเวลำ
ทั้งในด้ำนบุคลำกร สิ่งอุปกรณ์ และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

2.1 ด้ำนบุคลำกร
ข้ำรำชกำรต ำรวจเรียนรู้ และพัฒนำตัวเอง รู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ มี
ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี สำมำรถสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศ และคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้
ในกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมี
มำตรฐำนสำกล

2.2 ด้ำนสิ่งอุปกรณ์
มีอำวุธ ยำนพำหนะ อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยีทีท่นัสมยัไดม้ำตรฐำนสำกล เพียงพอ เหมำะสม 
มีประสิทธิภำพ สำมำรถจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศขนำด
ใหญ่ ( BIG DATA ) เพื่อตอบสนองภำรกจิทีไ่ดร้บั
มอบหมำยในปจัจุบนัและอนำคต รวมถึงมีนวัตกรรมด้ำน
สิ่งอุปกรณท์ี่เหมำะสมกบัองค์กร

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
มีกำรบรหิำรจัดกำรทีน่ ำสมัย ปรับเปลีย่นกระบวนกำร
บริหำรงำน เพื่อน ำไปสู่ควำมเปลีย่นแปลงอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
มีเอกภำพชัดเจน เหมำะสมสอดคล้องกบับริบท และมีกำร
ท ำงำนเปน็ทีม โดยประชำชนมีส่วนรว่ม เพื่อรองรับควำมท้ำ
ทำยของโลกในอนำคตด้วยมำตฐำนสำกล
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3 บูรณำกำรทุกภำคส่วน
สำมำรถท ำงำนโดยประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง และก ำหนดมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน

• มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ( SOPs: Standard Operating 
Procedures ) ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ บอกรำยละเอียดของ
วิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถใช้เป็นตัวชี้วัด และ ก ำหนด
แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่
• บูรณำกำรก ำลังร่วมกับภำครัฐ ฝ่ำยปกครอง ท้องถิ่น และ

ภำคเอกชน เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและควำม
ร่วมมือในกำรดูแลแก้ไขปัญหำให้ประชำชนในพื้นที่
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กำรท ำให้ประชำชนเชื่อถือและไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจโดย
4.1 ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มำต
ฐำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับบริบทของ
กฎหมำยและสังคมไทย

4.2 มีกำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์กับ
ประชำชนด้วยอัธยำศัยไมตรีอย่ ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง ให้เข้ำอกเข้ำใจ
ซึ่งกันและกัน โดยค ำนึงถึงควำมพึง
พอใจควบคู่กับผลงำน

4.3 สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนในด้ำนควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ควำมยุติธรรม และ
กำรให้บริกำร

4.4 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่ำทำงสังคมที่
ดีงำม

4.5 ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 79
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4.1 ปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มำตรฐำน

วิชำชีพที่สอดคล้องกับบริบทของกฎหมำยและสังคมไทย
• ปฏิบัติตำมกฎ ก.ตร. ระเบียบ และ 

คู่มือเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและ
จรรยำบรรณของต ำรวจ

• ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้ค ำนึงถึงหลัก
นิติศำสตร์และรัฐศำสตร์ที่เหมำะสม

• เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจได้

• มุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  และ 
ปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

• ปฏิบัติหน้ำที่กับประชำชนทุกคนด้วย
ขั้นตอนที่มีมำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคเท่ำ
เทียมกัน ด้วยหลักนิติธรรมและนิติรัฐ 810
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4.2 มีกำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์กับประชำชนด้วยอัธยำศัยไมตรีอย่ำง

สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง ให้เข้ำอกเข้ำใจซึ่งกันและกัน โดยค ำนึงถึงควำมพึง
พอใจควบคู่กับผลงำน

• สร้ำงภำพลักษณ์ของต ำรวจที่ท ำให้
ประชำชนเช่ือมั่นและศรัทธำ

• สร้ำงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน โดย
ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับประชำชน
อย่ำงสม่ ำเสมอ

• ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจ
ของประชำชนเป็นหลัก ภำยใต้หลักกฎหมำย
ที่เก่ียวข้อง

• วำงตัวให้เหมำะสม มีระเบียบวินัย ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีอัธยำศัยไม่ตรี• ให้บริกำรประชำชนดุจญำติมิตร

และครอบครัวของตน 911
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4.3 สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมยุติธรรม และกำรให้บริกำร

• ลดปัญหำกำรกระก ำผิดกฎหมำย และ
ภัยผอำชญำกรรมที่ตำมมำ

• เพิ่มระดับควำมพึงพอใจและควำม
เช่ือมั่นของประชำชนและผู้ที่มำติดต่อ
รำชกำร  ต่ อก ำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
เจ้ำหน้ำที่

• จัดหำอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและควำมเชื่อมั่นของ
ประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจเพ่ิมขึ้น

• พัฒนำระบบงำนในสถำนีต ำรวจให้ดี
ขึ้น เพื่อให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 1012
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4.4 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่ำ

ทำงสังคมที่ดีงำม
• สนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐและ

เอกชน ในกำรพัฒนำประเทศ

• ช่วยเหลือประชำชนจำกภำวะ
วิกฤตของประเทศ

• สนับสนุนงำนจิตอำสำและ
เสริมสร้ำงคุณค่ำที่ดีงำมใน
สังคมไทย

• พัฒนำนวัตกรรมที่ตอบสนองกำร
ปฏิบัติงำน อันเป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำและแก้ไขปัญหำของประเทศ

• สร้ำงค่ำนิยมของสังคมที่ประชำชน
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยร่วมกัน
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4.5 ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล

• มีคู่มือปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทุก
สำยงำน ที่เป็นขึ้นตอนตำมมำตรฐำนและ
ประชำชนให้กำรยอมรับ

• สร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำม และ 
ประเมินผลที่ประชำชนให้กำรยอมรับ

• ได้รับควำมร่วมมือและกำรยอมรับจำก
หน่วยงำนที่ได้รับควำมเชื่อถือในระดับ
สำกล

• ได้รับกำรจัดอันดับที่ดีขึ้นจำกสถำบันที่
น่ำเชื่อถือในระดับโลก

• ได้รับกำรรับรองจำกสถำบันรับรอง
มำตรฐำนในระดับสำกล
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GREENS COPS
Great Honor เกียรติ ศกัด์ิศรีG

Real Time ทนัต่อเหตกุารณ์

Everyday Safeguard ดแูลความปลอดภยัในทกุวนั

Emergency ตอบสนองเหตฉุุกเฉินทนัที

Newness ทนัสมยัด้วยเทคโนโลยี

Competency สมรรถนะ

Overall Fairness สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม

People Orientation ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

Service-mindedness บริการด้วยหวัใจ

R

E

E

N

C

O

P

S
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Service
Mindness

ท างานด้วยใจ

การท างานด้วยใจ
จะท าให้ประชาชน

รบัรู้ได้ถึงความจริงใจ
เกิดการยอมรบัและ
ให้ความร่วมมือใน

ทุกด้าน

การจดัท าระบบประเมิน
เจ้าหน้าที่ต ารวจ
โดยผู้ประเมินคือ

ประชาชนที่เจ้าหน้าที่
ไปปฏิบติัหน้าท่ีดูแล

และมีการมอบรางวลั
เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ
จะท าให้เจ้าหน้าที่มีใจ
ท างานให้กบัประชาชน

อยา่งเตม็ก าลงั
ความสามารถต่อไป

People
Orientation
ยึดประชาชน
เป็นศนูยก์ลาง

การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน คือ
หวัใจของงานต ารวจ

การจดัประชุมหารือ
กบักลุ่มุ Big Six
ในชุมชนเพื่อทราบ
ถึงปัญหา ความ

ต้องการ และน ามา
หาแนวทางแก้ไข

ร่วมกนั 

จะท าให้เกิด
ความร่วมมือสร้าง
ชุมชนให้ปลอดภยั
ได้อยา่งยัง่ยนื โดน
มีประชาชนเป็น

ศนูยก์ลาง

Overall
Fairness
เป็นธรรม

สุจริต โปร่งใส 
เป็นธรรม

เป็นหลกัการท างาน
ที่จะสร้างความเช่ือมัน่
ศรทัธาจากประชาชน
และข้าราชการต ารวจ
ให้เกิดในองคก์รได้

การใช้เทคโนโลยกีล้อง
ประจ าตวัเจ้าหน้าที่
ต ารวจ จะช่วยให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบติั
หน้าที่ด้วยความ
สุจริตได้อยา่งเตม็
ความสามารถ 

ระบบการร้องเรียน
เมื่อไม่ได้รบัความ

เป็นธรรมที่ตรวจสอบ
ได้ จะท าให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ต ารวจ
มัน่ใจในการท างาน

มากขึ้น

Competency
สมรรถนะ

ในการท างาน

ความรู้ความสามารถ
อาวธุ ยทุธโยปกรณ์
ในการท างานต้อง
มีความพร้อม

การจดัอบรมพฒันา
ศกัยภาพในงาน

การจดัหาอุปกรณ์
การท างานให้กบั
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ

ต้องจดัท าเป็น
โครงการเพ่ือขอเสนอ

งบปะมาณมา
ด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกปี

Newness
ทนัสมยั

ตลอดเวลา

ต ารวจอยูท่ี่เดิม
ท าแบบเดิม ๆ

ผลลพัธท์ี่ได้ยอ่ม
เหมือนเดิม

การท างานที่ทนัสมยั
แม้เป็นต ารวจคนเดิม
กก็่อให้เกิดผลลพัธ์
ใหม่ได้เช่นกนั

การน าเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัมาใช้ในงาน
ต ารวจเช่น Police4.0
วิทยุส่ือสาร PS_LTE

Cyber Village
Smart Safety Zone
เป็นเรื่องท่ีต้องขบั
เคลื่อนให้เหน็เป็น

รูปธรรมใน 
ต ารวจภธูรภาค 9

Emergency
พร้อมรบัมือ
เหตุฉุกเฉิน

การเตรียมความ
พร้อมในการรบัมือ
เหตุฉุกเฉิน เช่นเหตุ
กราดยิง , เหตุวาง
ระเบิด , ไฟไหม้ หรือ
เหตุการก่อการร้าย

การให้ความส าคญั
ศนูยร์บัแจ้งเหตุฉุกเฉิน

การจดัเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้และทกัษะ
ในการรบัมือเหตุ
ฉุกเฉินมาปฏิบติั
หน้าที่ และการ

ซกัซ้อมแผนเผชิญ
เหตุ เป็นต้น

Everyday
Safeguard

ปกป้องทุกวนั

การท างานป้องกนั
เชิงรุกเป็นหวัใจ
ของงานต ารวจ

หากสามารถป้องกนั
ไม่ให้เหตุเกิดได้ 
การสูญเสียกจ็ะไม่

เกิดขึ้น

การน าทฤษฎีสาม
เหลี่ยมอาชญากรรม
มาใช้อยา่งจริงจงั
เพื่อลดโอกาส

การเกิดอาชญากรรม

Real Time
ทนัต่อ

เหตุการณ์

ต ารวจต้องมีความ
ทนัต่อเหตุการณ์

และท างานบนข้อมูล
แบบเรียลไทม์

การพฒันาระบบ
Data Dashboard
ที่รวบรวมข้อมูล

รอบด้านมาวิเคราะห์
เพื่อใช้ในงานต ารวจ

ค่ำนิยมหลัก ( Core Values ) ต ำรวจภูธรภำค 9
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Great Honor
เกียรติยศ และ

ศกัด์ิศรี

เกียรติยศและศกัด์ิศรี
ของตนเองและองคก์ร

ต้องเกิดจากการ
ยกยอ่งจากประชาชน
ไม่ใช่เกิดจากการ
ยกยอ่งตนเอง

ดงันัน้ข้าราชการ
ต ารวจทุกนายต้อง

ประพฤติตน ด ารงตน
ให้เหมาะสม

การมอบรางวลัแด่
ผู้ประพฤติตน
สมเกียรติ

การลงโทษผู้ประพฤติ
ตนไม่สมกบัเกียรติ

จึงเป็นส่ิงส าคญัใน
การด ารงคเ์กียรติ
และศกัด์ิศรีของ
ต ารวจภธูรภาค 9
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เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เทิดพระเกียรติ และสนองพระบรมราโชบายในทุกด้าน

เพื่อป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด และอ านวยความ
ยุติธรรม

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และ ความปลอดภัยของประชาชน 
และความม่ันคงของราชอาณาจักร

เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์
แห่งรัฐ และ ประชาชน

ผลที่ได้คือ ประชำชนเชื่อถือและไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส 
ได้มาตฐานวิชาชีพท่ีสอดคล้อง กับบริบทของกฎหมายและ
สังคมไทย

มีการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ให้เข้าอกเข้าใจซ่ึงกันและกัน โดยค านึงถึง
ความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความยุติธรรม และการให้บริการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนใดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทาง
สังคมท่ีดีงาม

ได้รับการยอมรับในระดับสากล

มีคู่มือการปฏิบัติงาน ( SOPs: Standard Operating Procedures ) ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ บอกรายละเอียดของวิธีการปฏิบตัิงาน ที่สามารถใช้เป็นตัวช้ีวัด และ 
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัตหิน้าที่

บูรณาการก าลังร่วมกับภาครัฐ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และภาคเอกชน เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและความร่วมมือในการดูแลแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนในพ้ืนที่

สำมำรถท ำงำนโดยประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง และก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน

เป็นหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย ที่รวดเร็ว แม่นย ำ น ำสมัย บูรณำกำรทุกภำคส่วน ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง

ด้ำนบุคลำกร : ข้าราชการต ารวจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมที่
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศ และคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร : มีการบริหารจัดการที่น าสมัย ปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารงาน เพ่ือ
น าไปสู่ความเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธภิาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท และมี
การท างานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือรองรับความท้าทายของโลกในอนาคตด้วยมาตฐาน
สากล

ด้ำนส่ิงอุปกรณ์ : มีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ 
(  BIG DATA ) เพ่ือตอบสนองภารกจิทีไ่ด้รับมอบหมายในปัจจุบนัและอนาคต รวมถึงมีนวัตกรรมด้าน
ส่ิงอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
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หัวหน้ำหน่วยในสังกัด ต ำรวจภูธรภำค 9 ต้อง

เกำะติดหน่วย
เกำะติดลูกน้อง 

เกำะติดงำน
18 17


