
   

 

 

คูมือการบริหารงาน 

การสืบสวนหาขาวท่ีมผีลกระทบตอความมั่นคง 

ของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ 
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หลักสตูรผูบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนท่ี ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 
 
 



   

           ( ก ) 

 

คํานํา 

 
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือการบริหารงานดานการการสืบสวนหาขาวท่ีมีผลกระทบ

ตอความม่ันคงของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สําหรับเปนแนว

ทางการทํางานตั้งแตการเริ่มตนสืบสวนหาขาวในพ้ืนท่ีจนสิ้นสุดกระบวนการทํางานในการรายงานขาว

กรองท่ีเปนประโยชนและผูบังคับบัญชาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจบริหารงานตามสถานการณท่ี

เปลี่ยนไปในภาวะสถานการณปจจุบัน ซ่ึงงานการขาวมีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะในยุคของการ

สื่อสารท่ีไรพรมแดน 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานดานการการสืบสวนหาขาวท่ีมีผลกระทบตอความ

ม่ันคงของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานดานการทํางานขาวกรองของ

หนวยงานกองบัญชาการตํารวจสันติบาล และบุคคลอ่ืนท่ีสนใจในการนําไปใชประโยชนหรือนําไปปรับใช

กับการบริหารและการจัดการงานใหมีคุณภาพตอไป  

 

ผูจัดทํา 

พันตํารวจเอกเกื้อบุญ  สงฆเจริญ 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                            ( ข ) 

สารบัญ 

                                     หนา 

คํานํา                (ก) 

สารบัญ                (ข) 

สารบัญตาราง               (ค) 

สารบัญภาพ               (ง) 
 

     บทนํา 

• ความสําคัญของคูมือบริหารงาน            ๑ 

• วัตถุประสงคของคูมือ             ๑ 

     ความสําคัญของงานและการบริหารงาน            ๒ 

• บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ/ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน                  ๒ 

• ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (หนาท่ี) สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ                   ๕ 

• นิยามศัพท                        ๙ 

     การวิเคราะหปญหา                        ๙ 

• ปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนท่ีผูบริหารท่ีเก่ียวของ                    ๙ 

     แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา                             ๑๑ 

• สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน                   ๑๑ 

• ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานเพ่ือการตัดสินใจแกไขปญหา         ๑๕       

• สรุปแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งท่ีตองพิจารณา 

ประกอบการตัดสินใจ                                                                          ๑๕ 

• ผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด         ๑๘ 
 

บรรณานุกรม                                   ๒๑ 

ภาคผนวก                                                                                                   ๒๒ 

 ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๔                    ๒๓ 

 ประวัติผูเขียน               ๒๖ 

       

 

 

 

 
 



   

           ( ค ) 
 

สารบัญตาราง 

                                  

ตารางท่ี           หนา 

๑.๑  ตารางตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน        ๘ 

๑.๒  ตารางสถานภาพกําลังพลของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒                     ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                      ( ง ) 

สารบัญภาพ 

                                  

ภาพท่ี           หนา 

๑.๑  โครงสรางการบริหารงานของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒    ๔   

๑.๒  ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค   ๑๖ 
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๑. บทนํา 

ความสําคัญของคูมือการบริหารงาน 

ในยุคของการสื่อสารท่ีไรพรมแดนยอโลกใหเล็กลง ทําใหมนุษยสามารถติดตอสัมพันธกันไดงายข้ึน มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูและความคิดตางๆอยางมากมาย เกิดการแขงขันทุกๆดานในหลายประเทศท่ัวโลก       

ท้ังดานความม่ันคง ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ จึงทําใหเกิดการรวมกลุมของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

ข้ึนมา เพ่ือสรางอํานาจการตอรองและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประเทศในภูมิภาคของตนเอง ดังนั้นการ

เตรียมความพรอมของขาราชการตํารวจสันติบาล ๒ เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในป พ.ศ.๒๕๕๘ นี้  

ในฐานะประเทศไทยเปนประเทศสมาชิก จึงมีความจําเปนตองเตรียมพรอมศึกษาและพัฒนาคนในกองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาลใหเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสืบสวนหาขาวดังกลาว ผูเรียนจึงไดจัดทําคูมือ

การบริหารงานดานการสืบสวนหาขาวมีผลกระทบตอความม่ันคงของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ เพ่ือให

ผูบริหารองคกร สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน รับผิดชอบการติดตามงานไดทุกข้ันตอนและ   

ลดการผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ รวมถึงใหขาราชการตํารวจในสังกัดไดรับพัฒนาสมรรถนะหลักดาน  

มุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ในการปฏิบัติงานดานการขาวอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ

และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการและ

วางระบบในการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการรายงานขอมูลอยางเปนระบบ มีข้ันตอนชัดเจนทันตอสถานการณและการ

ตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจนทราบถึงภารกิจ หนาท่ี วิธีการและข้ันตอนในดานการสืบสวนหาขาวท่ีชัดเจนข้ึน 

เพราะความจริงวิชาการสืบสวนสอบสวนนั้นเก่ียวของกับความเปนอยูและชีวิตประจําวันของทุกคน ดังนั้นคูมือดาน

การสืบสวนหาขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งต

อการปฏิบัติงานในหนาท่ีและการอยูรวมกันของขาราชการตํารวจในองคกรเดียวกัน ในฐานะท่ีผูเรียนไดทํางาน

เก่ียวกับการสืบสวนหาขาวมาเปนเวลานาน จึงไดนําความรูมาใชเขียนเปนคูมือไดเพ่ือจักไดนําไปใชประโยชน 

แนะนํา ชวยเหลือผูบริหาร ขาราชการตํารวจใหไดรับรูและเขาใจในขบวนการสืบสวนหาขาวเก่ียวกับผลกระทบตอ

ความม่ันคงของตํารวจสันติบาล ไมวาดานการหลบหนีเขาเมือง การกอการรายหรือการกอความไมสงบของกลุม

บุคคลท่ีมีอุดมการณทางการเมืองท่ีแตกตางกัน ปญหาดานสังคมวัฒนธรรม การกอวินาศกรรม การลอบสังหาร

บุคคลสําคัญ รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในบริบทความม่ันคงท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย

ผูอานคูมือเลมนี้สามารถนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติราชการไดและตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติม จึงจะทําใหการ

อานคูมือเลมนี้ครบถวนสมบูรณ  

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการสืบสวนหาขาว 

 ๑. เพ่ือใหผูบริหารองคกรสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผน รับผิดชอบการ

ติดตามงานไดทุกข้ันตอน และลดการผิดพลาดจากการทํางานดานการสืบสวนหาขาวท่ีไมเปนระบบ 

๒. เพ่ือเปนการรวบรวมองคความรูใหเจาหนาท่ีตํารวจสันติบาล ๒ มีคูมือในการทํางานดานการสืบสวน

หาขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง และมีความรูเบื้องตนในการสืบสวนหาขาวดานเทคนิคในการสังเกต จดจํา 

การเฝาจุด-สะกดรอย รวมถึงเทคนิคในการซักถามและสัมภาษณบุคคลท่ีตองสงสัยหรือบุคคลเปาหมาย 

๓. เพ่ือเปนการพัฒนาเจาหนาท่ีตํารวจสันติบาล ๒ ในการปฏิบัติงานดานการสืบสวนหาขาวท่ีสงผล

กระทบตอความม่ันคงท่ีตองมีการรายงานขอมูลท่ีเปนระบบ มีข้ันตอนท่ีชัดเจนตอเหตุการณ ทราบถึงภารกิจ 

หนาท่ี วิธีการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานดานการสืบสวนหาขาว 
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๔. เพ่ือใหเจาหนาท่ีตํารวจสันติบาล ๒ สามารถปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ีมีผลกระทบตอ

ความม่ันคงกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันตอการตัดสินใจของ

ผูบังคับบัญชาในการหาแนวทางแกไขปญหา 

๒. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 

กองบัญชาการตํารวจสันติบาลเปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานการขาว ตามยุทธศาสตรดานความม่ันคง

ของชาติและกิจการพิเศษ มีหนาท่ีถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 

พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะผูสําเร็จราชการ ดําเนินการเก่ียวกับการขาวกรอง

บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติการณเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ ดําเนินการเก่ียวกับงานดําเนินกรรมวิธี

ขาวกรองใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเปนศูนยกลางในการบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตรความม่ันคง

แหงชาติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการเก่ียวกับงานดานการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสําคัญและ

สถานท่ีท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของประเทศ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับความม่ันคงของประเทศตามอํานาจหนาท่ี และดําเนินการเก่ียวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการ

ขาวกรองและงานฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในดานการขาวของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยแบงเปน        ๔ 

กองบังคับการ ไดแก กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล ๓ และกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๔ 

สวนขาพเจารับผิดชอบงานดานการสืบสวนหาขาวอยูในสวนของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ ซ่ึงมี

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน คือ 

๑. ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมและบริหารงานการขาวกรองและควบคุมคนตางชาติผูอพยพงาน

ปฏิบัติงานขาวกรองเก่ียวกับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเปนองคกรพัฒนาเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ   

กลุมตอตานประเทศเพ่ือนบาน ชนกลุมนอย และคนตางชาติผูอพยพอ่ืนๆ ท่ีมีพฤติการณเปนภัยตอความม่ันคง

ของประเทศ  

๒. ดําเนินการควบคุมและบริหารงานการขาวกรองเก่ียวกับบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือกลุมบุคคล

ตางชาติหรือบุคคลใดๆ ในตางประเทศ หรือสิทธิและศาสนา ท่ีมีพฤติการณกระทบหรือเปนภัยตอความม่ันคง

ของสถาบันหลัก 

๓. ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนหาขาว และการดําเนินการควบคุมและบริหารงานการขาวกรอง

เก่ียวกับอาชญากรรมขามชาติ 

๔. ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนหาขาว และการดําเนินการควบคุมและบริหารงานการขาวกรอง

เก่ียวกับการกอการรายสากล 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนหาขาว และการสืบสวนและการปฏิบัติการขาวกรองเก่ียวกับบุคคล

หรือกลุมบุคคล ท่ีมีพฤติกรรมเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศโดยเทคนิคพิเศษ 

๓. ความสําคัญของงาน 

ลักษณะสําคัญของงาน 

งานความม่ันคง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผน อํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล

ตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานการขาวการตอตานขาวกรองดานความม่ันคง เก่ียวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การชุมนุมประทวง รวมท้ังงานท่ีมีลักษณะเก่ียวของหรือเปน
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สวนประกอบของงานนี้เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีกรอบการรวบรวมขอมูลตามหัวขอ

ขาวสาร ๘ ดาน คือ 

 

  (๑) ดานความม่ันคงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย  

  (๒) ดานการเมือง กลุมพลังทางการเมือง  

  (๓) ดานเศรษฐกิจ  

 (๔) ดานกลุมนักวิชาการ องคกรเอกชน พระภิกษุสงฆ และสื่อมวลชน 

  (๕) ดานกลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดลอม  

  (๖) ดานอาชญากรรมขามชาติ และการกอการรายสากล   

  (๗) ดานปญหาในพ้ืนท่ีแนวชายแดน และ  

  (๘) ดานยาเสพติด  

 

งานสืบสวนหาขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ ทําการวิเคราะห

และประมวลขาว บริหารงานการขาวกรองเก่ียวกับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเปนองคกรพัฒนาเอกชนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ กลุมตอตานประเทศเพ่ือนบาน  ชนกลุมนอย คนตางชาติผูอพยพอ่ืนๆ และคนตางดาว

ท่ีมีพฤติการณกระทบหรือเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ, สืบสวนหาขาว และเฝาระวังเก่ียวกับบุคคล หรือ

กลุมบุคคลตางชาติ หรือบุคคลใด ๆ ในประเทศและตางประเทศ หรือลัทธิและศาสนา ท่ีมีพฤติการณกระทบ 

หรือเปนภัยตอความม่ันคงของสถาบันหลัก,ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนหาขาว การดําเนินการควบคุมและ

บริหารงานการขาวกรองเก่ียวกับอาชญากรรมขามชาติ และกอการรายสากล 
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โครงสรางการบริหารงานของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑ แสดงโครงสรางการบริหารงานของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ 

 

 

 

กองบังคับการตาํรวจสันตบิาล ๒ 
 

ฝ่ายอาํนวยการ กองกาํกับการ๑ 

  

กองกาํกับการ๒ 

 

 

กองกาํกับการ๓ 

 

 

กองกาํกับการ๔ 

 

 

กองกาํกับการ๕ 

 

 - งานธุรการ

และกําลังพล 

- งาน

งบประมาณ/

การเงินและ

พลาธิการ 

- งานนโยบาย/

แผนงานการ

ปฏิบัติ และ

ตัวชี้วัด 

- งานการขาว 

- งานธุรการ 

- NGOS  

ในประเทศ 

และ

ตางประเทศ 

- พมา,กัมพูชา, 

สิงคโปร, 

อินโดนีเซีย 

- ลาว, 

เวียดนาม, 

ฟลิปปนส, 

มาเลเซีย, 

บรูไน 

- งานธุรการ 

- สถาบันชาติ 

- สถาบันศาสนา 

- สถาบัน

พระมหากษัตริย 

- งานธุรการ 

- ทวีปเอเชีย

(ตะวันออกกลาง 

ตะวันออกเฉียงใต 

- ทวีปอเมริกา 

ออสเตรเลีย และ 

โอเชียเนีย 

- ทวีปยุโรป และ 

แอฟริกา 

- ดานเทคโนโลย ี
 
 

- งานธุรการ 

- เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

- เอเชีย

ตะวันออก 

- ยุโรป 

- อเมริกา 

- อเมริกาใต 

- แอฟริกา 

- ออสเตรเลีย/ 

โอเซเนีย 

- เอเชียตะวันตก

เฉียงใต/

ตะวันออกกลาง 

- เอเชียใต 

- เอเชียกลาง 

- ละตินอเมริกา 

   

- งานธุรการ 

- งานควบคุม

เครื่องมือ

อุปกรณพิเศษ 

- งานประสาน

ดานวิทยุ

สื่อสาร 

- งานสนับสนุน

การสืบสวน

ดวยเครื่องมือ

พิเศษ 

- งาน

ตรวจสอบเขา-

ออก สนามบิน 

- งาน

ตรวจสอบ

ประวัติบุคคล 

- งานติดตาม
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานการสืบสวนหาขาว 

๑. หลักปฏิบัติท่ัวไป 

   ๑.๑ ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ีภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ี

บัญญัติไวตามกฎหมาย และระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และคําสั่งตางๆท่ีเก่ียวของ โดยเครงครัด 

   ๑.๒ ผูบังคับบัญชาท่ีเปนหัวหนาหนวยทุกระดับตองชี้แจงกรอบอํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบใหแกขาราชการตํารวจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงตองควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ของขาราชการตํารวจในสังกัดใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

   ๑.๓ การไปปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว/เฝาระวัง ของขาราชการตํารวจใหถือปฏิบัติตาม

ข้ันตอนและวิธีการท่ีไดกําหนดไวในขอ ๒ 

   ๑.๔ แนวทางปฏิบัติตามคําสั่งนี้ไมใชบังคับในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจ

แหงชาติหรือกองบัญชาการตํารวจสันติบาลสั่งการโดยตรงไปยังขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล ๒ 

  ๒. ข้ันตอนและวิธีการ 

   ๒.๑ การขออนุมัติ ขาราชการตํารวจท่ีจะเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนหาขาว/

เฝาระวังในพ้ืนท่ีตางๆ ตองทําหนังสือขออนุมัติตอผูบังคับบัญชากอนทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      ๒.๑.๑ อํานาจการอนุมัติ 

  (ก) สารวัตร สําหรับการอนุมัติใหขาราชการตํารวจ ระดับ รองสารวัตรลงมาในสังกัด 

  (ข) ผูกํากับการ สําหรับการอนุมัติใหขาราชการตํารวจ ระดับ รองผูกํากับการ ลงมาในสังกัด 

  (ค) ผูบังคับการ สําหรับการอนุมัติใหขาราชการตํารวจ ระดับ รองผูบังคับการ ลงมาในสังกัด 

       ผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ (ข) และ (ค) อาจมอบหมายอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบใหรอง

หัวหนาหนวยเปนผูสั่งและปฏิบัติราชการแทนไดตามความเหมาะสม 

   ๒.๑.๒ ขอมูลและรายละเอียดในการเสนอการขออนุมัติ 

  การเสนอขออนุมัติเดินทางไปสืบสวนหาขาว/เฝาระวัง ตองเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามขอ 

๒.๑.๑. กอนวันปฏิบัติไมนอยกวา ๑ วัน และตองมีสาระสําคัญประกอบการเสนอขออนุมัติ ดังนี้ 

  ( ก ) หัวขอการสืบสวนหาขาว และ/หรือ เฝาระวัง 

         ใหระบุรายละเอียดและความสําคัญของหัวขอขาว รวมตลอดถึงแหลงขาว/สายลับ/ท่ีมา

โดยสังเขป 

  ( ข ) สถานท่ีปฏิบัติการดานการขาว 

         ใหระบุสถานท่ีท่ีจะเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีใหชัดเจน หากมีหลายแหงใหระบุทุกแหงท่ี

เก่ียวของเทาท่ีจะทําได 

  ( ค ) บุคคล หรือ กลุมบุคคล 

          ใหระบุชื่อ – สกุล สัญชาติ อายุ ของบุคคล ชื่อ กลุมบุคคล ท่ีจะทําการสืบสวนหาขาว/เฝา

ระวังใหครบถวน 
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           ใหระบุวาบุคคล หรือกลุมบุคคลดังกลาวนั้นเปนสมาชิกหรือมีความเก่ียวของกับองคกร/

ขบวนการ หรือกลุมความเคลื่อนไหวท่ีอาจกระทบตอความม่ันคงแหงราชอาณาจักรและ/หรือสถาบันหลักของประเทศ 

หรือไม ประการใด 

  ( ง ) รายชื่อผูปฏิบัติ 

   ใหระบุรายชื่อขาราชการตํารวจทุกนายท่ีจะออกไปปฺฏิบัติหนาท่ีราชการและมีผูใดเปน

หัวหนาในการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และขอมูลท่ีเก่ียวของ หากเปนการรวมปฏิบัติ 

หรือสนธิกําลังกับขาราชการตํารวจหรือขาราชการจากหนวยงานอ่ืน ใหระบุไวใหชัดเจนดวย 

  ( จ ) วิธีการปฏิบัติ 

   ใหระบุวิธีการปฏิบัติในการสืบสวนหาขาว/เฝาระวัง โดยเฉพาะหัวขอขาวสารและการ

สืบสวนหาขาวจะตองใหมีความชัดเจนใชวิธีใด เชน สะกดรอย พบแหลงขาว/สายลับ เปนตน 

   ในกรณีท่ีเปนเรื่องสําคัญและมีความจําเปนตองอาศัยอํานาจศาลออกหมายคนไปยังผู

บังคับการเพ่ือขออนุมัติ และเม่ือผูบังคับการไดพิจารณาอนุมัติแลว ใหผูกํากับการเปนผูลงนามเสนอขออนุมัติตอศาล 

เพ่ือขอออกหมายคนทุกครั้ง ท้ังนี้ในการดําเนินการใหถือปฏิบัติตามนัยระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วา

ดวยแนวทางการปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายคนคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเครงครัด 

  ( ฉ ) ระยะเวลาการปฏิบัต ิ

   กําหนดวันและเวลา การเริ่มตนปฏิบัติ และเสร็จสิ้นการปฏิบัติไวใหชัดเจนโดยในการ

ปฏิบัติแตละครั้งตองไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง 

  ๒.๒ วิธีการปฏิบัติหลังจากท่ีไดรับการอนุมัติแลว 

   ๒.๒.๑ กอนออกเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีการสืบสวนหาขาว/เฝาระวัง ใหหัวหนาชุดหรือผู

ท่ีไดรับอนุมัติ ลงบันทึกในรายงานประจําวันตามนัยระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๒๓ บทท่ี ๔ ขอ ๒   

( ๓ ) โดยใหปรากฏสาระสําคัญตามท่ีไดรับอนุมัติไวใหครบถวนทุกครั้ง พรอมท้ังรายงานใหผูบังคับบัญชาผูอนุมัติให

ทราบดวยวาจาโดยตรงหรือผานทางเครื่องมือสื่อสารดวยอีกชั้นหนึ่ง 

   ๒.๒.๒  หัวหนาชุด หรือผูท่ีไดรับอนุมัติ ตองควบคุมการปฏิบัติ และ /หรือปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังขอมูลและสาระสําคัญท่ีไดระบุไวในหนังสืออนุมัติ

ตลอดจนเง่ือนไขการปฏิบัติอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชา หรือผูอนุมัติไดกําหนดไวเพ่ิมเติมโดยเครงครัด 

   ๒.๒.๓ ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติใหสืบสวนหาขาว/เฝาระวัง เรื่อหนึ่งเรื่องใดไปแลวและผูท่ี

ไดรับอนุมัติยังไมไดเริ่มปฏิบัติ แตตอมาปรากฏวามีขอมูลสําคัญประการหนึ่งประการใด หรือหลายประการ

เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีรับอนุมัติไวแลว ใหถือวาคําสั่งอนุมัติเดิมสิ้นสุดลง และจะตองเสนอขออนุมัติพรอมดวยขอมูล

ใหมตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจกอนจะเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ี 

   ๒.๒.๔ ในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีการสืบสวนหาขาวหรือ เฝาระวัง หากมีเหตุท่ีจะตอง

จับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายคน ใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ ๕ หมวด ๑ 

เก่ียวกับการจับ โดยเครงครัด 

  ๓. การรายงาน 

   ๓.๑ กรณีปกติท่ัวไป 

   เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติแลวใหหัวหนาชุด หรือผูท่ีไดรับอนุมัติ รายงานผลการสืบสวนหา

ขาว/เฝาระวัง ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูอนุมัติทราบดวยวาจาผานทางเครื่องมือสื่อสารในโอกาสแรกท่ี
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สามารถทําได และจัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรเสนอผูบังคับบัญชาภายใน ๒ วัน รวมท้ังลงบันทึกในรายงาน

ประจําวันใหครบถวน 

   ๓.๒ กรณีอ่ืน ๆ 

         ( ก ) กรณีตามขอ ๒.๒.๓ ใหรายงานเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้นจนถึงผูอนุมัติทราบในลักษณะเดียวกันกับขอ ๓.๑ 

         ( ข ) กรณีตามขอ ๒.๒.๔ ใหรายงานขอมูลและรายละเอียด พรอมท้ังพฤติการณแหง

คดีให ผูบังคับการ รองผูบังคับการ ท่ีควบคุมกํากับดูแล และผูบังคับบัญชาผูอนุมัติทราบรายละเอียดกอนการจับทุก

ครั้ง 

        ( ค ) กรณีการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือ

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ภายหลังการปฏิบัติเสร็จสิ้นแลวใหรายงานผลการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้นทราบอีกชั้นหนึ่งดวย 

   

๔. ขอยกเวน 

   กรณีท่ีเปนเหตุเรงดวน หากไมรีบดําเนินการทันทีแลวจะกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอ

ความม่ันคงแหงราชอาณาจักร และ/หรือ สถาบันหลักของประเทศ หรืออาจทําใหพยานหลักฐานสําคัญท่ีจะใชในการ

พิสูจนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเก่ียวกับการกอการราย สูญหาย เสียหายหรือถูก

ทําลาย ใหยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๒.๑ แลวใหขออนุมัติดวยวาจาโดยตรงตอผูบังคับการ กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล ๒ กอนการปฏิบัติและรายงานาถานการณใหทราบทุกระยะจนกระท่ังดําเนินการเสร็จสิ้น หลังจาก

นั้นจึงใหจัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

 

๕. ความสําเร็จของงานหรือผลผลิต/ผลลัพธของงาน 

บูรณาการดานการขาวกรองและใหความสําคัญตอการเพ่ิมขีดความสามารถกําลังพลและยุทโธปกรณใน

ดานการขาว ใหสามารถตอบสนองตอผูใชขาวไดอยางถูกตองและทันเวลา 
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ลําดับ ผลผลิต (Out put)/ผลลัพธ (Out Come) ตัวช้ีวัด 
หนวย

รับผิดชอบ 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๓ 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

๖ 

 

 

 

๗ 

จัดกําลังพลเขารวมประชุม เตรียมการ และเขารวม       

การสืบสวนหาขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

 

 

การจัดทําเอกสารขาวกรอง (สรุปขาวดวน, สรุปขาว

ประจําวัน, สรุปขาวประจําสัปดาห, สรุปสถานการณ

ภายนอกประเทศประจําเดือน, สรุปรายงานเฉพาะกรณี, 

ประมาณการขาวกรอง) 

จัดทําผนวกขาวกรองประกอบแผนการเขาพ้ืนท่ีสืบสวน

หาขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานดานการขาว 

 

 

การพัฒนาฐานขอมูลดานการขาว 

 

 

 

 

 

การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายดานการขาวของ

ผูบังคับบัญชาชั้นสูง 

 

 

การกระจายขาวสารผานทางเว็บไซต 

- กําลังพล ขว.ของแตละหนวย ส. มี

ความพรอม และความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานดานการขาวในสถานการณ

ตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

- ผูใชขาว ไดรับขาวสาร/ขาวกรอง ตาม

หวงเวลาและตามสถานการณ 

 

 

- มีผนวกขาวกรองท่ีสามารถนํามาจัดทํา

และปรับปรุงแผนปองกันการขาวท่ีมี

ผลกระทบตอความม่ันคง 

- หนวยงานดานการขาวมีขอมูล กําลัง

พล และเครื่องมือในการทํางานขาวใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความทันสมัย 

-หนวยงานดานการขาวมีแนวทางการ

พัฒนาระบบงานดานการขาวท่ีทันสมัย 

ตอบสนองภารกิจของหนวย 

- บก.ส.๒ มีฐานขอมูลรวมดานการขาว

ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 

- หนวยในประชาคมขาวกรอง มีหลัก

นิยมการปฏิบัติการรวม ดานการตอตาน

ขาวกรอง ท่ีมีความทันสมัยและสามารถ

นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

- หนวยงานดานการขาวของบก.ส.๒ มี

ความเขาใจในนโยบายดานการขาวของ 

ผูบังคับบัญชา และสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง 

- ผูใชขาว ไดรับขาวสารอยางตอเนื่อง 

รวดเร็วและทันเวลา 

ทุก กก.  

ในสังกัด 

บก.ส.๒ 

 

ทุก กก.  

ในสังกัด 

บก.ส.๒ 

 

ทุก กก. 

ในสังกัด 

บก.ส.๒ 

 

 

 

ทุก กก.  

ในสังกัด 

บก.ส.๒ 

ทุก กก.  

ในสังกัด 

บก.ส.๒ 

 

 

 

ทุก กก.  

ในสังกัด 

บก.ส.๒ 

 

ทุก กก.  

ในสังกัด 

บก.ส.๒ 
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นิยามศัพท 

การบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับกรรมวิธีดานงานการสืบสวนหาขาวท่ีมีผลกระทบตอ

ความม่ันคงท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจสันติบาล๒  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิด

ความปลอดภัยสูงสุด 

  การสืบสวนหาขาว หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยดําเนินงานเก่ียวกับงานดาน

การขาวของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติการณเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศในเขตอํานาจการรับผิดชอบท่ี

อยูในความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ โดยมีกรอบการรวบรวมขอมูลตามหัวขอขาวสาร       

๘ ดาน คือ 

  (๑) ดานความม่ันคงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย  

(๒) ดานการเมือง กลุมพลังทางการเมือง  

(๓) ดานเศรษฐกิจ  

(๔) ดานกลุมนักวิชาการ องคกรเอกชน พระภิกษุสงฆ และสื่อมวลชน 

(๕) ดานกลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดลอม  

(๖) ดานอาชญากรรมขามชาติ และการกอการรายสากล   

(๗) ดานปญหาในพ้ืนท่ีแนวชายแดน และ  

(๘) ดานยาเสพติด  

ขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง หมายถึง ขาวกรองท่ีเปนปญหาความม่ันคงท่ีเกิดข้ึนแนวโนมของ

สถานการณสามารถเปลี่ยนแปลงโดยมีความผันผวนจากท้ังดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมผลกระทบจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศทําให

ประเทศไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงทางดานความม่ันคงภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก ปญหาการกอการราย 

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรท่ีกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม 

และสถาบันหลัก ปญหาความขัดแยงในเรื่องการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดลอม ปญหาภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และปญหาความขัดแยงทางสังคม เปนตน 

กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ หมายถึง หนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานการขาว ตามยุทธศาสตรดาน

ความม่ันคงของชาติและกิจการพิเศษ มีหนาท่ีถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี    

พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะผูสําเร็จราชการ ดําเนินการเก่ียวกับ

การขาวกรองบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติการณเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ ดําเนินการเก่ียวกับงาน

ดําเนินกรรมวิธีขาวกรองใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเปนศูนยกลางในการบูรณาการการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการเก่ียวกับงานดานการรักษาความ

ปลอดภัยของบุคคลสําคัญและสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของประเทศ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย

สัญชาติ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของประเทศตามอํานาจหนาท่ี และดําเนินการเก่ียวกับงาน

วิชาการ งานมาตรฐานการขาวกรองและงานฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในดานการขาวของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

๔. การวิเคราะหปญหา 

๔.๑ ปญหาดานกําลังพล  
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๔.๑.๑ กําลังพลไมมีการผลิตทดแทนคนเกาท่ีทํางานเปนและกําลังจะเกษียณอายุราชการ และ

คุณภาพของกําลังพลขาดการพัฒนาและเรียนรูอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องทําใหไมสามารถรองรับงานท่ีตองการ

คุณภาพท่ีสูงข้ึน 

๔.๑.๒ กําลังพลมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานท่ีเพ่ิมข้ึนและคุณภาพท่ีสูงข้ึน และการทํางานดาน

การขาวความม่ันคงตามแนวชายแดนประเทศเพ่ือนบาน/NGOs เนื่องจากพ้ืนท่ีเปาหมายความรับผิดชอบ

ตามแนวชายแดนมีระยะทางไกล ไมมีหนวยประจําอยูในพ้ืนท่ี และการขยายตัวพ้ืนท่ีรับผิดชอบจากการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ กลาวคือคิดเฉลี่ยจํานวนกําลังพลของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ 

กับพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ัวราชอาณาจักร ไดอัตราสวนกําลังพล ๔๐ คน/กองกํากับการ โดยสามารถสรุปเปน

ตารางแสดงสถานภาพกําลังพล ดังนี้ 

ระดับช้ัน อนุญาต คนครอง 
ชวยราชการ

นอกหนวย 
คงเหลือ คิดเปนรอยละ 

สัญญาบัตร ๑๐๖ ๙๙ ๑ ๙๘ ๙๒.๔๕ 

ประทวน ๒๒๖ ๑๐๒ ๓ ๙๙ ๔๓.๘๑ 

รวม ๓๓๒ ๒๐๑ ๔ ๑๙๗ ๕๙.๓๔ 

(ท่ีมา: กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒, ๒๕๕๗)    

๔.๒ ปญหาดานเครื่องมือเครื่องใช  

๔.๒.๑ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) มีความลาสมัย ไมทันตอ

ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และมีไมเพียงพอตอการเจาะขอมูล

บุคคลหรือกลุมบุคคล เนื่องจากความสลับซับซอนและความเชื่อมโยงของกลุมเคลื่อนไหวตาง ๆ มีเพ่ิมมากข้ึน 

และใชชองทางเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ตาง ๆ ในการติดตอสื่อสารและเผยแพรขอมูลเปน

หลักทําใหขอมูลแพรกระจายไปในวงกวางอยางรวดเร็ว ทําใหมีปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว และมีความ

ยากลําบากในการติดตามหรือแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ิมมากข้ึน  

๔.๒.๒ ดานสถานท่ี มีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน กลาวคือ กองกํากับการ ๕ กองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล ๒ เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฏีกาแบงสวนราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ยายจากซอยสุขุมวิท ๓๘ มาอยูอาคารวังรัตนาภา กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ มีการซอมแซม

โดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย จึงขออนุญาตผูบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ใชหอง

ประชุมศูนยเอกภพเปนท่ีตั้งทําการชั่วคราว และเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ผูบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ 

ขอใหกองกํากับการ ๕ ยายกลับอาคารวังรัตนาภา ซ่ึงมีการซอมแซมเสร็จแลว แตเจาหนาท่ีของสถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย(FBI) ไมอนุญาตใหเขาไปในอาคารดังกลาว 

๔ .๒ .๓ ดานเครื่องมือ ขาดเครื่องมือท่ีสนับสนุนการหาขาวสารในเชิงรุก เชน รถยนต และ

รถจักรยานยนตมีไมเพียงพอตอชุดปฏิบัติการขาวในเวลาติดตามกลุมเปาหมาย 

๔.๓ ปญหาดานงบประมาณ งบประมาณมีไมเพียงพอท่ีจะนําไปปฏิบัติงานดานการขาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และขาดงบประมาณสําหรับการสรางแหลงขาวเพราะไดเงินคาแหลงขาวนอย 

๔.๔ ปญหาดานโครงสราง ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานในสถานการณปจจุบัน และไมสามารถรองรับ

ภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวของปญหาเพ่ิมมากข้ึนจากการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จากความออนตัวของนโยบายรัฐดานการทองเท่ียว การสงเสริมการลงทุนและการประกอบธุรกิจ

ของชาวตางชาติ ในขณะท่ีกําลังพลมีจํานวนจํากัด และตองแบงกําลังพลท่ีมีความรูความสามารถดีบางสวนไป
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ประจําศูนยตาง ๆ ในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ/ระดับกองบัญชาการ ซ่ึงเปนการเพ่ิมปญหาดานกําลังพล

มากข้ึนตามไปดวย เชน ประชาชนจากประเทศอิหรานเขามาไทยประมาณปละ ๑๓๐,๐๐๐ คน (ท่ีมา: กองบังคับ

การตํารวจสันติบาล ๒, ๒๕๕๗) ตอกําลังพลรับผิดชอบทํางานดานการขาว ๔๐ คน/กองกํากับการ  

๔.๕ ปญหาดานนโยบาย 

๔.๕.๑ ดานนโยบายตางประเทศ กลาวคือ ขาดบทบาทการเปนผูนําในการประสานงานแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและจัดเก็บขอมูลขาวสารระหวางประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ตองอาศัยแหลงขาวจากคน

ตางประเทศท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย และขาดการดําเนินการดานการขาวในเชิงรุกกับประเทศท่ีดําเนิน

ยุทธศาสตรสําคัญดานความม่ันคงในภูมิภาคเดียวกันและประชาคมอาเซียน 

๔.๕.๒ ดานนโยบายของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล กลาวคือ ขาดความชัดเจนและตอเนื่องท้ังดาน

ภารกิจของหนวย สถานท่ีตั้งของหนวย ดานการบริหารจัดการการเงินและพัสดุฯ เวลาสั่งซ้ือเครื่องมือหรือ

อุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานดานการขาวท่ีตองการความทันสมัย ความรวดเร็วในการจัดซ้ือ แต

อุปกรณหรือพัสดุฯ ท่ีไดมาหมดความจําเปนและมีความลาสมัยหรือตกรุนแลว 

๕. แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา 

๕.๑ แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ/ประสบการณท่ีเปนแบบอยางในการบริหาร 

แนวความคิดเก่ียวกับความรูเบื้องตนเก่ียวกับการขาวและขาวกรอง 

ขอมูลขาวสาร คือสิ่งจําเปนท่ีสุด สําหรับผูบริหารทุกระดับชั้น ซ่ึงตองการขอมูลขาวสารท่ีพอเพียง ความ

ถูกตอง ทันตอเวลาและสามารถนํามาใชประโยชนได ไมวาจะเปนการใชในเชิงการบริหาร การแกไขปญหาหรือ

การเตรียมการรับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

       คูมือการขาวจะเปนการอธิบายความสําคัญของขาว ความรูพ้ืนฐานงานการขาว วงรอบขาวกรอง     

การรวบรวม การวิเคราะห การรายงาน การใชประโยชน การตอตานขาวกรอง เปนเอกสารท่ีมีชั้นความลับ  

๑. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการขาว 

ขาวคืออะไร และขาวสารกับขาวกรองตางกันอยางไร 

ขาว คือ เรื่องราวตาง ๆ ท่ีมีการถายทอดหรือสงผานตอๆ ไปจากคนสูคนอาจเปนท้ังบอกเลาสิ่งตาง ๆ  

ท่ีเกิดข้ึน หรือความนึกคิดตาง ๆ 

ขาวสาร  คือเรื่องราว/การบรรยายเหตุการณตางๆ ท่ีไดมาจากการตรวจการณ การสื่อสาร การรายงาน

ขาวลือ ความนึกคิด และจากแหลงขาวอ่ืนๆ อันเกิดประโยชนแกผูรับซ่ึงเรื่องราวบรรยายเหตุการณตาง ๆ 

ดังกลาวนั้นยังมิไดมีการนํามาดําเนินกรรมวิธี คือ การวิเคราะห การประเมินคา และการตีความ  

ดังนั้นขาวสาร ท่ีไดมาจึงอาจจะเปนจริง นาเชื่อถือไดหรือเชื่อถือไมได และอาจจะตรงหรือไมตรงกับ

ความตองการขาวกรองท่ีจะนํามาใชประโยชนในการวางแผน การกําหนดนโยบายและการดําเนินการก็ได 

ขาวกรอง คือ ผลอันเกิดจากการรวบรวม (collect) การประเมินคา (value) การวิเคราะห (analyze) 

การสนธิ (junction) และการตีความขาวสาร (interpret) ท้ังมวลท่ีไดมาซ่ึงเก่ียวของกับลักษณะอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางกับตางชาติหรือของพ้ืนท่ีปฏิบัติการ และมีความสําคัญโดยตรงหรือนาจะมีความสําคัญในการวาง

แผนการยุทธ ในการกําหนดยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของชาติ และในการกําหนดกลยุทธองคกร 

๒. ตํารวจสันติบาลตองการขาวกรองไปเพ่ืออะไร  

ความมุงหมายในการใชขาวกรอง (ซ่ึงไดแก ขอสรุปเก่ียวกับพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ขีดความสามารถจุด          

ลอแหลม และหนทางปฏิบัติของกลุมตรงขาม) เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจทางการบริหารลดผลกระทบตาง ๆ 

ท่ีจะมีผลตอการบรรลุภารกิจของเราใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ดังนั้นผูบังคับบัญชาใชขาวกรองทางการ
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วิเคราะหวางแผนในการกําหนดขอมูลท่ึจะใชเปนปจจัยในการวางแผนปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม เพ่ือบรรลุ

ภารกิจของหนวยและกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยใหแกหนวยงานได 

๓. แนวทางการรวบรวมขาวสารและขาวกรอง 

แนวทางการรวบรวมขาวสารและขาวกรอง จัดทําข้ึนเพ่ือเปนองคความรูใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน

ดานการขาวท่ีไดรับการบรรจุใหมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางรวดเร็ว 

สามารถนําไปใชงานไดในระดับหนึ่งกอนเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรดานการขาว ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการ

อบรม นอกจากนี้รวมไปถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการขาวอยูแลวสามารถนําไปใชทบทวนการปฏิบัติงานของ

ตนเองท่ีผานมาใหถูกตองสมบูรณ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการขาว ๗ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑. การรับมอบภารกิจ 

๒. การรวบรวมขาวสารและตรวจสอบกับฐานขอมูลเดิม 

๓. เครือขายการปฏิบัติและการขอรับการสนับสนุนขอมูล 

๔. การวิเคราะหขาว 

๕. ระบบรายงานขาว  

๖. การจัดทํารายงาน 

๗. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการขาว 

๓.๑ การรับมอบภารกิจ 

การรับมอบภารกิจจากผูบังคับบัญชาและนโยบายของผูบังคับบัญชา ถือเปนสิ่งสําคัญลําดับแรกท่ี

หนวยงานหรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานจะตองรับทราบ ท้ังนี้เพราะการปฏิบัติงานจะมีแนวทางท่ีถูกตองสมบูรณหรือ

บรรลุวัตถุประสงคไดนั้นภารกิจตองมีความชัดเจน โดยการกําหนดความเรงดวนทางการขาวกรองกระทําได     

๒ ประการคือ หัวขอขาวสารสําคัญ (หขส.) และความตองการขาวกรองอ่ืน ๆ (ตขอ.)  

(๓.๑.๑) หัวขอขาวสารสําคัญ (หขส.) คือ ความตองการขาวกรอง ซ่ึงมีความเรงดวนในอันดับสูง

ท่ีสุด เปนขาวกรองหรือขาวสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีมีความเก่ียวของกับลักษณะพ้ืนท่ีปฏิบัติการและสถานการณ

ของฝายตรงขามท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงผูบังคับบัญชาคิดวาตนมีความ

ตองการทราบกอนท่ีจะสามารถตกลงใจอยางมีเหตุผล การตกลงใจเหลานี้ยอมเปนไปในลักษณะท่ีเก่ียวของกับ

ภารกิจของหนวย และการเลือกหนทางปฏิบัติเพ่ือใหภารกิจนั้นบรรลุผลสําเร็จ 

(๓.๑.๒) ความตองการขาวกรองอ่ืน ๆ (ตขอ.) คือ หัวขอขาวสารอ่ืน ๆ ท่ีตองการทราบในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งท่ีมีความเก่ียวของกับลักษณะพ้ืนท่ีปฏิบัติการและสถานการณของฝายตรงขามซ่ึงอาจจะมีผล

กระทบกระเทือนตอความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ แตไมถึงกับขัดขวางความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ (ไมได

กําหนดความเรงดวนสูงสุด) ถือวาเปนความตองการขาวกรองอ่ืน ๆ โดยการกําหนดหัวขอขาวสาร (หขส.) ของ 

กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ (บก.ส.๒) จะดําเนินการตามแผนฯ พรอมออกคําสั่ง - คําขอขาวสาร และ

ติดตามขาวสารโดยใหความสําคัญเก่ียวกับหัวขอขาวสารและความตองการขาวกรองอ่ืน ๆ ของผูบังคับบัญชาเปน

กรณีเรงดวน มุงเนนกลุมเปาหมายท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ ไดแก 

(๑) การดําเนินการขาวกรองในประเทศ รวบรวมขาวสารความเคลื่อนไหวของกลุมท่ีมีแนวคิดลม

ลางสถาบันพระมหากษัตริย กลุมพลังทางเมือง เศรษฐกิจ สังคม กลุมนักวิชาการ กลุมผูใชแรงงาน กลุม

ผลประโยชนอ่ืน ๆ ปญหายาเสพติด การคาอาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมาย ตลอดจนกลุมผูกอเหตุรุนแรงใน

พ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

(๒) การดําเนินการขาวกรองกับพ้ืนท่ีเพ่ือนบานตามแนวชายแดน โดยรวบรวมขาวสารความ

เคลื่อนไหวหรือสถานการณบริเวณชายแดนไทยกับประเทศรอบบาน (พมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย) เก่ียวกับบุคคลหรือกลุมบุคคล ชนกลุมนอยตาง ๆ การคาอาวุธสงครามและสิ่งผิด

กฎหมาย ปญหายาเสพติด ปญหาแรงงานตางดาว ปญหาการกอการรายสากล และปญหาอาชญากรรมขามชาติ 

รวมท้ังการรวบรวมขาวสารตามปจจัยขาวกรองทางยุทธศาสตรของประเทศรอบบาน และเวียดนาม ตลอดจน

กลุมประเทศมหาอํานาจและประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศไทย 

๓.๒ การรวบรวมขาวสารและตรวจสอบกับฐานขอมูลเดิม 

(๓.๒.๑) การรวบรวมขาวสาร (Collection) เปนกรรมวิธีในการรวบรวมขาวสารและขาวกรองจาก

กองปฏิบัติการตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ ตลอดจนรวบรวมเอกสารจาก

แหลงขาวเปดตาง ๆ ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานการขาวกรองของกองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ มาดําเนิน

กรรมวิธีผลิต/จัดทําเปนเอกสารขาวกรองภายในประเทศตามหวงระยะเวลาและเหตุการณ โดยดําเนินการ

รวบรวมจาก ๑) ขาวประจําวัน ๒) ขาวกรองประจําสัปดาห ๓) ขาวกรองประจําเดือน ๔) งานรวบรวมขอมูล

ประชุม ๕) งานตามคําสั่ง-คําขอ   

          (๓.๒.๒) สําหรับการรวบรวมขาวสารและขาวกรองจากขาวเปดหรือท่ีเรียกวา งานขาวกรองจาก

แหลงขาวเปด (Open Source Intelligence - OSINT) เปนการรวบรวมขาวสารจากแหลงขาวเปด อาทิ 

หนังสือพิมพ เอกสารแถลงการณ จดหมายเปดผนึก แผนปลิว วารสาร นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน และสื่อ

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดรับอาจจะอยูในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง แผนท่ี และ 

ภาพถาย เปนขาวสารท่ีไมมีการจัดชั้นความลับ แตสามารถนํามาขยายผล หรือใชเปนฐานขาวรวมกับขาวท่ีหนวย

รวบรวมจากแหลงขาวปดหรือการรวบรวมขาวทางลับ ซ่ึงเปนรายงานท่ีไดจากกองปฏิบัติการตาง ๆ ใน        

กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒  และรายงานจากนอกหนวยท้ังฝายทหาร ตํารวจและ พลเรือน อาทิ การขาว

ทหาร, กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ สํานักงานขาวกรองแหงชาติ เปนตน  

ปจจุบันการรวบรวมขาวสารจากแหลงขาวเปด ถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก และควรดําเนินการ

เปนลําดับแรก ๆ ท้ังนี้ในการรวบรวมขาวสารและขาวกรองจากแหลงขาวเปดมีข้ันตอน การดําเนินการ ดังนี้  

(๑) ในข้ันตนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตองทราบภารกิจของการรวบรวมขาวสารของหนวยกองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล ๒ วามีกลุมเปาหมายอะไรบาง และไดรับมอบภารกิจใหรับผิดชอบเปาหมายใด อยางไรก็ตาม

ในทางปฏิบัติกลุมเปาหมายแตละกลุมจะมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้นเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองใหความสนใจใน

กลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของดวย  

นอกจากนี้เจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เพราะการรวบรวม

ขาวสารจากแหลงขาวเปดจะใชการสืบคนทางอินเตอรเน็ตเปนหลักรวมท้ังหากมีความสามารถในการเขาถึง

เว็บไซตท่ีถูกบล็อก ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีกระทบตอความม่ันคงหรือเปนฝายตอตานรัฐบาล ก็อาจทําใหทราบความ

เคลื่อนไหวของกลุมนั้น ๆ ได  

(๒) ในการดําเนินการรวบรวมขาวสารและขาวกรองจากแหลงขาวเปดอาจแบงไดเปน ๒ ลักษณะ 

กลาวคือ การรวบรวมขาวสารเพ่ือสนองตอบภารกิจ/งานของหนวย อาทิ สรุปขาวสําคัญจากสื่อมวลชนประจําวัน 

การจัดทําขอมูลเพ่ือใชประกอบการประชุมของผูบังคับบัญชา และงานรวบรวมขอมูลสถานการณภายในประเทศ 

และตางประเทศ ฯลฯ การรวบรวมในสวนนี้จะรวบรวมตามกลุมเปาหมาย ท่ีหนวยกําหนดไว ซ่ึงเจาหนาท่ีผู

ปฏิบัติสามารถเก็บรวบรวมขอมูลหรือเตรียมการไวลวงหนาไดขณะท่ีอีกสวนหนึ่งจะเปนการรวบรวมตามคําสั่ง/

คําขอหรือตามสั่งการของผูบังคับบัญชา ซ่ึงมักจะเปนเรื่องเรงดวนหรือเปนเรื่องเฉพาะกิจ การรวบรวมในลักษณะ

นี้จะใชเครื่องมือคนหา (search engine) เปนหลัก  

(๓) การรวบรวมเปาหมายในทุก ๆ กลุมเปาหมาย จะยึดหลัก ๕ W ๑ H คือ ใคร (WHO) ทําอะไร 

(WHAT) ท่ีไหน (WHERE) เม่ือใด (WHEN) ทําไม (WHY) และ อยางไร (HOW)  
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(๔) ในการรวบรวมขาวสําคัญจากสื่อมวลชนประจําวัน ซ่ึงเนนการรวบรวมขาวสารทางดานการทหาร 

ความม่ันคง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยานั้น จะสรุปขาวจากหนังสือพิมพตาง ๆ (ในทางปฏิบัติเรียก

กันวาการสกัดขาว) โดยพิจารณาเลือกขาวจากหนังสือพิมพหลาย ๆ ฉบับ นํามาสรุปตามหลัก ๕ W ๑ H กอน

จัดทําเปนเอกสารแยกเรื่อง แตในปจจุบันหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับจะมีการนําเสนอขาวสารแบบออนไลน ซ่ึง

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติท่ีมีความชํานาญสามารถใชวิธี copy & paste ขาวสําคัญท่ีจะนําเสนอ พรอมๆ ไปกับการสกัด

ขาวใหสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ถูกตอง (เนื่องจากหนังสือพิมพบางฉบับ จะเสนอขาวในลักษณะบรรยายรายละเอียด

ทําใหขาวมีขนาดยาวมาก ใหเลือกเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญ พรอมแกไขชื่อบุคคลหรือชื่อหนวยงานใหถูกตอง) ขาว

ท่ีตองใหความสนใจเปนอันดับแรกๆ คือ การเสนอขาวท่ีเก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ขาวท่ีมีผลกระทบ

ตอสถาบันหรือองคกร ขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ ฯลฯ การจัดทําสรุปขาวสําคัญจากสื่อมวลชน

ประจําวันจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น และนําเสนอผูบังคับบัญชาโดยเร็ว ซ่ึงการจัดทําโดยใชขอมูลจาก

อินเตอรเน็ต ทําใหหนวยสามารถดําเนินการไดรวดเร็วข้ึน อยางไรก็ตาม ในข้ันตอนการดําเนินการเจาหนาท่ีผู

ปฏิบัติจะตองติดตามขาวสารทางอินเตอรเน็ตอยางตอเนื่อง รวมท้ังอาจตองติดตามสถานการณแมในเวลานอก

ราชการเพ่ือใหสามารถจัดทําสรุปขาวสําคัญจากสื่อมวลชนนําเสนอผูบังคับบัญชาไดทันเวลาในแตละวัน

ขณะเดียวกันก็ตองตรวจสอบขาวสารจากหนังสือพิมพฉบับท่ีตีพิมพควบคูไปดวย เพราะขาวสารบางขาวอาจ

ไมไดนําเสนอทางออนไลน 

อยางไรก็ตาม การรวบรวมขาวสารและขาวกรองจากแหลงขาวเปดมีท้ังขอดีและขอเสีย ดังนี้ (๑) ขอดี 

- ใชเวลาคอนขางนอยเม่ือเทียบกับการรวบรวมขาวสารจากแหลงขาว อ่ืน ๆ  

- สะดวกตอการรวบรวม  

- เจาหนาท่ีรวบรวมไมตองเสี่ยงภัยหรือเปดเผยตัวเหมือนการรวบรวมขาวสารดวยวิธีการอ่ืน  

- ไมจํากัดเรื่องราว และคอนขางทันตอเหตุการณ  

(๒) ขอเสีย  

- ปริมาณขอมูลขาวสารมีจํานวนมากและหลากหลาย  

- เจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองใชวิจารณญาณในการนําขอมูลขาวสารมาใชประโยชน โดยเฉพาะในสวนท่ีเปน

ความคิดเห็นและขอวิเคราะห เพราะอาจเกิดความโนมเอียง (Bias) ได  

- ตองมีอุปกรณท่ีทันสมัยเพราะขอมูลจากแหลงขาวเปดสวนใหญจะคนควาไดจากอินเตอรเน็ตซ่ึงเปน

แหลงใหบริการขอมูลขาวสารท่ีกวางขวางท่ีสุดในยุคปจจุบัน  

๓) หลักการท่ัวไปในการคนหาขาวสารจากอินเตอรเน็ต  

ข้ันแรก กําหนดตัวคนหา (search engine) ท่ีจะใช เชน เว็บไซต google.com หรือ yahoo.com 

(ปจจุบันตัว search engine มีหลายตัว สามารถเลือกใชไดตามความถนัด)  

ข้ันท่ีสอง ใชคําสําคัญเปนตัวหลักในการคนหาใน search engine เชน ชื่อประเทศ ชื่อบุคคล คํานามท่ี

เก่ียวของ หรือ คํายอ ซ่ึงสามารถใชคําคนหาไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอยางเชน นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ 

นปช. ประเทศศรีลังกา กลุมพยัคฆทมิฬอีแลม การกอการราย หรือ Sri lanka LTTE Terrorism  

ข้ันท่ีสาม ใชหวงระยะเวลาหรือคําใกลเคียงเปนตัวชวยใหการคนหาเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยใชการ

คนหาแบบข้ันสูง ( Advanced search )  

ข้ันท่ีส่ี เก็บรวบรวมเว็บไซตท่ีมักใชประจําหรือมีขอมูลสมบูรณและทันสมัยอยูเสมอไวเปนเว็บโปรด 

(Favourites) เชน เว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศไทย เว็บไซตสถานทูตประเทศตางๆ เว็บไซตสื่อมวลชน

ในประเทศและตางประเทศท่ีสําคัญ เว็บไซตกองทัพประเทศตางๆ เว็บไซตองคกรเอกชน หรือหนวยงาน
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วิเคราะหขาวในประเทศและตางประเทศแลวจัดลําดับเว็บไซตเหลานี้ใหเปนหมวดหมู (Organize Favourites) 

เพ่ือใหงายตอการคนหาอยางรวดเร็ว 

- บรรดาเอกสาร และสิ่งพิมพ ของกลุมบุคคล/องคกรเปาหมาย ท้ังท่ีเผยแพรในอินเตอรเน็ตหรือท่ีเปน

สื่อสิ่งพิมพ อาทิ จดหมายขาว หนังสือเรียกรอง แถลงการณ หรือ ใบปลิวหาเสียงของนักการเมือง /พรรค

การเมือง สามารถเปนแหลงรวบรวมขาวสารได ดังตัวอยางขางลาง สิ่งท่ีรวบรวมไดคือ ชื่อองคกร ท่ีตั้งองคกร ชื่อ

บุคคล และหมายเลขโทรศัพท อยางไรก็ตาม กลุมบุคคล/องคกรเปาหมายบางสวนจะมีแฟมเก็บรวบรวมไวแลว 

แตก็ตองมีการตรวจสอบความถูกตองและเพ่ิมเติมใหเปนปจจุบัน  

- ตัวอยางการรวบรวมขาวสารจากแถลงการณของคณะทํางานยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ ซ่ึงนอกจาก

ขาวสารท่ีไดตามหลัก ๕ W ๑ H แลว ยังไดรายชื่อบุคคล หมายเลขโทรศัพทและท่ีตั้งของคณะทํางานฯ ดวย 

๕.๒ ระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวของกับการบริหารงานเพ่ือการตัดสินใจแกไขปญหา 

เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับดานงานการขาวและสถานท่ีของกองบังคับการตํารวจ   

สันติบาล ๒ เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงใหทุกหนวยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ วาดวยการรักษาความปลอดภัย

เก่ียวกับสถานท่ี โดยเนนและดําเนินการในเรื่อง ดังนี้ 

๑. กําหนดใหมีพ้ืนท่ีรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพ้ืนท่ี กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ แบง

พ้ืนท่ีหวงหามออกเปน ๒ ประเภท  

     ๑.๑ พ้ืนท่ีหวงหามเฉพาะ 

        ๑.๒ พ้ืนท่ีหวงหามเด็ดขาด 

กําหนดใหผูผานเขา-ออก ตองมีบัตรแสดงตน ท้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และผูพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีกอง

บังคับการตํารวจสันติบาล ๒ รวมถึงยานพาหนะท่ีเขา-ออกภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองบังคับการ

ตํารวจสันติบาล ๒ และกําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเทานั้นท่ีสามารถผานเขา-ออก ตัวอาคารสถานท่ีทําการ 

โดยผานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

  ๒. การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีตั้งหนวยสันติบาลในพ้ืนท่ี 

      ๒.๑ กําหนดเขตหวงหามเฉพาะ ไดแก หองปฏิบัติงาน หองเก็บเอกสาร  

 ๒.๒ กรณีมีบุคคลภายนอกจะติดตอประสานงาน ใหจํากัดพ้ืนท่ีการติดตอและเวลาท่ีเหมาะสม

ในการใชสถานท่ีท่ีเปนจุดท่ีตั้งของหนวย 

      ๒.๓ หามบุคคลภายนอกใชอุปกรณหรือเครื่องใชสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท   

                        การรักษาความปลอดภัยเอกสาร 

             ๑. กําหนดชั้นความลับ และมอบหมายใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขอมูลชั้นความลับ 

๒. กรณีการแจกจายเอกสารท่ีเปนความลับใหคํานึงถึงระเบียบ ความจําเปน และความ

เหมาะสม  

๕.๓ สรุปแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ และส่ิงท่ีตองพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจ ไดแก 

นโยบายดานการขาวกรองของผูบังคับบัญชา 

ตามนโยบายการบริหารราชการของ พลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ      

ไดมอบหมายนโยบายดานความม่ันคงดังนี้ 

(๑) บูรณาการดานการขาวกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

(๒) รักษาความสงบเรียบรอยในการชุมนุมเรียกรองภายใตกรอบของกฎหมายตามหลักสากล 
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(๓) พัฒนาระบบเครือขายและความรวมมือการขาวดานความม่ันคง การควบคุมการสัญจรชายแดน

ภายใตการปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติเพ่ือไมใหเขามาเปนแหลงพักพิง ซองสุม หลบซอนและกอ

เหตุ  

(๔) พัฒนาระบบการควบคุมแรงงานตางดาวและการลักลอบหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 

(๕) เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

ดานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

(๖) จัดระบบแลกเปลี่ยนขาวสารและความรวมมือกับเจาหนาท่ีผูรักษากฎหมายในตางประเทศเพ่ือตัด

วงจรและหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมขามชาติทุกรูปแบบ 

(๗) ปรับโครงสรางการจัดหนวยตํารวจท่ีเก่ียวของใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสอดรับกับการเขาสู

ประชาคมมาเซียน 

(๘) เตรียมความพรอมดานบุคลากร สถานท่ี ยานพาหนะ ข้ันตอนการปฏิบัติงานและเอกสาร

ประชาสัมพันธ โดยใชภาษาอังกฤษและภาษาถ่ินเพ่ือการอํานวยความสะดวกและการบริการประชาชนและ

นักทองเท่ียว 

(๙) ผูนําของตํารวจทุกระดับตองมีความรู ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาทองถ่ิน และใหมีการทดสอบ

ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

(๑๐) พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

(๑๑) สงเสริมความรวมมือและพัฒนาความสัมพันธกับตํารวจในอาเซียนและนานาประเทศ 

(๑๒) เสริมสรางการมีสวนรวมของหนวยงาน ประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน 

(๑๓) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับงานตํารวจใหเปนไปตามระบบ

มาตรฐานสากลและเปนไปตามกฎบัตรอาเซียน 

 
ภาพท่ี ๒ แสดงความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 

นโยบายขาวกรองแหงชาติของสํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.)  

(๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรองการขาวกรองทางสื่อสาร และการ

รักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน 

(๒) ติดตามสถานการณภายในประเทศและตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงแหงชาติ และ

รายงานตอนายกรัฐมนตรีและสภาความม่ันคงแหงชาติ  
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(๓) กระจายขาวกรองท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงแหงชาติใหหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ี

เก่ียวของใชประโยชนตามความเหมาะสม  

(๔) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับกิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการรักษาความ

ปลอดภัยฝายพลเรือนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

(๕) เปนศูนยกลางประสานกิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝาย

พลเรือนกับหนวยขาวกรองอ่ืนภายในประเทศ  

(๖) เปนหนวยงานหลักในการประสานกิจการการขาวกรองและการตอตานขาวกรองกับหนวยขาวกรอง

ของตางประเทศในเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแหงชาติ  

(๗) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตลอดจนใหคําแนะนําและคําปรึกษาดานการขาวกรอง การ

ตอตานขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน ตอนายกรัฐมนตรีและสภาความม่ันคงแหงชาติ  

(๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภาความม่ันคงแหงชาติมอบหมาย  

 

นโยบายการทํางานดานการขาวตามแผนกรกฏ ๕๒ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

(๑) จัดตั้งศูนยขาวเฉพาะกิจ และกําหนดใหมีการดําเนินการผลิตขาวกรองเพ่ือการแกไขปญหาการกอ

ความไมสงบอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) ดําเนินการ และกํากับดูแลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดีใน

ลักษณะท่ี ๒ การสืบสวน และบทท่ี ๑ หลักท่ัวไป 

(๓) หาขาวความเคลื่อนไหว รวมท้ังประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบความเคลื่อนไหวของ

กลุมตาง ๆ ในทุกข้ันตอนแลวรายงานใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.) (ผานศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (ศปก.ตร.)) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการวางแผนและปฏิบัติการ

ทราบลวงหนา เพ่ือใหสามารถปองกันหรือวางแผนแกไขปญหาไดทันตอสถานการณ 

(๔) กําหนดมาตรการตอตานขาวกรอง และกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานขาวกรองของ  

ทุกหนวย 

(๕) รายงานผลการปฏิบัติดานการขาว สถานการณและแนวทางการปฏิบัติตอสถานการณเสนอ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.) (ผานศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปก.ตร.)) และรายงานโดยตรง

ถึงผูบัญชาการเหตุการณทราบอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นเพ่ือใหการทํางานสอดคลองการทํางานตามนโยบายของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และ

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ซ่ึงเปนหนวยงานดานความม่ันคงและรับผิดขอบงานดานการขาวกรอง กองบังคับ

การตํารวจสันติบาล ๒ ไดกําหนดนโยบายดานการขาว ดังนี้ 

  (๑) ใหความสําคัญสูงสุดในการถวายความปลอดภัยองคพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนาง

เจาฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคถือเปนความสําคัญท่ีทุกหนวยตองปฏิบัติอยาง

เครงครัด       

(๒) บูรณาการดานการขาวกรองและใหความสําคัญตอการเพ่ิมขีดความสามารถกําลังพลและ

ยุทโธปกรณในดานการขาวใหสามารถตอบสนองตอผูใชขาวไดอยางถูกตองและทันเวลา 

(๓)  ใหความสําคัญตอการรักษาความปลอดภัย บุคคล เอกสาร และสถานท่ีอยางเขมงวด 

  (๔) ใหความสําคัญตอแนวความคิดทางยุทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความม่ันคงโดยเฉพาะ

อยางยิ่งกับประเทศรอบบาน และกลุมประเทศอาเซียน โดยใชการแลกเปลี่ยนการเยือนศึกษาดูงานในระดับ

ผูบังคับบัญชา และการขยายการฝกรวมผสมระหวางกันใหครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนตามความพรอม
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ของแตละประเทศและขยายไปสูประเทศนอกภูมิภาคอ่ืน ๆ อันจะเปนกลไกหลักสําคัญในการรักษาดุลยภาพ

ระหวางประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค แสวงประโยชนดวยการผสมผสานขอดีของประเทศตะวันตกและ

ตะวันออกเขาดวยกันรวมท้ังการสนับสนุนการจัดตั้งกรรมาธิการการตํารวจอาเซียน เพ่ือเปนกลไกในการ

เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก    อันจะสงผลใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 

เปนท่ียอมรับของนานาประเทศท่ีสามารถเดินเคียงคูกับประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียนไปสูความม่ันคงและความ

รวมมือในดานตาง ๆ ได   

๕.๔ ผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากตัดสินใจผิดพลาด หรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด  

             หากผูบริหารตัดสินใจดานการขาวกรองผิดพลาด อาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศใน

ดานยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจสันติบาล ๒ เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานดานการขาวกรอง ดังนี้  

  ๑. ขาดการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีเขามามีสวนรวมใน

การแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการมีความเขมแข็ง 

  ๒. ขาดการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน

การปฏิบัติการดานการขาวกรองท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

  ๓. ขาดการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีเขามามีสวนรวมใน

การแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการมีความพึงพอใจ 

  ๔. ขาดการสงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติและ/ หรือใหรางวัลตอบแทนคุณความดีแกประชาชน

เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจ 

  ๕. ไมมีการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลการเขามา

มีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนใหมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรม และมีความเหมาะสมกับสภาพปญหา  

  ๖. ไมมีการปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ  คําสั่ง และขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของเอ้ือตอ

การเขามามีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน  

  ๗. ขาดการบูรณาการกลไกท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกองคการ ใหมีการเชื่อมโยงการ

ดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนใหมีเอกภาพดานการปฏิบัติงานดานการ

สืบสวนหาขาว หรือลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน     

๘. หนวยงานและบุคลากรไมมีการนําแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ 

และภาคเอกชนมาใชในการสืบสวนหาขาวเพ่ือแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการประชาชน 

  ๙. หนวยงานไมสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการตํารวจและเปาหมายการ

ทํางานของหนวยงานทุกระดับใหยึดถือการมีสวนรวมของประชาชนในการทํางานตามแนวคิด Community 

Policing 

 

แนวทางการบริหาร/เทคนิคการบริหารเม่ือเกิดการผิดพลาด 

 แนวทางการบริหาร 

ในฐานะท่ีเปนผูบริหารของหนวยงาน เห็นควรดําเนินการตามนโยบาย พลตํารวจเอกอดุลย แสงสิงแกว 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตามประเด็นมอบนโยบายปฏิรูประบบขาวฯ ตร. ตามแผนกรกฏ ๕๒ กลาวคือ 

๖.๑ ดานโครงสราง ตองรวมกันพิจารณาโครงสรางใหระบบงานสามารถเดินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยตองกําหนดผูรับผิดชอบหรือกลุมรับผิดชอบในการรับขาวสารจากหนวยตาง ๆ เพ่ือมาดําเนิน
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กรรมวิธีขาวกรองแตละข้ันตอนใหชัดเจน และคิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติใหไดมาตรฐาน โดยมีเกณฑ

การพิจารณาอยางชัดเจนเพ่ือกองบัญชาการตํารวจสันติบาลจะไดนําผลการประเมินเสนอสํานักงานตํารวจ

แหงชาติเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

๖.๒ ดานเทคนิค โดยเฉพาะในสวนของงานเทคโนโลยีฯ จะตองคิดและกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติเชื่อมตอระหวางกองบัญชาการตาง ๆ ระหวางหนวยงานขาวกรองดานความม่ันคงดวยกัน และการ

เชื่อมตอกับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 

  ๖.๓ ดานการปฏิบัติการลับ หรือการสรางแหลงขาวลับ โดยเนนใหมีการนําเทคนิคดานนิติ

วิทยาศาสตร หรือเครื่องมือพิเศษตาง ๆ มาชวยในการสืบสวนหาขาว โดยกองบัญชาการตํารวจสันติบาลตอง

ระดมความคิดใหเกิดการปฏิบัติจนนําไปสูความสําเร็จใหได โดยในชั้นตนใหใชการประสานกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของในสํานักงานตํารวจแหงชาติ และการสรางแหลงขาวในกลุมองคกรตาง ๆ ท่ีมีการเคลื่อนไหว 

 ๖.๔ ดานการฝกอบรม หนวยงานกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ตองมีคณะทํางานพิจารณาถึง

ความเหมาะสมและหวงเวลาในการจัดฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพงานดานการขาวใหกับตํารวจทุก

กองบัญชาการ รวมถึงหนวยงานตํารวจในกลุมประเทศเพ่ือนบานเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการกอการ

รายและอาชญากรรมขามชาติดวยกัน ซ่ึงในอดีตกองบัญชาการตํารวจสันติบาลไดเปนผูดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพมาแลว โดยอาจจะใชวิธีจัดทําโครงการระยะเวลา ๒ ป หรือ ๔ ป เสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไวลวงหนาเพ่ือใหการฝกอบรมเปนไปตามวงรอบในการเพ่ิมประสิทธิภาพงาน

ดานการขาว 

 

เทคนิค/วิธีการบริหารงานลดความผิดพลาด 

๑. การวางแผนท่ีดี มีการจัดทําแผนงานของการสืบสวนหาขาวลวงหนา หรือ มีการนําเครื่องมือพิเศษ

มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการดานคุณภาพของการสืบสวนหาขาวในพ้ืนท่ีกอนลงมือปฏิบัติการจริง

เพ่ือใหบรรลุผลการทําแผนงานโครงการควรจะมีการทําใหตรงกับมาตรฐานการวางแผนท่ีดีและมีคุณภาพ

มาตรฐานตลอดวงจรของโครงการ  

๒. การส่ือสารท่ีเหมาะสม ถึงแมวาจะมีการวางแผนการปฏิบัติงานสืบสวนหาขาวท่ีดี แตมีการบริหาร

จัดการตารางแผนการสื่อสารไมดีหรือขาดความรวมมือกับสมาชิกในทีม และผูมีสวนไดสวนเสียไมไดรับการ

ตอบสนอง หรือแกไขปญหาตามความตองการตามท่ีสมควร ดังนั้นผูบังคับบัญชาจําเปนตองมีทักษะดานการ

สื่อสารท่ีดีเยี่ยมและรูปแบบท่ีครบวงจรท่ีสนับสนุนการสนทนาแบบท่ีเปนทางการและเปนความคาดหวังในเรื่อง

นวัตกรรมความคืบหนาและผลสําเร็จของงานตามท่ีเราไดสั่งการหรือใหหัวขอขาวสารไป โดยผูบังคับบัญชาและ

ทีมงานจําเปนท่ีจะตองมีการติดตอสื่อสารดวยเครื่องมือและแผนการติดตอสื่อสารระหวางทีมงานอยางชัดเจน 

และมีความเหมาะสมตามชวงเวลา 

๓. การจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบังคับบัญชาหรือทีมงานจําเปนท่ีจะตองมีการประชุมรวมกับกลุม  

มีสวนไดสวนเสีย เพ่ือหาขอสรุปรวมกันเก่ียวกับวัตถุประสงคของงาน เปาหมายท่ีจะตองทําใหสําเร็จกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสีย ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีจะดูแลภายในการดําเนินงานสืบสวนหาขาวของเรื่องนี้ สุดทายผลลัพธท่ีคาดหวังท่ี

จะไดรับจากการดําเนินงานในครั้งนี้ ถาผูบังคับบัญชาไมใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหรือไมใหกลุม 

ผูมีสวนไดสวนเสียมารวมในการกําหนดวัตถุประสงคหรือผลลัพธสุดทายของการทํางาน ทางกลุมผูมีสวนไดสวน

เสียอาจจะไมใหความรวมมือในการดําเนินงานของงานตามท่ีไดรับมอบหมายและอาจจะสรางความกังวลอยาง

มากใหกับผูปฎิบัติงานในการดําเนินการออกสืบสวนหาขาวความเคลื่อนไหว ดังนั้นการท่ีคุณจะทําการสืบสวน 
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หาขาวอะไรใหใคร หรือกลุมใดหรือพ้ืนท่ีใดๆ ก็ตามจําเปนท่ีจะตองสอบถามผูท่ีจะใชขาวนั้นหรือผูท่ีไดรับ

ประโยชนหรือผลกระทบจากการสืบสวนหาขาวนั้นๆ เพ่ือใหเขาใจไดอยางถองแทกอนลงมือดําเนินการวางแผน

งานทุกครั้ง 

๔. การมีระบบวัดประสิทธิภาพท่ีดี การทํางานโครงการทุกประเภท ทุกชนิดจําเปนจะตองมีการสราง

เครื่องมือสําหรับใชวัดประสิทธิภาพท่ีดีในการทํางานของโครงการ เพราะการท่ีคุณทํางานไปสักระยะจําเปนท่ี

จะตองมีการวางแผนการตรวจสอบดวย "เครื่องมือวัดประสิทธิภาพท่ีดี" เพ่ือใชในการตรวจสอบขอผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนในระหวางการทํางานของโครงการ คุณอาจจะสงสัยวาแลวจะไปหาเครื่องมือวัดประสิทธิภาพท่ีดีของ

โครงการไดจากท่ีไหน และเครื่องมือเหลานั้นทํางานอยางไร โดยเราตองศึกษาความเสี่ยงของโครงการ (Project 

Risk Managemen) ดังนั้นเครื่องมือท่ีนิยมใชในการบริหารจัดการโครงการ เชน แผนภูมิ Gantt, Network 

Logic, PERT Chart, และโครงสรางการแบงงาน (Work Breakdown Structure)  ซ่ึงเครื่องมือเหลานี้เปน

เครื่องมือท่ัวไปท่ีใชเม่ือมีการวางแผนโครงการ ซ่ึงเครื่องมือการบริหารโครงการเหลานี้จะมีความหมายและ

วิธีการใชงานท่ีแตกตางกัน 

๕. สํารวจความคิดเห็นตอโครงการอยางตอเนื่อง ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาท่ีทําหนาท่ีชุดออก

ปฏิบัติการสืบสวนหาขาวท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญมักจะมีความขยันขันแข็งและอยางสมํ่าเสมอรวมท้ังมี

ความจําเปนท่ีจะตองทบทวนความกาวหนาของการทํางานตามตารางชวงเวลาของงบประมาณและการวัด

คุณภาพของการปฏิบัติงาน การสํารวจความคิดเห็นแบบปกตินี้จะชวยใหตรวจสอบพบปญหาท่ีจะระบุไดในชวง

ตนเพ่ือนํามาใชในการแกไขปญหารวมท้ังสามารถนํามาใชการทํางานในการติดตาม การสํารวจความคิดเห็นจาก

กลุมผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ยังชวยใหสมาชิกในทีมไดเรียนรูและพัฒนาทักษะของพวกเขา 

โดยเครื่องมือการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูมีผลกระทบตอการทํางานจะเปนตัว

สะทอนผลสําเร็จและความกาวหนาของการทํางานท่ีดีมากเครื่องมือหนึ่ง  

๖. ตรวจสอบขอกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ ผูบังคับบัญชาจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษา          

กฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ ใหชัดเจน เพ่ือจะไดดําเนินงานของการปฏิบัติหนาท่ี

ใหตรงกับวัตถุประสงค และหลีกเลี่ยงปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดดวยการไมทราบกฎหมาย หรือ 

กฎระเบียบตาง ๆ ของทองถ่ินและถูกเจาหนาท่ีบางกลุมมาทําใหการออกปฏิบัติงานเกิดปญหาได เปนตน     

โดยตองหม่ันติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอทราบกฎระเบียบใหม  

การบริหารจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึน 

๑. การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนเพ่ือทํางานนั้นใหสําเร็จ โดยเปดโอกาสใหทุกคนในกลุมมี

สวนรับรูในปญหาท่ีเกิดข้ึน และชวยกันกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกัน ดังนั้นทุกคนจะมีความพอใจใน

สิ่งท่ีจะทํา ตระหนักถึงความจําเปนหรือคุณคาของสิ่งท่ีจะทํา 

๒. การทําตามแผน (Doing) คือ การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว โดยมีความเพียรพยายามท่ีจะทําสิ่ง

นั้นใหสําเร็จ 

๓. การตรวจสอบผลงาน (Checking) คือ การตรวจสอบผลงานวามีคุณภาพเปนไปตามแผนงานหรือไม 

โดยเอาใจใสไมทอดท้ิงกลางคัน 

๔. การปรับปรุงงาน (Acting) คือ การปรับปรุงคุณภาพของผลงานใหเปนไปตามแผนเม่ือพบวามี

ขอบกพรองตองแกไขใหดีข้ึน โดยการใครครวญ หม่ันตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนางานใหดีข้ึน 
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ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติ 

วาดวยการรักษาความปลอดภัย 

พ.ศ.๒๕๕๔ 

.................................... 

เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และในฐานะองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน โดยอาศัยอํานาจ

ตามขอ ๑๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวาง

ระเบียบไวดังนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๔”  

ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบสํานักขาวกรองแหงชาติวาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๐  

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอ่ืนๆ ของสํานักขาวกรองแหงชาติท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้    

ใหใชระเบียบนี้แทน  

ขอ ๔ ในระเบียบนี ้ 

ผูอํานวยการ หมายถึง ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

ผูอํานวยการสํานัก กอง หมายถึง ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการกลุมข้ึนตรง หรือ

ผูอํานวยการหนวยงานเทียบเทา  

เจาหนาท่ี หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจางสํานักขาวกรองแหงชาติ หรือผูปฏิบัติงานของสํานักขาว

กรองแหงชาติ ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนท่ีปรึกษา กรรมการหรือฐานะอ่ืนใด  

เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย หมายถึง เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยสํานัก

ขาวกรองแหงชาติ  

สํานัก กอง หมายถึง สํานัก กอง กลุมข้ึนตรง หรือหนวยงานเทียบเทา  

กลุมข้ึนตรง หมายถึง กลุมข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกเจาหนาท่ี รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีเขามาในพ้ืนท่ีของสํานักขาวกรองแหงชาติ  

ขอ ๖ ระเบียบนี้ใหใชควบคูกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบวาดวย

การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎหมายระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๗ ระเบียบนี้กําหนดข้ึนเพ่ือเปนหลักและแนวปฏิบัติในการพิทักษรักษาสิ่งท่ีเปนความลับและ

ทรัพยสินของทางราชการ ตลอดจนเจาหนาท่ีของสํานักขาวกรองแหงชาติ ใหรอดพนจากการโจรกรรม การจาร

กรรม การกอวินาศกรรม การกอการราย การบอนทําลาย หรือเหตุอ่ืนใด อันอาจทําใหเสียสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักขาวกรองแหงชาติ  

ขอ ๘ ใหสํานัก ๑๐ ทําหนาท่ีดานการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรองแหงชาติ ควบคุม และ

ดําเนินงานเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย วางแผน ใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือแกเจาหนาท่ีควบคุม

การรักษาความปลอดภัยของสํานัก กองการรักษาความปลอดภัยสํานัก กอง ใหอยูในความรับผิดชอบของ 

ผูอํานวยการสํานัก กอง  

ขอ ๙ ใหผูอํานวยการสํานัก ๑๐ เปนเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานักขาวกรอง

แหงชาติ และมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้  
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ใหผูอํานวยการสํานัก กอง แตงตั้งเจาหนาท่ีในสังกัดเปนเจาหนาท่ีควบคุม การรักษาความปลอดภัยของ

แตละสํานัก กอง และอาจแตงตั้งผูชวยเพ่ิมข้ึนไดตามความเหมาะสม แลวแจงชื่อผูไดรับการแตงตั้งใหเจาหนาท่ี

ควบคุมการรักษาความปลอดภัยทราบ  

ขอ ๑๐ ใหผูอํานวยการสํานักอํานวยการเปนนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของสํานักขาวกรองแหงชาติ 

และมีผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับไดตามความเหมาะสม  

ใหผูอํานวยการสํานัก กอง แตงตั้งหัวหนาฝายบริหารท่ัวไปหรือเจาหนาท่ีในสังกัดเปนนายทะเบียน

ขอมูลขาวสารลับของสํานัก กอง และอาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนขอมูล ขาวสารลับเพ่ิมข้ึนอีกตามความ

เหมาะสม เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมขอมูลขาวสารลับ ทะเบียนขอมูล ขาวสารลับ และการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยให

แจงชื่อผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหเจาหนาท่ีควบคุมการ รักษาความปลอดภัยทราบ  

ขอ ๑๑ การรักษาความปลอดภัยใหถือเปนหนาท่ีอยางเครงครัดของเจาหนาท่ี โดยใหอยูในความ

รับผิดชอบของเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสํานัก กอง และ เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความ

ปลอดภัย  

ขอ ๑๒ หากเกิดกรณีบกพรอง เสียหาย หรืออาจกระทบกระเทือนถึงการรักษา ความปลอดภัย ผูทราบ

เหตุการณตองรายงานผูบังคับบัญชา และเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความ ปลอดภัยทราบโดยเร็ว  

ขอ ๑๓ ใหเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัยเสนอแนะการแกไขปรับปรุง ระเบียบนี้ตอ

ผูอํานวยการ ทุก ๕ ป หรือตามความเหมาะสม  

ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวดท่ี ๓ 

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการประชุมลับ 

ขอ ๓๒ ใหผูอํานวยการสํานัก กองท่ีจะมีการประชุมลับเปนผูรับผิดชอบและรักษาความปลอดภัยในการ

ประชุมลับ ตามแนวทางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ระเบียบวาดวย

การรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ใหผูอํานวยการสํานัก กองหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการแตงตั้งเจาหนาท่ีควบคุมการรักษา

ความปลอดภัยในการประชุมลับ แตงตั้งนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับในการประชุมลับ และประสานการปฏิบัติ

กับเจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย 

หมวดท่ี ๔ 

การปฏิบัติเม่ือเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 

ขอ ๓๓ ใหเจาหนาท่ีผูพบเห็นหรือทราบ หรือสงสัยวาจะมีการละเมิดมาตรการ การรักษาความปลอดภัย 

รีบดําเนินการเบื้องตนเพ่ือลดความเสียหายใหเหลือนอยท่ีสุดและรายงาน ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หรือ

เจาหนาท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือแจงเจาของเรื่องเดิมทราบโดยเร็ว

ท่ีสุด เพ่ือรายงานใหผูอํานวยการทราบ และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  

หมวดท่ี ๕ 

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ 
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ขอ ๓๔ ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับแบงเปน ๓ ชั้น คือ  

๑. ลับท่ีสุด ภาษาอังกฤษ ใชคําวา TOP SECRET  

๒. ลับมาก ภาษาอังกฤษ ใชคําวา SECRET  

๓. ลับ ภาษาอังกฤษ ใชคําวา CONFIDENTIAL  

ขอ ๓๕ ใหผูอํานวยการสํานัก กองเปนผูกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับไดท้ัง ๓ ชั้น  

ขอ ๓๖ การกําหนดชั้นความลับของสํานัก กอง ผูอํานวยการสํานัก กองอาจมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีซ่ึง

มีตําแหนงหัวหนาฝายหรือเทียบเทาข้ึนไปเปนผูกําหนดชั้นความลับ “ลับมาก” และ “ลับ” ได  

ขอ ๓๗ การปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลขาวสารลับของสํานัก กอง ใหปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติตอ

ขอมูลขาวสารลับของทางราชการตามผนวกทายระเบียบนี้ โดยเครงครัด  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  

สุวพันธุ ตันยุวรรธนะ 

            ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 

 

 

 

 

 



   

๒๖ 

 

ประวัติผูเขียนคูมือ 

 

ช่ือ สกุล   พันตํารวจเอก เก้ือบุญ  สงฆเจริญ 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

    ถนนรามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

    รหัสไปรษณีย ๑๐๒๒๐ 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ ถนนรามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย 

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๒๐ 

ประวัติการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 

     - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.ตร.) รุนท่ี ๓๑ 

       โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

    ระดับปริญญาโท 

     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณทํางาน 

- พ.ศ.๒๕๒๑  ดํารงตําแหนง  รองสารวัตรสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน 

- พ.ศ.๒๕๒๔  ดํารงตําแหนง  รองสารวัตรสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง 

- พ.ศ.๒๕๒๙  ดํารงตําแหนง  รองสารวัตรจราจร สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง 

- พ.ศ.๒๕๒๙  ดํารงตําแหนง  รองสารวัตรปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง 

- พ.ศ.๒๕๓๐  ดํารงตําแหนง  รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง 

- พ.ศ.๒๕๓๓  ดํารงตําแหนง  รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม 

- พ.ศ.๒๕๓๕  ดํารงตําแหนง  สารวัตรปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด 

- พ.ศ.๒๕๔๑  ดํารงตําแหนง  รองผูกํากับการปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลดินแดง 

- พ.ศ.๒๕๔๓  ดํารงตําแหนง  รองผูกํากับการปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลสามเสน 

- พ.ศ.๒๕๔๕  ดํารงตําแหนง  รองผูกํากับการ ๒ กองปราบปราม 

- พ.ศ.๒๕๔๖  ดํารงตําแหนง  รองผูกํากับการ ๒ กองบังคับการตํารวจน้ํา 

- พ.ศ.๒๕๕๐  ดํารงตําแหนง  ผูกํากับการฝายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว 

- พ.ศ.๒๕๕๐  ดํารงตําแหนง  ผูกํากับการฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

- พ.ศ.๒๕๕๒  ดํารงตําแหนง  ผูกํากับการกลุมงานวิเคราะหขาวอาชญากรรมขามชาติ  

กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๔ 

- พ.ศ.๒๕๕๔  ดํารงตําแหนง  ผูกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ 

- พ.ศ.๒๕๕๕ - ปจจุบัน ดํารงตําแหนง  รองผูบังคับการตํารวจสันติบาล ๒  

กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ 
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