คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ

สำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ
เล่ม ๑
งานธุรการ
และพัฒนากำ�ลังพล
พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ
เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

ตำ�รวจมืออ�ชีพ ต้องเป็นข้�ร�ชก�ร
ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก
รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น
คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน
เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�
ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง
ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น
ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ประกาศสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

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)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

สารบัญ
เรื่อง				
ความหมายของงานอำ�นวยการ
โครงสร้างของสถานีตำ�รวจ
งานธุรการและสารบรรณทั่วไป
งานการขออนุญาต
งานทะเบียนคนต่างด้าว
งานพัฒนาข้าราชการตำ�รวจและครอบครัว
งานประชาสัมพันธ์ของสถานีตำ�รวจ
ภาคผนวก
เอกสารประกอบคู่มือการบรรยาย (แผ่น CD)
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เนื้อหาวิชา
หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจผูป ฏิบัติหนาที่งานอํานวยการในสถานีตาํ รวจ
หัวขอวิชา “งานธุรการและการพัฒนากําลังพล”
ขอบเขตวิชา
๑. ธุรการและสารบรรณทั่วไป
๒. งานการขออนุญาต
๓. งานทะเบียนคนตางดาว
๔. งานพัฒนาขาราชการตํารวจและครอบครัว
๕. งานประชาสัมพันธของสถานีตํารวจ

รายละเอียดเนือ้ หา
สํา นักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนา ที่รักษาความปลอดภัยสํา หรับ องคพระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองคและพระราช
อาคันตุกะ ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซึง่ ปฏิบตั กิ ารตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ปองกันและปราบปรามการกระทํา ผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอ ย
ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร และภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
การแบงสว นราชการภายในของสํานักงานตํา รวจแหงชาติ มีห นว ยงานระดับ กองบัญ ชาการ
กองบังคับการ กองกํากับการ สถานีตํารวจ และแผนกหรืองาน ในทุกหนวยงานในแตละระดับ จะมีทั้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบเปนฝายปฏิบัติการและฝายอํานวยการ
ความหมายของงานอํานวยการ
งานอํา นวยการ (staffing) หมายถึง ภารกิจในการใหการสนับสนุนชวยเหลือ ใหขอเสนอแนะ
รวมทั้งใหขอมูลขาวสาร ประสานงาน กํากับดูแล ติดตาม โดยใชทรัพยากรทางการบริห าร อันไดแ ก คน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณและการจัดการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหการปฏิบัติงานของฝายปฏิบัติงานหลัก
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอวัตถุประสงคของหนวยงานได
งานอํา นวยการถือเปนงานที่มีความสํา คัญเปนอยางยิ่งของทุกองคกร เพราะจะเปนกลุมงาน
ที่คอยชวยเหลือผูบริหารในการดําเนินการดานธุรการของหนวย เปนผูรวบรวมขอมูล สรุปวิเคราะหขอ มูล
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-2และนําเสนอเพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตกลงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนผูชวยเหลือผูบริหารใน
การจัดทําแผน แผนงานโครงการ และติดตามประเมินผลเพื่อแบงเบาภารกิจของผูบริหารอีกสวนหนึง่ ดวย
โครงสรางของสถานีตํารวจ
สถานีตํารวจ เปนหนวยงานที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนหนว ยปฏิบัติการดา น
การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและใหบริการประชาชนโดยตรง การปฏิบัติหนา ที่ของเจาหนา ที่
ตํารวจฝายปฏิบัติการจําเปนตองมีเจาหนาที่ฝายอํานวยสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามคํา สั่ ง สํา นัก งานตํา รวจแห ง ชาติ ที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๕
เรื่ อ ง การกําหนดอํานาจหนาที่ของตําแหนงในสถานีตํารวจ ไดแบงงานในสถานีตํา รวจออกเปน ๕ งาน
กับ ๑ หนวยปฏิบัติการ คือ งานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน
และหนวยปฏิบัตกิ ารพิเศษ สําหรับงานอํานวยการ มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของหัวหนางานอํานวยการไว ดังนี้
๑) งานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท แผนปฏิบัติการ แผนประจําป และแผนปฏิบัติ
การประจําของสถานีตํารวจ
๒) งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ
๓) งานกําลังพล รวมทั้งงานพัฒนาขาราชการตํารวจและครอบครัวใหมีความพรอมทั้ง
ดานกําลัง ความคิด และจิตใจ เพื่อปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔) งานการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนงานเผยแพรความรู
๕) งานสวัสดิการ
๖) งานพัฒนาองคกร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการตางๆ
๗) งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ
๘) งานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาตอบแทน
๑๐) งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผูตองหา
๑๑) งานทะเบียนคนตางดาวและงานการขออนุญาตตางๆ
๑๒) งานการประชาสัมพันธ
๑๓) งานตรวจสอบติ ด ตามประเมิ น ผล วิ จัย และพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตางๆ
๑๔) งานดูแลหองประชุมและจัดการประชุม
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๑๕) งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทั้งในดานการปฏิบัติงาน
ความประพฤติและระเบียบวินัย
๑๖) การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห ากมี เ หตุ จํ า เป น เร ง ด ว น ให มี อํ า นาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา
๑๗) งานอื่นที่ไมไดกํา หนดใหเปนหนาที่ข องงานใดในสถานีตํา รวจใหเปนหนา ที่ข อง
งานอํานวยการ
๑๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ
๑๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
ในหัวขอวิชา “งานธุรการและการพัฒนากํา ลังพล” มีจุดประสงคเพื่อใหค วามรู ความเข าใจ
เกี่ยวกับงานดา นธุรการและสารบรรณทั่วไป งานการขออนุญาต งานทะเบียนคนตา งดาว งานพัฒนา
ขาราชการตํารวจและครอบครัว งานประชาสัมพันธของสถานีตํารวจ โดยมีเนื้อหาในแตละหัวขอดังนี้
๑. งานธุรการและสารบรรณทัว่ ไป
งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ ถือเปนกลไกสําคัญในการบริหารงานของสถานี
ตํารวจ เพื่อขับเคลื่อนใหเจาหนา ที่ตํา รวจทุกฝายปฏิบัติงานไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรของหนว ยงาน
ระดับตางๆ สําหรับเนื้อหาของงานธุรการและสารบรรณทั่วไป จะแบงออกเปน ๓ หมวด ดังนี้
๑.๑ หมวดธุรการทั่วไป
๑.๒ หมวดงานสารบรรณ
๑.๓ หมวดงานอื่นๆ
๑.๑ หมวดงานธุรการทั่วไป
๑.๑.๑ การบริหารงานอํานวยการของสถานีตํา รวจ ขาราชการตํา รวจที่ปฏิบัติหนา ที่
งานอํา นวยการในสถานีตํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานอํา นวยการ เมื่อเริ่ม ตน
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจจําเปนตองวางระบบการบริหารงานอํานวยการของสถานีตํารวจ และเปน
ฝายอํานวยการของหัวหนาสถานีตํารวจ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ไดแก
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๑.๑.๑.๑ จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ และจัดแบงกลุมการปกครองบังคับบัญชา
กํากับดูแลความประพฤติ กวดขันระเบียบวินัยขาราชการตํารวจ
๑.๑.๑.๒ วางระบบการมอบหมายงานใหฝา ยตา งๆ ภายในสถานีตํา รวจ และ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
๑.๑.๑.๓ การจัดเก็บสถิติงานอํานวยการ ในความรับผิดชอบ
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕,
โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน, คํา สั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
ใหปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗, คําสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗
๑.๑.๒ การจัดพิธีการของสถานีตํารวจและการรวมงานกับสวนราชการตางๆ ไดแก งานพิธี
ศาสนพิธี พระราชพิธี รัฐพิธี เปนตน
๑.๑.๒.๑ จัดทําปฏิทินงานพิธีการตางๆ ในรอบปที่สถานีตํารวจตองดําเนินการ
เชน การจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในทองถิ่น ศาสนพิธีเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา
หนวยงาน พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ พิธีประดับเครื่องหมายยศ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณในวาระ
ขาราชการตํารวจเกษียณอายุ ขาราชการตํารวจดีเดน พิธีสงมอบหนาที่ราชการ พิธีพระราชทานเพลิงศพ
เปนตน
๑.๑.๒.๒ การจัดพิธีการ
๑) พิธีการทีส่ ถานีตาํ รวจจัดเอง
(๑) กําหนดวันเวลา สถานที่ รูปแบบของพิธีการ การแตงกาย
ผูเขารวมพิธี จัดทํารายละเอียดกําหนดการในพิธี
(๒) แบงภารกิจในการจัดงาน และมอบหมายเจาหนาที่ ฝายตางๆ
รวมรับผิดชอบ ดําเนินการ
(๓) จัด ให หัว หนา สถานีตํา รวจ ประชุมมอบหมายภารกิจ
ติดตามการเตรียมการ ซักซอมการปฏิบัติ
(๔) ประสานหนว ยงานภายนอก ขอรับ การสนับสนุน และ
ประสานเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการ
(๕) เชิญผูเกี่ยวของเขารวมพิธีการ สั่งการขาราชการตํารวจ
เขารวมพิธี
(๖) มอบหมายเจาหนาที่ตอนรับ และประสานงาน
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(๗) สรุปผลการดําเนินการ ปญหาขอขัดของ
๒) พิธีการที่ไปรวมกับสวนราชการอื่น
(๑) ประสานรายละเอียดเกี่ย วกับ หมายกํา หนดการ หรื อ
กําหนดการ การแตงกาย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ สถานที่จอดรถ สถานที่จัดงาน ฯลฯ กับ
หนวยงานที่จัดงาน
(๒) จัดขาราชการตํา รวจเขา รว มพิธี และมีห นังสือสั่งการ
โดยกําชับการแตงกาย การตรงตอเวลา ระเบียบวินัย จัดยานพาหนะ และพลขับ
(๓) ตรวจสอบความพรอมขาราชการตํารวจที่เขารวมพิธี
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๒ งานพิธี,
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/ว ๒๓๓๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๑.๑.๓ การรับการตรวจเยี่ยมจากผูบังคับบัญชา
๑.๑.๓.๑ สถานที่ เตรียมสถานที่รั บ การตรวจเยี่ย ม ไดแ ก ลานสํา หรับแถว
ตํารวจตอนรับ หรือกองเกียรติยศ แลวแตกรณี และหองประชุมสําหรับขาราชการตํารวจที่รอรับการตรวจเยี่ยม

๑.๑.๓.๒ ดา นกํา ลังพล เตรีย มความพรอมดา นกํา ลังพล เจา หนาที่ที่ป ฏิบัติ
หนาที่บนสถานีตํารวจหรืออยูระหวางเขาเวรยาม ตามคําสั่งมอบหมายหนาที่ของสถานีตํารวจ
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ปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อใหบริการดวยความเต็มใจ มีกระบวนการที่สะดวกและรวดเร็ว
๑.๑.๓.๔ ขอมูล ไดแก ขอมูลทองถิ่น ขอมูล สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่
แผนที่/นาฬิกาอาชญากรรม แผนที่สถานการณ โครงสรางหนวย กํา ลัง พล อาวุธ ยุทโธปกรณ ขอมูล
หมายจับ เปนตน
๑.๑.๓.๕ ระบบควบคุมสั่งการและการติดตอสื่อสาร ไดแก ศปก.สถานีตํารวจ
ซึ่งจะตองประกอบดวยเครื่องมือสื่อสาร การประชุมทางไกล ฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
๑.๑.๓.๖ การเตรียมการดานอื่นๆ ไดแก
๑) ประสานงานกับสํานักงานผูบังคับ บัญชา หรือฝา ยอํานวยการของ
หนวยที่จ ะเดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการ จํานวนคณะผูตรวจเยี่ยม
ระดับตําแหนง ฯลฯ
๒) เตรียมการบรรยายสรุป พรอมเอกสารและอุปกรณการฉายภาพ
๓) เตรียมการตอนรับ ดา นอื่นๆ เชน เครื่องดื่ม อาหารวา ง อาหาร
กลางวัน พื้นที่จอดรถ จัดระเบียบพื้นที่ขณะการตรวจเยี่ยม การแตงกาย เครื่องเสียง ฯลฯ

ระเบียบ คําสัง่ ที่เกี่ยวของ ไดแก ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี เลม ๒ ตอน ๑
ประเภทบริหาร ลักษณะที่ ๑๗ บทที่ ๑๒ และหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๑(ศปก๑)/๐๐๖๙ ลง ๙ ม.ค.๕๖
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๑.๑.๔ การรับและการสงมอบหนาที่ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี เลม ๑
ตอน ๒ ประเภทบุค คลลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ วา ดวยการรับและการสงมอบหนา ที่ และระเบียบ ตร.
วา ดวยการรับ และสงมอบหนา ที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ลง ๒๖ ส.ค.๔๘ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคเปน
หลักฐานในการรับผิดชอบทรัพยสิน ครุภัณฑ วัสดุ เงิน ตลอดจนอาคารสถานที่ กําลังพล รวมทั้งแผนงาน
สํา คัญ ราชการที่ยังไมแ ลว เสร็จ ซึ่งหากภายหลัง มีค วามเสียหายเกิดขึ้น จะไดห าผูรับ ผิดชอบตอไป
ตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีดังกลาว ไดกําหนดเนื้อหาที่เกี่ยวของกับหัวหนาสถานีตํารวจ
โดยสรุปดังนี้
๑.๑.๔.๑ ตําแหนงที่ตองมีการรับและสงมอบงานหัวหนาหนวยงาน ชั้นหัวหนา
สถานีตํารวจทุกระดับ สารวัตร ผูกํากับการ ผูบังคับการ และผูบัญชาการ
๑.๑.๔.๒ เหตุที่จะตองมีการรับและสงมอบงานเมื่อมีการพนจากหนาที่ราชการ
โดยแจงชัด ไมวาออกจากราชการทุกกรณี ยกเวนตาย ไดรับแตงตั้งยายสังกัด ถูกพักราชการ หรือโดย
ประการอื่นซึ่งหมดอํานาจหนาที่ในสถานที่นั้น
๑.๑.๔.๓ สิ่งที่ตองรับและมอบอํานาจ
๑) ของหลวง
๒) ของกลาง
๓) การเงิน
โดยอาจจะเพิ่ม เติม แผน แผนงาน โครงการ หรือ ภารกิจ สํา คัญ ที่ยัง คา ง
การปฏิบัติอยู ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
๑.๑.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาการรับและสงมอบ
๑) การรับและสงมอบดังกลาว ใหทํา เปนรายงานกับบัญชี สงและรับ
มอบหนาที่ตอกันเปน ๓ ฉบับ ลงนามผูรับ ผูมอบ และพยานเปนหลักฐาน แลวแยกใหผูมอบเก็บไว ๑ ฉบับ
ผูรับมอบเก็บไวที่ประจําการ ๑ ฉบับ สงเสนอ ผูบังคับบัญชา ๑ ฉบับ
๒) ผูรับมอบ ตองสงรายงานและบัญชีดังกลาวไปยังผูบังคับบัญชาตาม
ละดับชั้น ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันรับมอบเสร็จ โดยการรายงานใหเปนไปตามระเบียบ ตร. วาดว ย
การรับและสงมอบหนาที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ลง ๒๖ ส.ค.๔๘
๓) หากมีการพนตําแหนง ไมวากรณีใดของผูดํารงตํา แหนงเดิม แตยัง
ไมมีผูมาดํารงตําแหนงแทน ใหสงมอบหนาที่ดังกลาวใหกับผูมีอาวุโสที่สุดของสวนราชการในขณะนั้นเปน

-๘-
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ผูรับมอบหนาที่แ ทนไปพลางกอน เมื่อมีผูมาดํารงตําแหนงแทนแลว ก็ใหสงมอบหนา ที่นั้นแกผูมาดํา รง
ตําแหนงใหมตอไป
ดังนั้น เมื่อ มีกรณีที่หัว หนา สถานีตํา รวจ ไดรับ การแตง ตั้ง หรือ มีผูม าดํา รง
ตํา แหนงใหม ผูที่ทําหนาที่หัวหนางานอํานวยการ จึงตองจัดเตรียมและประสานผูเกี่ยวของภายในหนวย
เพื่อดําเนินการสงมอบหนาที่หัวหนาสถานีตํารวจใหถูกตองตามระเบียบการตํา รวจไมเกี่ยวกับคดี เลม ๑
ตอน ๒ ประเภทบุคคล ลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑ , ระเบียบ ตร. วาดวยการรับและสงมอบหนาที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ ลง ๒๖ ส.ค.๔๘
หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวของขึ้นใหม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบฯ
ที่กําหนดขึ้นใหม
๑.๒ หมวดงานสารบรรณ
หมวดงานสารบรรณ เปนการจัดระบบงานเอกสาร การบริหารงานธุรการและสารบรรณของ
สถานีตํารวจ จะตองวางระบบงานเอกสารตั้งแตการรับเอกสาร แจกจาย จัดเก็บ จําหนาย เพื่อใหการปฏิบัติ
เปนไปอยางมีระบบ สามารถติดตามตรวจสอบงานไดอยางรวดเร็ว มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

๑.๒.๑ การรับสง การจัดเก็บ การทําลายหนังสือ
๑.๒.๑.๑ การรับหนังสือ
๑) เจา หนาที่ง านสารบรรณลงรับ หนังสือในทะเบียนหนังสือรับตาม
ระเบียบ, ตรวจสอบเรื่องเดิมหรือขอมูล เบื้องตน นําเสนอหัว หนา งานอํานวยการตามลํา ดับความสําคัญ
และเรงดวน

-๙-
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๒) หัวหนางานอํานวยการ พิจารณาและเสนอความเห็น (ทางหนึ่งทางใด)
ประกอบ เพื่อใหหัวหนาสถานีตํารวจสั่งการฝายที่เกี่ยวของ
๓) เจาหนาทีง่ านสารบรรณ นําเสนอหัวหนาสถานีตํารวจพิจารณาสัง่ การ
๔) หัวหนาหนวยพิจารณาสั่งการ
๕) เจาหนาที่ ส ารบรรณนํา หนังสือสั่งการแจกจายใหห นวยงานหรือ
เจาหนาที่ฝายตางๆ ดําเนินการ พรอมใหผูรับหนังสือลงชื่อรับในทะเบียนหนังสือรับ
๖) ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติ และรายงานผล

๑.๒.๑.๒ การสงหนังสือทางราชการ
๑) นํา หนังสือที่ผูบังคับ บัญชาไดลงนามและตรวจสอบความถูกตอง
แลวนํามาลงทะเบียนหนังสือสงที่งานสารบรรณ เจาของเรื่องสําเนาหนังสือสงเก็บไว ๑ ชุด
๒) สง หนังสือ โดยทางพลนํา สาร จดหมายและทางอิเล็ก ทรอนิกส
แลวแตกรณี

- ๑๐ -
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๑.๒.๑.๓ การจัดเก็บเอกสาร จัดแบงประเภทเอกสารและจัดพื้นที่เก็บ คือ
๑) เอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติ ตองเก็บ ไวกับ ผูป ฏิบัติ จัดเก็บ
ในแฟม ชั้นเอกสาร ที่สะดวกในการนํามาใช
๒) เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว แตมีความสําคัญ จําเปนตองเก็บ เก็บ
ในพื้นที่อื่นได เชน หองเก็บเอกสารที่แยกออกไป โดยจัดทําบัญชี สารบรรณเอกสารใหงายตอการคนหา
๓) เอกสารที่ควรทําลาย ดําเนินการทําลายตามระเบียบ

- ๑๑ -
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๑.๒.๑.๔ การทําลายเอกสาร ดําเนินการตามระเบียบฯ โดยใหมีการสํารวจและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป เพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร

๑.๒.๒ ประเภทและการเขียนหนังสือทางราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
๑) หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ

- ๑๒ -

- 12 ๒) หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
๓) หนังสือที่หนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ
๔) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๕) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
๖) ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรบั จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คลื่น
แมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง
วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายความวา การรับสงขอมูลขา วสารหรือ
หนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดเรื่องหนังสือราชการมีดังตอไปนี้
๑.๒.๒.๑ ชนิดและประเภทหนังสือราชการ
๑) หนังสือภายใน
๒) หนังสือภายนอก
๓) หนังสือประทับตรา
๔) หนังสือสั่งการ ไดแก คําสั่ง, ระเบียบ, ขอบังคับ
๕) หนังสือประชาสัมพันธ ไดแก ประกาศ, แถลงการณ, ขาว
๖) หนังสืออื่นๆ ไดแก หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก,
หนังสืออื่น
๑.๒.๒.๒ การเขียนหนังสือราชการ ในการเขียนหนังสือราชการ จะตองมีความ
ถูกตองในดานตางๆ คือ ๑) ถูกแบบ ๒) ถูกเนื้อหา ๓) ถูกหลักภาษา ๔) ถูกความนิยม ๕) ถูกใจผูลงนาม
ถูกแบบ คือ กอนจะเขียนหนังสือติดตอราชการจะตองพิจารณากอนวา จะใช
หนังสือแบบใดสําหรับติดตอราชการ เชน รูปแบบและโครงสรางหนังสือภายนอก รูปแบบและโครงสรา ง
หนังสือภายใน รูปแบบและโครงสรางของหนังสือชนิดตางๆ
ถูกเนื้อหา คือ การเขียนหนังสือใหถูกเนื้อหา เนื้อหาหรือขอความของหนังสือ
ราชการทั่วไป ควรประกอบดวย ๓ สวน คือ ๑) สวนที่เปนเหตุที่ทําใหมีหนังสือไป ๒) สวนความประสงคที่
ทําใหมีหนังสือไป และ ๓) สวนสรุปความ

- ๑๓ -
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สวนที่เปนเหตุ จะมีรูปแบบของการใชคําเริ่มตนของการเขียนสวนที่เปน
เหตุทจี่ ําเปนตองมีหนังสือไป นิยมใชคําเริ่มตนหนังสือ คือ
ดวย ... (ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป)
เนื่องจาก ... (ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป)
ตาม... (ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป)... นั้น
ตามที่ ... (ตามดวยเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนที่รับรูโดยทั่วไป)... นัน้
อนุสนธิ... (ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป)... นั้น
สวนความประสงค ที่ทําใหตองทําหนังสือไป ใหระบุความประสงคทแี่ จง
ตอหนวยงานหรือบุคคลดังกลาว ความตองการเพื่อใหดําเนินการอยางไร หรือตองการใหทราบประเด็นใด เปนตน
สวนสรุปความ ที่นิยมใชโดยจะตองสอดคลองกับสวนความประสงค ไดแก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหทราบดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย
ถูก หลักภาษา หลักภาษาไทยที่ ค วรระวัง มี ๒ เรื่อง คือ รู ป ประโยค และ
ความสัมพันธระหวางขอความ สําหรับรูปประโยคโดยปกติจะประกอบดวย ประธาน กริยา กรรม ในแตล ะ
ประโยคจะตองมีกริยาเสมอ แตสําหรับประธานและกรรมของประโยค ในบางครั้งอาจละไวในฐานทีเ่ ขาใจ
ได ขอความอาจจะประกอบดวยประโยคหลายประโยค โดยเชื่อมดวยคําสันธาน เชน และ กับ รวมทั้ง ตลอดจน
ถูกความนิยม ไดแก การใชสรรพนาม ถอยคํา สํา นวน วรรคตอน ใหถูกตอ ง
ตัว อยา ง เชน ความนิยมในการใชสรรพนามแทนผูมีห นังสือ ไป เนื่องจากผูล งนามในหนัง สือราชการ
เปนการลงนามในฐานะเปนตัวแทนของสวนราชการ จึงนิยมใชชื่อสวนราชการเปนสรรพนามแทนผูลงนาม
ในหนังสือไป จะไมนิยมใชขาพเจา กระผม สวนความนิยมในการใชถอยคํา สํานวน ใหใชภาษาราชการ ไมใช
ภาษาพูด เชน “พรอมนี้ไดแจงไปทางจังหวัดแลวเหมือนกัน” ควรใชเปน “ทั้งนี้ไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลว”
หรือ “ไมมีขอเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม” ควรใชเปน “ไมมีขอเท็จจริงอันใดเพิ่มเติม” หรือ “ประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนแสนสาหัส” ควรใชเปน “ประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนอยางยิ่ง”
การเขียนหนังสือราชการจะตองมีห ลักนิยมคือ การเขียนใหถูกตอง ชัดเจน
รัดกุม กะทัดรัด และเขียนใหบรรลุวัตถุประสงค

- ๑๔ -
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๑.๒.๒.๓ การพิมพหนังสือราชการดวยคอมพิวเตอร ปจจุบันสามารถโปรแกรม
พิมพหนังสือราชการไดอยางรวดเร็ว เจาหนาที่พิมพจะตองศึกษาวิธีการใชโปรแกรมการพิมพใหชํานาญ
และรวดเร็ว เพื่อการพิมพหนังสือราชการเปนไปอยางถูกตอง สวยงาม และควรจัดระบบการเก็บเอกสารทีพ่ ิมพ
อยางเปนระบบ จัดแบงแฟม จัดหมวดหมูเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถคนหาไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว
๑.๒.๓ อื่นๆ
๑.๒.๓.๑ ชั้นความเร็ว
๑.๒.๓.๒ ชั้นความลับ
๑.๒.๓.๓ อื่นๆ เชน มาตรฐานตรา กระดาษ ซอง และพิมพ, การสําเนาเอกสาร,
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หมวดงานอื่นๆ
๑.๓.๑ งานการประชุม ในสถานีตํารวจจะมีการจัดการประชุมในเรื่องตางๆ ไดแก การประชุม
บริหารของสถานีตํา รวจ การประชุมคณะกรรมการ คณะทํา งาน ของสถานีตํารวจ การประชุมเพื่อ
พิจารณาหรือหารือเพื่อดําเนินการในเรื่องตา งๆ เปนตน การประชุมหมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการ
รว มกันของกลุมคน เพื่อเปา หมายในการดําเนินงาน การประชุมที่ดีจ ะชว ยในการตัดสินใจของคณะ
การวางแผนและติดตามผล การมอบหมายความรับผิดชอบ การประชุมแบงออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้
(๑) การประชุมเพื่อแจงขอมูลขาวสาร (information meeting)
(๒) การประชุ ม เพื่ อ เร ง เร า จู ง ใจและประกาศเกี ย รติ คุ ณ (motivational
meeting)
(๓) การประชุมเพื่อรวมกันคิดสรางสรรค (creative meeting)
(๔) การประชุมเพื่อรวมกันตัดสินใจ (decisional meeting)
(๕) การประชุมเพื่อสอนงานและฝกอบรม (educational meeting)
องคประกอบการประชุม คือการที่บุค คลตั้งแตส องคนขึ้นไป มาอยูรว มกัน ณ สถานที่
วัน เวลา ที่กําหนด โดยมีวัต ถุป ระสงครว มกัน ในการพิจ ารณาหรือดํา เนิน การ โดยมีร ะเบียบ กติก า
การประชุมจะตองมีผูที่ทําหนาที่ป ระธานการประชุม และมีเลขานุการ เพื่อชว ยดํา เนินการประชุมให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการประชุม การจัดใหมีการประชุมมีสิ่งที่จะตองดําเนินการดังนี้

- ๑๕ -
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๑.๓.๑.๑ การจัดการประชุม
๑) กํา หนดวันประชุมตามระเบียบขอบังคับ หรือ ตามนโยบายของ
หัวหนาสถานีตํารวจ ที่ไดกําหนดไว
๒) จัดทําระเบียบวาระการประชุม เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ประชุมและกําหนดประเด็นและสาระในการประชุม
๓) จั ด หาห องประชุม เตรียมสถานที่ โต ะ เกา อี้ ผูเขา รว มประชุ ม
เครื่องเสียง ไมโครโฟน โตะเจาหนาที่ ที่จอดรถ อุปกรณประชุมทางไกล (VDO Conference) เครื่องฉายภาพ
(projector) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสําหรับชี้ (laser pointer) กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องเขียนฯลฯ
๔) จั ด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และแจ ง ผู เ ข า ร ว มประชุ ม และ
ประสานงานเพื่อยืนยันการเขารวมประชุม
๕) จัดเตรียมแฟมเอกสารประกอบการประชุม ควรจัดสงใหผูเขารวม
ประชุมกอนวันประชุม
๖) จัดทําภาพการนําเสนอประกอบการประชุม (Power Point)
๗) จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารวาง หรืออาหารกลางวัน
๘) มอบหมายเจาหนาที่ลงทะเบียน ตอนรับ บริการ

๑๖ -- 16

การจัด ห องประชุม ควรให มีข นาดพอเหมาะกั บ จํ า นวนผู เขา รว ม
ประชุม จัดใหผูเขารวมประชุมนั่งสบาย มองเห็นหนากันไดถ นัด ไมเบียดเสียดยัดเหยียด หองประชุมมี
อุณหภูมิพอเหมาะ ไมรอนหรือเย็นเกินไป มีแสงสวางเพียงพอ มีอุปกรณประกอบการประชุมตามสมควร
เชน มีเครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง กระดาษ ดินสอ กระดานหนา หอง การจัดที่นั่ง นิยมจัดเปน
รูป ครึ่งวงกลม หรือรูปเกือกมา และจัดใหมีไมโครโฟน สําหรับผูเขารวมประชุมไดใชพูด
๑.๓.๑.๒ การจัดทํ า รายงานการประชุม รายงานการประชุมถือเปนเอกสาร
ราชการในประเภทหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ การจัดทํารายงานการประชุม
อาจทําได ๓ วิธี คือ
๑) จดละเอียดทุกคํา พูดของกรรมการหรือผูเขา รว มประชุมทุก คน
พรอมดวยมติ
๒) จดย อคํ า พู ดที่เป นประเด็ นสํา คัญ ของกรรมการหรือ ผู เข า รว ม
ประชุม อันเปนเหตุผลไปสูมติของที่ประชุม
๓) จดแตเหตุผลกับมติของที่ประชุม
๑.๓.๑.๓ การแจงผลการประชุมและสงรายงานการประชุมใหผูเกี่ยวของทราบ
และดําเนินการตามมติที่ประชุม การแจงผลการประชุมหากเปนกรณีเรงดวนควรมีหนังสือแจงสาระสําคัญ
ของการประชุมเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการ โดยไมตองรอรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ
๑.๓.๑.๔ ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อประกอบในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแ ก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดว ยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม, คูมือบทบาทหนาที่ในการบริหารงานของหัวหนาสถานีตํารวจ
๑.๓.๒ โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน ในหนาที่ของงานอํานวยการสถานี
ตํารวจ จะมีหนาที่เกี่ยวของตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน ในสวนที่เกี่ยวของ ไดแก

- ๑๗ -
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๑.๓.๒.๑ การจัดระเบียบสถานที่ทํา การ โดยใชกิจกรรม ๕ ส มีขั้ นตอนการ
ดําเนินการ ไดแก
๑) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทํากิจกรรม ๕ ส
๒) สรางความรูความเขาใจ กระตุนใหเกิดความรวมมือของขาราชการ
ตํารวจในสถานีตํารวจ
๓) แบงมอบพื้นที่รับผิดชอบใหผูรับผิดชอบ
๔) ดําเนินกิจกรรม ๕ ส อยางตอเนื่อง โดยมีการระดมทํากิจกรรมพรอมกัน
เปนระยะๆ
๕) จัดประกวดพื้นที่ในกิจกรรม ๕ ส
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๒๕๕๖
ใหปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ตร.ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗, หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๑ (ศปก๑)/
๐๐๖๙ ลง ๙ ม.ค.๒๕๕๖
๑.๓.๒.๒ การคัดเลือกขาราชการตํา รวจดีเด น เปนมาตรการเพื่อสงเสริมให
ขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจไดตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ เกิดความภาคภูมิใจ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
๒) แจงใหฝายตางๆ พิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจดีเดนในแตละ
สายงานพรอมขอมูลประกอบการพิจารณา
๓) นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
๔) จัดพิธีมอบรางวัล และประชาสัมพันธเผยแพรผลการคัดเลือกให
ขาราชการตํารวจและประชาชนโดยทั่วไปทราบ
ระเบียบ คําสัง่ ที่เกี่ยวของ คือ โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน
๒. งานการขออนุญาต
๒.๑ การขออนุญาตสถานบริการในกรุงเทพมหานคร
งานขออนุญาตของสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความแตกตางจากในจังหวัดตางๆ
เนื่องจากการอํานาจอนุญาตเปนของฝายตํารวจ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แกไ ข
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓ กํา หนดคําจํา กัดความของ “สถานบริการ” หมายความวาสถานที่ที่
ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวังผลประโยชนทางการคา ดังตอไปนี้

- ๑๘ -

- 18 (๑) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระประเภทที่มีและไมมีคูบริการ
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจํา หนา ยและบริการ โดยมี
ผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา
(๓) สถานที่อาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต
(ก) สถานที่ซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตาม กม.วาดวยการประกอบโรคศิลปะหรือไดรับการยกเวน
ไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะฯ
(ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยฯ
(ค) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือ
ปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานนั่งกับลูกคา
(ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคาโดยจัดใหมีผูบ ริการ
ขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา
ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบับที่๔)
พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง กํา หนดให ใ บอนุญ าตใหตั้ง สถานบริการให ใชไดจ นถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต วรรคสอง ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่น
คําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุจะประกอบกิจการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จ ะสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต โดยขั้นตอนในการขออนุญาตของสถานบริการเรื่องตางๆ มีดังนี้
๒.๑.๑ ขั้นตอนการขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
๒.๑.๑.๑ สถานีตํารวจประชาสัมพันธใหผูรับใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการใน
เขตรับผิดชอบทราบเกี่ยวกับการขอตอใบอนุญาต หากประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ใหยื่นคํารองตาม
แบบ สบ.๓ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของตอ ผกก.สน.ทองที่ ที่สถานบริการนั้นๆ ตั้งอยู
๒.๑.๑.๒ ตาม ขอ ๒.๑.๑.๑ ใหสถานีตํารวจจัดทําบัญชีรายชื่อสถานบริการแลว
ใหผูรับใบอนุญาตลงนามรับทราบ รายงานใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล ทราบ
๒.๑.๑.๓ สถานีตํา รวจเสนอเรื่องขอตอ อายุใ บอนุญ าตให ตั้งสถานบริการ
ตามลําดับชั้นพรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เรียงลําดับดังนี้

- ๑๙ -
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๑) บันทึกการตรวจสถานบริก ารของ สน.ทองที่และการตรวจเรื่อ ง
ความปลอดภัยในสถานบริการ เพื่อประกอบการพิจารณาตออายุใบอนุญาต
๒) คําใหการของผูข อตออายุใบอนุญ าต ผูข อตอ อายุใ บอนุญ าตให
ปรากฏชื่อภาษาไทยภาษาตางประเทศ (ถา มี) ของสถานบริก าร, ตั้ง อยูเลขที่, ผูขอตออายุใบอนุญาต
เกี่ยวของอยา งไรกับสถานบริการ, จํา นวนพนักงาน, ปจจุบันเปดดําเนินการหรือไม, สถานบริการเคย
กระทําผิดและถูกพักใชใบอนุญาตหรือไม
กรณีผูรับ ใบอนุญาตเปนนิติบุค คล ใหระบุวา คําใหการของบริษัท /
หจก.โดย...(ผูใด)...ใหสอบปากคํายืนยันวานิติบุคคลนั้นยังดําเนินการอยูหรือยกเลิกการจดทะเบียนบริษัท
หรือไม อยางไร และตรวจสอบวาการลงชื่อในการใหการตองประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือไม
กรณีผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาซึ่งมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน
อยูตางจังหวัดใหสอบปากคําผูรับใบอนุญาตเพิ่มเติมวา การดูแลควบคุมกิจการเพื่อมิใหมีการกระทําผิด
กฎหมายจะดําเนินการอยางไร หรือมีที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดปริมณฑลใด ใหระบุชัดเจน
เกี่ยวกับเลขทีต่ ั้ง ถนน แขวง เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔) คําขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (แบบ สบ.๓)
๕) สําเนาประจําวันที่รับแจงการขอตออายุใบอนุญาต
๖) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย นิติบุคคล
ใชหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล บุคคลธรรมดา ใชสําเนาใบทะเบียนพาณิชย
๗) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
๘) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานบริการ
๙) แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่การใหบ ริก ารของสถานบริก าร
ใช มาตราสวน ๑ ใน ๕๐๐
๑๐) สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานบริการ
๑๑) หลักฐานแสดงอาคารที่ใ ชตั้ง สถานบริการไดรับ อนุญ าตใหใ ช
อาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
๑๒) การยินยอมใหใชอาคาร เปนที่ตั้งสถานบริการ ม.๘
- ผูรั บ อนุ ญ าตฯ เป น เจ า ของเอง แนบหลั ก ฐานการเป น
เจาของ
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- ผูรับอนุญาตฯ ไมไดเปนเจาของ แนบหนังสือแสดงความยินยอม
ใหใชอาคาร และเอกสารเกี่ยวของฯ
๑๓) ภาพถายลักษณะภายนอกและภายในสถานบริการ โดยมีคาํ บรรยาย
ใตภาพ และให สว.ธร.ลงลายมือชื่อกํากับภาพถายทุกภาพ ซึ่งแบงตามประเภทของสถานบริการ สถานบริการ
ตามมาตรา ๓ (๑) ใหแ นบภาพถา ยตัว อาคาร ภาพถา ยภายใน ภาพถา ยเฉพาะบริเวณฟลอรเตนรํา
ภาพถายพนักงาน ลูกจาง ติดหมายเลขประจําตัว
๑๔) ภาพถายลักษณะภายนอกและภายในสถานบริการ โดยมีคาํ บรรยาย
ใตภาพ และให สว.ธร.ลงลายมือชื่อกํากับภาพถายทุกภาพ ซึ่งแบงตามประเภทของสถานบริการ ดังนี้
- สถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) ใหแนบภาพถาย ดังนี้
(๑) ภาพถายตัวอาคารที่ตั้งสถานบริการ
(๒) ภาพถายลักษณะภายในสถานบริการ
(๓) ภาพถายเฉพาะบริเวณฟลอรเตนรํา
(๔) ภาพถายพนักงาน ลูกจาง ติดหมายเลขประจําตัว
(๕) ภาพถายดานหนาหองน้ําชายและหองน้ําหญิง
(๖) ภาพถายถังดับเพลิง ไฟสองสวาง ทางหนีไฟ
- สถานบริการตามมาตรา ๓ (๒) ใหแนบภาพถาย ดังนี้
(๑) ภาพถายตัวอาคารที่ตั้งสถานบริการ
(๒) ภาพถายลักษณะภายในสถานบริการทั่วไป
(๓) ภาพถายลักษณะภายใน บริเวณที่นั่งพนักงานบริการ
(๔) ภาพถายลักษณะภายใน บริเวณที่จําหนายสุรา, อาหาร และ
เครื่องดื่ม
(๕) ภาพถายดานหนาหองบริการเฉพาะ มีปายหมายเลขอารบิค
สีขาวติดที่ประตูเรียงกันตามลําดับ
(๖) ภาพถายลักษณะภายในหองบริเวณเฉพาะ
(๗) ภาพถา ยพนักงาน ลูกจา ง ผูบํา เรอ และคนรับ ใชข อง
สถานบริการ ติดหมายเลขประจําตัวที่อกเสื้อดานขวา
(๘) ภาพถายดานหนาหองน้ําชายและหองน้ําหญิง มีปายบอก
ชัดเจน
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(๙) ภาพถายถังดับเพลิง ไฟสองสวางฉุกเฉิน ปายบอกทางหนีไฟ
และทางหนีไฟ
- สถานบริการตามมาตรา ๓ (๓) ใหแนบภาพถาย ดังนี้
(๑) ภาพถายตัวอาคารที่ตั้งสถานบริการ
(๒) ภาพถายลักษณะภายในสถานบริการทั่วไป
(๓) ภาพถา ยลักษณะภายใน บริเวณที่นั่งพนัก งานบริการ
อาบ นวด อบตัว
(๔) ภาพถายลักษณะหองบริการเฉพาะ ใหเห็นปายหมายเลข
หองเรียงเปนลําดับ
(๕) ภาพถายดานหนาหองบริการเฉพาะ มีปา ยหมายเลขอารบิค
สีขาวติดที่ประตูเรียงกันตามลําดับ
- สถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) ใหแนบภาพถาย ดังนี้
(๑) ภาพถายตัวอาคารที่ตั้งสถานบริการ
(๒) ภาพถายลักษณะภายในสถานบริการ
(๓) ภาพถายบริการจําหนายสุรา อาหาร และเครื่องดื่ม
(๔) ภาพถายพนักงาน ลูกจาง ของสถานบริการติดหมายเลข
ประจําตัวที่อกเสื้อดานขวามือ
(๕) ภาพถายหองน้ําชายและหองน้ําหญิง
(๖) ภาพถายถังดับเพลิง ไฟสองสวางฉุกเฉิน ปายบอกทางหนีไฟ
และทางหนีไฟ
(๗) ประวัติการกระทําผิดของสถานบริการในรอบปที่ผานมา
(๘) ในรอบปที่ผา นสถานบริการเคยถูกรองเรีย นหรือ ไม ใ ห
สอบสวนปากคําผูพักอาศัยหรือผูประกอบการใกลเคียง
(๙) ประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานบริการ การยา ย แกไข
เปลี่ยนแปลงหรือตอเติม
(๑๐) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน
(๑๑) ผลการตรวจสอบพิมพลายนิ้วมือ
(๑๒) สําเนาใบอนุญาตเดิม
(๑๓) สําเนาเอกสารอื่นๆ

- ๒๒ -

- 22 (๑๔) รูปถายผูรับใบอนุญาตฯ ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวน
๓ รูป ถายไมเกิน ๖ เดือน
(๑๕) ใหเรียงเอกสารประกอบการพิจารณาตามลําดับ
(๑๖) จัดทําปายแสดงเอกสาร (ดัชนีเอกสาร)
(๑๗) ใหออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๑ ชุด ทําการตรวจ
สถานบริการและจัดทําบันทึกการตรวจ
(๑๘) สน.ที่ส ถานบริ การตั้ง อยูทํา การพิจ ารณากลั่ นกรอง
พรอมมีความเห็นควรอนุญาตใหตอใบอนุญาตฯ หรือไม โดยอางหลักเกณฑตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๙
(๑๙) ตรวจสอบความถู กตองเรี ยบร อยและรายงานตามที่
กําหนด
(๒๐) สน.ที่ส ถานบริ การตั้ง อยูทํา การพิจ ารณากลั่ นกรอง
พรอมมีความเห็นควรอนุญาตใหตอใบอนุญาตฯ หรือไม โดยอางหลักเกณฑตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๙
(๒๑) ตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยและรายงานตามที่
กําหนด
คําสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ และที่แกไข
เพิ่มเติม, หนังสือ บช.น.ที่ ๐๐๑๕.๑๕๒/๒๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขอตอใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ประจําป ๒๕๕๖
๒.๒ ขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
๒.๒.๑ ผูขอไปขอคํารองขอใชเครื่องขยายเสียงจากนายอําเภอทองที่ แลวนําคํารองมา
ยื่นตอสถานีตํา รวจทองที่เพื่อพิจ ารณามีความเห็นกอ นแลว นํากลับไปยัง เขตหรืออําเภอเพื่อพิจ ารณา
อนุญาตตอไป
๒.๒.๒ อัตราคาธรรมเนียม ดังนี้
- เพื่อการกุศล ไมเกิน ๑๕ วัน ครั้งละ ๑๐ บาท
- เพื่อกิจการทัว่ ไป (ประจําที่) ไมเกิน ๑๕ วัน ครั้งละ ๗๕ บาท
- เพื่อกิจการทัว่ ไป (เคลื่อนที่) ไมเกิน ๕ วัน ครั้งละ ๖๐ บาท
คําสั่ง ระเบียบที่เกีย่ วของ ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
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๒.๓ การขออนุญาตจําหนายสุราในเวลาหามจําหนาย
ตามประกาศขอคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๒ หา มมิใหผูใด
รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๖ ตามความหมายในกฎหมายวาดวยสุรา หรือบุคคลใดซึ่ง
กระทําการเพื่อประโยชนของผูใดรับใบอนุญาตขายสุราดังกลาว จําหนายสุราทุกชนิดในเวลาอื่น นอกจาก
ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา และตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐
นาฬิกา เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดีก รมตํา รวจสํา หรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผูวา ราชการ
สําหรับจังหวัดอื่น สําหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตหรือขอตออายุใบอนุญาตจํา หนายสุราในเวลาหา ม
จําหนาย จะตองรวบรวมเอกสารและดําเนินการดังนี้
๑) สําเนาประจําวันรับแจงการขออนุญาตหรือการขอตออายุใบอนุญาตฯ
๒) บันทึกการตรวจสถานที่ ระบุวา ไมมีสถานบริการตาม ม.๓ (๑) และ (๔)
ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน
๓) ภาพถายบริเวณดานหนาโรงแรม, ปายชื่อโรงแรม, หองอาหารที่ขออนุญาต,
ภาพถายเคาเตอรบาร, ภาพถายบริเวณโตะนั่ง, ภาพถา ยปา ยชื่อหองอาหาร, ภาพถา ยบริเวณทางเขา
หองน้ําชาย-หญิง ใหปรากฏสัญลักษณ, ภาพถายที่นั่งชาย-ที่ปสสาวะชาย, ภาพถายที่นั่งหญิง
๔) บันทึกสืบสวนทางลับ แบงเปน ๒ สวน
๔.๑) รายงานผลการตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายในรอบปที่ผานมา
๔.๒) รายงานในทางลั บ ยืน ยั นว า เป นแหลง มั่ ว สุ ม ของเด็ ก วัย รุ น
มิจฉาชีพ การพนัน และยาเสพติด หรือเปนที่มั่งสุมของหญิงโสเภณี หรือการกระทํา ใดที่ขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศิลธรรมอันดีหรือไม ทั้งนี้โดยให ผกก.สน.ทองที่ หรือ สวญ.สน.ทองที่ แลวแตกรณีเปนผูลงนาม
รายงานดวยตนเอง
๕) คํา ใหการของผูยื่นคํา รอ งขออนุญาตหรือขอตออายุใ บอนุญ าตฯ พรอ ม
สําเนาบัตรประจําตัว
๖) หนังสือมอบอํานาจ ระบุใหยื่นคําอนุญาตจําหนายสุราในเวลาหา ม ณ หอง
อาหาร..กรณีผูขออนุญาตมิไดยื่นคํา รองดว ยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประจํ า ตัว ประชาชนและสํา เนา
ทะเบียนบาน (ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท)
๗) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล คัดสําเนาไมเกิน ๓ เดือน
๘) แบบคําขออนุญาตหรือแบบคําขอตอใบอนุญาตใหจําหนายสุราในเวลาหา ม
(แบบ สร.๑, แบบ สร.๓)
๙) สําเนาใบอนุญาตใหจําหนายสุราในเวลาหามประจําปที่ผานมา
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๑๐) สําเนาใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๓ จากกรมสรรพามิต ปปจจุบัน
๑๑) ระบุสถานที่ที่ข ออนุญาตหรือขอตอใบอนุญาต ตั้งอยูชั้นใด สวนใด หรือ
บริเวณใดของอาคาร
๑๒) แนบแบบแปลนของพื้นที่ที่ขออนุญาต หรือขอตอใบอนุญาตฯ พอสังเขป
แสดงที่ตั้งใหขัดเจนวาอยูชั้นใด ใชพื้นที่ประกอบการจํานวนกี่ตารางเมตร โดยใหส ถานีตํารวจนครบาล
ทองที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง
๑๓) แบบทะเบียนผูเขาพักในโรงแรม (ลาสุด ๑ เดือน)
คําสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแ ก พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.๒๔๙๓, ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓, กฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๑๕
๒.๔ งานตรวจสอบประวัติผูสมัครงาน เปนกรณีหนว ยงานราชการหรือภาคเอกชน ขอความ
รวมมือเพื่อตรวจสอบประวัติของบุคคลในพื้นที่ จะมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
๒.๔.๑ รับเรื่องตรวจสอบจากหนวยงาน องคกรที่สงผูสมัครงานมาตรวจสอบประวัติ
๒.๔.๒ พิมพลายพิมพนิ้วมือของผูตรวจสอบประวัติ
๒.๔.๓ ทําหนังสือสงพิมพมือไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๒.๔.๔ ติดตามผลการตรวจสอบ แจงใหหนวยที่เกี่ยวของทราบ
๓. งานทะเบียนคนตางดาว
ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะ
ที่ ๕๕ การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคนตางดาวไว ดังนี้
๓.๑ การออกใบสําคัญประจําตัว
๓.๑.๑ ตรวจสอบหลักฐาน
๑) ใบสําคัญถานที่อยู (ตม ๑๖)
๒) หนังสือเดินทาง
๓) เอกสารการไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
๔) รูปถายครึ่งตัว ๔ รูป ถายไวเกิน ๓๐ วัน
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๕) ทะเบียนบานพรอมสําเนา ๑ ฉบับ
๖) ใบอนุญาตทํางาน (ถามี)
๗) คํารอง ทต.๑ หรือ ทต.๓
๓.๑.๒ สอบปากคํา
๓.๑.๓ พิมพลายนิ้วมือ นิ้วหัวแมมือขวาไวในคํารอง ทต.๑ หรือ ทต.๓
๓.๑.๔ กรอกขอความในเอกสาร
๓.๑.๕ ปดรูปถายในคํารองตนขัว้ และใบสําคัญ ๔ รูป
คํา สั่ง ระเบีย บที่เกี่ย วขอ ง ไดแ ก พรบ.การทะเบีย นคนตา งดา ว พ.ศ.๒๔๙๓ (ม.๗, ๙),
ระเบียบ ตร.ไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๕ บทที่ ๒, กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๙๓ ขอ ๑, ๔, กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
พ.ศ.๒๕๒๙ ขอ ๔
๓.๒ การออกใบทดแทนใบสําคัญ กรณีชาํ รุด สูญหาย
๓.๒.๑ ตรวจสอบหลักฐานเทียบรูปถายมรเอกสารเดิม
๑) เอกสารตนเรื่อง
๒) รูปถายครึ่งตัว ๔ รูป ถายไวเกิน ๓๐ วัน
๓) คํารอง ทต.๗
๔) ตรวจรายการตออายุครั้งสุดทาย
๓.๒.๒ คัดลอกขอความจากตนขัว้ สําเนาลงในใบสําคัญ
๓.๒.๓ ติดรูป ถา ยในคํา รอ งตน ขั้ว , ใบสํา คัญ , อยา งละ ๑ รูป รูป ที่เหลือ สง ไปยัง
งาน ๔ กก.๑ ตม.๑ เพื่อปดปลายขั้ว
๓.๒.๔ บันทึกในหนาวา ง ขา งหนา ๑ ดวยหมึกสีแ ดงวา "ออกใบสํา คัญประจํา ตัวแทน
ฉบับเดิมที่ชํารุดหรือสูญหายและไดเก็บคาธรรมเนียมไวตมใบเสร็จรับเงิน เลมที่ เลขที่ ลง...." แลวนายทะเบียน
ลงนาม
คํา สั่ง ระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแ ก พรบ.การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ.๒๔๙๓ (ม.๑๓), ระเบียบ
การตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๕ บทที่ ๔, กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๙๓ ขอ ๗, กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
พ.ศ ๒๕๒๙ ขอ ๓
๓.๓ การตออายุใบสําคัญ มี ๒ ชนิด คือ ๑) ปตอป (คาธรรมเนียม ๒๐๐ บาท) ๒) แบบ ๕ ป ตอครั้ง
(คาธรรมเนียม ๘๐๐ บาท)

- ๒๖ -

- 26 -

๓.๓.๑ ตรวจสอบหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมในปที่ลวงมาแลว
๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
๒) เอกสารตนเรื่อง
๓) ใบเสร็จรับเงิน แบบ ทต.๙
๔) คํารอง ทต.๘
๓.๓.๒ บันทึกการรับเงินในคํารอง, ตนขั้ว, และใบสําคัญ ตามแบบทีท่ างราชการกําหนด
๓.๓.๓ ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมตามแบบ ทต.๙ ฉบับสีฟาออนสงมอบใหคนตางดาว
เก็บรักษาไว
๓.๓.๔ นําเงินคาธรรมเนียมสงหนวยงานการเงินตามระเบียบ
คํา สั่ง ระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแ ก พรบ.การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ.๒๔๙๓ ม.๑๐, ๑๑, ๑๓,
พรบ.การทะเบียนคนตางดาว ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๙๕ ม.๔, ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๕
บทที่ ๑๓ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๔๙๘) ขอ ๑, กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๙) ขอ ๑-๔
๓.๔ การแจงยายภูมิลําเนา
๓.๔.๑ ยื่นคํารอง ตรวจสอบหลักฐาน ทะเบียนบาน และหลักฐานตนเรื่อง
๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
๒) เอกสารตนเรื่อง
๓) แบบคํารองทัว่ ไป
๓.๔.๒ หมายเหตุในใบสําคัญและตนขั้วหรือเอกสารตนเรื่องแลวแตกรณี
๓.๔.๓ สงเอกสารตนเรื่องเดิมทั้งหมดไปยังนายทะเบียนคนตา งดาวทองที่ค นตา งดาว
จะยายเขาไปอยู ภายใน กําหนด ๑๕ วัน
๓.๔.๔ แจงให งาน ๔ กก.๑ ตม.๑ ทราบ เพื่อหมายเหตุในปลายขั้วใหตรงกัน
คํา สั่ ง ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก พรบ. การทะเบี ย นคนต า งด า ว พ.ศ.๒๔๙๓ ม.๑๒,
พรบ.การทะเบียนคนตางดาว ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๗) ม.๓, ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๕๕
บทที่ ๕, กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๗)
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- 27 ๓.๕ การตายของคนตางดาว
๓.๕.๑ ตรวจสอบหลักฐาน
๑) ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
๒) ใบมรณะบัตร
๓) สําเนา ปจว.แจงความกรณีใบสําคัญสูญหาย
๓.๕.๒ บันทึกการถึงแกกรรมในเอกสารตนเรื่อง
๓.๕.๓ บันทึกการถึงแกกรรมในใบสําคัญประจําตัว
๓.๕.๔ แจงงาน ๔ กก.๑ ตม.๑ ทราบ พรอมสงใบสําคัญประจําตัว และสําเนามรณะบัตร
๓.๕.๕ กรณีใบสําคัญประจําตัวสูญหาย ใหสงสําเนา ปจว. ที่แจงความหาย พรอมสอบสวน
บันทึกสอบปากคําญาติสนิทของผูถึงแกกรรมโดยเครงครัด แลววาสํานวนการสอบสวนไปยังงาน ๔ กก.๑ ตม.๑
เพื่อพิจารณาสั่งการ
คําสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก พรบ.การทะเบียนคนตางดาว (พ.ศ.๒๔๙๓) ม.๑๒, ๑๘, ๒๖,
ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๕๕ บทที่ ๗
อนึ่ง ก.ต.ช.มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม
สีเขียวตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) เปนประธาน รับทราบ
รายงานผลการดําเนินการถายโอนงานทะเบียนคนตางดาวของ สํา นักงานตํา รวจตรวจคนเขาเมือง และ
งานทะเบียนคนตางดาวของสถานีตํารวจไปใหกรมการปกครองเปนผูรับผิดชอบ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
จึงมีหนัง สือที่ ๐๐๒๙.๒๒๓/๐๐๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ สั่งการให บช.น., ภ.๑-๙ และ ศชต.
เตรียมศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของในการถายโอนงานทะเบียนคนตางดาวของสถานีตํารวจไปให
กรมการปกครอง และจัดเตรียมเอกสารพรอมสํารวจขอมูลคนตางดาวในพื้นที่รับผิดชอบสงใหคณะทํางาน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการตอไป
๔. งานพัฒนาขาราชการตํารวจและครอบครัว
๔.๑ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒ นาบุค ลิกภาพขา ราชการตํา รวจ มีขั้นตอน
การดําเนินการดังนี้
๔.๑.๑ จัดทํา โครงการ ที่ส อดคลองกับ ยุท ธศาสตร สํา นักงานตํา รวจแหง ชาติ หรือ
นโยบายการปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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๔.๑.๒ จัดหางบประมาณจากแหลงตา งๆ ไดแ ก งบประมาณของหนว ยหรือขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (โครงการที่เกี่ยวของกับงานปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม และงานยาเสพติด), สวนราชการอื่นๆ, องคกร มูลนิธิ ภาคเอกชน (กรณี
ขอรับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน อาจขอรับ การสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบของ
สังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร หรือที่เรียกวา Corporate Social Responsibility-CSR, กต.ตร.สถานีตํารวจ
หรือกองทุนสถานีตํารวจ
๔.๑.๓ กําหนดวันเวลา สถานที่ กรณีใชส ถานที่ภายนอก ขอรับการสนับสนุนเจาของ
สถานที่
๔.๑.๔ ดําเนินการฝกอบรม จัดกิจกรรม
๔.๑.๕ ประเมินผล

ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรของ ตร., ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕, โครงการพัฒนาสถานีตํารวจ
เพื่อประชาชน
๔.๒ มาตรการปองกันขาราชการตํารวจฆาตัวตาย
๔.๒.๑ ออกคําสั่งมอบหมายใหผูบังคับบัญชาดูแลผูใตบังคับบัญชา และดําเนินการตาม
มาตรการที่ ตร.กําหนด โดยนําแนวทางตามคําสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ เกี่ยวกับการแบง
การกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา มาใชโดยอนุโลม
๔.๒.๒ มาตรการปองกัน ไดแก สํารวจ ดูแล ใหความรูและคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา
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๔.๒.๓ มาตรการเฝาระวัง ไดแก การสังเกตพฤติกรรม สัญญาณเตือนกอนการฆาตัวตาย
การปฏิบัติเมื่อพบสัญญาณเตือน ประสานครอบครัว เพื่อนรวมงานในการใหความชวยเหลือ
๔.๒.๔ มาตรการเมื่ อ เกิ ด เหตุแ ละฟ น ฟู ห ลั ง เกิ ด เหตุ การให ค วามช ว ยเหลื อ ดา น
รักษาพยาบาล จัดการศพ ฟนฟูจิตใจครอบครัว เพื่อนรวมงาน
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๐๒/ว ๙๐ ลง ๓ ต.ค.๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาขาราชการตํารวจฆาตัวตาย
๔.๓ การทดสอบสมรรถภาพรางกายตามมาตรฐานวิทยาศาสตรการกีฬา
๔.๓.๑ จัดทําโครงการ กําหนดวันเวลา สถานที่ทดสอบ ผูเขารับการทดสอบ
๔.๓.๒ ประสานหนวยเกี่ยวของ เกี่ยวกับรูปแบบในการทดสอบ
๔.๓.๓ ออกคําสัง่ แตงตั้งกรรมการ หรือผูค วบคุมการทดสอบ มอบหมายผูควบคุมให
เหมาะสม
๔.๓.๔ ดําเนินการทดสอบ
๔.๓.๕ รวบรวมผลการทดสอบ แจงผลการทดสอบใหผูเขารับการทดสอบทราบ เพื่อ
นําไปปรับปรุงตนเอง
๔.๓.๖ รายงานผลการทดสอบใหหนวยเกี่ยวของ

- ๓๐
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ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ใหปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ขอ ๓.๑.๑๒ การบริหารจัดการ ขอ ๔ ดานสวัสดิการ)
๔.๔ การตรวจสุขภาพประจําป
๔.๔.๑ จัดทําโครงการ
๔.๔.๒ ประสาน รพ.ตร. กําหนดวันเวลา สถานที่ ในการตรวจ
๔.๔.๓ สงรายละเอียดขาราชการตํารวจผูเขารับการตรวจ ให รพ.ตร.
๔.๔.๔ อํานวยความสะดวก เจาหนาที่ในการดําเนินการ
๔.๔.๕ รอรับผลการตรวจ และแจงใหขา ราชการตํารวจทราบ
๔.๔.๖ สงสรุปผลการตรวจและคาใชจา ยไปยัง ภ.จว.

ระเบียบ คําสัง่ ที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ใหปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ขอ ๓.๑.๑๒ การบริหารจัดการ ขอ ๔ ดานสวัสดิการ)
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- 31 ๔.๕ การแขงขันกีฬาภายในสถานีตาํ รวจ หรือระหวางหนวยอื่น
๔.๕.๑ จัดทําโครงการ
๔.๕.๒ กําหนดชนิดกีฬา ตารางการแขงขัน กําหนดกลุมผูรว มแขงขัน สถานที่แขงขัน
๔.๕.๓ จัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน จัดทํากําหนดการ เชิญผูเกี่ยวของเขารวม
๔.๕.๔ ประเมินผลการดําเนินการ รายงานหนวยเกี่ยวของ

ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ใหปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ขอ ๓.๑.๑๒ การบริหารจัดการ ขอ ๔ ดานสวัสดิการ)
๔.๖ งานการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ดูงานตลอดจนงานเผยแพรความรู
๔.๖.๑ การฝ ก อบรมพั ฒ นาข า ราชการตํ า รวจเพื่ อ เพิ่ม สมรรถนะให เหมาะสมกั บ
สถานการณ หนว ยงานตา งๆ จํา เปนตองมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู เสริมสรา งสมรรถนะใหแ ก
ขาราชการตํารวจในดานตางๆ โดยพิจารณาตามสภาพปญหาของหนวยงาน ความตองการการฝกอบรมที่
แตกตางกัน ประเด็นที่ควรนํา มาพิจ ารณา ไดแ ก การพัฒนาการใหบริการดวยความเต็มใจ (service
mind), ความรูภาษาอังกฤษ, ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน, การพัฒนาความรูความสามารถให
เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานใน จชต.ฯลฯ การฝกอบรมดังกลาวมีขั้นตอนการดําเนินการ ไดแก
๔.๖.๑.๑ โครงการที่หนวยเหนือ หรือสวนราชการอื่นจัดฝกอบรม
๑) สํ า รวจ สรรหา หลั ก สู ต รกา รฝ ก อบรมจากหน ว ยต า ง ๆ
สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน ที่จัดการฝกอบรมและสามารถสงขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมได
โดยหนวยงานดังกลาวอาจสนับสนุนงบประมาณการฝกอบรมให หรือสามารถใชงบประมาณของหนวยได
๒) พิจารณาลายละเอียดของหลักสูตร และประกาศใหผูที่สนใจสมัคร
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๓) พิจารณาคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร
๔) คั ด เลื อ กผู ท่ีจ ะเข า รับ การอบรมตามกรณี ห น ว ยต น สั ง กั ด เปน
ผู คัดเลือกเองหรือสงรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบใหเจาของหลักสูตรเปนผูคัดเลือก
๕) แจงผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมทราบ
๖) ทําหนังสือสงตัว
๗) มอบหมายงานของผูเขา รับ การฝกอบรมใหมีผูรับ ผิด ชอบแทน
ระหวางไปฝกอบรม
๔.๖.๑.๒ โครงการฝกอบรมที่สถานีตํารวจดําเนินการเอง สถานีตํารวจจะตอง
พิจารณาจากองคความรูของหนวย หรือความจําเปนแตละพื้นที่ และดําเนินการตามขั้นตอน ไดแก
๑) วิเคราะหเหตุผลความจํา เปน เสนอขออนุมัติห ลักการกับ หัวหนา
สถานีตํารวจ
๒) ศึกษาหาแนวทางและความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ ตร. หรือ
นโยบายของหนวยเหนือ
๓) สํา รวจยุท ธศาสตรหรือนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยราชการอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
งานความมั่นคง งานดานยาเสพติด หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานตํา รวจ เพื่อจัดทําโครงการรวมและ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๔) จัดทําโครงการ แผนงานโครงการใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรของ
ตร. หรือนโยบายของหนวยเหนือ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการอื่น แลวแตกรณี
๕) ประสานหาแหลงงบประมาณ
๖) ดําเนินงานตามแผนโครงการ
๗) ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ
๔.๖.๑.๓ กรณี การฝกอบรมยุทธวิธีตํารวจแตละสายงาน ให มีความรู ทักษะ
และความชํานาญเฉพาะดานอยางเปนมาตรฐาน
๑) กําหนดความตองการการฝกอบรม (training need) ที่ขาราชการ
ตํารวจในแตละสถานีตํารวจ ตองการพัฒนา ทบทวน
๒) นํา เสนอหัว หนา สถานีตํา รวจ มอบหมายแตล ะฝา ยดํา เนินการ
ไดแก ฝายปองกันปราบปราม ฝายสืบสวน ฝา ยสอบสวน ฝายจราจร และฝายอํานวยการ เปนตน เพื่อ
จัดทําโครงการและดําเนินการ
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๓) ประสานการปฏิบัติและสนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของ
๔) สรุปบทเรียน ประเมินผลการดําเนินการ
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรของ ตร., ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕, โครงการพัฒนาสถานีตํารวจ
เพื่อประชาชน (ดานที่ ๑ การพัฒนาบุคลากร) คํา สั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ให
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ขอ ๓.๑.๑๑ การเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน)
๔.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการอื่นๆ
๔.๖.๒.๑ การศึกษาดูงานหนวยราชการอื่น จัดใหขาราชการตํารวจไปศึกษาดูงาน
หนว ยราชการอื่น องคกรธุรกิจเอกชน เพื่อเปดโลกทัศน แนวคิดในการบริห ารหรือ วิธีก ารปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม
๔.๖.๒.๒ กํา หนดให มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง/ปล อ ยแถวข า ราชการตํา รวจ
โดยมอบหมายผูบังคับบัญชาอบรมปลอยแถวอยางสม่ําเสมอ
๔.๖.๒.๓ การศึ ก ษาทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (E-Learning) ทาง Application
ตรวจสอบและจัดหาโปรแกรมเพื่อใหขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจไดพัฒนาตนเอง
๔.๖.๒.๔ การฝกหัดปฏิบัติงาน จัดใหขาราชการตํารวจที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม
หรือขา ราชการตํา รวจที่เ ปลี่ยนแปลงหนา ที่ ไดฝกหัด ปฏิบั ติง านคูกับ ขา ราชการตํา รวจที่มีค วามรู
ความสามารถ มีภาวะผูนํา โดยดําเนินการในลักษณะการสอนงาน (Coaching)
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ใหปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๖.๓ การเผยแพรความรูใหแกขา ราชการตํารวจในสถานีตาํ รวจ
๔.๖.๓.๑ จัดทําบอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ ติดตั้งภายในสถานีตํารวจ
๔.๖.๓.๒ แจงเวียนหนังสือใหฝา ยตางๆ ทราบ
๔.๖.๓.๓ เผยแพรความรูในเว็บไซตของสถานีตาํ รวจ
๔.๖.๓.๔ รวบรวมผลการดําเนินการใหหนวยเกี่ยวของทราบ
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง ตร. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง ใหปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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๕. งานประชาสัมพันธของสถานีตาํ รวจ
๕.๑ หลักการและแนวคิดในการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธ (Public Relation) หมายถึง การสื่อสารความคิดเห็น ขาวสาร ขอเท็จจริง
ตา งๆ ไปสูก ลุมเปา หมาย ประชาชน เปนการเสริมสรา งความสัมพันธแ ละความเขา ใจอันดีระหวา ง
หนวยงาน องคการ และสถาบันกับกลุม ประชาชนกลุมเปาหมายและประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อหวังผลใน
ความรวมมือ การสนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งมีสว นชว ยเสริมสรา งภาพลักษณ ที่ดีใหแ กหนว ยงาน
องคการ สถาบันดว ย ทําใหประชาชนเกิดความนิยม เลื่อมใส ศรัทธา ตลอดจนคนหาและจํากัดแหลง
เขาใจผิด ชวยลบลางปญหาเพื่อสรางความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงานนั้น
จากความหมายดังกลาว สรุปเปนหลักการของการประชาสัมพันธ เปนหลัก ๓ ก. ดังนี้
๑) กอ หมายถึง กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีแ กหนว ยงาน องคการ หรือสถาบัน เพื่อให
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาตอหนวยงาน องคการ หรือสถาบัน
๒) กัน หมายถึง ปองกันรักษาไมใหภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน องคการ หรือสถาบัน
ตองเสื่อมเสียไปโดยการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยเผยแพรผลงาน การดําเนินการหรือกิจกรรมตางๆ ทั้งกอน
ระหวางและหลังการดําเนินการหรือกิจกรรม
๓) แก หมายถึง แกภาพลักษณที่เสื่อมเสียหรือสงผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นตอหนวยงาน
องคการ หรือสถาบันใหภาพลักษณกลับคืนมาโดยเร็ว
การประชาสัมพัน ธที่จ ะประสบผลสํา เร็จ บรรลุวัตถุป ระสงคนั้น ผูมีห นา ที่รับ ผิดชอบงาน
การประชาสัมพันธตองเขาใจกระบวนการสื่อสารเปนพื้นฐานในเบื้องตนเปนลําดับแรกกอน
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ขึ้ นอได
ย า งไร
ทั้ง การปฏิ
ัติงานของ
ดั ง กล
วเลย
แล วแล
ภาพลั
ก ษณก ษณ
ที่ ดี ขทองสถานี
ตํา รวจจะเกิ
ด ขึ้ นดได
ย าองไร
อี ก ทัอี้งกการปฏิ
บัติงบานของ
เจาาหน
่ตํารวจในสถานี
ตํารวจประพฤติ
ตนไปในทางที
่เสื่อยมเสี
ยิ่งตอกย้
ถึงภาพลั
ข องสถานี
ตั ว เจตัาวหน
ที่ตาําทีรวจในสถานี
ตํารวจประพฤติ
ตนไปในทางที
่เสื่อมเสี
ก็ยยิ่งก็ตอกย้
ําถึงําภาพลั
กษณกขษณ
องสถานี
ตํารวจนั
ๆ รวมถึ
งภาพรวมของสํ
นักงานตํ
ารวจแห
ตํารวจนั
้นๆ ้นรวมถึ
งภาพรวมของสํ
านักางานตํ
ารวจแห
งชาติงชาติ
อีกดอีวกยดวย
การประชาสั
ถึงจแม
ใชงานหลั
กของเจ
่ตํา รวจ
ปนงานที
่จ ะสนั
การประชาสั
มพันมธพันถึงธแม
ะไมจะไม
ใชงานหลั
กของเจ
า หนาาหน
ที่ตาําทีรวจ
แตเแต
ปนเงานที
่จ ะสนั
บ สนุบนสนุน
การปฏิ
ัติงานหลั
กของสถานี
ตํารวจ
างความเข
าใจสร
างการรั
ประชาชนได
รูการปฏิ
การปฏิ
บัติงบานหลั
กของสถานี
ตํารวจ
เสริมเสริ
สรมาสร
งความเข
าใจสร
างการรั
บรูทบํารูใหทปําให
ระชาชนได
รับรูรกับารปฏิ
บัติงบานัติงาน
างภาพลั
กสถานี
ตํารวจและประชาชนเกิ
ดความเชื
เจาาหน
่ตํา รวจอี
เพื่อเพื
สร่อาสร
งภาพลั
กษณกทษณ
ี่ดีใทหี่ดแีใกหสแถานี
ตํารวจและประชาชนเกิ
ดความเชื
่อมั่น่อตมัอ่นเจตาอหน
ที่ตาําทีรวจอี
กดวกยดว ย
และในด
า นการบริ
ห ารสถานี
ตํา รวจภายใน
่ ตํา รวจในสถานี
ตํา รวจนั
และในด
า นการบริ
ห ารสถานี
ตํา รวจภายใน
เจ าเจ
หนาาหน
ที่ ตาําทีรวจในสถานี
ตํา รวจนั
้ น ๆ ้ นยัๆง ไดยั งรได
ับ รูร ถับึ งรู ถึ ง
การปฏิ
ัติงานของเพื
ว มงานว
ทําบปฏิ
ัติงานอย
า งไรอั
เสียงและภาพลั
การปฏิ
บัติงบานของเพื
่อนร่อวนร
มงานว
า ไดทา ได
ําปฏิ
ัติงบานอย
า งไรอั
นสรนาสร
งชืา่องชื
เสี่อยงและภาพลั
กษณกษณ
ที่ดีใทหี่ดแีใกหแก
สถานี
ตํารวจ
อันจะเป
่ดีของเพื
วมงานต
สถานี
ตํารวจ
อันจะเป
นตัวนอยตัวาอย
งทีา่ดงที
ีของเพื
่อนร่อวนร
มงานต
อไปอไป
งานการประชาสั
บสถานี
ตํารวจนั
ตองแบ
งออกเป
งานการประชาสั
มพันมธพัรนะดัธรบะดั
สถานี
ตํารวจนั
้นจึง้นตจึองงแบ
งออกเป
น ๒นมิ๒ติ มิคืตอิ คือ
ติกบารรั
ขาวสารของเจ
่ตํารวจในสั
กัด (การประชาสั
สรางการรั
๑) มิ๑)ติกมิารรั
รูข บอรูมูข ลอขมูาลวสารของเจ
าหนาาหน
ที่ตาําทีรวจในสั
งกัดง(การประชาสั
มพันมธพัสนรธางการรั
บรู บรู
ภายในสถานี
ตํารวจ)
เมื่อสถานี
ตํารวจได
สั่งกฎระเบี
เรื่อ่นงอื
่นใดที
ขึ้นและเป
ภายในสถานี
ตํารวจ)
กลากล
วคืาอวคืเมือ่อสถานี
ตํารวจได
รับคํราับสัคํ่งากฎระเบี
ยบ ยหรืบ อหรื
เรื่องอื
ใดที
่เกิด่เขึกิ้นดและเป
น น
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เรื่องทีเ่ จาหนาที่ตํารวจในสังกัดตองรู ควรรู หรือนารู เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจทุกนายไดรับทราบขอมูล
ขาวสารตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒) มิติการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนหรือกลุมเปาหมาย (การประชาสัมพันธสราง
การรับรูกับบุคคลภายนอกสถานีตํารวจ) กลาวคือ ขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่ตํารวจตองปฏิบตั ติ ามอํานาจ
หนา ที่ ซึ่งเจา หนา ที่ตํา รวจตอ งเผยแพรขอมูล ดัง กลา วใหป ระชาชนหรือกลุมเปาหมายไดรับทราบถึง
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจเชื่อมั่นและศรัทธาตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจและเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอสถานีตํารวจอีกดวย
๕.๒ แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ เมื่อเห็นถึงความสําคัญของงานการประชาสัมพันธ
แลว ทุกสถานีตํารวจจึงตองมีกลไกในการการดําเนินการประชาสัมพันธที่ดี โดยจะตองเกิดผลในเชิงบวก
ตอสถานีตํารวจ ผูป ฏิบัติจึงตองเนนการสรางภาพลักษณที่ดี ออกสูสายตาของกลุมประชาชนเปาหมาย
ใชความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติ ทั้งการปรากฏกาย ที่สมารทสมเปนตํารวจมืออาชีพ การภูมิใจใน
การแตงเครื่องแบบที่ถูกระเบียบสรางความนาเชื่อถือ สถานที่ เอกสาร และทําตามระเบียบที่เกีย่ วของโดย
เครงครัดตามขั้นตอนดังนี้
๕.๒.๑ การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ไดแก การตั้งคณะทํางาน หรือทีมโฆษกประจํา
สถานีตํารวจ ควรมีเจาหนาที่ทุกแผนกงานเขารวมเปนคณะทํางาน เพื่อใหดําเนินการโดยเปนสวนหนึง่ ของ
งานประจํา
๕.๒.๒ การประชุม เพื่อ กํา หนดกรอบ แผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และนํา เสนอ
หัวหนาหนวยงานเพื่อขอรับความเห็นชอบ
๕.๒.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติการประชาสัมพันธ และรวมถึงการตัดขาว และเฝาฟงขอมูลจากสือ่
๕.๒.๔ ขั้นสรุป ผลการปฏิบัติ รวบรวมผลการปฏิบัติงาน สรุป ประเด็นปญ หา และ
ปรับปรุงแกไขใหเขากับสถานการณใหดียิ่งขึ้นตอไป
๕.๓ การประชาสัมพันธเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
๕.๓.๑ กํ า หนดขอบข า ยข อ มู ล ข า วสาร คื อ การกํ า หนดประเด็ น เนื้ อ หาที่ จ ะ
ประชาสัมพันธ เชน ผลการจับกุม ผลการปองกันปราบปราม งานตํารวจชุมชน งานกิจ กรรมของสถานี
ตํารวจ โครงการที่นาสนใจ เปนตน ซึ่งมีความจําเปนตองใชการประสานงานเพื่อใหไดขอขอมูลที่ถูกตอง
เพื่อนําไปจัดทําขอมูลหรือสื่อเพื่อปฏิบัติการประชาสัมพันธ
๕.๓.๒ จัดทําขอมูล รายละเอียดในการประชาสัมพันธ
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- 37 ๕.๓.๓ เลือกชองทางประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ ที่เหมาะสม ไดแ ก จัดบอรด แผนพับ
วิทยุสื่อสาร วิทยุชุมชน เสียงตามสาย การเดินรณรงค การออกพบปะประชาชน หนังสือพิมพ วารสาร
โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน เว็บไชต สื่อสังคมออนไลน (Face Book, LINE) เปนตน
๕.๓.๔ ดํา เนินการตามปฏิทินและแนวทางที่กํา หนดไว ซึ่ง อาจจะตองประสานงาน
สื่อมวลชนขอความรวมมือประชาสัมพันธ สื่อในทองถิ่น หรือใหเจาหนาที่บุคคลเขาดําเนินการเอง
๕.๓.๕ การรายงานผลการปฏิบัติ รวมถึงการเก็บสถิติการดําเนินการ
๕.๓.๖ การตัดขาว เฝาฟง และการแกขาว
๕.๔ การแถลงขาว
จะตองพิจ ารณาพิจารณาความเหมาะสมในการแถลงขา ว เพื่อกําหนดวากรณีใดควรจะ
แถลงขาวที่สถานีตํารวจ กรณีใดควรจะแถลงขา วโดยผูบังคับ บัญ ชาระดับ สูงขึ้นไปจากสถานีตํา รวจ
โดยประสานผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบ หากเปนกรณีแถลงขาวที่สถานีตํารวจ มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
๕.๔.๑ คําสั่งมอบหมายหนาที่ผูปฏิบัติ
๕.๔.๒ ประสานหัวหนาสถานีตํารวจหรือผูท ี่ไดรับมอบหมาย และผูเกี่ยวของ เพื่อกําหนด
วัน เวลา สถานที่แถลงขาว
๕.๔.๓ ประสานสื่อมวลชน เพื่อแจงวันเวลา สถานที่แถลงขาว
๕.๔.๔ จัดเตรียมสถานที่แ ถลงขา ว โตะ เกา อี้ เครื่อ งเสีย ง โพลเดีย ม ปา ยหัว ขอ
การแถลงขาว ปายแสดงฐานะบุคคล
๕.๔.๕ จัดทําเอกสารแถลงขาว พรอมภาพถาย (press conference) เพื่อมอบใหนักขา ว
และผูเกี่ยวของเพื่อความเขาใจถูกตองตรงกัน
๕.๔.๖ จัดเตรียมของกลาง ผูตองหา กรณีแถลงขาวการจับกุมผูตองหา
๕.๔.๗ บักทึกภาพเคลื่อนไหว เสียง ระหวางการแถลงขาว
๕.๔.๘ การรายงานผลการปฏิบัติ หากเปนกรณีแถลงขาวที่หนวยเหนือ ใหประสาน
ผูบังคับบัญชาที่แถลงขาวเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่แถลงขาว ประสานงานอํานวยการของ บก./ภ.จว.หรือ
บช./ภ. แลวแต และใหผูมีหนาที่ตามที่มีคําสั่งมอบหมายไวแลว เขาดํา เนินการตามที่มอบหมายไว กรณี
เพือ่ ประสานการปฏิบัติรายละเอียด ขั้นตอนการแถลงขาว และจัดเตรียมเอกสารแถลงขาว เตรียมของกลาง
ผูตองหา
อนึ่ง ผบ.ตร. ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๑ (ศปก.ตร.)/๒๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เกี่ยวกับการใหขา ว การแถลงขา ว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภ าพตอสื่อมวลชน และการจัดทําสื่อ
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ประชาสัม พัน ธ ด ว ยการนํา ผูตอ งหามาแถลงขา ว โดยใหผูต องหาสวมเสื้อกั๊ กตํ า รวจ โดยมีคํ า ว า
“POLICE” ชัดเจน ซึ่งเมือ่ มีการเผยแพรภาพทางสื่อตางๆ ทั้งในและตางประเทศ อาจทําใหผูพบเห็นภาพ
ดังกลาวเกิดความเขาใจผิด วาเปนการจับกุมเจาหนาที่ตํารวจที่กระทํา ผิด เพื่อไมใหป ระชาชนเกิดความ
เขาใจผิด และสงผลกระทบตอภาพลักษณของตํารวจ ดังนั้น จึงกําชับใหทุกหนวยถือปฏิบัติตามระเบียบ
และคําสั่งเกี่ยวกับการใหขาว ดังกลาวอยางเครงครัด และหามใชเสื้อกั๊กตํารวจในลักษณะดังกลาว รวมถึง
หามนําสัญญาลักษณใดๆของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไปไวบนตัวผูตองหาเด็ดขาด โดยใหผูบังคับบัญชา
ของทุกหนวยจะตองใชดุลยพินิจใหรอบครอบยิ่งขึ้นในการใหขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชน โดยไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอทางราชการ หรือขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน

๕.๕ การใหสัมภาษณ
๕.๕.๑ การสัมภาษณ ที่เปนเหตุเฉพาะหนา เชน ขณะออกปฏิบัติห น า ที่น อกหนว ย
สามารถใหสัมภาษณไดในประเด็นทั่วๆ ไป หากเปนเรื่องเกี่ยวกับคดี จะตองไมทําใหรูปคดีเสียหาย
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๕.๕.๒ การใหสัมภาษณ หรือรวมเปนวิทยากร ในกรณีที่ไดรับเชิญจากรายการตา ง ๆ
รวมทั้งการนําเจาหนาที่ตํารวจ เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ตาง ๆ เพื่อเขารวมประกอบฉาก การบันทึกภาพนิ่ง
เพื่อเผยแพรตามสื่อตาง ๆ จะตองขออนุญาตจาก ตร. เปนลายลักษณอักษร และเปนกรณี ๆ ไป โดย
หัวหนาหนวยงานตั้งแต บก. ขึ้นไป พิจารณาขอดีขอเสีย ของการใหสมั ภาษณ เสนอ ตร. ผาน สท. กอนกําหนด
อยางนอย ๑๕ วัน
ระเบีย บคํา สั่งที่เกี่ย วของ ไดแ ก ประมวลระเบีย บการตํา รวจไมเกี่ยวกับ คดี ลัก ษณะที่ ๓๐
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว แถลงขาว การใหสัมภาษณ การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน และการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๕๖, หนังสือดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๑ (ศปก.ตร.)/๒๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖,
หนัง สือ ตร. ที่ ๐๐๒๕.๔๓/๒๐๒ ลง ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ กํา หนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ย วกับ การให
สัมภาษณหรือเผยแพรภาพ
๕.๖. การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation-IO)
เปนแนวคิดที่เริ่มมีการกลาวถึงมากขึ้นและถูกนํา มาใชกับงานตํารวจมากขึ้นในหวงระยะเวลา
ที่ผานมา การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation) หรือเรียกโดยยอวา “IO” เปนคําที่เริ่มใชใน
การปฏิบัติการทางทหาร ในชว งหลัง สิ้นสุดยุค สงครามเย็น อยา งไรก็ต าม หากพิจ ารณาในแงข อง
การปฏิบัติแลว ฝายทหารในประเทศตางๆ รวมทั้งไทย อาจจะเคยนํามาใชแตไมไดเรียกชื่อเฉพาะวาเปน
การปฏิบัติการขาวสารโดยตรง อาจมีผูตีความอยางงายวาการปฏิบตั ิการขาวสาร (IO) หมายถึงการปฏิบตั กิ าร
จิตวิทยา การโฆษณาชวนเชื่อ การวิเทศสัมพันธทางสื่อมวลชน การลวงทางทหาร หรืออื่นๆ อยางไรก็ตาม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติการขาวสาร (IO) ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับ สถานการณ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังเหตุการณผูกอการรายโจมตีอาคารเวิลดเทรดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ค.ศ.๒๐๐๑
(เหตุการณ ๙/๑๑) ในป ค.ศ.๒๐๐๓ นายโดนัล รัมเฟล (Donald Rumsfeld) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
สหรัฐ ไดลงนามในแผนขั้นตอนการปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation Roadmap) เปนหลักการ
ที่ออกเปนเอกสารอยางเปนทางการครั้งแรกโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา และเปนเอกสารที่เปดเผย
(Declassified) ในเดือนมกราคม ๒๐๐๖ เปนการขยายผลจากหลักการที่เกี่ยวของกับ สงครามขอมูล
ขาวสาร (Information Warfare) ในมุมมองของกองทัพสหรัฐฯ
มีการใหนิยามของการปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations) ไววา เปนหลักการเพื่อใช
ในการบูรณาการสารสนเทศในทุกๆ ดาน เพื่อปกปอง สนับ สนุนและเพื่อการเพิ่มอํานาจกํา ลังรบ โดยมี
เปา หมายเพื่อใหมีอํา นาจในการควบคุม สนามรบในเวลาและสถานที่ที่ตอ งการ ดว ยอาวุธ รวมทั้ ง
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- 40 ทรัพยากรที่เหมาะสม ดวยการปฏิบัติการอยางตอเนื่องในการรวบรวม นําเขากระบวนการแยกแยะและ
วิเคราะห และนําไปสูภาคการปฏิบัติขอมูลขาวสาร เพื่อนําไปสูการไดเปรียบในการปฏิบัติการทางทหาร
การปฏิบัติการขาวสาร เปนการดําเนินการเพื่อสรางผลกระทบ หรือสรางอิทธิพลตอกระบวนการ
ตกลงใจ ขาวสาร และระบบสารสนเทศของฝา ยตรงขา ม โดยขณะเดียวกันก็ดําเนินการปองกันขา วสาร
และระบบสารสนเทศของฝายเรา

รูปแสดงถึงความหมายของ IO คือการกระทําตอความคิดของผูมอี ํานาจ
หากเราพิจารณาความหมายของการปฏิบัติการขาวสารจากศัพทภาษาอังกฤษ คือ Information
Operation แลว จะพบวา operation ก็คือการปฏิบัติการ หรือศัพททางทหารอาจใชคําวา “ยุทธการ”
หมายถึงการปฏิบัติทางทหาร ใชกําลังปฏิบัติการ หรือการดําเนินการตางๆ สวน information คือ ขอมูล
ขาวสาร หรือสารสนเทศ ขาวสารเปนขอมูล (data) ที่มีความหมาย หรือผานการประมวลผล แตยังมิได
ผานกรรมวิธีเพื่อผลิตเปนขาวกรอง ดังนั้น หากแปลความหมายตามตัว อักษร การปฏิบัติขาวสาร ยอม
หมายถึง การปฏิบัติห รือยุทธการ ที่อาศัยขอมูล ขา วสาร หรือ การปฏิบั ติหรือยุทธการ ในดา นขอมูล
ขาวสาร นั่นเอง
การดําเนินการของการปฏิบัติการขาวสาร อาจแบงออกเปน ๒ ดานคือ
๑) การปฏิบัติการเชิงรุก เปนการเขาไปใชประโยชน (ลวงรูความลับ) จากขอมูลขาวสารของฝา ย
ตรงขาม ควบคูไปกับการทําลายหรือลดศักยภาพขอมูลขาวสารหรือระบบขอมูลขาวสารของฝายตรงขาม
ไมใหเปนภัยอันตรายตอฝายเรา
๒) การปฏิบัติการเชิงรับ มุงเนนไปที่การปกปองคุมครองความปลอดภัยของขอมูลขา วสารและ
ระบบขอมูลขา วสารของฝา ยตน ใหพนจากการที่ฝายตรงขามจะเขา ใจใชประโยชน ทํา ลาย หรือลด
ศักยภาพ
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การปฏิบัติการขาวสารเริ่มตนจากการพิจารณาขอมูล หลายมิติ เชน การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร
ชาติ สื่อสารเชิงยุทธศาสตรทางทหาร เจตนารมณผูบังคับบัญชา กฎหมายสากลที่เกี่ยวของ การขา วและ
ขาวสารที่เกี่ยวกับขาศึก และทรัพยากรของฝายเรา โดยมีกระบวนการเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตรและยุทธการดานการปฏิบัติการขา วสารทาง
ทหาร โดยตองมีการกําหนดผลลัพธสุดทาย (End) วิธีการดําเนินการและปฏิบัติการ (Way) และทรัพยากร
ที่ตองใช (Mean) เพื่อเปนแนวทางใหแกหนวยในระดับยุทธวิธีในการดําเนินกลยุทธตอไป
ขั้นตอนที่ ๒ มอบแนวทางในการปฏิบัติตอหนวยที่เกี่ยวของ และทําการประสานการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยตรวจสอบผลลัพธที่ไดตรง
ตามเปาหมายที่วางไวหรือไม
ขั้นตอนที่ ๔ นําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อปรับแผนใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน
ในทางการทหารเอง แมวาแนวคิดเรื่องการปฏิบัติการขาวสาร จะเปนเรื่องใหม แตหากพิจารณา
องคประกอบและกิจกรรมของการปฏิบัติการขาวสารแลว จะพบวาสิ่งนี้ไมใชเรื่องใหม แตเปนการปฏิบัติการ
ทางทหารที่คุนเคยอยูแลว สิ่งที่เกิดใหมเปนเพียงนําองคประกอบและกิจกรรมทั้งหลายมาบูรณาการอยาง
เปนระบบ และนําไปสูการปฏิบัติที่มีความสอดคลองกันเทานั้น
(อางอิงจาก “การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations)” โดย พ.อ.รศ. ดร.เศรษฐพงค
มะลิสุวรรณ สืบคนจาก http://www.vcharkarn.com/varticle/42857#chapter1 เมื่อ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๑ และ ปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation) ในจุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ ๗๘ โดย
สุรชาติ บํารุงสุข, บรรณาธิการ, ๒๕๕๓)
การปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ อาจเปนเรื่องใหม แตก็เชนเดียวกับการทหาร เราจะ
พบวามีองคประกอบหลายประการของการปฏิบัติการขา วสารที่อยูในงานตํา รวจอยูแลว แตจําเปนตอง
นํามาจัดระบบ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติใน
งานตํารวจไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเราไดประยุกตแนวคิดการปฏิบัติการขา วสารจากงานของทหารมาใชกับงานตํารวจ
ดังนั้น สําหรับการปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ มิไดมีขาศึกภายนอกเปนเปา หมาย แตฝา ยตรง
ขามของตํารวจก็คือ อาชญากรรม ผูกระทํา ผิดกฎหมาย การปฏิบัติขาวสารสําหรับงานตํา รวจ จึงเปน
การบูรณาการสารสนเทศในทุกๆ ดาน เพื่อปกปอง สนับสนุนการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจในการควบคุม
อาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบรอยตามอํา นาจหนาที่ รวมทั้งดํา เนินการดวยวิธีการทั้งปวง
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เพื่อสรางผลกระทบหรือสรางอิทธิพลตอกระบวนการตกลงใจของผูที่จะกระทําผิดกฎหมาย หรือทําให
เกิดผลกระทบตอระบบสารสนเทศของอาชญากร ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคล องคกรอาชญากรรม
และการปองกันขาวสารและปกปองระบบสารสนเทศของตํารวจ
การปฏิบัติการขาวสารเชิงรุก สําหรับงานตํารวจ ไดแก การลดศักยภาพหรือขีดความสามารถของ
ผูกระทําผิด ยับยั้งการกระทําผิดกฎหมายและแผนการกระทําผิด ยับยั้งความสามารถในการตอตอสื่อสาร
ของอาชญากรรมที่มีลักษณะองคกรหรือการรว มกันกระทํา ผิด ลดศักยภาพในกระบวนการตัดสินใจ
ลดความชอบธรรมของผูกระทําผิดหรือผูกอความไมสงบ เปนตน
การปฏิบัติการขา วสารเชิงรับ สํา หรับ งานตํา รวจ ไดแ ก เสริมสรา งมาตรการปองกันระบบ
สารสนเทศ ระบบการควบคุมสั่งการ ปองกันการถูกทําลายหรือเสียหายจากผูกระทํา ผิด เสริมสรา ง
ความชอบธรรมในการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจ เปนตน
สํา หรับการปฏิบัติการทางทหารนั้น องคประกอบของการปฏิบัติการขาวสาร ไดแก สงคราม
อิเล็กทรอนิกสการปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร การปฏิบัติการจิตวิทยา การลวงและการรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ การปฏิบัติการกิจ การพลเรือ น เปนตน จะเห็นไดวา
การดําเนินการเพื่อปฏิบัติการขา วสาร มิไดจํา กัดวิธีการประชาสัมพันธใหขาวสารเพียงเทานั้น แตเปน
การบูรณาการเพื่อดําเนินการดว ยวิธีการตางๆ เขาดว ยกัน โดยกํา หนดเปา หมายและกรอบแนวทาง
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อนําประยุกตใชกับงานตํารวจ การปฏิบัติการขาวสารสําหรับงานตํารวจ
จึงอาจมีวิธีการดําเนินการไดหลายวิธีการ เชน
- การใหขาวสารแกสาธารณะ ผานสื่อมวลชน ตามประเด็นที่กําหนด
- การเผยแพรขาวสารผานสื่อออนไลน เชน Face Book, LINE, Twitter, Youtube เปนตน
- การใชชุดปฏิบัติการตํารวจชุมชนมวลชนสัมพันธ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่
- การดําเนินการกับเครือขายสารสนเทศของผูกระทํา ผิดกฎหมาย ทั้งของบุค คลหรือ
องคกรอาชญากรรม
สวนประเด็นที่มีการปฏิบัติการขาวสาร ไดแก
- การเผยแพรการปฏิบัติงาน ความพรอมหรือศักยภาพของหนวยงาน
- การเผยแพรวิธีการปองกันอาชญากรรมใหแกประชาชน สังคมไดรับทราบ
- การเผยแพรขั้นตอนการปฏิบัติงาน การซักซอมการปฏิบัติทางยุทธวิธีตํารวจ
- การเผยแพรหมายจับและภาพผูตองหา
- การชี้แจงขอกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดในขอหาตางๆ ตามสถานการณ
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ตัวอย
างการดํ
าเนิานเนิการที
่อาจเรี
ยกได
วาเป
บัตบิกัตารข
าวสารสํ
าหรัาหรั
บงานตํ
ารวจ
เชนเชการแถลง
ตัวอย
างการดํ
นการที
่อาจเรี
ยกได
วานเปการปฏิ
นการปฏิ
ิการข
าวสารสํ
บงานตํ
ารวจ
น การแถลง
ขาขวการจั
บกุบมกุผูมตผูอตงหารายสํ
าคัาญคัไดญไดการปล
อยแถวระดมกวาดล
า งอาชญากรรม
ถือถืเปอนเปการปฏิ
บัตบิกัตาริการ
าวการจั
องหารายสํ
การปล
อยแถวระดมกวาดล
า งอาชญากรรม
นการปฏิ
ขาวสาร
ในลัในลั
กษณะที
่เปน่เปการดํ
าเนิานเนิการเผยแพร
ขาวสารถึ
งประสิ
ทธิทภธิาพในการจั
บกุบมกุผูมกผูระทํ
าผิดาผิความพร
อมอม
ขาวสาร
กษณะที
นการดํ
นการเผยแพร
ขาวสารถึ
งประสิ
ภาพในการจั
กระทํ
ด ความพร
ของเจ
าหนาหน
าทีา่ตทีํา่ตรวจในการออกปฏิ
บัตบิหัตนิหานทีา่ เพื
ผูทผี่คูทิดี่คจะกระทํ
าผิาดผิเกรงกลั
วและไม
กลกาลา
ของเจ
ํารวจในการออกปฏิ
ที่ ่อเพืมุ่องมุหมายให
งหมายให
ิดจะกระทํ
ดเกรงกลั
วและไม
กระทํ
าผิดาผิเปด นเปการดํ
าเนิานเนิการที
่กระทบต
อการตั
ดสิดนสิใจของฝ
ายตรงข
ามหรื
ออาชญากรนั
่นเอง
การเผยแพร
กระทํ
นการดํ
นการที
่กระทบต
อการตั
นใจของฝ
ายตรงข
ามหรื
ออาชญากรนั
่นเอง
การเผยแพร
ภาพผู
ตอตงสงสั
ยทางสื
่อมวลชนหรื
อสือ่ สืสั่องคมออนไลน
นอกจากจะมี
จุดจมุุดงหมายโดยตรงที
่ตอ่ตงการให
ผูทผี่พูทบเห็
นน
ภาพผู
องสงสั
ยทางสื
่อมวลชนหรื
สังคมออนไลน
นอกจากจะมี
มุงหมายโดยตรงที
องการให
ี่พบเห็
ไดมไดีสมวนร
วมในการแจ
งเบาะแสแล
ว ในด
านการปฏิ
บัตบิกัตารข
าวสาร
จะทํจะทํ
าใหาผใหูทผี่คูทิดี่คจะกระทํ
าผิดาผิเกรงกลั
วและ
ีสวนร
วมในการแจ
งเบาะแสแล
ว ในด
านการปฏิ
ิการข
าวสาร
ิดจะกระทํ
ดเกรงกลั
วและ
ละเว
นการกระทํ
า ผูาทผูี่กทระทํ
าผิดาผิไปแล
ว ก็วมก็ีคมวามกดดั
นจนอาจเข
ามอบตั
วกับวกัเจบาเจหนาหน
าทีา่ตทีํารวจ
เปนเปตนตน
ละเว
นการกระทํ
ี่กระทํ
ดไปแล
ีความกดดั
นจนอาจเข
ามอบตั
่ตํารวจ
การปฏิ
บัตบิกัตารข
า วสารสํ
า หรัา หรั
บ งานตํ
ารวจ
ามาใช
ไดใไนทุ
กมิกตมิิขตองงานโดยเฉพาะ
การปฏิ
ิการข
า วสารสํ
บ งานตํ
ารวจจึงสามารถนํ
จึงสามารถนํ
ามาใช
ดในทุ
ิข องงานโดยเฉพาะ
อยอย
างยิา่งงยิงานที
่ตอ่ตงเกี
่ยวข่ยวข
องกัอบงกัประชาชนโดยตรง
ไดแไดกแก
่งงานที
องเกี
บประชาชนโดยตรง
ลักลัษณะงาน
จุดจุมุดงมุหมาย
IO IO
วิธวิีกธารีการ(mean)
ที่ใชที่ใIO
กษณะงาน
งหมาย(end)
(end)การการ
(mean)
ช IO
งานป
องกัอนงกัและ
- ประชาชนไม
กลกากระทํ
าผิดาผิกฎหมาย
าลังาลัความพร
อมของ
งานป
นและ
- ประชาชนไม
ลากระทํ
ดกฎหมาย - การแสดงกํ
- การแสดงกํ
ง ความพร
อมของ
ปราบปรามอาชญากรรม
ความร
วมมืวมมื
อในการป
องกัอนงกันเจาเจหนาหน
าทีา่ตทีํารวจ
ปราบปรามอาชญากรรม- ประชาชนให
- ประชาชนให
ความร
อในการป
่ตํารวจ
และปราบปรามอาชญากรรม
- การประชาสั
มพัมนพัธนเผยแพร
ผลการปฏิ
บัตบิ ัติ
และปราบปรามอาชญากรรม
- การประชาสั
ธเผยแพร
ผลการปฏิ
ฯลฯฯลฯ
ขอขกฎหมาย
อกฎหมาย
- การเผยแพร
หมายจั
บ ภาพผู
ก ระทํ
าผิดาผิด
- การเผยแพร
หมายจั
บ ภาพผู
ก ระทํ
- ประชาสั
มพัมนพัธนวิธธีกวารป
องกัอนงกัน
- ประชาสั
ิธีการป
อาชญากรรม
อาชญากรรม
- ปฏิ
บัตบิงานชุ
มชนมวลชนสั
มพัมนพัธนธ
- ปฏิ
ัติงานชุ
มชนมวลชนสั
- ปฏิ
บัตบิกัตารลวง
- ปฏิ
ิการลวง
ฯลฯฯลฯ
งานสอบสวน
- ผู-ตผูอตงหาให
ความร
วมมืวมมื
อในการสอบสวน
้แจงข
อมูอลมูกฎหมาย
โทษตาม
งานสอบสวน
องหาให
ความร
อในการสอบสวน - การชี
- การชี
้แจงข
ลกฎหมาย
โทษตาม
- ประชาชนเชื
่อมั่อนมัในกระบวนการ
ขั้นขัตอนการดํ
าเนิานเนิคดีนคดี
- ประชาชนเชื
่นในกระบวนการ กฎหมาย
กฎหมาย
้นตอนการดํ
ยุตยุิธรรม
- เผยแพร
ผลการดํ
าเนิานเนิคดีนคดี
และคํ
าพิาพพิากษา
ติธรรม
- เผยแพร
ผลการดํ
และคํ
พากษา
ฯลฯฯลฯ
ลงโทษ
ลงโทษ
ฯลฯฯลฯ
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ลักลัษณะงาน
กษณะงาน
งานจราจร
งานจราจร

งานความมั
่นคง่นคง
งานความมั

จุดจุมุดงมุหมาย
IOIO
วิธวิีกธารีการ(mean)
งหมาย(end)
(end)การการ
(mean)ที่ใชที่ใIO
ช IO
- ประชาชนไม
ก
ระทํ
า
ผิ
ด
กฎจราจร
ประชาสั
ม
พั
น
ธ
ด
า

นการจราจร
- ประชาชนไมกระทําผิดกฎจราจร
- ประชาสัมพันธดา นการจราจรเสนเสทาง
นทาง
- ประชาชนพึ
งพอใจในการให
บริบกริารการ การบั
งคับงคัใชบกใชฎหมาย
- ประชาชนพึ
งพอใจในการให
การบั
กฎหมาย
ฯลฯฯลฯ
- ป-าปยแจ
งเตืงอเตืนอน
ายแจ
- ใช- เใช
ทคโนโลยี
สารสนเทศ
และเผยแพร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และเผยแพร
ขอขมูอลมูใหลปใหระชาชนทราบ
ประชาชนทราบ
ฯลฯฯลฯ
- เจ- าเจหนาหน
าทีา่ตทีาํ รวจมี
ความชอบธรรมใน
มพัมนพัธนคธวามพร
อมในการปฏิ
บัตบิ ัติ
่ตาํ รวจมี
ความชอบธรรมใน - ประชาสั
- ประชาสั
ความพร
อมในการปฏิ
การปฏิ
บัตบหิ ัตนหิ านทีา่ ที่
กําลักํงาพล
การปฏิ
ลังพลอุปอุกรณ
ปกรณ
- ผู-กผูอกความไม
ส
งบไม
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
ขั
น
้
ตอนการปฏิ
บัตบิตัตามกฎหมายและ
อความไมสงบไมปฏิบัติการ
- ขั้นตอนการปฏิ
ิตามกฎหมายและ
- ประชาชนให
ความร
วมมืวมมื
อแจอแจ
งของขมูอลมูล แผนการปฏิ
บัตบิ ัติ
- ประชาชนให
ความร
แผนการปฏิ
เบาะแส
- เผยแพร
ขอขกฎหมายและโทษ
เบาะแส
- เผยแพร
อกฎหมายและโทษ
- ผู-ชผูมุ ชนุมุ มนุไมมกไมระทํ
าผิาดผิกฎหมายหรื
อ อ - ประสิ
ทธิทภธิาพและผลการปฏิ
บัตบิ ัติ
กระทํ
ดกฎหมายหรื
- ประสิ
ภาพและผลการปฏิ
สราสรงความวุ
นวาย
- การแสดงกํ
าลังาลัอุงปอุกรณ
างความวุ
นวาย
- การแสดงกํ
ปกรณ
- สั-งคมไม
ย
อมรั
บ
ผู
ก

อ

ความวุ
น

วาย
ฯลฯ
สังคมไมยอมรับผูกอความวุนวาย
ฯลฯ
ฯลฯฯลฯ

ปจปจัจยจัทีย่มทีีผ่มลตีผลต
อความสํ
าเร็าจเร็ในการปฏิ
บัตบิกัตารข
าวสาร
ประการหนึ
่ง คื่งอคืผูอบผูังบคับังคับับญบัชาชั
น้ สูน้ งตสูองตง อง
อความสํ
จในการปฏิ
ิการข
าวสาร
ประการหนึ
ญชาชั
มีคมีวามเชื
่อและศรั
ทธาอย
างแท
จริงจกริองกนวอนว
าการ
บัตบิกัตารข
าวสารต
องเป
นหนึ
่งในขี
ดความสามารถหลั
กก
ความเชื
่อและศรั
ทธาอย
างแท
าการปฏิปฏิ
ิการข
าวสารต
องเป
นหนึ
่งในขี
ดความสามารถหลั
(Core
competency)
ของหน
วยงาน
่จะทํ่จะทํ
าใหากใหําลักงําพลทุ
กนายมี
ความเข
าใจาใจ
IO IO
(Core
competency)
ของหน
วยงานอีกอีทัก้งทัตอ้งตงมีอบงมีทบาทโดยตรงที
บทบาทโดยตรงที
ลังพลทุ
กนายมี
ความเข
ไปในทิ
ศทางเดี
ยวกัยวกั
น จะเห็
นไดนวไดาการปฏิ
บัตบิกัตารข
าวสารจํ
าเปานเปตนอตงบูองบู
รณาการการดํ
าเนิานเนิการทุ
กดกานดาและ
ไปในทิ
ศทางเดี
น จะเห็
วาการปฏิ
ิการข
าวสารจํ
รณาการการดํ
นการทุ
น และ
ทุกทุฝกายเข
าดวาดยกัวยกั
น โดยมิ
ใชหใชนหานทีา่ขทีองฝ
ายใดฝ
ายหนึ
่งเท่งาเทนัา้นนัการปฏิ
บัตบิกัตารข
าวสารของตํ
ารวจ
ฝายเข
น โดยมิ
่ของฝ
ายใดฝ
ายหนึ
้น การปฏิ
ิการข
าวสารของตํ
ารวจสามารถ
สามารถ
ปฏิปฏิ
บัตบิกัตารได
ตั้งแต
ระดัระดั
บผูบปผูฏิปบฏิัตบิ จนถึ
งผูบงผูังบคับังคับับญบัชาสู
งสุดงสุความสํ
าคัาญคัของการปฏิ
บตั บกิ ตัารข
าวสารจึ
งอยูงอยู
ท ี่ ท ี่
ิการได
ตั้งแต
ัติ จนถึ
ญชาสู
ด ความสํ
ญของการปฏิ
กิ ารข
าวสารจึ
ความเข
า ใจในหลั
กการและดํ
า เนิานเนิการไปในทิ
ศ ทางและแนวทางเดี
ยวกัยวกั
น โดยมุ
งหวังหวั
งใหงบใหรรลุ
เปาเปหมาย
ความเข
า ใจในหลั
กการและดํ
นการไปในทิ
ศ ทางและแนวทางเดี
น โดยมุ
บรรลุ
าหมาย
ของงานตํ
า
รวจ
คื
อ
การป
อ
งกั
น
ปราบปรามอาชญากรรมและความสงบเรี
ย
บร
อ
ยของสั
ง
คม
ของงานตํารวจ คือ การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและความสงบเรียบรอยของสังคม
-----------------------------------------------------------------------------
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วิทยากรหลัก
๑. พ.ต.อ.วรณัฏฐ์
๒. พ.ต.อ.ปรีดา
๓. พ.ต.อ.อดิศักดิ์
๔. พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ
๕. พ.ต.ท.หญิง ธนารัศ
วิทยากรประจำ�หน่วย
ลำ�ดับ หน่วยงาน

รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำ�
หัวข้อ : งานธุรการและพัฒนากำ�ลังพล
ผันผ่อน
สถาวร
บุญทัน
วรรณโกษิตย์
อินทรพรหม

รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
ผกก.พท.สกพ.
ผกก.ฝอ.บก.อก.ภ.๗	
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๒

ภ.๑

๑. พ.ต.ท.หญิง สุนทรี สรรเสริญ
๒. พ.ต.ท.เสกสิทธิ์ ต้นงาม

สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี
สว.ฝอ.รรท.สว.อก.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

๓

ภ.๒

๑. พ.ต.อ.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
๒. พ.ต.ท.กสินธุ์ ธำ�รงศรีสขุ

ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๒
รอง ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๒

๔

ภ.๓

๑. พ.ต.ท.เสวก จั่นแก้ว
๒. พ.ต.ท.นพพร เกตุทัสสา

สว.อก.สภ.มหาชนะชัย
สว.อก.สภ.เลิงนกทา

๕

ภ.๔

๑. พ.ต.ท.สุรชัย ศรีวงศ์งาม
๒. พ.ต.ต.ยงยุทธ กิ่งแก้ว

รอง ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๔
สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๔

๖

ภ.๕

๑. พ.ต.ท.ดร.ดำ�รงวิทค์ รัตนฟูวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.สันกำ�แพง
๒. พ.ต.ท.หญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์ สว.ฝอ.สภ.สารภี

๗

ภ.๖

๑. พ.ต.ท.ธีรพงษ์ ยศหลวงฝั้น
๒. ร.ต.ท.สมศักดิ์ศรี โมลาสุข

สว.อก.สภ.วังเจ้า จว.ตาก
รอง สว.ธร.สภ.แม่สอด จว.ตาก

๘

ภ.๗

๑. พ.ต.ท.ฉัตรชัย วีรวงศ์
๒. พ.ต.ท.หญิง พุทธพร โกศิยะกุล

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี
รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗

๙

ภ.๘

๑. พ.ต.ท.หญิง บุญณิสา ส่งแสง
๒. พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ ช่วยบุญชู

อาจารย์ (สบ ๒) กอจ. ศฝร.ภ.๘
สว.ธร.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี

๑๐

ภ.๙

๑. พ.ต.ท.หญิง นันท์นภัส ชูเมือง
๒. พ.ต.ท.หญิง กัญธนา อุบลไพศาล

สว.อก.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา
สว.อก.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

๑๑

ศชต.

๑. ร.ต.อ.หญิง จุฑาพิมพ์ บุนนาค
รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ศชต.
๒. ร.ต.ต.หญิง ณัฐรินทร์ ชุติพัฒน์ปัญญากร รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ บก.อก.สกบ.

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

