
คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ

งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำารวจ

เล่ม ๒



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้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

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 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)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ

เรื่อง    หน้า

บทที่	๑	บทนำ�	 	 											 ๑		

บทที่	๒	บทบ�ทภ�รกิจและโครงสร้�งของ	ศปก.	ระดับต่�งๆ	 ๔

บทที่	๓	ก�รจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ	(ศปก.สน./สภ.)	 ๙

บทที่	๔	แนวท�งก�รจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�ร																																																																๑๗

ภาคผนวก

เอกส�รประกอบคู่มือก�รบรรย�ย	(แผ่น	CD)



- 1 -

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ความหมายและประวัติความเปนมา 

ศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) คือ ศูนยปฏิบัติการเพ่ือการบริหารราชการแผนดินใน
ระดับตางๆ ท้ังระดับกระทรวง กรม กอง และจังหวัด โดยมีศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี(PMOC: 
Prime Ministerial Operation Center) เปน จุดเริ่มตนของกระบวนการนี้ ซ่ึงหากพิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงของกระบวนการ และลําดับข้ันของขอมูล จะเริ่มท่ีการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการกระทรวง 
(MOC: Ministerial Operation Center) ซ่ึงมีหนาท่ีเก็บและเชื่อมโยงขอมูลของกระทรวงใหทันสมัย
และรวดเร็วอยางตอเนื่อง เพ่ือสรุปและเสนอตอผูบริหารกระทรวงใหสามารถนําไปใชในการบริหารงาน
ตอไป นอกจากนั้น ศูนยปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ยังมี บทบาทในการสนับสนุนและเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศตางๆ ใหแกศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) โดยการ สงขอมูลผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตมายังทําเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงท่ีเปนเจาของขอมูลจะตองนําเสนอขอมูลใหมีความ
เปนปจจุบันอยูเสมอ รวมท้ังจัดทําเปนรายงานเพ่ือเสนอแกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพ่ือนําไปสู
การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

สําหรับศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC: Department Operation Center), ระดับกอง 
และศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด (POC: Provincial Operation Center ) ก็จะมีบทบาทและหนาท่ี
เหมือนกับ MOC เพียงแตเปนการนําเสนอขอมูลท่ีหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ เชน ขอมูลในระดับพ้ืนท่ี 
และขอมูลตามภารกิจ อันจะเปนการกระจายเครือขายความรับผิดชอบขอมูล และเพ่ือนําเสนอ
รายงานตามลําดับข้ันท่ีสูงกวาตอไป ดังรูป 
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องคประกอบของ Operation Center 
องคประกอบท่ีสําคัญของศูนยปฏิบัติการ ในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง

ศูนยปฏิบัติการในระดับตางๆ และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี อยางมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบไปดวย 
๒ สวนใหญๆ คือ  

๑. ระบบขอมูลของหนวยงาน  เปนสวนท่ีสําคัญและมีความจําเปนมากท่ีสุดตอการดําเนินการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ เนื่องจากการจัดการขอมูลอยางเปนระบบ คุณภาพของขอมูลท่ีดี มีดัชนีขอมูล
ความเปนปจจุบันของขอมูล และความมีมาตรฐานของขอมูลท่ีตรงกันนั้น จะชวยใหการจัดทํารายงาน
และการนําเสนอขอมูลตอผูบริหารหนวยงาน และกับศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เพ่ือใชในการตัดสินใจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒. ระบบเครือขาย ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยี จะประกอบไปดวยระบบตางๆ ดังนี้ 
•  ระบบ เครือขายความเร็วสูง เพ่ือใชในการรับสงขอมูล 
•  ระบบการนําเสนอภายในศูนยปฏิบัติการ ประกอบดวย อุปกรณแสดงผล, จอฉาย 

และคอมพิวเตอร รวมท้ังการเดินสาย LAN เปนตน 
•  ระบบคอมพิวเตอร Server เพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล 
•  ระบบการรักษาความปลอดภัย เปนระบบท่ีใช Technology PKI 
•  ระบบประมวลผลขอมูล ประกอบดวยระบบฐานขอมูล และระบบนําขอมูลเขาโดยใช

เทคโนโลยี Web Based รวมท้ังระบบเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูล (XML) 
เห็นไดวา ศูนยปฏิบัติการมิไดมีเฉพาะในหนวยงาน ตํารวจ ทหาร เทานั้น แตมีการจัดต้ังข้ึน

ทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงภายในและความม่ันคงของชาติ ท่ีจะตองมีการเฝา
ติดตามสถานการณ ขาวสารขอมูล ท่ีเกิดข้ึนท้ังในและนอกประเทศ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลประกอบ 
การตัดสินใจของผูนํารัฐบาล ผูนําหนวยงาน เพ่ือแกไขภัยคุกคามหรือภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึน หนวงรั้ง 
ตอบโต ฟนฟู สรางความเชื่อม่ัน ตลอดจนการเอาชนะ ภัยคุกคามหรือภาวะวิกฤตินั้น (การชุมนุม
เรียกรองของกลุมผลประโยชน (มัน, ออย, ยางพารา, ชาวนา, ผลไม พืชผลทางการเกษตรตางๆ 
สหภาพแรงงาน ฯลฯ) ความขัดแยงทางการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยสงคราม การแบงแยกดินแดน 
ความขัดแยงทางชาติพันธุ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุรุนแรง สิ่งแวดลอมเปนพิษ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดต้ังศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑ 
สมัย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เปน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ โดยจัดต้ังข้ึน ณ หองประชุม ชั้น ๒ 
อาคาร ๓๓ ตึกสื่อสาร สํานักงานสงกําลังบํารุง ทําหนาท่ีเฝาฟง ติดตามขอมูลขาวสาร คดีอาชญากรรมสําคัญ 
ภัยธรรมชาติ ท่ีมีสวนเก่ียวของในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แลวรวบรวมรายงานให 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน และในเวลา ๐๙.๐๐ น. จัดใหมีการประชุม
ติดตามสถานการณ จากผูแทนหนวยงานระดับกองบัญชาการ ท่ีถูกสงมาปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการ
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมี หัวหนาเจาหนาที่เปนผูตัดสินใจ สั่งการใหหาขอมูลเพ่ิมเติมหรือ
ติดตามสถานการณอยางใกลชิด แลวนําเสนอ ผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบในงานดานนั้นๆ สั่งการ ไปยัง
หนวยปฏิบัติ ในนามศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พรอมท้ังขับเคลื่อนแผนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เชน แผนกรกฏ แผนบรรเทา เปนตน   

ในป ๒๕๕๕ พล.ต.อ.อดุลย  แสงสิงแกว ผบ.ตร. ไดนํารูปแบบการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการในสมัย
ดํารงตําแหนงเลขาธิการ ปปส. มาใชกับ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อเปนกลไกการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานใหเปนศูนยสั่งการเพ่ือความรวดเร็วทันตอเหตุการณสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
และจึงไดมี คําสั่ง ตร. ท่ี ๕๖๘/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหมีการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการในระดับ
สถานีตํารวจในปจจุบันนี้ 

ซ่ึงการ “พัฒนาศูนยปฏิบัติการ (ศปก.)ทุกระดับ ใหมีความพรอมสําหรับขับเคลื่อนการบริหาร 
และจัดการเหตุวิกฤติใหมีประสิทธิภาพ” ถูกกําหนดอยูใน นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หัวขอท่ัวไปและนโยบายเนนหนัก 

ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีท่ีตั้งอยูท่ีชั้น 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 ความถ่ี
วิทยุ ๑๖๒.๓๐๐ เมกะเฮิรทซ E-mail : police.mail@police.go.th 
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บทที่ ๒ 
บทบาทภารกิจและโครงสรางของ ศปก. ระดับตางๆ 

 
บทบาทภารกิจ 
 การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๑. เปนศูนยอํานวยการและสั่งการในการดําเนินการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ติดตาม
สถานการณ และประสานการปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับทุกภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท้ังใน
สถานการณปกติ และในสถานการณท่ีมีการประกาศใชกฎหมายพิเศษ  
 ๒. จัดเตรียมขอมูลขาวสารเบื้องตน เพ่ือรองรับระบบปฏิบัติการในทุกภารกิจของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยจัดระบบการรวบรวม การจัดเก็บขอมูล 
 ๓. รายงานการประมาณการและใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการ และ
ดําเนินการตามคําสั่งผูบังคับบัญชาสั่งการในสถานการณฉุกเฉิน เรงดวน สําคัญ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
และทันตอเหตุการณ 
 ๔. เปนศูนยอํานวยการเฝาฟงติดตามสถานการณในทุกเหตุการณ 
 ๕. เปนศูนยอํานวยการในการแกไขสถานการณฉุกเฉินเรงดวนสําคัญของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
 ๖. เปนศูนยอํานวยการติดตามสถานการณและสั่งการในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต  
 ๗. เปนศูนยประชุมทางไกลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
  

 



- 5 -
- ๕ - 

 

โครงสรางศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปก.ตร.) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศูนยอํานวยการและสั่งการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ภารกิจในการรักษาความม่ันคงภายใน ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ตลอดจนเพ่ือติดตามสถานการณการชุมนุมเรียกรอง 

มีภารกิจเปนศูนยอํานวยการและสั่งการ (OperationCenter) ในการชวยเหลือผูบังคับบัญชา
ติดตามสถานการณและการปฏิบัติในทุกภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการรักษาความม่ันคง
ภายใน สวนท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม กิจการตระเวนชายแดน การรักษา
ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของประชาชน งานกิจการพิเศษ การรายงาน การประมาณการ
และใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการ และชวยเหลือผูบังคับบัญชา เพ่ือสั่งการใน
สถานการณฉุกเฉิน เรงดวนสําคัญท่ีเกิดข้ึน ไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
 การปฏิบัติงานของ ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปก.ตร.) จะมีภาวะการณ
ท่ีแตกตางกันไป ตามระดับตางๆ ดังนี้  
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๑. สถานการณระดับ ๑ 
  ๑.๑ ในภาวะปกติ สวนอํานวยการและสนับสนุน ศปก.ตร. มีหนาท่ีชวยเหลือ ผูบังคับบัญชา
ติดตามเฝาฟงสถานการณ เหตุฉุกเฉิน เรงดวน สําคัญ หรือท่ีนาสนใจเปนพิเศษ และประสานงาน
หนวยงาน ในสังกัด สื่อมวลชนทุกแขนง แหลงขาวสารตางๆ แลวรายงานหรือนําเสนอ เพ่ือผูบังคับบัญชา
ทราบและวินิจฉัยสั่งการไดอยางถูกตอง ทันตอเหตุการณ  
 ๑.๒ จัดเตรียมความพรอมดานขอมูล ขอเท็จจริงสําคัญๆ แผนการปฏิบัติตางๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพ่ือชวยเหลือผูบังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนมาตรการ 
แนวทางเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณโดย ศปก.ตร. จะตองมี
ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบงการปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัด โดยการปฏิบัติ
หนาท่ีเวรแตละผลัดจะเริ่มต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. และสิ้นสุดหนาท่ีเวร ๐๙.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน 
 ๑.๓ การรวบรวมขอมูลขาวสารตอผูบังคับบัญชา ความสมบูรณของขาวสาร เปนเรื่องสําคัญ 
หากแตความรวดเร็วในการรวบรวมขาวสาร เปนเรื่องสําคัญท่ีตองคํานึงถึงยิ่งกวา ซ่ึงขาวสารใดท่ีรวบรวม
มาแลววิเคราะห วินิจฉัยโดยเรงดวน หากสมควรรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ก็ใหดําเนินการโดยทันที
 ๑.๔ ขาวสารใดท่ีไดรายงานผูบังคับบัญชาไปแลว แตยังขาดความสมบูรณ ใหประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพ่ือแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมแลวรวบรวมรายงาน
ผูบังคับบัญชาตอไป  
 ๑.๕ ผูรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติไดแก หน.ฝอ.ศปก.ตร.และผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๑.๖ เพ่ือใหการดําเนินงานของ ศปก. เกิดความตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ควรจัดใหมี
การประชุมติดตามสถานการณของฝายอํานวยการเปนประจําอยางตอเนื่อง    
๒. สถานการณระดับ ๒          
 ๒.๑ กรณีท่ีเริ่มมีการเคลื่อนไหว ท่ีมีแนวโนมวาจะเกิดสถานการณท่ีผิดปกติ หรือ สถานการณ
ทวีความรุนแรงข้ึน มีความจําเปนท่ีจะตองเพิ่มขีดความสามารถของสวนอํานวยการและสนับสนุน
ของ ศปก.ตร. เพ่ือรองรับสถานการณ ใหนายตํารวจเวรอํานวยการพิจารณามีความเห็นเสนอ หน.ฝอ.ศปก.ตร. 
เพ่ือเสนอหรือโดยการสั่งการของ รอง ผบ.ศปก.ตร. หรือ ผูชวย ผบ.ศปก.ตร. ซ่ึงไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับสถานการณที่ผิดปกติ หรือทวีความรุนแรงขึ้นตามที่กําหนดในคําสั่ง
แบงมอบหมายหนาท่ีการงาน พิจารณาและเขาดําเนินการควบคุมสั่งการ หรือปฏิบัติตามท่ี ผบ.ศปก.ตร. 
สั่งการหรือมอบหมาย   
 ๒.๒ เตรียมความพรอมดานขอมูลกําลังพล งบประมาณ ตามแผนตางๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพ่ือเสนอแนะผูบังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการ และ/หรือแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ ศปก.ตร. จะตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน
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อยางตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบงการปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัด โดยการปฏิบัติหนาท่ีเวรแตละผลัด
จะเริ่มต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. และสิ้นสุดหนาท่ีเวร ๐๙.๐๐ น. ของวันรุงข้ึน 
           ๒.๓ ให หน.ฝอ.ศปก.ตร. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดกําลังเจาหนาท่ีจากสังกัด 
สํานักงานกําลังพล กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานสงกําลังบํารุง 
สํานักกฎหมายและสอบสวน สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหนวยอ่ืนๆ  รวมท้ังรองหัวหนาหนวย
ที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ มาเสริมจากการจัดกําลังในภาวะปกติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ไดตาม
ความเหมาะสม แลวรายงาน ผบ.ศปก.ตร.ทราบ    
๓. สถานการณระดับท่ี ๓          
 ๓.๑ กรณีสถานการณรนุแรง ไมปกติหรือสถานการณพิเศษ หนวยปฏิบัติในฐานะ ผบ.เหตุการณ 
อาจรองขอรับการสนับสนุนจาก ตร. ทั้งในเรื่องของการแนะนําการปฏิบัติ การเพิ่มเติมกําลังพล 
สิ่งอุปกรณและงบประมาณ หรือเรื่องอ่ืนๆ ศปก.ตร. จะทําหนาท่ีเปน ศปก.หลัก ติดตามสถานการณ
โดยใกลชิด มีความพรอมและสามารถใหการสนับสนุนไดโดยทันที 
 ๓.๒ ผบ.ตร. ในฐานะ ผบ.ศปก.ตร. หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย จะสั่งการเพ่ิมกําลังเจาหนาท่ี 
ประจําสวนอํานวยการและสนับสนุน และสวนปฏิบัติการของ ศปก.ตร.รวมท้ังสั่งการ รอง ผบ.ตร. 
หรือ ผูชวย ผบ.ตร. และหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสถานการณนั้นๆ แลวแตกรณี ใหมาปฏิบัติ
หนาท่ีท่ี ศปก.ตร. ตามความจําเปนเพ่ือติดตามสถานการณโดยใกลชิดจนกวาสถานการณจะลดระดับ
หรือ เขาสูภาวะปกติ      
 ๓.๓ เม่ือสถานการณลดระดับหรือเขาสูภาวะปกติแลว ใหสวนอํานวยการและสนับสนุน 
ศปก.ตร. ดําเนินการตามสถานการณ ระดับท่ี ๑ ตอไป 
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บทที่ ๓ 

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสถานีตํารวจ (ศปก.สน./สภ.) 
 

มีการจัดต้ัง ศปก.สน./สภ. เปนศูนยสั่งการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวางแผน อํานวยการสั่งการ 
ควบคุม กําชับ ดูแล ขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติ และบูรณาการการทํางานในสถานีตํารวจ ดวยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนมาใชรวมเปนศูนยเดียว เชื่อมโยงขอมูลของงานตาง ๆ ในสถานีตํารวจ
เพ่ือใชในการสั่งการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน เชื่อมการติดตอไปยัง บก./ภ.จว. บช./ภ. และ ตร. 
เพ่ือใหสามารถเปนสวนสมองของสถานีตํารวจ ท่ีทุกสายงานในสถานีตํารวจมาใชขอมูลรวมกัน รวมท้ัง
การจัดกําลังประจําศูนย   

  
๑. โครงสราง ศปก.สน./สภ. 
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๒. ภารกิจหนาท่ี 
 ๒.๑  ใหหัวหนาสถานีตํารวจเปนหัวหนา ศปก.สน./สภ. โดยบูรณาการงานตาง ๆ ประกอบดวย 
หัวหนางานปองกันปราบปราม จราจร สืบสวน สอบสวน และอํานวยการท้ังนี้ใหมีการเชื่อมโยงขอมูล
ของงานฝายตางๆ ในสถานีตํารวจ เชน ขอมูลทองถ่ิน ขอมูลอาชญากรรม นาฬิกาอาชญากรรม 
หมายจับ ประวัติและพฤติการณของบุคคลตางๆ ขอมูลพื้นที่วิกฤติ สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญ
ในพ้ืนท่ี สถานท่ีลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม 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 
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หนาท่ีของฝายตาง ๆ 
ฝายขาว (ฝขว.)  
 - รวบรวมขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ มีผลกระทบในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

- ขอมูลความเคลื่อนไหวเก่ียวกับความม่ันคง 
- ขอมูลความเคลื่อนไหวกลุมมวลชนตางๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 
- การจัดทําแผนท่ีสถานการณ 
- บันทึกขอมูลเหตุการณ 
- การตรวจสอบสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อ Social Network ฯลฯ 
- ขอมูลดานการขาวอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเชน บุคคลสําคัญในพ้ืนท่ี  
- การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอ 

ฝายแผน (นผ.) 
 - แผนปฏิบัติการตางๆ 
 - การอํานวยการปฏิบัติตามแผน 
 - แผนท่ีสถานการณ 
 - งบประมาณ เบี้ยเลี้ยง 
 - การรายงานขอมูลแผนงานโครงการ เชน (ASEAN) 
 - การปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ฝายสงกําลังบํารุง (กบ.) 
 - ยานพาหนะ 
 - อาวุธ/ยุทธภัณฑ 
 - การสงกําลังบํารุง 
 - การแสวงหาการสนับสนุนจากหนวยตางๆ (โดยเฉพาะเม่ือมีเหตุการณ) 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ฝายประชาสัมพันธ 
 - งานเฝาฟงขอมูล โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อ Social Network ฯลฯ 
 - การประสานงานนักขาว/สื่อมวลชน 
 - การปฏิบัติโตตอบขาวสาร IO 
 - งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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ฝายส่ือสารและสารสนเทศ 
 - ระบบคอมพิวเตอร 
 - ฐานขอมูล (Polis) 
 - 1599,E-mail Jaray.com 
 - VDO Conference 
 - Internet 
 - วิทยุสื่อสาร  
 - ระบบการสื่อสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ฝายประสานขอมูล  เปนฝายซ่ึงรวบรวมขอมูลของ สวนปฏิบัติท้ัง ๔ งาน (งานปองกันปราบปราม,
งานสืบสวน, งานสอบสวน และงานจราจร) รวมถึงขอมูลของสวนสนับสนุนท้ังหมดของ 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 ไดแกหนวยงานท่ีสามารถสนับสนุนการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจพิเศษ หรือเปนภารกิจเฉพาะ ซ่ึงในระดับสถานีตํารวจไมสามารถดําเนินการได เชน หนวยงาน
ของตํารวจขางเคียงอ่ืนๆ, หนวยงานเก็บกูวัตถุระเบิด (EOD), หนวยงานพิสูจนหลักฐาน, หนวยงาน
สาธารณสุข, หนวยงานฝายปกครอง เปนตน 
๓. ระเบียบปฏิบัติ 
 ๓.๑ การจัดหนาท่ีเวรประจํา ศปก.สน./สภ.ใหมีการจัดเวร ๒๔ ชั่วโมงโดยจัดขาราชการ
ตํารวจอยางนอยชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย และชั้นประทวน ๑ นาย รับผิดชอบ และควรเปนผูมีความรู
ดานคอมพิวเตอรพอสมควร เพ่ือสามารถรองรับตอการใชระบบงานของ POLIS, CRIMES รวมถึงการใช
เครือขายสื่อสารอ่ืน และอุปกรณตาง ๆ ไดโดยมีการปฏิบัติในวงรอบประจําวันดังนี้ 

 ๓.๑.๑ เฝาฟง ติดตามสถานการณตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๓.๑.๒ มีการประชุมสรปุสถานการณ โดยนําหัวขอการประชุมของ ศปก.ตร.ไปเทียบเคียง 

  ๓.๑.๓ ในการขับเคลื่อนฝายอํานวยการของ ศปก. ใหจัดเจาหนาที่จาก ฝาย อก. 
หรือผูเหมาะสมมาปฏิบัติหนาท่ีในเวลาทําการ หรือเม่ือมีสถานการณพิเศษ ตามความเหมาะสม 
 ๓.๒ การประชุม และระเบียบวาระการประชุมจัดใหมีการประชุม เพ่ือติดตามสถานการณ
ในพ้ืนท่ีทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. พรอมท้ังใหลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน โดยมีหัวขอสําคัญ 
ประกอบดวย 
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  ๓.๒.๑ สรุปสถานการณ สถานภาพอาชญากรรมในพ้ืนท่ี คดีสําคัญ อุกฉกรรจ หรือคดี
ท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชน  
  ๓.๒.๒ สรุปสภาพปญหาในพ้ืนที่ ดานยาเสพติด จราจร เรื่องที่ประชาชนรองเรียน
การปฏิบัติงานของตํารวจ ปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
  ๓.๒.๓ สรุปคดีคางเกา การติดตามคดี การทําสํานวนคดีของพนักงานสอบสวน 
  ๓.๒.๔ สรุปปญหางานอํานวยการดานกําลังพล งบประมาณ การเงินตาง ๆ ของสถานีตํารวจ 
  ๓.๒.๕ การวินิจฉัย วิเคราะห สั่งการ เรงรัดติดตามงานในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม จราจร การสืบสวนสอบสวนคดี 
  ๓.๒.๖ การจัดกิจกรรม หรืองานมหรสพสําคัญในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนการมีบุคคล
สําคัญเขามาในพ้ืนท่ี เพ่ือดูแลดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

  ๓.๒.๗ เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญเรงดวน 
 ๓.๓ การรายงานผลการปฏิบัติของ ศปก.สน./สภ. ใหสวนอํานวยการจัดทํารายงานการประชุม
พรอมขอสั่งการสรุปโดยยอเปนหลักฐานพรอมรับการตรวจสอบได อนึ่งหากมีเหตุพิเศษใหดําเนินการ
รายงานตามท่ี ตร. กําหนดไว ตาม ผนวก ช ของคําสั่ง ตร. ท่ี ๕๖๘/๒๕๕๕ ลง ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕ 
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การรายงานเหตุการณฉุกเฉิน เรงดวน สําคัญ ของศูนยปฏิบัติการสถานีตํารวจ 
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ลําดับหัวขอการประชุมสรุปสถานการณ ประจําวัน ศปก.ตร. 

 

ศปก.ตร. ศปก.บช. ศปก.บก. ศปก. (สถานีตํารวจ) 
๑.๑ ภารกิจเดโชชัย 
 
 
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตร ี
 
๑.๓ ภารกิจ 
รองนายกรัฐมนตรี (กํากับ
ดูแล สตช.) 
 
๑.๔ ภารกิจ ผบ.ตร./ 
รอง ผบ.ตร. 
ผูชวย ผบ.ตร.  

๑.๑ ภารกิจเดโชชัย 
ท่ีประทับหรือปฏิบัติ
ภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตร ี
ท่ีปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๓ ภารกิจของ
ผูบังคับบัญชา ระดับ ตร.
ท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
 
๑.๔ ภารกิจ ผบช./ 
รอง ผบช. 
 
๑.๕ ภารกิจ ผบก.ในสังกัด 

๑.๑ ภารกิจเดโชชัย 
ท่ีประทับหรือ 
ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตร ี
ท่ีปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๓ ภารกิจของ
ผูบังคับบัญชา ระดับ ตร.  
ท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
 
๑.๔ ภารกิจ ผบช./ 
รอง ผบช.  
 
๑.๕ ภารกิจ รอง ผบช.
ท่ีมาปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
๑.๖ ภารกิจ ผบก./ 
รอง ผบก. 
๑.๗ ภารกิจ ผกก.ในสังกัด 
 
๑.๘ ภารกิจ ผวจ. 
 
๑.๙ ภารกิจ สส./ 
สว. ในพ้ืนท่ี 

๑.๑ ภารกิจเดโชชัย 
ท่ีประทับหรือปฏิบัติ
ภารกิจในพ้ืนท่ี 
๑.๒ ภารกิจ
นายกรัฐมนตร/ีรัฐมนตรี 
ท่ีปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี 
 
๑.๓ ภารกิจของ
ผูบังคับบัญชาระดับ ตร. 
ท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
๑.๔ ภารกิจ ผบช./ 
รอง ผบช.  
ท่ีมาปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
๑.๕ ภารกิจ ผบก./ 
รอง ผบก.  
๑.๖ ภารกิจ ผกก./ 
รอง ผกก.ทุกคน 
๑.๗ ภารกิจของหัวหนา 
สวนราชการท่ีเก่ียวของ 
๑.๘ ภารกิจ สส./ 
สว.ในพ้ืนท่ี 

๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม 
(ในรอบวันท่ีผานมาจาก 
POLIS) 

๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม 
(ในรอบวันท่ีผานมาจาก  
POLIS ) 

๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม 
(ในรอบวันท่ีผานมาจาก 
POLIS ) 

๒. สรุปคดีอาญา ๕ กลุม 
(ในรอบวันท่ีผานมาจาก  
POLIS ) 

๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคด ี
ท่ีนาสนใจ 

๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคด ี
ท่ีนาสนใจ 

๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคด ี
ท่ีนาสนใจ 

๓. สรุปคดีอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญหรือคด ี
ท่ีนาสนใจ 

๔. สรปุคดียาเสพติด  
(การจับกุม) 

* คดียาเสพติดรวมอยูใน
คดีท่ีนาสนใจ 

* คดียาเสพติดรวมอยูใน
คดีท่ีนาสนใจ 

* คดียาเสพติดรวมอยูใน
คดีท่ีนาสนใจ 
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ลําดับหัวขอการประชุมสรุปสถานการณ ประจําวัน ศปก.ตร. (ตอ) 

 
 
 
 
 

  

ศปก.ตร. ศปก.บช. ศปก.บก. ศปก. (สถานีตํารวจ) 
๕. คดีในพ้ืนท่ี ศชต. - - - 
๖. สถานการณ 
ดานความมั่นคง 
และความเคลื่อนไหว 
ของกลุมพลังมวลชน 

๕. สถานการณ 
ดานความมั่นคง 
และความเคลื่อนไหว 
ของกลุมพลังมวลชน 
ในพ้ืนท่ี 

๕. สถานการณ 
ดานความมั่นคง 
และความเคลื่อนไหว 
ของกลุมพลังมวลชน 
ในพ้ืนท่ี 

๕. สถานการณ 
ดานความมั่นคง 
และความเคลื่อนไหว 
ของกลุมพลังมวลชน 
ในพ้ืนท่ี 

๗. การนําเสนอขอมูล 
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร 
- TV 
- นสพ. 
- ขาวตางประเทศ 
- social media 

๖. การนําเสนอขอมูล 
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร 
- TV  
- นสพ. 
- ขาวตางประเทศ บช. 
- social media 
- ขาวตางประเทศ  
(โดยเฉพาะท่ีมีพรมแดน
ติดประเทศเพ่ือนบาน) 

๖. การนําเสนอขอมูล 
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร 
- TV  
- นสพ. 
- ขาวตางประเทศ บช. 
- social media 
- ขาวตางประเทศ  
(โดยเฉพาะท่ีมีพรมแดน
ติดประเทศเพ่ือนบาน) 

๖. การนําเสนอขอมูล 
ทางสื่อและการปฏิบัติการ
ขาวสาร 
- TV  
- นสพ. 
- ขาวตางประเทศ บช. 
- social media 
- ขาวตางประเทศ  
(โดยเฉพาะท่ีมีพรมแดน
ติดประเทศเพ่ือนบาน) 

๘. รับเรื่องราวรองทุกขจาก 
- 1599/SMS 

๗. เรื่องราวรองทุกขจาก 
- 1599  
- นสพ. 
- แหลงอ่ืนๆ 

๗. เรื่องราวรองทุกขจาก 
- 1599  
- นสพ. 
- แหลงอ่ืนๆ 

๗. เรื่องราวรองทุกขจาก 
- 1599  
- นสพ. 
- แหลงอ่ืนๆ 

๙. วาระการหารือเรื่องอ่ืน ๘. การหารือเรื่องโครงการ
หรืองานกิจกรรมอ่ืน 

๘. การหารือเรื่องโครงการ
พัฒนาและโครงการพิเศษอ่ืน  ๆ

๘. การหารือเรื่องอ่ืนๆ 
เชน การปองกัน
อาชญากรรม/การจราจร
หรืองานแกไขปญหา 
ดานยาเสพติดอ่ืนๆ 

1599 1599 1599
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บทที่ ๔ 
แนวทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ 

 
๔.๑ ศูนยปฏิบัติการสถานีตํารวจ (ศปก.สน./สภ.) เพ่ือใชในการประชุมหรือบริหารสถานการณตางๆ 
ท้ังในภาวะปกติและสถานการณพิเศษ 
 ๔.๑.๑ การจัดสถานท่ี ควรจัดต้ังอยูในอาคารท่ีทําการ และใกลกับหองสื่อสารใหมากท่ีสุดโดยมี
เครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนประกอบดวย 
  -  มีระบบเครื่องเสียงในหองประชุม สําหรับจัดประชุมอยางนอยใหเพียงพอสําหรับ
ฝายอํานวยการและผูเขารวมประชุมจากหนวยรอง 
  -  มีระบบคอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนอขอมูลในระบบ Presentation 
  -  มีระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ท่ีสามารถเชื่อมโยงสัญญาณท้ังจาก บก.
หรือ บช. รวมท้ังจากสถานีตํารวจในสังกัด และจาก ศปก.ตร.ได 
  -  มีระบบการติดตอทางโทรศัพท โดยเฉพาะหมายเลขปกติ (คูสาย) หรือโทรศัพทแบบ
เคลื่อนท่ี (มีหมายเลขประจํา) 
  -  มีระบบการเฝาฟงจากโทรทัศนหรือวิทยุทองถ่ินและ Social Media (เทาท่ีจําเปน 
โดยเฉพาะสื่อทองถ่ิน) 
 ๔.๑.๒ รูปแบบการจัดและอุปกรณในหอง ศปก. 
  ๔.๑.๒.๑ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
   -  หัวหนาสถานีตํารวจ 
   -  หัวหนาแตละสายงานพรอมเจาหนาท่ีธุรการ  
   - ผูรับผิดชอบงานตางๆ ภายใน ศปก. ไดแก การขาว, นโยบายและแผน, 
สงกําลังบํารุง, ประชาสัมพันธ, ประสานงานขอมูล และสื่อสาร/เทคโนโลยี 
   -  หัวหนาชุดชุมชนสัมพันธ, ชุดปราบปรามยาเสพติด, ชุดเฉพาะกิจตางๆ 
   -  หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
  ๔.๑.๒.๒ วัสดุอุปกรณประจํา ศปก. 
   - ปายชื่อ ศปก.ของสถานีตํารวจ  
   - โตะและเกาอ้ีประชุมพรอมปายชื่อฝายท่ีรับผิดชอบใน ศปก. 
   -  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการประชุมทางไกลผานจอภาพ 
   -  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับจัดเก็บขอมูลท่ัวไปและมีการเชื่อมตอระบบ Polis 
   -  กระดานสถานการณ 
   -  แผนท่ีสังเขปภายในพ้ืนท่ี  
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   -  แผนท่ีสถานการณ 
   -  นาฬิกาอาชญากรรม 
   -  สถิติคดีอาญา ๕ กลุม  
   -  แฟมขอมูลอาชญากรรม 
   -  แฟมขอมูลทองถ่ิน  
   -  เครื่องมือสื่อสารท่ีเก่ียวของ เชน โทรศัพท, โทรสาร, ระบบสื่อสารอ่ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ฯลฯ  
 
๔.๒ ศูนยปฏิบัติการสวนหนา (ศปก.สวนหนา) 
 ๔.๒.๑ เหตุผลและความจําเปนในการจัดต้ัง  
  -  เปนสถานท่ีควบคุมสั่งการของผูบัญชาการเหตุการณ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแกไข
ปญหา หรือเหตุท่ีตองเผชิญท้ังหมดในสถานท่ีนั้น เพ่ือบริหารเหตุการณ หรือเหตุวิกฤตควรมีท่ีต้ังใกล
กับเหตุการณ สามารถเคลื่อนท่ีไดตลอดเวลา 
  - เปนท่ีทํางานของฝายอํานวยการ หรือชุดบริหารเหตุการณ ท่ีจําเปนในการชวยเหลือ 
ในการจัดการเหตุการณ การปฏิบัติงานสวนใหญจะเปนการปฏิบัติการในระดับยุทธวิธี หรือเทคนิค
หรือเปนการทํางานเพ่ือแกปญหาในสนามหรือในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเกิดเหตุ 
  -  ตัวอยางของเหตุวิกฤต อาทิ การชุมนุมเรียกรอง, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุรุนแรง 
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวมีความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจํานวนมากและตอเนื่องเปนเวลานาน หรือ
เหตุท่ีตองใชการปฏิบัติการทางยุทธวิธี เชน การไลลาคนรายคดีสําคัญ เปนตน 
  -  ท้ังนี้การจัดต้ัง ศปก.สวนหนา จะตองมีการออกคําสั่งในการจัดต้ังจากหัวหนาสถานี 
 ๔.๒.๒ ผังการจัด ศปก.สวนหนา 
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- ตําแหนงและโครงสรางสามารถยืดหยุนตามประเภท ขนาด และความซับซอนของเหตุการณ 
 ๔.๒.๓ วัสดุอุปกรณในการจัดต้ัง 
 - ใหใชแนวทางรูปแบบเดียวกับ ศปก.สน./สภ. 
 ๔.๒.๔ กรณีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โฆษก หรอื
ประชาสัมพันธ นายตํารวจติดตอ

ฝายกฎหมาย

สวนปฏิบัติการ สวนวางแผน สวนขาวและสืบสวนสอบสวนสวนธุรการและการเงิน สวนสงกําลัง

ฝ่ายความปลอดภัย

ผูบัญชาการเหตุการณ

ผังการจัดชุดบริหารเหตุการณวิกฤตตามมาตรฐานตํารวจ
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บรรณานุกรม 

 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ๒๕๕๖, คูมือศูนยปฏิบัติการหลัก (Emergency Operation 

Center Manual) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ---- , บทบาทหนาท่ีในการบริหารงานของหัวหนาสถานีตํารวจ, 

โรงพิมพตํารวจ กรุงเทพฯ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ๒๕๕๗ , นโยบายการบริหารราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ , โรงพิมพตํารวจ กรุงเทพฯ 
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำา

หัวข้อ : งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำารวจ

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.ญาณพงส์ โสมาภา รอง ผบก.อก.บช.น.

2. ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ วงษ์แสง รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.น.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.อ.ชัยรพ  จุณณวัตต์

2. ร.ต.ท.ศราวุฒิ  พิมพ์สุภาพร

ผกก.สน.จักรวรรดิ

รอง สวป.สน.จักรวรรดิ

2 ภ.1
1. พ.ต.ท.หญิง ปิยะพันธ์  ละออง

2. ร.ต.ท.สมพร  เลิศสงคราม

สว.อก.สภ.ปากเกร็ด

รอง สว.อก.สภ.ปากเกร็ด

3 ภ.2
1. พ.ต.อ.เผ่าภากร  รามนุช

2. พ.ต.ท.วุฒิภัทร  จรลำาโกน

ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.7 ภ.จว.นครนายก

4 ภ.3
1. พ.ต.อ.ศิวัฒน์  ไมตรีแพน

2. พ.ต.ท.ธนพัน  สุพัฒนวรางกูร

ผกก.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ

สว.อก.สภ.นาเยีย จว.อุบลฯ

5 ภ.4
1. พ.ต.อ.นพดล  เพ็ชรสุทธิ์  

2. พ.ต.ท.สุธีรัชต์  วรรณคำา

ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1. พ.ต.ท.ฐิติพล  อรุณสกุล

2. ร.ต.ท.พิสันต์  นันทชัย

รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5

7 ภ.6
1. ร.ต.ต.สมชาย  สิริเจริญกุล

2. ร.ต.ต.ทิชา  แม่งมา

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1. พ.ต.อ.พูนศักดิ์  ประเสริฐเมธ

2. พ.ต.ท.ธวัชชัย  สุดประเสริฐ

รอง ผบก.อก.ภ.7

รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1. พ.ต.อ.ถาวร  แสงฤทธิ์

2. พ.ต.ท.ณัฐวิทย์  โอทอง

รอง ผบก.อก.ภ.8

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

10 ภ.9
1. พ.ต.อ.ภาสกร  ภักดีวานิช

2. พ.ต.ท.เสถียร  เจียรบุตร

ผกก.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล

สวป.สภ.บางกล่ำา จว.สงขลา

11 ศชต.
1. พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์  ขวัญศรี

2. พ.ต.ท.หญิง จันทร์รัตน์  ลีลภัสทวี

รอง ผกก.สส.สภ.เบตง จว.ยะลา

สว.อก.สภ.เบตง จว.ยะลา



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้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

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 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)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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