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เจ้าของโครงการ  สถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร 
หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร 
ผู้อ านวยการโครงการ ต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ต ารวจภูธรภาค ๔ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้น  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะใช้
โมเดลขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐  ดังนั้น ระบบราชการซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลจึงต้องมีการเปล่ียนแปลง  เพื่อให้สอดรับกับบริบทท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือภาครัฐ
จะต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 การพัฒนาระบบราชการไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ มีองค์ประกอบ ๓ ประการ  ประกอบด้วย 
 ๑. ภาครัฐท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงถึงกัน  หมายถึง การท างานของภาครัฐจะต้องเปิดเผยและโปร่งใส 
บุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และสามารถตรวจสอบการท างานได้ มีการแบ่งปนนข้อมูล     
มีการเช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 ๒. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง ส่วนราชการต้องท างานเชิงรุก มุ่งเน้นการแก้ไขปนญหา ให้ กับ
ประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อ หรือร้องขอ 
 ๓. ภาครัฐ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย หมายถึง ต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเส่ียง  
สร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงได้อย่างทันเวลา 
 ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ประกอบด้วย 
 ๑. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม หมายถึง การยกระดับการท างานจากการ ประสานงาน
กันเป็นท างานด้วยกันและพัฒนาไปสู่การร่วมมือกันในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
 ๒. การสร้างนวัตกรรม หมายถึง การคิดค้นหรือหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓. การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล หมายถึง การผสมผสานการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลผ่าน  อุปกรณ์
หรือเครื่องมือท่ีทันสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกท่ีทุกเวลา ทุกช่องทาง มีความปลอดภัย
และประหยัด 

ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องได้รับการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด  (mindset) ให้
ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วย
ท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (change leader)  เพื่อสร้างคุณค่า (public value) และ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน การยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและ
รองรับ ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้สามารถเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งของประชาชนโดยแท้จริง นั้น  ต้องอาศัย 

 
/คุณลักษณะ… 



 

 

คุณลักษณะส าคัญ ๑๐ ประการของระบบราชการ ๔.๐  ประกอบด้วย 
๑. ท างานอย่างเปิดเผย โปร่งใส เอื้อให้บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ 
๒. ท างานเชิงรุก แก้ไขปนญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างคุณค่า 
๓. แบ่งปนนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่ือมโยงการท างานเข้าด้วยกัน อยา่งเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
๔. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการ มีฐานข้อมูลท่ีทันสมัย เพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และการ

ตัดสินใจในการท างาน 
๕. ปรับรูปแบบการท างานให้คล่องตัว รองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะเครือข่าย 
๖. ท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอบสนองต่อสถานการณ์ ทันเวลา มีการวิเคราะห์ความเส่ียงท้ังในระดับ

องค์การและในระดับปฏิบัติการ 
๗. เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจให้เอกชนไปด าเนินการแทนได้ 
๘. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคิดริเริ่มและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการท างานท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง 
๙. บุคลากรทุกระดับพร้อมรับการเปล่ียนแปลงตัวเอง สู่องค์กรท่ีมีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานท่ีดี 
๑๐. ให้ความส าคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง พัฒนาอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ี        

สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุกรองรับการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร 
นอกจากนี้ ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา แนวคิดเรื่อง “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”  ได้รับความนิยมและกล่าวถึงกัน

อย่างมาก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก ตัวอย่างของความส าเร็จจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ท าให้แนวคิดเมืองอัจฉริยะได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐและเอกชน  ใน
การพัฒนาโครงการท่ีมีความหลากหลายในระดับองค์การและในระดับปฏิบัติการ เช่น ความร่วมมือขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดต้ังบริษัทพัฒนาในจังหวัดต่างๆ เพื่อด าเนินโครงการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ  ความ
ร่วมมือขององค์กรของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการระดับย่าน ให้เป็นเมืองอัจฉริยะและการ
พัฒนาในระดับโครงการ เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม รวมท้ังประเภทผสมผสานการ
ใช้ประโยชน์ (mixed use) รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอัจฉริยะและปี พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ได้จัดท า “แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ : การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ขึ้น มีเป้าหมายในการ
ขับเคล่ือน คือ เป็นการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยค านึงถึงคุณภาพส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยบริหารจัดการและตรวจสอบให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัย  สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรมและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาอยู่เสมอ ส าหรับ
คนทุกกลุ่มในสังคม โดยให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
สามารถตอบสนอง ความต้องการตามบริบทและศักยภาพของเมืองท่ีต้องการพัฒนาและในคราวประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่ี ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล 
โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุน
กิจการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” Smart City (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๖๑ก) 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ๖ ด้าน  คือ 
๑. ด้านคมนาคมขนส่ง (Smart Mobility) 
๒. ด้านการศึกษาและความเท่าเทียมกันในสังคม (Smart People) 
๓. ด้านความปลอดภัย (Smart Living) 
๔. ด้านความสะดวกในการท าธุรกิจ (Smart Economy) 
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๕. ด้านบริการจากภาครัฐ (Smart Governance) 
๖. ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม (Smart Energy & Environment) 
ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง จึงจ าเป็นจะต้องปฏิรูประบบการ

ท างานให้รองรับและขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว โดยค านึงถึงพันธกิจหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ในด้านการรักษากฎหมาย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ ประชาชน 

จากอดีต ถึง ปนจจุบัน ต ารวจไทยใช้แนวทางการท างานมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก  พยายามจับกุม
ผู้กระท าผิดให้ได้จ านวนมาก แต่วิธีดังกล่าว ไม่สามารถลดอาชญากรรมได้ ต่อมาต ารวจเริ่มมองเห็นความจริงว่า การท างาน
เพียงล าพัง โดยปราศจากความร่วมมือจากประชาชน ไม่อาจท าให้งานต ารวจประสบความส าเร็จได้ ในปี พ .ศ.๒๕๓๑ 
ต ารวจไทย จึงใช้แนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับต ารวจชุมชนสัมพันธ์ แต่ยังไม่สามารถ ท าให้อาชญากรรมลดลงได้ 
ตรงกันข้ามอาชญากรรมในประเทศไทย ยังคงมีสถิติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์ของต ารวจ ในสายตาประชาชนยังไม่ดี
ขึ้น ต ารวจยังคงมีต้นทุนทางสังคมต่ าอยู่เช่นเดิม สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางการท างานของต ารวจไทยก าลังเดินไปในทางท่ี  
ไม่ถูกตอ้ง 

ต ารวจไทย ไม่ใช่เป็นต ารวจประเทศเดียวท่ีประสบปนญหานี้ แต่ต ารวจในประเทศท่ีใช้แนวทางการท างาน มุ่งเน้น
การบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักต่างก็ประสบปนญหาในลักษณะเดียวกัน เช่น ต ารวจสหรัฐอเมริกาในห้วง ระยะเวลาราว
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ท่ีบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สามารถจับกุมผู้กระท าผิดในพื้นท่ีต่างๆ ได้จ านวนมาก แต่ปนญหา
อาชญากรรมก็ไม่ลดลง ต่อมามีการศึกษาวิจัยหาแนวทางการท างานใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพ กระท่ังมีผู้น าเสนอแนวคิดเรื่อง 
Community Policing หรือทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน เป็นทฤษฎีท่ีพลิกโฉมหน้า วงการต ารวจของสหรัฐอเมริกาและ
วงการต ารวจท่ัวโลก ท าให้ต ารวจเปล่ียนทิศทางการท างานจากการเป็นผู้ใช้ อ านาจบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนไปเป็น
การหันหน้าเข้าหาประชาชน ท าหน้าท่ีปกป้องและให้บริการ สร้างความคุ้นเคยให้ความจริงใจจนได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน เมื่อประชาชนไว้วางใจก็จะให้ข้อมูลข่าวสาร บอกปนญหาและความต้องการให้ต ารวจทราบ จากนั้นต ารวจกับ
ประชาชนก็จะร่วมมือกันแก้ปนญหาให้ตรงตามความต้องการ การท างานโดยใช้ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน ท าให้สถานการณ์
ของต ารวจสหรัฐอเมริกาค่อยๆ ดีขึ้น เป็นล าดับในการด าเนินงานตามโครงการนี้ จะน ากรอบความคิดด้านการป้องกั น
อาชญากรรมและอาชญวิทยามาผสมผสานกัน เพื่อคัดเลือกแนวความคิดท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  ดังนี้ 

1. ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing) 
2. ทฤษฎีหน้าต่างแตก (Broken Windows Theory) 
3. ทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม 
4. กรอบความคิดและทฤษฎีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและสามารถคัดสรรมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน

อาชญากรรม ส าหรับในด้านการป้องกันอาชญากรรมในมิติของพื้นท่ีนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้ให้ความส าคัญและ
จัดแบ่งพื้นท่ีปฏิบัติการออกเป็นสามด้าน  ได้แก่ 

พื้นท่ีปฐมภูมิ (Primary Space)  หมายถึง อาณาบริเวณท่ีครอบครองและใช้ประโยชน์โดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
จ านวนจ ากัด รวมท้ังสามารถควบคุมพื้นท่ีดังกล่าวได้ในลักษณะถาวร เช่น บ้านพักอาศัย พื้นท่ีดังกล่าวมีเอกลักษณ์ความ
เป็นเจ้าของปรากฏ โดยเด่นชัด การผ่านเข้าออกโดยสาธารณชนไม่สามารถท าได้ เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากเจ้าของพื้นท่ี
ก่อน 

 
 

/พื้นทุติยภูมิ… 



 

พื้นท่ีทุติยภูมิ (Secondary Space)  หมายถึง อาณาบริเวณซึ่งบุคคล หรือกลุ่มบุคคลสามารถแสดงสิทธิการ
ครอบครองพื้นท่ี รวมท้ังควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นท่ีของคนแปลกหน้าได้ในระดับหนึ่ง แม้อาจจะไม่เท่ากับพื้นท่ีปฐมภูมิก็
ตาม แต่อีกนัยหนึ่งพื้นท่ีทุติยภูมิจัดเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อระหว่างพื้นท่ีปฐมภูมิกับพื้นท่ีสาธารณะ เช่น ทางเดินหน้าห้องพักตาม
หอพัก เป็นต้น พื้นท่ีดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันอาชญากรรมจากการจัดสภาพแวดล้อมรูปธรรม โดยการ
จ ากัดการสัญจรไปมาอย่างเสรี การใช้พื้นท่ีทุติยภูมิของคนแปลกหน้า อย่างน้อยต้องอยู่ภายในสายตาของผู้พักอาศัย  ซึ่ง
เปรียบเสมือนเจ้าของพื้นท่ีร่วมกัน 

พื้นท่ีสาธารณะ (Public Space)  หมายความถึงอาณาบริเวณซึ่งบุคคลโดยท่ัวไปสามารถเข้าไปได้ โดยชอบธรรม 
หรือใช้ในการสัญจรไปมาได้โดยอิสระภายใต้กรอบ หรือขอบเขตของกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ เช่น สวนสาธารณะ 
โรงพยาบาล สถานีรถไฟ เป็นต้น พื้นท่ีสาธารณะจึงไม่อยู่ในความควบคุมของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ 

ท้ังนี้ ในด้านการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ีสาธารณะซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีโดยตรงของต ารวจนั้น ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้ยึดถือปฏิบัติตามกรอบทฤษฎีและแนวความคิดดังท่ีกล่าวมาข้างต้นโดยตลอดและได้มีการพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบวิธีการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในทุกมิติ ปนจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายขับเคล่ือนเรื่อง “ประเทศ
ไทย ๔.๐” และ “การปฏิรูประบบราชการ ๔.๐” เพื่อให้ข้าราชการมีศักยภาพและขีดความสามารถในการขับเคล่ือน
นโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ข้าราชการต ารวจซึ่งเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและ
ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบวิธีการท างานให้สอดคล้องรองรับและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
โดยมีแนวความคิดในการด าเนินงานคือ ทุกสถานีต ารวจท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า “จะท าอย่างไรท่ีจะให้
มีพื้นท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรมส าหรับสุจริตชนในเขตพื้นท่ีสถานีต ารวจนั้นๆ” อาทิ ถนน ตรอก ซอย ท่ีประชาชน
สามารถสัญจรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือประชาชนท่ีมีบ้านพักอาศัยในเขตพื้นท่ี
ปลอดภัยไม่หวาดกลัวภัยอาชญากรรม มีทัศนคติท่ีดีและเช่ือมั่นในการท างานของต ารวจมีความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นท่ี เข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในทุกระดับ ต้ังแต่การสอดส่อง การตรวจตราพื้นท่ี การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าเข้ามา
ในพื้นท่ี การมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม โดยมีความรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันใน
ลักษณะพันธมิตร ในเชิงหุ้นส่วน ไม่ผลักภาระให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจโดยล าพัง ในการด าเนินงานตาม
แนวความคิดนี้จะคัดเลือกพื้นท่ี (ZONE) มาทดลองเป็นโครงการ น าร่อง จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกในรูปแบบ
บูรณาการทุกภาคส่วน โดยในเขตพื้นท่ี (ZONE) อาจจะเป็น เขตถนน ตรอก ซอยเปล่ียว สวนสาธารณะ ชุมชนแออัด ฯลฯ 
หรือมีหลายรูปแบบผสมผสานกันก็ได้ 
 เนื่องด้วยสภาวการณ์ปนจจุบัน ปนญหาเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ อีกท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 
๑๙ ท าให้เกิดปนญหาการว่างงาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการ
ด ารงชีวิตของประชาชนและยังมีปนญหาอบายมุข ยาเสพติด ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวเร่งของการเกิดอาชญากรรม โดยเฉพาะ
ในเขตอ าเภอเมืองสกลนครท่ีมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ท าให้มีสถิติการก่ออาชญากรรมสูงกว่าพื้นท่ีอื่น ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้การด าเนินการตามภาระหน้าท่ีดังกล่าว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ตลอดถึงภาคประชาชนในพื้นท่ี เข้าบูรณาการมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมเสนอแนะ ร่วมวางแผน หาแนวทางการแก้ไข
ปนญหา ในพื้นท่ี ท่ีอยูอ่าศัย จึงจะสามารถแก้ไขปนญหาได้อย่างถูกวิธี โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
 
 

/สถานีต ารวจ… 



 

สถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร จึงได้จัดท า “โครงการ SMART SAFETY ZONE ๔.๐” ขึ้น  โดยมีต ารวจภูธร
จังหวัดสกลนคร  ต ารวจภูธรภาค ๔ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานฝ่ายอ านวยการ หน่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา แนะน า แนวทางการขับเคล่ือนโครงการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและ
สนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในโครงการตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” อันมีเป้าหมาย 
คือ การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ีสาธารณะ โดยผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิด ในเรื่องการ
ป้องกันอาชญากรรม อาชญวิทยากับแนวความคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทย ในอ าเภอเมืองสกลนคร 

๒.๒ เพื่อยกระดับการท างานของต ารวจตามกรอบความคิดในเรื่อง “ระบบราชการ ๔.๐” และก้าวเข้าสู่ ยุคดิจิทัล 
(DIGITALIZATION) ในอ าเภอเมืองสกลนคร 

๒.๓ เพื่อบูรณาการ การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยสถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและน าไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตเทศบาลนครสกลนคร 

 
๓. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 

สถานีต ารวจพื้นท่ี ท่ีเข้าร่วมโครงการมีขีดความสามารถ  
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑) ประชาชนในพื้นท่ีโครงการมีความหวาดกลัวภัย 
อาชญากรรม ไม่เกินร้อยละ ๔๐ 
(๒) ประชาชนในพื้นท่ีโครงการมีความเช่ือมั่นในการ 
ท างานของต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

สถานีต ารวจท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาเข้าสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ และมีความเป็นดิจิทัล (DIGITALIZATION) 

(๓) มีการน านวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของสถานีต ารวจอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการบูรณาการภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมมือกันในการ วางแผนการป้องกัน
อาชญากรรม ในพื้นท่ีสถานีต ารวจ รูปแบบเครือข่าย หรือพันธมิตร
เชิงหุ้นส่วน 

(๔) มีการจัดประชุมเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรม 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน (๕) ร้อยละของสถิติคดีอาญากลุ่มท่ี ๑ และ ๒ ในพื้นท่ี 
น าร่องลดลงเมื่อเปรียบเทียบกัน ระหว่างช่วงเวลาก่อน
และหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 
 

/4.การด าเนินงาน… 



 

4. การด าเนินงาน 
 ตามโครงการนี้ ก าหนดเป้าหมายของโครงการเอาไว้ ๔ เป้าหมายและก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน (KEY 
PERFORMANCE INDICATOR : KPIs) เอาไว้ ๕ ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย 
 ๔.๑ ตัวชี้วัดเชิงอัตนัย หรือเชิงอัตวิสัย (SUBJECTIVE MEASUREMENTS) 
  หมายถึง การวัดปริมาณ หรือคุณภาพภายในตัวบุคคล หรือวัตถุ  โดยให้ล าดับ (RATING) การตัดสินใจ 
(JUDGEMENT)  โดยก าหนดตัวชี้วัดเอาไว้  ดังนี้ 

 ๔.๑.๑ ระดับความหวาดกลัวภัยของประชาชนในพื้นท่ี 
 ๔.๑.๒ ระดับความเช่ือมั่นต่อการท างานของต ารวจของประชาชนในพื้นท่ี 

 ๔.๒ ตัวชี้วัดเชิงปรนัย หรือวัดเชิงวัตถุวิสัย (OBJECTIVE MEASUREMENTS) 
  หมายถึง การวัดเชิงปริมาณ หรือคุณภาพทางกายภาพของบุคคล หรือวัตถุ  โดยใช้เครื่องมือเฉพาะ หรือ
เครื่องมือวัด  โดยก าหนดตัวชี้วัดเอาไว้  ดังนี้ 

 ๔.๒.๑ มีการน านวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการท างานของสถานีต ารวจหรือไม่ อย่างไร   เพื่อวัดว่ามีการ
เตรียมความพร้อม จะปรับเปล่ียนรูปแบบการท างาน แนวความคิดของเจ้าหน้าท่ี ให้ก้าวไปสู่ยุคข้าราชการ ๔.๐ และ 
รัฐบาลดิจิทัลได้ หรือไม่ 
  ๔.๒.๒ มีการจัดประชุมเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมของสถานีต ารวจเป็นประจ าและสม่ าเสมอ
หรือไม่และได้มีการน าค าแนะน า หรือผลการประชุมไปใช้ในการท างานป้องกันอาชญากรรมในเชิงรุก หรือไม่ 
  ๔.๒.๓ สถานภาพอาชญากรรมในพื้นท่ีน าร่องลดลง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการจัดท า
โครงการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 1) ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนในเขตพื้นท่ีสถานีต ารวจ 
 
 
 
 
 ๒) ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการท างานของต ารวจ  
 
 
 
 
 ๓) ระดับการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 
 
 

 
 

/นวัตกรรม... 

ความหวาดกลัว 
(ร้อยละ) 

๑-๑๐ ๑๑-๒๐ ๒๑-๓๐ ๓๑-๔๐ ๔๑-๕๐ ๕๑-๖๐ ๖๑-๗๐ ๗๑-๘๐ ๘๑-๙๐ ๙๑-๑๐๐ 

คะแนน ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 

ความเชื่อมั่น 
(ร้อยละ) 

๑-๑๐ ๑๑-๒๐ ๒๑-๓๐ ๓๑-๔๐ ๔๑-๕๐ ๕๑-๖๐ ๖๑-๗๐ ๗๑-๘๐ ๘๑-๙๐ ๙๑-๑๐๐ 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
 

นวัตกรรมที่น ามาใช้ ไม่มี ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ ประเภท ๕ ประเภท ๖ ประเภทข ึ้นไป 
คะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๐ 

 



 

นวัตกรรมท่ีน ามาใช้ในงานป้องกันอาชญากรรม หมายถึงการน าอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัยและมีการพัฒนา
รูปแบบวิธีการท างานเข้าสู่ระบบ DIGITAL เช่น การติดต้ังกล้อง CCTV การน าระบบ LINE มาใช้สนับสนุน การแจ้งเหตุ 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการสายตรวจ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการท างาน ฯลฯ 

 
 ๔) ระดับการท างานในเชิงบูรณาการและการสร้างพันธมิตรเชิงหุ้นส่วน 
 
 
 
 
 ๕) ระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 
 
 
๕.ขั้นตอนการปฏิบัติและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

๕.๑. ห้วงระยะเวลาน าร่อง ( PHASE 1 : ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ) 
      ระยะเวลา 
ขั้นตอน 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์  

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔  

เตรียมการ                      

ปฏิบัติการ                      

ประเมินผล                      
5.1.1 ขั้นเตรียมการ (1 ตุลาคม 2564 – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
๑) กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค ๑ - ๙ และกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 (๑) ประชุมเตรียมการและซักซ้อมการปฏิบัติและร่วมพิจารณาคัดเลือกสถานีต ารวจเข้าร่วมโครงการ 
 (๒) มอบหมายรองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล/ต ารวจภูธรภาค 1 - 9 (งานป้องกันปราบปราม

อาชญากรรม) รับผิดชอบอ านวยการปฏิบัติในภาพรวม โดยมีรองผู้บังคับการต ารวจนครบาล/ต ารวจภูธรจังหวัด (งานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม) ในเขตพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ช่วย 

๒) ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
 (๑) ประชุมเตรียมการและซักซ้อมการปฏิบัติ 
 (๒) ก าหนดรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติของสถานีต ารวจท่ีเข้าร่วมและวิธีการติดตามและ 

ประเมินผลการปฏิบัติของสถานีต ารวจท่ีเข้าร่วม 
 (3) มอบหมายผู้บัญชาการส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจอ านวยการปฏิบัติในภาพรวม 
 (4) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแบบส ารวจ (POLL) ในพื้นท่ีโครงการท่ีเข้าร่วม ก่อนและ

หลังการด าเนินงานตามโครงการ (PRETEST / POSTTEST) 
/3)สถานีต ารวจ...

การจัดประชุม ไม่มี เด ือนละ ๑ คร ั้ง เด ือนละ ๒ คร ั้ง เด ือนละ ๓ คร ั้ง เด ือนละคร ั้ง มากกว ่าเด ือนละคร ั้ง 

คะแนน ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

 

คดีกลุ่มที่ ๑ และ ๒ ลดลง 
(ร้อยละ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ขึ้นไป 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 



 

๓) สถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร เข้าร่วมโครงการ มีข้ันตอนการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม 

  ให้หัวหน้าสถานีต ารวจ เชิญผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ฯลฯ ในพื้นท่ีเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมประจ าสถานีต ารวจ  โดยให้จัดท าค าส่ัง จัดต้ังเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมประจ า
สถานีต ารวจ หรือคปอ.สน./คปอ.สภ. ไว้เป็นหลักฐานและจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับทราบข้อมูล
สถานภาพอาชญากรรมในพื้นท่ี ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ทัศนคติของประชาชนต่อการท างานของ
ต ารวจ ตลอดจนวิเคราะห์พื้นท่ีจุดเส่ียงภัยอาชญากรรม แล้วบันทึกรายงานการประชุม เอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมรูปภาพ
ประกอบ นอกจากนี้ให้น าระบบ APPLICATION LINE มาใช้ในการติดต่อส่ือสาร ระหว่างกันในบรรดาสมาชิกเครือข่าย
ป้องกันอาชญากรรมประจ าสถานีต ารวจ 

 (๒) การวิเคราะห์พื้นท่ีจุดเส่ียงภัยอาชญากรรม 
 ให้หัวหน้าสถานีต ารวจจัดการประชุมระดมความคิดเห็นกับเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมประจ าสถานี

ต ารวจ  เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีจุดเส่ียงภัยอาชญากรรมในเขตความรับผิดชอบ โดยให้ครอบคลุมถึง ถนน ตรอก  ซอยเปล่ียว 
อาคารร้าง พื้นท่ีรก สะพานลอยคนข้ามท่ีต้ังในสถานท่ีเปล่ียว ชุมชนแออัด แหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น วงสุรา ร้านคาราโอเกะส่ง
เสียงดัง แหล่งอบายมุขและยาเสพติด ฯลฯ โดยให้ครอบคลุม STREET CRIME ทุกประเภท ท้ังนี้เพราะความรู้สึกหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรมของประชาชนนั้น มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะเหตุคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ แต่เพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน
พบข้อเท็จจริงว่าบรรดา STREET CRIME ประเภทต่างๆ และแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ตลอดจนปนญหาการแข่ง
รถจักรยานยนต์ในทาง (เด็กแว้น) เป็นปนญหาส าคัญท่ีก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมากกว่า 
เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว  ดังนั้น สถานีต ารวจท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้ด้วย ในการวิเคราะห์
พื้นท่ีจุดเส่ียงภัยอาชญากรรม ให้น ากรอบการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น พื้นท่ีปฐมภูมิ  พื้นท่ีทุติยภูมิและพื้นท่ีสาธารณะ มาใช้เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ด้วย 

 (๓) การคัดเลือกพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  ในการคัดเลือกพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการนั้น ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอาไว้  ดังนี้ 

  (๓.๑) เป็นพื้นท่ีจุดเส่ียงภัยอาชญากรรม หรือมีจุดเส่ียงภัยอาชญากรรมในบางพื้นท่ี ท่ีถนนตัด
ผ่าน เช่น ตรอก ซอย หรือชุมชนแออัด อาคารร้าง  เป็นต้น 

  (๓.๒) มีความส าคัญในเชิงสัญลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร (LAND MARK)  ซึ่งหากเกิด
อาชญากรรมขึ้นในพื้นท่ีถนนดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการท างานของต ารวจ 

  (๓.๓) มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากเกิดอาชญากรรมขึ้นในพื้นท่ีถนนดังกล่าว ย่อมส่งผล
กระทบกับภาพลักษณ์ของจังหวัด ท าให้นักท่องเท่ียวและนักลงทุนต่างชาติไม่อยากเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด 

  (๓.๔) มีขนาดพื้นท่ีไม่ควรเกิน 2 ตารางกิโลเมตรและเป็นพื้นท่ีชุมชน ท้ังนี้ ให้เครือข่ายป้องกัน
อาชญากรรมประจ าสถานีต ารวจเป็นผู้คัดเลือกพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการ “SMART SAFETY ZONE 4.0”  โดยน าผลการ
วิเคราะห์พื้นท่ีจุดเส่ียงภัยอาชญากรรม ตามข้อ (2) มาใช้ ร่วมกับความส าคัญของพื้นท่ี ในเชิงสัญลักษณ์และความส าคัญ
ของเศรษฐกิจ  เพราะเหตุว่าความส าเร็จของโครงการนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงรุก  ดังนั้น หากให้หัวหน้าสถานีต ารวจ หรือต ารวจเป็นผู้คัดเลือกพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง อาจท า
ให้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาระดับ กองบังคับการ/ภูธร
จังหวัด เอาใจใส่ กวดขัน ตรวจสอบการ คัดเลือกพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงรุกด้วย 

 
 

/(4) การก าหนด... 



 

 (๔) การก าหนดแผนการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก  จ าแนกออกเป็น 
  (๔.๑) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรม ประสานองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ี ให้มีความ
เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรม เช่น การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง การตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าในพื้นท่ีรกร้าง การปิดอาคาร
ร้างไม่ให้เป็นแหล่งซ่องสุมของอาชญากร ตลอดจนการติดต้ัง กล้องวงจรปิดในพื้นท่ีสาธารณะ การเช่ือมโยงข้อมูลกล้อง
วงจรปิดระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับสถานีต ารวจ  เป็นต้น 

  (๔.๒) การก าหนดแผนการตรวจพื้นท่ี ให้เหมาะสมกับสถานภาพอาชญากรรม  โดยบูรณาการ
ก าลังพลทุกฝ่าย เช่น งานอ านวยการ งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวนและงานป้องกันปราบปราม ท้ังนี้ ให้หัวหน้า
สถานีต ารวจรับผิดชอบตรวจสอบแผนการตรวจให้สอดคล้องกับการแก้ไขปนญหาอย่างแท้จริงและก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็น
ในการป้องกันอาชญากรรมให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การก าหนดจุดตรวจ การปรากฏกายของต ารวจในพื้นท่ีเขต
ตรวจ (SHOW OF FORCE) การตรวจทักทายพูดคุยกับประชาชน (STOP-WALK-TALK) การปิดล้อมตรวจค้นแหล่งซ่องสุม
อาชญากรในพื้นท่ีเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ฯลฯ 

  (๔.๓) การน านวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ให้ทุกสถานีต ารวจท่ีเข้าร่วม
โครงการน าร่อง ศึกษา พัฒนาและน านวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื่อง “ประเทศไทย ๔.๐” และ “การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐” รวมท้ังการเป็น “SMART CITY” 
 4) ส านักงานงบประมาณและการเงิน ให้ค าปรึกษา แนะน า วิธีการ ขั้นตอน การขอรับสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินงาน ตามโครงการ รวมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยปฏิบัติตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5) ส านักงานส่งก าลังบ ารุง ให้ค าปรึกษา แนะน า วิธีการ ขั้นตอน การขอรับสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการนี้ แก่สถานีต ารวจซึ่งเข้าร่วมโครงการ 

6) ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้ค าปรึกษา แนะน า วิธีการ ขั้นตอน การขอรับสนับสนุนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการนี้ 

7) กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางให้การสนับสนุนการด าเนินงานของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 ในการด าเนินงานตามโครงการนี้ 

 5.1.2 ขั้นการปฏิบัติการ (ต้ังแต่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
  สถานีต ารวจน าร่องทุกสถานีด าเนินการตามแผนการตรวจ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการขับเคล่ือนงาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ๕.๑.๓ ขั้นการประเมินผล  จ าแนกออกเป็น การประเมินผลระดับหน่วยงานและการประเมินผลระดับ ตร.  ดังนี้ 

 (1) การประเมินผลระดับหน่วยงาน ให้ทุก บก.น./ภ.จว. ประเมินผลการปฏิบัติของ สน./สภ. ในปกครอง 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จของงาน ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนตามท่ีระบุเอาไว้ในโครงการนี้ แล้ว
จัดล าดับเรียงตาม คะแนนจากมากไปน้อย ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด หรือไม่อย่างไร แล้วรายงานให้ ตร. ทราบ (ผ่าน 
สยศ.ตร.) ตามสาย การบังคับบัญชา  โดยให้ ผบช.น. หรือผบช.ภ.๑ – ๙ แล้วแต่กรณี   เป็นผู้ลงนามรายงานผลการปฏิบัติ
ของทุก สน./สภ. ในสังกัด (ในภาพรวมของ บช.) ด้วยตนเอง 

 (๒) การประเมินผลระดับ ตร. ให้ สยศ.ตร. รวบรวมผลการประเมินระดับหน่วยงาน แล้วจัดล าดับเรียง
ตามคะแนนจากมาก ไปน้อย ว่าผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด หรือไม่อย่างไร แล้วรายงาน ผบ.ตร. ทราบ (ผ่าน รอง ผบ.ตร.(ปป)) 

 
 
 

/5.2 ห้วงระยะ... 



 

๕.๒ ห้วงระยะท่ีสอง (PHASE 2 : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6)  ขออนุมัติ ผบ.ตร. เพื่อขยายผลการด าเนินงาน
ออกไปทุกสถานีต ารวจท่ัวประเทศ 

 

๖. งบประมาณ 

ในระยะท่ี ๑ ให้ใช้งบประมาณของหน่วยท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดสรรให้ ส่วนในระยะท่ี ๒ ในกรณี ท่ีมี
เหตุผลความจ าเป็นให้เสนอค าของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อด าเนินการตามโครงการนี้ จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ในระดับชาติ : เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นท่ีซึ่งเข้าร่วมโครงการ ท าให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่หวาดกลัวภัยอาชญากรรม อันจะน าไปสู่ความมั่นคงทางสังคมในท่ีสุด 
๗.๒ ในระดับองค์กร : ส านักงานต ารวจแห่งชาติก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปล่ียนผ่านจากการท างานในระบบ ราชการ 

๓.๐ ไปสู่ความเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล 
๗.๓ ในระดับปนจเจกชน : ข้าราชการต ารวจมีความต่ืนตัวและปรับทัศนคติให้ยอมรับและพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้น า

การเปล่ียนแปลง เพื่อขับเคล่ือนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ สมดังวิสัยทัศน์ของประเทศ
ไทยท่ีว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 
 

      พันต ารวจตรี      ผู้เสนอโครงการ 
        ( กฤติเดช  ภูรัพพา ) 
           สารวัตรป้องกันปราบปราม  สถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร 
 
 

      พันต ารวจโท    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ( ธนาวินทร์  แก้วเสียง ) 
        รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม  สถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร 
 
 

      พันต ารวจเอก ผู้อนุมัติโครงการ 
        ( พุฒินันท์  อ าพันธ์ ) 
              ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร 

 



 

RISK 

สร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม 

วิเคราะห์พืื้นทื ่เส ่ยงภัยอาชญากรรม 

คัดเลือกพืื้นทื ่เขื้าร่วมโครงการ 

ก าหนดแผนการป้องกันือาชญากรรมเชืิงรื ก 

ปรับปร งสภาพแวดล้อม กำหนดแผนการตรวจพืื้นทื ่ การน านวัตกรรมมาใช้ 

ด าเนินการตามแผนการตรวจฯ 

ประเมินผล 

แผนผังขั้นตอน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

   

ืืืระดับหน่วยงาน  ืืืืืืืระดับ ตร. 

 

ECONOMIC LAND MARK 


