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เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาข้าราชการตำ�รวจตามสายงานในทุก
ระดับ โดยเน้นภาวะผูน้ �ำ ให้มอี ดุ มการณ์ดว้ ยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรทีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
มืออาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพตำ�รวจ ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ประหยัดตามหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และให้มกี ารทำ�งานเป็นทีมและมีเอกภาพ สำ�หรับงานอำ�นวยการเน้นพัฒนาระบบงาน
ฝ่ายอำ�นวยการให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายอำ�นวยการให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในสายงาน
ดังนั้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำ� “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับ
ฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ” ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ พร้อมทั้งดำ�เนินการฝึกอบรม
หัวหน้างานและข้าราชการตำ�รวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีง่ านอำ�นวยการในสถานีต�ำ รวจ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะไป
ทำ�การฝึกอบรมหรือสอนงานให้กับข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่ความ “เป็นตำ�รวจมืออาชีพ
เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ฉะนั้น จึงให้ทุกหน่วยใช้ “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการ
ตำ�รวจในสถานีต�ำ รวจ” นี้ เป็นคูม่ อื หลักสำ�หรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคน ตัง้ แต่
วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

คำ�นำ�
นโยบายการบริหารราชการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์และการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตำ�รวจให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ เพือ่ ความผาสุกของ
ประชาชน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำ�รวจ เป็นตำ�รวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น
ศรัทธา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยจะเน้นการปลูกฝัง
อุดมการณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ มีภาวะผู้นำ� และฝึกอบรมผู้บริหารแต่ละระดับให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานตามตำ�แหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา 
เชื่อถือจากประชาชน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจึงได้มีคำ�สั่งที่ ๖๐๐/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถานีตำ�รวจ และ คำ�สั่งที่ ๖๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้างานอำ�นวยการ และ
ข้าราชการตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานอำ�นวยการทุกระดับ เพื่อจัดทำ�คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ
สำ�หรับการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจให้เป็นมาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
อำ�นวยการมีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในงานอำ�นวยการที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกสถานีตำ�รวจ  โดยได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา จัดทำ�โครงการสัมมนา
วิทยากรและการจัดทำ�คูม่ อื การบรรยายงานอำ�นวยการ ให้กบั ข้าราชการตำ�รวจผูจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นวิทยากร
ของกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล ตำ�รวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ภูเขางาม (พาโนรามา) รีสอร์ท ตำ�บลสาริกา 
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก  
จากการจัดสัมมนาวิทยากรของหน่วยงานดังกล่าว ได้มีการระดมความคิด จนได้ข้อยุติ
เนือ้ หาการบรรยายในประเด็นทีห่ น่วยงานระดับสถานีต�ำ รวจจะต้องใช้ในการปฏิบตั งิ านเป็นปกติประจำ�
ของงานอำ�นวยการ โดยแบ่งเป็น ๑๑ หัวข้อ (๑๑ เล่ม) ได้แก่ งานธุรการและพัฒนากำ�ลังพล, งานศูนย์
ปฏิบัติการสถานีตำ�รวจ, งานกำ�ลังพล, งานวินัย, งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น, งานยุทธศาสตร์,
งานงบประมาณ, งานพัสดุ, งานการเงิน, ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย และการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล  พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือการบรรยาย และ
เอกสารการนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกลาง สำ�หรับวิทยากรของทุกหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี เนื้อหาของ
แต่ละงานที่อ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถนำ�มารวบรวม
ไว้ในคูม่ อื การบรรยายได้ทงั้ หมด วิทยากรผูบ้ รรยายสามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้จากตำ�รา หรือทางอินเทอร์เน็ต
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
คูม่ อื การบรรยายนีจ้ ะช่วยให้วทิ ยากร ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม และผูท้ สี่ นใจทุกท่าน สามารถ
ทำ�ความเข้าใจ และนำ�ไปเป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง เป็นตำ�รวจมืออาชีพได้อย่างแท้จริง
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
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สารบัญ
เรื่อง				
หน้า
บทที่ ๑ บทนำ�
          
๑
บทที่ ๒ บทบาทภารกิจและโครงสร้างของ ศปก. ระดับต่างๆ
๔
บทที่ ๓ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำ�รวจ (ศปก.สน./สภ.)
๙
บทที่ ๔ แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ                                                                ๑๗
ภาคผนวก
เอกสารประกอบคู่มือการบรรยาย (แผ่น CD)
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บทที่ ๑
บทนํา
ความหมายและประวัติความเปนมา
ศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) คือ ศูนยปฏิบัติการเพื่อการบริหารราชการแผนดินใน
ระดับตางๆ ทั้งระดับกระทรวง กรม กอง และจังหวัด โดยมีศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี(PMOC:
Prime Ministerial Operation Center) เปน จุดเริ่มตนของกระบวนการนี้ ซึ่งหากพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงของกระบวนการ และลําดับขั้นของขอมูล จะเริ่มที่การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการกระทรวง
(MOC: Ministerial Operation Center) ซึ่งมีหนาที่เก็บและเชื่อมโยงขอมูลของกระทรวงใหทันสมัย
และรวดเร็วอยางตอเนื่อง เพื่อสรุปและเสนอตอผูบริหารกระทรวงใหสามารถนําไปใชในการบริหารงาน
ตอไป นอกจากนั้น ศูนยปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ยังมี บทบาทในการสนับสนุนและเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศตางๆ ใหแกศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) โดยการ สงขอมูลผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตมายังทําเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงที่เปนเจาของขอมูลจะตองนําเสนอขอมูลใหมีความ
เปนปจจุบันอยูเสมอ รวมทั้งจัดทําเปนรายงานเพื่อเสนอแกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อนําไปสู
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพตอไป
สําหรับศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC: Department Operation Center), ระดับกอง
และศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด (POC: Provincial Operation Center ) ก็จะมีบทบาทและหนาที่
เหมือนกับ MOC เพียงแตเปนการนําเสนอขอมูลที่หนวยงานเปนผูรับผิดชอบ เชน ขอมูลในระดับพื้นที่
และข อมู ล ตามภารกิ จ อั น จะเป นการกระจายเครื อข ายความรั บผิ ดชอบข อมู ล และเพื่ อนํ าเสนอ
รายงานตามลําดับขั้นที่สูงกวาตอไป ดังรูป
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องคประกอบที่สําคัญของศูนยปฏิบัติการ ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง
ศูนยปฏิบัติการในระดับตางๆ และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี อยางมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบไปดวย
๒ สวนใหญๆ คือ
๑. ระบบขอมูลของหนวยงาน เปนสวนที่สําคัญและมีความจําเปนมากที่สุดตอการดําเนินการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ เนื่องจากการจัดการขอมูลอยางเปนระบบ คุณภาพของขอมูลที่ดี มีดัชนีขอมูล
ความเปนปจจุบันของขอมูล และความมีมาตรฐานของขอมูลที่ตรงกันนั้น จะชวยใหการจัดทํารายงาน
และการนําเสนอขอมูลตอผูบริหารหนวยงาน และกับศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เพื่อใชในการตัดสินใจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ระบบเครือขาย ระบบโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยี จะประกอบไปดวยระบบตางๆ ดังนี้
• ระบบ เครือขายความเร็วสูง เพื่อใชในการรับสงขอมูล
• ระบบการนํา เสนอภายในศูน ยป ฏิบัติการ ประกอบดว ย อุป กรณแสดงผล, จอฉาย
และคอมพิวเตอร รวมทั้งการเดินสาย LAN เปนตน
• ระบบคอมพิวเตอร Server เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล
• ระบบการรักษาความปลอดภัย เปนระบบที่ใช Technology PKI
• ระบบประมวลผลขอมูล ประกอบดวยระบบฐานขอมูล และระบบนําขอมูลเขาโดยใช
เทคโนโลยี Web Based รวมทั้งระบบเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูล (XML)
เห็นไดวา ศูนยปฏิบัติการมิไดมีเฉพาะในหนวยงาน ตํารวจ ทหาร เทานั้น แตมีการจัดตั้งขึ้น
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงภายในและความมั่นคงของชาติ ที่จะตองมีการเฝา
ติดตามสถานการณ ขาวสารขอมูล ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลประกอบ
การตัดสินใจของผูนํารัฐบาล ผูนําหนวยงาน เพื่อแกไขภัยคุกคามหรือภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้น หนวงรั้ง
ตอบโต ฟนฟู สรางความเชื่อมั่น ตลอดจนการเอาชนะ ภัยคุกคามหรือภาวะวิกฤตินั้น (การชุมนุม
เรียกร องของกลุมผลประโยชน (มัน , ออย, ยางพารา, ชาวนา, ผลไม พืช ผลทางการเกษตรตางๆ
สหภาพแรงงาน ฯลฯ) ความขัดแยงทางการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยสงคราม การแบงแยกดินแดน
ความขัดแยงทางชาติพันธุ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุรุนแรง สิ่งแวดลอมเปนพิษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๑
สมัย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เปน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ โดยจัดตั้งขึ้น ณ หองประชุม ชั้น ๒
อาคาร ๓๓ ตึกสื่อสาร สํานักงานสงกําลังบํารุง ทําหนาที่เฝาฟง ติดตามขอมูลขาวสาร คดีอาชญากรรมสําคัญ
ภัยธรรมชาติ ที่มีสวนเกี่ยวของในอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แลวรวบรวมรายงานให
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน และในเวลา ๐๙.๐๐ น. จัดใหมีการประชุม
ติดตามสถานการณ จากผูแทนหนวยงานระดับกองบัญชาการ ที่ถูกสงมาปฏิบัติงานในศูนยป ฏิบัติก าร
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สํา นัก งานตํารวจแหงชาติ โดยมี หัว หนา เจาหนาที่เ ปน ผูตัด สิน ใจ สั่งการใหหาขอมูลเพิ่มเติมหรือ
ติดตามสถานการณอยางใกลชิด แลวนําเสนอ ผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบในงานดานนั้นๆ สั่งการ ไปยัง
หนวยปฏิบัติ ในนามศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พรอมทั้งขับเคลื่อนแผนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เชน แผนกรกฏ แผนบรรเทา เปนตน
ในป ๒๕๕๕ พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว ผบ.ตร. ไดนํารูปแบบการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการในสมัย
ดํารงตําแหนงเลขาธิการ ปปส. มาใชกับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อเปน กลไกการขับ เคลื่อน
การปฏิบัติงานใหเปนศูนยสั่งการเพื่อความรวดเร็วทันตอเหตุการณสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
และจึงไดมี คําสั่ง ตร. ที่ ๕๖๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการในระดับ
สถานีตํารวจในปจจุบันนี้
ซึ่งการ “พัฒนาศูนยปฏิบัติการ (ศปก.)ทุกระดับ ใหมีความพรอมสําหรับขับเคลื่อนการบริหาร
และจัดการเหตุวิกฤติใหมีประสิทธิภาพ” ถูกกําหนดอยูใน นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หัวขอทั่วไปและนโยบายเนนหนัก
ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีที่ตั้งอยูที่ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๒๒๕๕-๕๓๑๑,
๐-๒๒๐๕-๔๙๕๑, ๐-๒๒๐๕-๓๐๕๒-๕๖ โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๕๓๑๐, ๐-๒๒๐๕-๓๐๕๐-๕๑ ความถี่
วิทยุ ๑๖๒.๓๐๐ เมกะเฮิรทซ E-mail : police.mail@police.go.th
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บทที่ ๒
บทบาทภารกิจและโครงสรางของ ศปก. ระดับตางๆ
บทบาทภารกิจ
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑. เปนศูนยอํานวยการและสั่งการในการดําเนินการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ติดตาม
สถานการณ และประสานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับทุกภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทั้งใน
สถานการณปกติ และในสถานการณที่มีการประกาศใชกฎหมายพิเศษ
๒. จัดเตรียมขอมูลขาวสารเบื้องตน เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการในทุกภารกิจของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยจัดระบบการรวบรวม การจัดเก็บขอมูล
๓. รายงานการประมาณการและใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการ และ
ดําเนินการตามคําสั่งผูบังคับบัญชาสั่งการในสถานการณฉุกเฉิน เรงดวน สําคัญ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และทันตอเหตุการณ
๔. เปนศูนยอํานวยการเฝาฟงติดตามสถานการณในทุกเหตุการณ
๕. เปนศูนยอํานวยการในการแกไขสถานการณฉุกเฉินเรงดวนสําคัญของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๖. เปนศูนยอํานวยการติดตามสถานการณและสั่งการในการแกไขปญหาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
๗. เปนศูนยประชุมทางไกลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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โครงสรางศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปก.ตร.)

ศูนยอํานวยการและสั่งการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ตลอดจนเพื่อติดตามสถานการณการชุมนุมเรียกรอง
มีภารกิจเปนศูนยอํานวยการและสั่งการ (OperationCenter) ในการชวยเหลือผูบังคับบัญชา
ติดตามสถานการณและการปฏิบัติในทุกภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการรักษาความมั่นคง
ภายใน สวนที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม กิจการตระเวนชายแดน การรักษา
ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน งานกิจการพิเศษ การรายงาน การประมาณการ
และใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการ และชวยเหลือผูบังคับบัญชา เพื่อสั่งการใน
สถานการณฉุกเฉิน เรงดวนสําคัญที่เกิดขึ้น ไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
การปฏิบัติงานของ ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปก.ตร.) จะมีภาวะการณ
ที่แตกตางกันไป ตามระดับตางๆ ดังนี้
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๑. สถานการณระดับ ๑
๑.๑ ในภาวะปกติ สวนอํานวยการและสนับสนุน ศปก.ตร. มีหนาที่ชวยเหลือ ผูบังคับบัญชา
ติดตามเฝาฟงสถานการณ เหตุฉุกเฉิน เรงดวน สําคัญ หรือที่นาสนใจเปนพิเศษ และประสานงาน
หนวยงาน ในสังกัด สื่อมวลชนทุกแขนง แหลงขาวสารตางๆ แลวรายงานหรือนําเสนอ เพื่อผูบังคับบัญชา
ทราบและวินิจฉัยสั่งการไดอยางถูกตอง ทันตอเหตุการณ
๑.๒ จัดเตรียมความพรอมดานขอมูล ขอเท็จจริงสําคัญๆ แผนการปฏิบัติตางๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพื่อชวยเหลือผูบังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนมาตรการ
แนวทางเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณโดย ศปก.ตร. จะตองมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบงการปฏิบัติหนาที่เปนผลัด โดยการปฏิบัติ
หนาที่เวรแตละผลัดจะเริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. และสิ้นสุดหนาที่เวร ๐๙.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น
๑.๓ การรวบรวมขอมูลขาวสารตอผูบังคับบัญชา ความสมบูรณของขาวสาร เปนเรื่องสําคัญ
หากแตความรวดเร็วในการรวบรวมขาวสาร เปนเรื่องสําคัญที่ตองคํานึงถึงยิ่งกวา ซึ่งขาวสารใดที่รวบรวม
มาแลววิเคราะห วินิจฉัยโดยเรงดวน หากสมควรรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ก็ใหดําเนินการโดยทันที
๑.๔ ข าวสารใดที่ ไ ด ร ายงานผู บั ง คั บ บั ญ ชาไปแล ว แต ยั งขาดความสมบู ร ณ ให ป ระสาน
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งใกล ชิ ด และต อเนื่ อง เพื่ อแสวงหาข อมู ล เพิ่ มเติ มแล ว รวบรวมรายงาน
ผูบังคับบัญชาตอไป
๑.๕ ผูรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติไดแก หน.ฝอ.ศปก.ตร.และผูที่ไดรับมอบหมาย
๑.๖ เพื่อใหการดําเนินงานของ ศปก. เกิดความตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ควรจัดใหมี
การประชุมติดตามสถานการณของฝายอํานวยการเปนประจําอยางตอเนื่อง
๒. สถานการณระดับ ๒
๒.๑ กรณีที่เริ่มมีการเคลื่อนไหว ที่มีแนวโนมวาจะเกิดสถานการณที่ผิดปกติ หรือ สถานการณ
ทวีความรุนแรงขึ้น มีความจําเปนที่จะตองเพิ่มขีดความสามารถของสวนอํานวยการและสนับสนุน
ของ ศปก.ตร. เพื่อรองรับสถานการณ ใหนายตํารวจเวรอํานวยการพิจารณามีความเห็นเสนอ หน.ฝอ.ศปก.ตร.
เพื่อเสนอหรือโดยการสั่งการของ รอง ผบ.ศปก.ตร. หรือ ผูชวย ผบ.ศปก.ตร. ซึ่งไดรับมอบหมายให
รับผิด ชอบงานที่เกี่ย วของกับสถานการณที่ผิด ปกติ หรือทวีความรุนแรงขึ้นตามที่กําหนดในคําสั่ง
แบงมอบหมายหนาที่การงาน พิจารณาและเขาดําเนินการควบคุมสั่งการ หรือปฏิบัติตามที่ ผบ.ศปก.ตร.
สั่งการหรือมอบหมาย
๒.๒ เตรี ย มความพร อ มด านข อมู ล กํ า ลั ง พล งบประมาณ ตามแผนต า งๆ ของสํ า นั กงาน
ตํารวจแหงชาติ เพื่ อเสนอแนะผู บังคับ บัญชาในการวินิจฉัย สั่งการ และ/หรือแกไขป ญหาต างๆ ที่
เกิด ขึ้น ไดอยา งถูกตอง รวดเร็ว ทัน ตอเหตุการณ ศปก.ตร. จะตองมีความพรอ มที่จ ะปฏิบัติงาน
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อยางตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบงการปฏิบัติหนาที่เปนผลัด โดยการปฏิบัติหนาที่เวรแตละผลัด
จะเริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. และสิ้นสุดหนาที่เวร ๐๙.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น
๒.๓ ให หน.ฝอ.ศปก.ตร. ประสานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง จั ด กํ า ลั ง เจ าหน า ที่ จ ากสั ง กั ด
สํานักงานกําลังพล กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานสงกําลังบํารุง
สํานักกฎหมายและสอบสวน สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหนวยอื่นๆ รวมทั้งรองหัวหนาหนวย
ที่เ กี่ย วขอ งกับ สถานการณนั้น ๆ มาเสริมจากการจัด กํา ลังในภาวะปกติ เพื่อปฏิบัติห นาที่ไ ดต าม
ความเหมาะสม แลวรายงาน ผบ.ศปก.ตร.ทราบ
๓. สถานการณระดับที่ ๓
๓.๑ กรณีสถานการณรนุ แรง ไมปกติหรือสถานการณพิเศษ หนวยปฏิบัติในฐานะ ผบ.เหตุการณ
อาจรองขอรับการสนับสนุนจาก ตร. ทั้งในเรื่องของการแนะนําการปฏิบัติ การเพิ่มเติมกําลังพล
สิ่งอุปกรณและงบประมาณ หรือเรื่องอื่นๆ ศปก.ตร. จะทําหนาที่เปน ศปก.หลัก ติดตามสถานการณ
โดยใกลชิด มีความพรอมและสามารถใหการสนับสนุนไดโดยทันที
๓.๒ ผบ.ตร. ในฐานะ ผบ.ศปก.ตร. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย จะสั่งการเพิ่มกําลังเจาหนาที่
ประจําสวนอํานวยการและสนับสนุน และสวนปฏิบัติการของ ศปก.ตร.รวมทั้งสั่งการ รอง ผบ.ตร.
หรือ ผูชวย ผบ.ตร. และหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ แลวแตกรณี ใหมาปฏิบัติ
หนาที่ที่ ศปก.ตร. ตามความจําเปนเพื่อติดตามสถานการณโดยใกลชิดจนกวาสถานการณจะลดระดับ
หรือ เขาสูภาวะปกติ
๓.๓ เมื่อสถานการณ ลดระดั บหรือเขา สูภาวะปกติ แลว ใหสว นอํ านวยการและสนับ สนุ น
ศปก.ตร. ดําเนินการตามสถานการณ ระดับที่ ๑ ตอไป

-- 8๘ --

-๙-

-9-

บทที่ ๓
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสถานีตํารวจ (ศปก.สน./สภ.)
มีการจัดตั้ง ศปก.สน./สภ. เปนศูนยสั่งการเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวางแผน อํานวยการสั่งการ
ควบคุม กําชับ ดูแล ขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติ และบูรณาการการทํางานในสถานีตํารวจ ดวยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนมาใชรวมเปนศูนยเดียว เชื่อมโยงขอมูลของงานตาง ๆ ในสถานีตํารวจ
เพื่อใชในการสั่งการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน เชื่อมการติดตอไปยัง บก./ภ.จว. บช./ภ. และ ตร.
เพื่อใหสามารถเปนสวนสมองของสถานีตํารวจ ที่ทุกสายงานในสถานีตํารวจมาใชขอมูลรวมกัน รวมทั้ง
การจัดกําลังประจําศูนย
๑. โครงสราง ศปก.สน./สภ.

- ๑๐- -10 -

๒. ภารกิจหนาที่
๒.๑ ใหหัวหนาสถานีตํารวจเปนหัวหนา ศปก.สน./สภ. โดยบูรณาการงานตาง ๆ ประกอบดวย
หัวหนางานปองกันปราบปราม จราจร สืบสวน สอบสวน และอํานวยการทั้งนี้ใหมีการเชื่อมโยงขอมูล
ของงานฝ ายตางๆ ในสถานีตํารวจ เช น ข อมู ลท องถิ่ น ข อมู ลอาชญากรรม นาฬิ กาอาชญากรรม
หมายจับ ประวัติและพฤติการณของบุคคลตางๆ ขอมูล พื้น ที่วิกฤติ สถานที่สํา คัญ บุคคลสําคัญ
ในพื้นที่ สถานที่ลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม ขอมูลตํารวจอาสา เปนตน
๒.๒ สวนอํานวยการแบงยอยเปน ๖ ฝาย ดังนี้
๒.๒.๑ ฝายขาว
๒.๒.๒ ฝายแผน
๒.๒.๓ ฝายสงกําลังบํารุง
๒.๒.๔ ฝายประชาสัมพันธ
๒.๒.๕ ฝายสื่อสารและเทคโนโลยี
๒.๒.๖ ฝายประสานขอมูล

- ๑๑ -
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หนาที่ของฝายตาง ๆ
ฝายขาว (ฝขว.)
- รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ มีผลกระทบในพื้นที่รับผิดชอบ
- ขอมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความมั่นคง
- ขอมูลความเคลื่อนไหวกลุมมวลชนตางๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
- การจัดทําแผนที่สถานการณ
- บันทึกขอมูลเหตุการณ
- การตรวจสอบสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อ Social Network ฯลฯ
- ขอมูลดานการขาวอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเชน บุคคลสําคัญในพื้นที่
- การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอ
ฝายแผน (นผ.)
- แผนปฏิบัติการตางๆ
- การอํานวยการปฏิบัติตามแผน
- แผนที่สถานการณ
- งบประมาณ เบี้ยเลี้ยง
- การรายงานขอมูลแผนงานโครงการ เชน (ASEAN)
- การปองกันแกไขปญหายาเสพติด
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ฝายสงกําลังบํารุง (กบ.)
- ยานพาหนะ
- อาวุธ/ยุทธภัณฑ
- การสงกําลังบํารุง
- การแสวงหาการสนับสนุนจากหนวยตางๆ (โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ)
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ฝายประชาสัมพันธ
- งานเฝาฟงขอมูล โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อ Social Network ฯลฯ
- การประสานงานนักขาว/สื่อมวลชน
- การปฏิบัติโตตอบขาวสาร IO
- งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- ๑๒ -

- 12 ฝายสื่อสารและสารสนเทศ
- ระบบคอมพิวเตอร
- ฐานขอมูล (Polis)
- 1599,E-mail Jaray.com
- VDO Conference
- Internet
- วิทยุสื่อสาร
- ระบบการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ฝายประสานขอมูล เปนฝายซึ่งรวบรวมขอมูลของ สวนปฏิบัติทั้ง ๔ งาน (งานปองกันปราบปราม,
งานสืบสวน, งานสอบสวน และงานจราจร) รวมถึงขอมูลของสวนสนับสนุนทั้งหมดของ ศปก.
๒.๓ สวนปฏิบัติแบงยอยเปน ๔ งาน ไดแก
๒.๓.๑ งานสืบสวน
๒.๓.๒ งานสอบสวน
๒.๓.๓ งานปองกันปราบปราม
๒.๓.๔ งานจราจร
๒.๔ สวนสนับสนุน ไดแกหนวยงานที่สามารถสนับสนุนการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจพิเศษ หรือเปนภารกิจเฉพาะ ซึ่งในระดับสถานีตํารวจไมสามารถดําเนินการได เชน หนวยงาน
ของตํารวจขางเคียงอื่นๆ, หนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิด (EOD), หนวยงานพิสูจนหลักฐาน, หนวยงาน
สาธารณสุข, หนวยงานฝายปกครอง เปนตน
๓. ระเบียบปฏิบัติ
๓.๑ การจัดหนาที่เวรประจํา ศปก.สน./สภ.ใหมีการจัดเวร ๒๔ ชั่วโมงโดยจัดขาราชการ
ตํารวจอยางนอยชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย และชั้นประทวน ๑ นาย รับผิดชอบ และควรเปนผูมีความรู
ดานคอมพิวเตอรพอสมควร เพื่อสามารถรองรับตอการใชระบบงานของ POLIS, CRIMES รวมถึงการใช
เครือขายสื่อสารอื่น และอุปกรณตาง ๆ ไดโดยมีการปฏิบัติในวงรอบประจําวันดังนี้
๓.๑.๑ เฝาฟง ติดตามสถานการณตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓.๑.๒ มีการประชุมสรุปสถานการณ โดยนําหัวขอการประชุมของ ศปก.ตร.ไปเทียบเคียง
๓.๑.๓ ในการขับ เคลื่อ นฝา ยอํา นวยการของ ศปก. ใหจัดเจา หนา ที่จ าก ฝา ย อก.
หรือผูเหมาะสมมาปฏิบัติหนาที่ในเวลาทําการ หรือเมื่อมีสถานการณพิเศษ ตามความเหมาะสม
๓.๒ การประชุม และระเบียบวาระการประชุมจัดใหมีการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ
ในพื้นที่ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. พรอมทั้งใหลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน โดยมีหัวขอสําคัญ
ประกอบดวย

- ๑๓ -
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๓.๒.๑ สรุปสถานการณ สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่ คดีสําคัญ อุกฉกรรจ หรือคดี
ที่เปนที่สนใจของประชาชน
๓.๒.๒ สรุปสภาพปญหาในพื้นที่ ดานยาเสพติด จราจร เรื่องที่ป ระชาชนรองเรีย น
การปฏิบัติงานของตํารวจ ปญหาอาชญากรรมในพื้นที่
๓.๒.๓ สรุปคดีคางเกา การติดตามคดี การทําสํานวนคดีของพนักงานสอบสวน
๓.๒.๔ สรุปปญหางานอํานวยการดานกําลังพล งบประมาณ การเงินตาง ๆ ของสถานีตํารวจ
๓.๒.๕ การวิ นิ จ ฉั ย วิ เ คราะห สั่ ง การ เร ง รั ด ติ ด ตามงานในการป องกั น ปราบปราม
อาชญากรรม จราจร การสืบสวนสอบสวนคดี
๓.๒.๖ การจัดกิจกรรม หรืองานมหรสพสําคัญในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการมีบุคคล
สําคัญเขามาในพื้นที่ เพื่อดูแลดานการรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๒.๗ เรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญเรงดวน
๓.๓ การรายงานผลการปฏิบัติของ ศปก.สน./สภ. ใหสวนอํานวยการจัดทํารายงานการประชุม
พรอมขอสั่งการสรุปโดยยอเปนหลักฐานพรอมรับการตรวจสอบได อนึ่งหากมีเหตุพิเศษใหดําเนินการ
รายงานตามที่ ตร. กําหนดไว ตาม ผนวก ช ของคําสั่ง ตร. ที่ ๕๖๘/๒๕๕๕ ลง ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕

- ๑๔ -
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การรายงานเหตุการณฉุกเฉิน เรงดวน สําคัญ ของศูนยปฏิบัติการสถานีตํารวจ

- ๑๕ -

- 15 ลําดับหัวขอการประชุมสรุปสถานการณ ประจําวัน ศปก.ตร.
ศปก.ตร.
๑.๑ ภารกิจเดโชชัย

ศปก.บช.

๑.๑ ภารกิจเดโชชัย
ที่ประทับหรือปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่
๑.๒ ภารกิจ
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
๑.๓ ภารกิจ
๑.๓ ภารกิจของ
รองนายกรัฐมนตรี (กํากับ ผูบังคับบัญชา ระดับ ตร.
ดูแล สตช.)
ที่ปฏิบัติในพื้นที่
๑.๔ ภารกิจ ผบ.ตร./
รอง ผบ.ตร.
ผูชวย ผบ.ตร.

๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม
(ในรอบวันที่ผานมาจาก
POLIS)
๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคดี
ที่นาสนใจ
๔. สรุปคดียาเสพติด
(การจับกุม)

ศปก.บก.
๑.๑ ภารกิจเดโชชัย
ที่ประทับหรือ
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
๑.๓ ภารกิจของ
ผูบังคับบัญชา ระดับ ตร.
ที่ปฏิบัติในพื้นที่

ศปก. (สถานีตํารวจ)
๑.๑ ภารกิจเดโชชัย
ที่ประทับหรือปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

๑.๓ ภารกิจของ
ผูบังคับบัญชาระดับ ตร.
ที่ปฏิบัติในพื้นที่
๑.๔ ภารกิจ ผบช./
๑.๔ ภารกิจ ผบช./
๑.๔ ภารกิจ ผบช./
รอง ผบช.
รอง ผบช.
รอง ผบช.
ที่มาปฏิบัติในพื้นที่
๑.๕ ภารกิจ ผบก.ในสังกัด ๑.๕ ภารกิจ รอง ผบช.
๑.๕ ภารกิจ ผบก./
ที่มาปฏิบัติในพื้นที่
รอง ผบก.
๑.๖ ภารกิจ ผบก./
๑.๖ ภารกิจ ผกก./
รอง ผบก.
รอง ผกก.ทุกคน
๑.๗ ภารกิจ ผกก.ในสังกัด ๑.๗ ภารกิจของหัวหนา
สวนราชการที่เกีย่ วของ
๑.๘ ภารกิจ ผวจ.
๑.๘ ภารกิจ สส./
สว.ในพื้นที่
๑.๙ ภารกิจ สส./
สว. ในพื้นที่
๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม
๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม
๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม
(ในรอบวันที่ผานมาจาก
(ในรอบวันที่ผานมาจาก (ในรอบวันที่ผานมาจาก
POLIS )
POLIS )
POLIS )
๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคดี
สะเทือนขวัญหรือคดี
สะเทือนขวัญหรือคดี
ที่นาสนใจ
ที่นาสนใจ
ที่นาสนใจ
* คดียาเสพติดรวมอยูใน * คดียาเสพติดรวมอยูใน * คดียาเสพติดรวมอยูใน
คดีที่นาสนใจ
คดีที่นาสนใจ
คดีที่นาสนใจ

- ๑๖ -
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ลําดับหัวขอการประชุมสรุปสถานการณ ประจําวัน ศปก.ตร. (ตอ)
ศปก.ตร.
๕. คดีในพื้นที่ ศชต.
๖. สถานการณ
ดานความมั่นคง
และความเคลื่อนไหว
ของกลุมพลังมวลชน

ศปก.บช.

๕. สถานการณ
ดานความมั่นคง
และความเคลื่อนไหว
ของกลุมพลังมวลชน
ในพื้นที่
๗. การนําเสนอขอมูล
๖. การนําเสนอขอมูล
ทางสื่อและการปฏิบัติการ ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร
ขาวสาร
- TV
- TV
- นสพ.
- นสพ.
- ขาวตางประเทศ
- ขาวตางประเทศ บช.
- social media
- social media
- ขาวตางประเทศ
(โดยเฉพาะทีม่ ีพรมแดน
ติดประเทศเพื่อนบาน)
๘. รับเรื่องราวรองทุกขจาก ๗. เรื่องราวรองทุกขจาก
๑๕๙๙
- 1599/SMS
- 1599
- นสพ.
- แหลงอื่นๆ
๙. วาระการหารือเรื่องอื่น ๘. การหารือเรื่องโครงการ
หรืองานกิจกรรมอื่น

ศปก.บก.

ศปก. (สถานีตํารวจ)

๕. สถานการณ
ดานความมั่นคง
และความเคลื่อนไหว
ของกลุมพลังมวลชน
ในพื้นที่
๖. การนําเสนอขอมูล
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร
- TV
- นสพ.
- ขาวตางประเทศ บช.
- social media
- ขาวตางประเทศ
(โดยเฉพาะทีม่ ีพรมแดน
ติดประเทศเพื่อนบาน)
๗. เรื่องราวรองทุกขจาก
๑๕๙๙
- 1599
- นสพ.
- แหลงอื่นๆ
๘. การหารือเรื่องโครงการ
พัฒนาและโครงการพิเศษอื่นๆ

๕. สถานการณ
ดานความมั่นคง
และความเคลื่อนไหว
ของกลุมพลังมวลชน
ในพื้นที่
๖. การนําเสนอขอมูล
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร
- TV
- นสพ.
- ขาวตางประเทศ บช.
- social media
- ขาวตางประเทศ
(โดยเฉพาะทีม่ ีพรมแดน
ติดประเทศเพื่อนบาน)
๗. เรื่องราวรองทุกขจาก
๑๕๙๙
- 1599
- นสพ.
- แหลงอื่นๆ
๘. การหารือเรื่องอื่นๆ
เชน การปองกัน
อาชญากรรม/การจราจร
หรืองานแกไขปญหา
ดานยาเสพติดอื่นๆ

- ๑๗ -
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บทที่ ๔
แนวทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
๔.๑ ศูนยปฏิบัติการสถานีตํารวจ (ศปก.สน./สภ.) เพื่อใชในการประชุมหรือบริหารสถานการณตางๆ
ทั้งในภาวะปกติและสถานการณพิเศษ
๔.๑.๑ การจัดสถานที่ ควรจัดตั้งอยูในอาคารที่ทําการ และใกลกับหองสื่อสารใหมากที่สุดโดยมี
เครื่องมืออุปกรณที่จําเปนประกอบดวย
- มีระบบเครื่องเสียงในหองประชุม สําหรับจัดประชุมอยางนอยใหเพียงพอสําหรับ
ฝายอํานวยการและผูเขารวมประชุมจากหนวยรอง
- มีระบบคอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนอขอมูลในระบบ Presentation
- มีระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ที่สามารถเชื่อมโยงสัญญาณทั้งจาก บก.
หรือ บช. รวมทั้งจากสถานีตํารวจในสังกัด และจาก ศปก.ตร.ได
- มีระบบการติดตอทางโทรศัพท โดยเฉพาะหมายเลขปกติ (คูสาย) หรือโทรศัพทแบบ
เคลื่อนที่ (มีหมายเลขประจํา)
- มีระบบการเฝาฟงจากโทรทัศนหรือวิทยุทองถิ่นและ Social Media (เทาที่จําเปน
โดยเฉพาะสื่อทองถิ่น)
๔.๑.๒ รูปแบบการจัดและอุปกรณในหอง ศปก.
๔.๑.๒.๑ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
- หัวหนาสถานีตํารวจ
- หัวหนาแตละสายงานพรอมเจาหนาที่ธุรการ
- ผูรับผิดชอบงานตางๆ ภายใน ศปก. ไดแก การขาว, นโยบายและแผน,
สงกําลังบํารุง, ประชาสัมพันธ, ประสานงานขอมูล และสื่อสาร/เทคโนโลยี
- หัวหนาชุดชุมชนสัมพันธ, ชุดปราบปรามยาเสพติด, ชุดเฉพาะกิจตางๆ
- หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๔.๑.๒.๒ วัสดุอุปกรณประจํา ศปก.
- ปายชื่อ ศปก.ของสถานีตํารวจ
- โตะและเกาอี้ประชุมพรอมปายชื่อฝายที่รับผิดชอบใน ศปก.
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการประชุมทางไกลผานจอภาพ
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับจัดเก็บขอมูลทั่วไปและมีการเชื่อมตอระบบ Polis
- กระดานสถานการณ
- แผนที่สังเขปภายในพื้นที่

- ๑๘ -
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แผนที่สถานการณ
นาฬิกาอาชญากรรม
สถิติคดีอาญา ๕ กลุม
แฟมขอมูลอาชญากรรม
แฟมขอมูลทองถิ่น
เครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวของ เชน โทรศัพท, โทรสาร, ระบบสื่อสารอื่นที่มี

ประสิทธิภาพ ฯลฯ
๔.๒ ศูนยปฏิบัติการสวนหนา (ศปก.สวนหนา)
๔.๒.๑ เหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้ง
- เปนสถานที่ควบคุมสั่งการของผูบัญชาการเหตุการณ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการแกไข
ปญหา หรือเหตุที่ตองเผชิญทั้งหมดในสถานที่นั้น เพื่อบริหารเหตุการณ หรือเหตุวิกฤตควรมีที่ตั้งใกล
กับเหตุการณ สามารถเคลื่อนที่ไดตลอดเวลา
- เปนที่ทํางานของฝายอํานวยการ หรือชุดบริหารเหตุการณ ที่จําเปนในการชวยเหลือ
ในการจัดการเหตุการณ การปฏิบัติงานสวนใหญจะเปนการปฏิบัติการในระดับยุทธวิธี หรือเทคนิค
หรือเปนการทํางานเพื่อแกปญหาในสนามหรือในพื้นที่หรือสถานที่เกิดเหตุ
- ตัวอยางของเหตุวิกฤต อาทิ การชุมนุมเรียกรอง, ภัยธรรมชาติ, อุบัติ เหตุรุนแรง
เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวมีความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจํานวนมากและตอเนื่องเปนเวลานาน หรือ
เหตุที่ตองใชการปฏิบัติการทางยุทธวิธี เชน การไลลาคนรายคดีสําคัญ เปนตน
- ทั้งนี้การจัดตั้ง ศปก.สวนหนา จะตองมีการออกคําสั่งในการจัดตั้งจากหัวหนาสถานี
๔.๒.๒ ผังการจัด ศปก.สวนหนา

- ๑๙ -
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ผังการจัดชุดบริหารเหตุการณวิกฤตตามมาตรฐานตํารวจ
ผูบัญชาการเหตุการณ

สวนปฏิบัติการ

โฆษก หรือ
ประชาสัมพันธ

นายตํารวจติดตอ

ฝ่ ายความปลอดภัย

ฝายกฎหมาย

สวนวางแผน

สวนธุรการและการเงิน

สวนขาวและสืบสวนสอบสวน

สวนสงกําลัง

- ตําแหนงและโครงสรางสามารถยืดหยุนตามประเภท ขนาด และความซับซอนของเหตุการณ
๔.๒.๓ วัสดุอุปกรณในการจัดตั้ง
- ใหใชแนวทางรูปแบบเดียวกับ ศปก.สน./สภ.
๔.๒.๔ กรณีศึกษา

- ๒๐ -
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บรรณานุกรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ๒๕๕๖, คูมือศูนยปฏิบัติการหลัก (Emergency Operation
Center Manual)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ---- , บทบาทหนาที่ในการบริหารงานของหัวหนาสถานีตํารวจ,
โรงพิมพตํารวจ กรุงเทพฯ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ๒๕๕๗ , นโยบายการบริหารราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ , โรงพิมพตํารวจ กรุงเทพฯ
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำ�
หัวข้อ : งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำ�รวจ
วิทยากรหลัก
๑. พ.ต.อ.ญาณพงส์
๒. ร.ต.อ.ณัฐพงษ์
วิทยากรประจำ�หน่วย

โสมาภา
วงษ์แสง

รอง ผบก.อก.บช.น.
รอง สว.ฝอ.๑๐ บก.อก.บช.น.

ลำ�ดับ

หน่วยงาน

ยศ ชื่อ สกุล

ตำ�แหน่ง

๑

บช.น.

๑. พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์
๒. ร.ต.ท.ศราวุฒิ พิมพ์สุภาพร

ผกก.สน.จักรวรรดิ
รอง สวป.สน.จักรวรรดิ

๒

ภ.๑

๑. พ.ต.ท.หญิง ปิยะพันธ์ ละออง
๒. ร.ต.ท.สมพร เลิศสงคราม

สว.อก.สภ.ปากเกร็ด
รอง สว.อก.สภ.ปากเกร็ด

๓

ภ.๒

๑. พ.ต.อ.เผ่าภากร รามนุช
๒. พ.ต.ท.วุฒภิ ัทร จรลำ�โกน

ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๒
สว.ฝอ.๗ ภ.จว.นครนายก

๔

ภ.๓

๑. พ.ต.อ.ศิวัฒน์ ไมตรีแพน
๒. พ.ต.ท.ธนพัน สุพัฒนวรางกูร

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ
สว.อก.สภ.นาเยีย จว.อุบลฯ

๕

ภ.๔

๑. พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ์
๒. พ.ต.ท.สุธีรัชต์ วรรณคำ�

ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๔
สว.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๔

๖

ภ.๕

๑. พ.ต.ท.ฐิติพล อรุณสกุล
๒. ร.ต.ท.พิสนั ต์ นันทชัย

รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๕
รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๕

๗

ภ.๖

๑. ร.ต.ต.สมชาย สิริเจริญกุล
๒. ร.ต.ต.ทิชา แม่งมา

รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๖
รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๖

๘

ภ.๗

๑. พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ
๒. พ.ต.ท.ธวัชชัย สุดประเสริฐ

รอง ผบก.อก.ภ.๗
รอง ผกก.ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๗

๙

ภ.๘

๑. พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์
๒. พ.ต.ท.ณัฐวิทย์ โอทอง

รอง ผบก.อก.ภ.๘
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

๑๐

ภ.๙

๑. พ.ต.อ.ภาสกร ภักดีวานิช
๒. พ.ต.ท.เสถียร เจียรบุตร

ผกก.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล
สวป.สภ.บางกล่ำ� จว.สงขลา

๑๑

ศชต.

๑. พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์ ขวัญศรี
๒. พ.ต.ท.หญิง จันทร์รัตน์ ลีลภัสทวี

รอง ผกก.สส.สภ.เบตง จว.ยะลา
สว.อก.สภ.เบตง จว.ยะลา

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย
พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

๑) มีภ�วะผู้นำ�
๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น
๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น
๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�
๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ
๖) ต้องรู้จักชม
๗) ต้องเสียสละ
๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี
๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน
๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น
๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน
๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�
๑๓) ก�รประส�นง�น
๑๔) ก�รบริห�รเวล�
๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.
๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT
๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง
๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

จัดทำ�โดย
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ
ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2668-2811-3 โทรส�ร 0-2241-4658

