
 

 

 

คู่มือการบริหารงาน 

 

การจดัการหมายจับคดีความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมข้ามชาติ 

ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ 

 

โดย 

 

    

พันต ารวจเอก ยงยุทธ    จันตะบุตร     เลขที่ ๘๕ 

 

 

 

หลักสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง  รุ่นที่ ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗   



 

 

 

คู่มือการบริหารงาน 

 

การจดัการหมายจับคดีความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมข้ามชาติ 

ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ 

 

 

 

โดย 

 

 

   

พันต ารวจเอก ยงยุทธ    จันตะบุตร     เลขที่ ๘๕ 

 

 

 

หลักสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง  รุ่นที่ ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗   



(๑) 

 

ค าน า 
อาชญากรรมข้ามชาติ  เป็นภัยที่ร้ายแรงต่อนานาอารยะประเทศที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น  ซึ่งทุก

ประเทศต่างตระหนักถึงภัยที่เกิดข้ึน     ในประเทศไทยมีกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาเคลื่อนไหวและมีการ

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเครือข่ายอาชญากรรม

ข้ามชาติจะด าเนินธุรกิจผิดกฎหมายที่มีผลตอบแทนสูง เช่น การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การค้าอาวุธ การ

ลักลอบ การเข้าเมือง การฟอกเงิน การฉ้อโกงข้ามชาติ ฯลฯ สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและความมั่นคงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการด าเนินนโยบายเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยว และ

การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย จะท าให้อาชญากรรมข้ามชาติแอบแฝง

เข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบของนักท่องเที่ยว มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งและสามารถ

เดินทางไปยังประเทศที่สามได้อย่างสะดวก จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้อาชญากรรมข้ามชาติสามารถเข้ามาใน

ประเทศไทยและสามารถเข้ามาก่อเหตุได้ง่าย 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบและเป็นเจ้าภาพในกรอบความร่วมมือว่าด้วยอาชญากรรม

ข้ามชาติของอาเซียน     ซ่ึงได้มีการจัดท าความตกลงแลกเปลี่ยนข่าวกรอง มีความร่วมมือระหว่างกัน และมีความ

ร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ และได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime 

Coordination Center (TCCC)) ขึ้นมา เพ่ือด าเนินการประสานการปฏิบัติ การสืบสวน ปราบปราม จับกุม 

และด าเนินคดีกับอาชญากร กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นกระบวนการและเป็นเครือข่ายทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ      ต ารวจภูธรภาค ๒  มีพ้ืนที่รับผิดชอบบางส่วนติดแนวชายแดนกับประเทศ

กัมพูชา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งน่าเชื่อว่าจะเป็นสถานที่ที่กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาเคลื่อนไหว มีการเชื่อม 

โยงเป็นเครือข่าย และด าเนินธุรกิจที่ผิดกฎมาย    จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานการจัดการหมายจับคดี

ความเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติขึ้น    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามอาชญากรรมข้าม

ชาติให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ 

ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒  โดยมีแนวทางการบริหารงานที่สามารถน ามาก าหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และ

สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้  

 

 



(๒) 

สารบัญ 

                                                                                                        หน้า 

ค าน า                                   (๑) 

 สารบัญ                                           (๒) 

 สารบัญภาพ                                                                                                 (๓) 

 บทน า           ๑ 

 ความส าคัญของคู่มือการบริหารงาน                                                    ๑ 

 วัตถุประสงค์ของคู่มือ                                                                    ๒ 

 ประโยชน์ของคู่มือ                                                                    ๒ 

 ความส าคัญของงานและการบริหารงาน                         ๓ 

 บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ/ลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ๓ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(หน้าที่) ส าหรับผู้บริหารรับผิดชอบ   ๕ 

 นิยามศัพท์        ๙ 

 การวิเคราะห์ปัญหา         ๑๕ 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนที่ผู้บริหารเกี่ยวข้อง    ๑๕ 

 แนวทางในการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหา      ๑๙ 

 แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการบริหารงาน ๑๙ 

 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานเพ่ือการตัดสินใจแก้ปัญหา        ๒๑ 

 สรุปแนวทางในการบริหารงานเพื่อพิจารณาตัดสินใจและที่ต้องพิจารณา         ๒๑

ประกอบการตัดสินใจ 

 ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด ๒๓ 

 บรรณานุกรม          ๒๔ 

 ภาคผนวก 

  ประวัติผู้เขียน         ๒๕ 

 

 

 



(๓) 

 

สารบัญภาพ 

 
ภาพที่                                                                                                     หน้า 

 

ภาพที่ ๒.๑ แผนผังโครงสร้างการประกอบก าลัง ศปอช.ภ.๒     ๑๑ 

ภาพที่ ๒.๒ แผนผังการบริหารงานการจัดการหมายจับ      ๑๒ 

ภาพที่ ๒.๓ แผนผังความเชื่อมโยงการบริหารงานการจัดการหมายจับ    ๑๓ 

ภาพที่ ๒.๔  แผนผังเครือข่ายการบริหารงานการจัดการหมายจับ     ๑๔ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 

บทน า 

๑.๑ ความส าคัญของคู่มือการบริหารงาน 

อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นภัยที่ร้ายแรงสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงของนานาอารยะประเทศ และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกประเทศและทุกฝ่ายที่จะเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา   ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ในการด าเนินนโยบาย              

แบบเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวและการรวมตัวเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกันของประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้

ประเทศไทยมีกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาเคลื่อนไหวในเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ มีการเชื่อมโยงเป็น

เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและด าเนินธุรกิจผิดกฎหมายที่มีผลตอบแทนสูง เช่น การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด 

การค้าอาวุธ การลักลอบเข้าเมือง การฟอกเงิน การฉ้อโกงข้ามชาติ ฯลฯ ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อประชาชน

และประเทศชาติ ส่งผลกระทบทาง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

  ในการด าเนินนโยบายเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และการที่ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ท าให้อาชญากรรมข้ามชาติแอบแฝงเข้ามาในประเทศไทย

ได้ในรูปแบบของนักท่องเที่ยว มีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งและสามารถเดินทางไปยังประเทศ              

ที่สามได้อย่างสะดวก จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้อาชญากรรมข้ามชาติสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ าย 

และท าให้อาชญากรรมข้ามชาติสามารถเข้ามาก่อเหตุให้อย่างสะดวก 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบและเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในกรอบความร่วมมือว่าด้วย

อาชญากรรมข้ามชาติของอาเซียนได้มีการจัดท าความตกลงแลกเปลี่ยนข่าวกรอง มีความร่วมมือระหว่างกัน และ 

มีความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ เช่น อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย  นอกจากนี้ยังมีกรอบ

ความร่วมมือภายใต้สนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา (Mutaul Legal 

Assistance Treaty : MLAT) อีกกรอบหนึ่งที่จะใช้ในอนาคต และได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานปราบปราม

อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime Coordination Center (TCCC)) ขึ้นมา เพ่ือด าเนินการ

ประสานการปฏิบัติ การสืบสวน ปราบปราม จับกุม และด าเนินคดีกับอาชญากร กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้าม

ชาติที่มีลักษณะเป็นกระบวนการและเป็นเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต ารวจภูธรภาค ๒         

เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบติดแนวชายแดนกับประเทศกัมพูชา

ทางด้านจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และแหล่ง

ท่องเที่ยวส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและ              

น่าเชื่อว่าจะเป็นสถานที่ที่กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาเคลื่อนไหว มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และด าเนิน 



-๒- 

 

ธุรกิจที่ผิดกฎมาย จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความเกี่ยวกับอาชญากรรม                

ข้ามชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ดังนั้น แนวทางการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่               

ต ารวจภูธรภาค ๒ ที่ได้จัดท าขึ้น       จึงมีประโยชน์ส าหรับใช้ในการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารงานที่สามารถน ามาก าหนดเป้าหมายที่

เป็นไปได้และสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปได้  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 

 ๑.๒.๑ เพ่ืออธิบายสภาพปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยว 

กับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ 

 ๑.๒.๒ เพ่ืออธิบายหลักการและแนวความคิด   ในการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ 

 ๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอขั้นตอนและวิธีการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม

ข้ามชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ 
 

๑.๓ ประโยชน์ของคู่มือ 
 

 คู่มือการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาต ิในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ 

มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหาร       เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและก าหนด

แผนการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยงานในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ ที่มีบทบาทและ

หน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 

 

 

 

 

 



  บทท่ี ๒ 

ความส าคัญของงาน 

อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นภัย

ที่คุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ  และเป็นการกระท าผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญาทีผู่้ก่อการกระท าขึ้น

ประเทศหนึ่งมีผลเสียหายอีกประเทศหนึ่ง มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและด าเนินธุรกิจผิดกฎหมาย อาทิเช่น 

การลักลอบค้ายาเสพติด การค้าอาวุธ การปลอมแปลงเอกสารแสดงตน การฟอกเงิน การฉ้อโกงข้ามชาติ ฯลฯ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

(Transnational Crime Coordination Center (TCCC)) ขึ้นมา ทั้งในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ

ในระดับกองบัญชาการ เพ่ือด าเนินการประสานการปฏิบัติ การสืบสวน ปราบปราม จับกุม และด าเนินคดีกับ

อาชญากร กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นกระบวนการและเป็นเครือข่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  โดยด าเนินการประสานการปฏิบัติและสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและประสานการปฏิบัติ

กับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

ตัวบุคคลและกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายมีพฤติการณ์กระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ 

เพ่ือน าไปสู่การจับกุมและตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์ของผู้กระท าผิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์รูปแบบแผนประทุษ

กรรมของกลุ่มอาชญากรให้ประชาชนได้ทราบ  

๒.๑ บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ต ารวจภธูรภาค ๒   นอกเหนือจากจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดอาญา การสืบสวนการกระท าความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา

และกฎหมายอ่ืนที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหว่างพ้ืนที่ งานฐานข้อมูล

อาชญากรรมและข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่เกีย่วข้อง      และเปน็ศูนย์รวบรวม วเิคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคง 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค ๒  ตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหนา้ที่

หน่วยงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แล้ว  ยังมีหนา้ที่รับผิดชอบเป็นหนว่ยรบัผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นไปตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ อีกหน้าที่หนึ่งด้วย  จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธร

ภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒) โดยท าหน้าทีอ่ านวยการ สั่งการ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดในการ

สืบสวนสอบสวน หาข่าวความเคลื่อนไหว เพ่ือปราบปรามจับกุมและด าเนินคดีกับอาชญากร กลุ่มองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นขบวนการและเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์

ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมี รองผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๒ จ านวน ๑ นาย 

รับผิดชอบเป็นผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒) 

และมี รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ๒  จ านวน ๑ นาย     และ  รองผู้บังคับการต ารวจภูธร 

 



-๔- 
 

จังหวัด (ทุกจังหวัด) จังหวัดละ ๑ นาย เปน็ผู้ชว่ยผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานปราบปราบอาชญากรรมข้ามชาติ 
ต ารวจภธูรภาค ๒ (ผูช้่วย ผอ.ศปอช.ภ.๒) 
 

๒.๒ ลักษณะงาน 
 

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค ๒ รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และรับผิดชอบ
เป็นฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและฝ่ายบันทึกข้อมูลของศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้าม
ชาติต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒)  โดยมีหน้าที่รับผิดดังนี้ 
 ๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑) สืบสวน ปราบปรามและจับกุมอาชญากรรมข้ามและความผิดอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรม 
ข้ามชาติ 
  ๒) ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์ประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้าม
ชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศปอร.ตร.) และศูนย์ประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธร
จังหวัด (ศปอร.ภ.จว.) 
 ๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล  หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ 
  ๒) สนับสนุน ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ประสานงานปราบปรามอาชญา 
กรรมข้ามชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศปอช.ตร.)    ศูนย์ประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
ต ารวจภูธรจังหวัด (ศปอช.ภ.จว.) และศูนย์ข้อมูลย่อยพัทยา 
 ๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกข้อมูล  หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑) บันทึกข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติลงใน
ระบบ CMIS (Case Management Intelligence System) 
  ๒) จัดท ารายละเอียดที่ส าคัญของข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานข่าวอาชญากรรม
ข้ามชาติ (Transnational Crime Coordination Network Report (TCCN Report )) 
  ๓) จัดท าความเชื่อมโยงข้อมูลเป็นแบบผังเชื่อมโยงข้อมูล (Line Chart Diagram) 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ  และการด าเนินการ               
ในหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒) 
และ การเป็นศูนย์รวบรวม วเิคราะห์ และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคงตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
พ.ศ.๒๕๕๒ ว่าดว้ยการก าหนดอ านาจหนา้ที่หน่วยงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทีไ่ด้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้    การบริหาร 
งานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่รับผิดชอบต ารวจภูธรภาค ๒   จึงมีความ 
 



-๕- 

 

ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ     โดยการบริหารงานการ
จัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒  มีลักษณะเป็นการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ  และพัฒนาระบบและวิธีสืบสวน        ซึง่จะต้องมีการประสาน
ด้านข้อมูลและการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานทั้งในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒  และหน่วยปฏิบัติตามแผนป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นขบวนการและเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  บังเกิดผลเป็น
รปูธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๒.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

 การบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ 
ด าเนินการโดยการใช้ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒)
และศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรจังหวัด (ศปอช.ภ.จว.) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น 
ไว้แล้ว ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ ค าสั่งต ารวจภูธร
ภาค ๒ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒) 
เป็นศูนย์อ านวยการ สั่งการ ควบคุมและติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒  และประสาน 
การปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

๒.๓.๑ การจัดระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ  ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) การรวบรวมข้อมูลหมายจับ 
  การรวบรวมข้อมูลหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ     ด าเนินการ

โดยการรวบรวมหมายจับความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดทางอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
จากหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ ได้แก่ สถานีต ารวจ 
ทุกแห่งในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ (ซ่ึงได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับไว้ประจ าหน่วยแล้ว โดยการด าเนิน 
การของศูนย์ประสานงานป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภธูรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒)  และศูนย์ประสาน 
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรจังหวัด (ศปอช.ภ.จว.) ) 

(๒) หน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน     ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   (โดยประสานขอส าเนาหมายจับตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนได้
รวบรวมและจัดเก็บไว้)  ประกอบด้วย 

ก. กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ข. ต ารวจภูธรภาค ๒-๙ 

 



-๖- 

 
ค. ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ง. กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  ได้แก่  กองบังคับการปราบปราม  

กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว  กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กองบังคับ
การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ    กองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

จ. กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด  ได้แก่ กองบังคับการปราบ 
ปรามยาเสพติด ๑-๔ 

ฉ. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  ได้แก่  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
 ๒) ระบบการจัดเก็บข้อมูลหมายจับ 

เมื่อได้รวบรวมหมายจับความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ  และความผิดทางอาญาที่เข้า 
ข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจากหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน ตามข้อ ๒.๓.๑ ๑) แล้ว       ให้หน่วยงานในสังกัด
ต ารวจภูธรภาค ๒     ซึ่งตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่หน่วยงานส านัก 
งานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒   ก าหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าฐานข้อมูลอาชญากรรมและจัดเก็บ
หมายจับเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลหมายจับอาชญากรรมข้ามชาติ และหมายจับความผิดทางอาญาที่เข้า
ข่ายอาชญากรรมข้ามชาติไว้เป็นฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติประจ าหน่วย  ดังนี้ 

(๑) หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลหมายจับ  ได้แก่ 
ก. สถานีต ารวจ(ทุกแห่ง) รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลหมายจับอาชญากรรมข้ามชาติ 

และคดีทางอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมกรรมชาติที่ทางสถานีต ารวจของตนได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายจับ 
ไว้ 

ข. กองก ากับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภธูรจังหวัด (ทุกจังหวัด)    รับผิดชอบ 
จัดเก็บข้อมูลหมายจับอาชญากรรมข้ามชาติและคดีทางอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมกรรมชาติ  ในภาพรวมของ
ต ารวจภูธรจังหวัด  ตามที่สถานีต ารวจทุกแห่งในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายจับไว้    
เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บหมายจับไว้ประจ าต ารวจภูธรจังหวัด       และประสานกับศาลที่มีอ านาจออกหมายจับ 
ในพ้ืนที ่   เพ่ือตรวจหมายจับที่ทางสถานีต ารวจในสังกัดได้ขอให้ศาลออกหมายจับและได้รวบรวมจัดเก็บไว้ว่ามี
ความถูกต้องและครบถ้วนตามที่ศาลได้มีค าสั่งอนุญาตออกหมายจับหรือไม่   หากสถานีต ารวจในสังกัดรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลหมายจับไม่ครบถ้วนก็ให้มีค าสั่งให้ด าเนินการใหม่ 
                                            ( รับผิดชอบในภาพรวมของศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติ ต ารวจภูธรจังหวัด (ศปอช.ภ.จว.) ด้วย ) 

ค. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภธูรภาค ๒    รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล 
หมายจับอาชญากรรมข้ามชาติและคดีทางอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมกรรมชาติ    ในภาพรวมของต ารวจภูธร
ภาค ๒ ตามที่สถานีต ารวจทุกแห่งในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ ได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายจับไว้    โดยการ      

 



-๗- 

 
ประสานขอข้อมูลหมายจับตามที่กองก ากับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภธูรจังหวัด(ทุกจังหวัด) ได้รวบรวมและ
จัดเก็บไว้ในภาพรวมของต ารวจภูธรจังหวัด   มารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับไว้ประจ าต ารวจภูธรภาค ๒ 
                                           ( รับผิดชอบในภาพรวมของศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒) ด้วย ) 

                               และในฐานะที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค ๒ รับผิดชอบ
เป็นเจ้าภาพหลักในงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ  ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และรับผิดชอบฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และฝ่ายบันทึกข้อมูล 
ให้รับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือขอข้อมูลหมายจับคดีอาชญากรรมข้ามข้ามและความผิดทางอาญา
ที่เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ตามท่ีได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับไว้มารวบรวมและจัดเก็บในส่วน
ของศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒)อีกส่วนหนึ่ง 

(๒) ระบบการจัดเก็บข้อมูลหมายจับ  ประกอบด้วย 
ก. ระบบแฟ้ม   ให้สถานีต ารวจ(ทุกแห่ง)  และ กองก ากับการสืบสวนสอบสวน  

ต ารวจภูธรจังหวัด(ทุกจังหวัด) ในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ จดัเก็บข้อมูลหมายจับด้วยระบบแฟ้มไว้ประจ าหน่วย 
ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้    

- เนื่องจากในการจับบุคคลตามหมายจับ    นอกจากจะใช้หมายจับฉบับ 
ที่ศาลได้มีค าสั่งออกหมายจับไปท าการจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ตามตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ในเรื่องการ
จับแล้ว    กฎหมายยังได้ก าหนดให้ใช้ส าเนาหมายจับที่รับรองว่าถูกต้องแล้วในการจับบุคคลตามหมายจับได้อีก
ส่วนหนึ่งด้วย    จึงจ าเป็นต้องรวบรวมและจัดเก็บส าเนาหมายจับไว้ส าหรับให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการสืบสวนติดตาม
จับกุมได้ส าเนาหมายเพ่ือไปท าการจับกุมต่อไป 

- เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติว่า      หมายจับ 
แต่ละหมายจับที่ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้  ในทางปฏิบัติได้ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับหรือ
ด าเนินการสืบสวนติดตามจับบุคคลตามหมายจับไปแล้วเพียงใด และจะต้องด าเนินการอย่างใดต่อไป 

ข. ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สถานีต ารวจ(ทุกแห่ง) กองก ากับการสืบสวน 
สอบสวนต ารวจภูธรจังหวัด(ทุกจังหวัด) ในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ และ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจ 
ภูธรภาค ๒ จัดเก็บข้อมูลหมายจับด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ตามโปรแกรมที่ก าหนด) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ในการบริหารข้อมูลหมายจับในภาพรวมของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ  
 ๒.๓.๒ การพัฒนาระบบและวิธีการสืบสวน  ด าเนินการดังนี้ 
  ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับ 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดทางอาญาที่เข้าข่าย
อาชญากรรมข้ามชาติเพ่ือน าไปสู่การจับกุมบุคคลตามหมายจับ นั้น จะต้องน าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ  
 



-๘- 

 

ที่หน่วยงานในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ ได้ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ และจะต้องประสานข้อมูล
จากหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ที่ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากระบบ
ฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบ POLIS (Police Information System) ของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย   ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ฐานข้อมูลขนส่ง ฐานข้อมูลอาวุธ
ปืน ฐานข้อมูลหมายจับเป็นต้น 

(๒) ระบบ CMIS (Case Management Intelligence System)  ของศูนย์ประสาน 
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และต ารวจภูธรภาค ๒ ซึ่งประกอบด้วย
ฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่กระท าผิดอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดทางอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ 
และความสัมพันธ์เชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(๓) ระบบ CRIMES (Crime Record Information & Management Enterprise  
System) ของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ      ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลคดี 
อาญาและคดีจราจร ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ฐานข้อมูลประกันสุขภาพ  ฐานข้อมูลประกันสังคม  ฐานข้อมูล
ขนส่ง ฐานข้อมูลอาวุธปืน ฐานข้อมูลหมายจับ  เป็นต้น 

(๔) ระบบ PISCES (Personal Identification Secure Comparison and Evaluation  
System) ของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง     ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลการเปรียบ 
เทียบใบหน้าบุคคลตามที่ได้บันทึกข้อมูลการเข้า-ออกในประเทศไทยไว้ 
   (๕) ระบบ PIBICS  (Personal  Identification and  Blacklist  Immigration  Control 
System) ของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  ซึ่งประกอบด้วย  ฐานข้อมูลการเดิน
ทางเข้า-ออก ฐานข้อมูลหนังสือเดินทางไทย  ฐานข้อมูลบัญชีบุคคลต้องห้ามและบัญชีเฝ้าระวัง  ฐานข้อมูลการ 
ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย  ฐานข้อมูลการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย   ฐานข้อมูลการแจ้งที่พัก
อาศัยของชาวต่างชาติในราชอาณาจักรไทย  ฐานข้อมูลการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  เป็นต้น 
  ๒) การติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ 
   การด าเนินการสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ       เมื่อได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลหมายจับตามข้อ ๒.๓.๒ ๑) จนสามารถทราบที่อยู่ของบุคคลตามหมายจับ แล้ว    หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ   จะต้องมีการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะบุคคลตามหมายจับ
สามารถทีจ่ะเดินทางเข้า-ออก ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา      หากมีการปฏิบัติเพียงหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งการสืบสวนติดตามจับกุมก็จะไม่บังเกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร    โดยหน่วยงานที่จะต้องมีการประสานการ
ปฏิบัติกันมีดังต่อไปนี้ 
 



-๙- 

 

   (๑) สถานีต ารวจ ในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ 
   (๒) กองก ากับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภธูรจังหวัด ในสงักัดต ารวจภูธรภาค ๒ 
   (๓) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภธูรภาค ๒ 
   (๔) หน่วยปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
   (๕) ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ทุกด่านตรวจ) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
  

๒.๔ ความส าเร็จของงาน 
 

 ความส าเร็จของการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่
ต ารวจภูธรภาค ๒  ประกอบด้วย 
 ๒.๔.๑ สามารถบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ   ในพ้ืนที่
ต ารวจภูธรภาค ๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้าม
ชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒   โดยมีการบูรณาการท างานของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันปราบ 
ปรามอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน 

 

๒.๕ นิยามศัพท์ในการบริหาร 
 

 ๒.๕.๑ อาชญากรรมข้ามชาติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติ หมายถึง การกระท าความผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญา ผู้ก่อการกระท าขึ้นในประเทศหนึ่ง มีผลเสียหาย
เชื่อมโยงอีกประเทศหนึ่ง และความผิดอาชญากรรมที่มีลักษณะ ดังนี้ 

๑) ความผิดนั้นกระท าลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ 
๒) ความผิดนั้นกระท าลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนส าคัญของการตระเตรียมการ การวางแผน  

การสั่งการ หรือการควบคุม ได้กระท าลงในอีกประเทศหนึ่ง 
๓) ความผิดนั้นกระท าลงในประเทศหนึ่ง แต่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การกระท าผิดอาญาในอาณาเขตของประเทศมากว่าหนึ่งประเทศ หรือ 
๔) ความผิดนั้นกระท าลงในประเทศหนึ่ง  แต่มีผลกระทบที่ส าคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง 

๒.๕.๒ ความผิดอาญาท่ีเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ  ได้แก่ 
                     ๑) การก่อการร้าย  

๒) การลักลอบค้ายาเสพติด 
๓) การลักลอบค้าอาวุธ  
๔) การค้ามนุษย์ 
๕) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 



-๑๐- 
 

๖) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
๗) การปลอมแปลงเอกสารแสดงตน  
๘) การโกงข้ามชาติ 
๙) การฟอกเงิน 
๑๐) อาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ  
ซึ่งการกระท าผิดในฐานดังกล่าวข้างต้น ต้องมีลักษณะพฤติการณ์ข้ามชาติข้อใดข้อหนึ่งหรือ 

หลายข้อตามความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้นิยามไว้ 
 ๒.๕.๓ หมายจับหมายถึง หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
 

 

 



แผนผังโครงสร้างการประกอบก าลัง
ของศูนย์ประสานงานป องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒)

ศูนย์ประสานงานป องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ 

(ศปอช.ภ.๒)

  ายอ านวยการ ศูนย์ข้อมูล ภ.๒   ายปฏิบัติการ

ส่วนบังคับบัญชา

ชุดปฏบิตัิการ ภ.๒
ศปอช.ภ.จว.

ในสังกัด ภ.๒

  ายวิเคราะห์ข้อมูล   ายบันทกึข้อมูล CMIS

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค ๒  :  รับผิดชอบ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และฝ่ายบันทึกข้อมูล

 

-๑๑- 

ภาพที่  ๒.๑  แผนผังโครงสร้างการประกอบก าลัง ศปอช.ภ.๒ 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพืน้พีต่ ารวจภูธรภาค ๒

การบริหารงาน

การจัดการหมายจบั

คดีความผดิเกี่ยวกบั
อาชญากรรมข้ามชาติ

ในพื้นที่

ต ารวจภูธรภาค ๒

ระบบ านข้อมูล
หมายจับ

การรวบรวมหมายจับ

การจัดเก็บข้อมูลหมายจับ

ระบบการสืบสวน

การวิเคราะห์

ข้อมูลหมายจับ

การติดตามจับกุมบคุคล
ตามหมายจับ

สภ. ในสังกัด ภ.๒

กก.สส.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๒

บก.สส.ภ.๒

ระบบแฟ้ม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สภ. ในสังกัด ภ.๒

กก.สส.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๒

บก.สส.ภ.๒

ระบบ POLIS

ระบบ CRIMES

ระบบ CMIS

ระบบ PISCES

ระบบ PIBICS

ปร
ะส

าน
กา

รป
ฏบิ

ัติ
ปร

ะส
าน

กา
รป

ฏบิ
ัติ

หน่วยงานท่ีมีอ านาจ
สอบสวน

ตามแผนป้องกันปรามปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

หน่วยงานท่ีมีอ านาจ
สอบสวน

ตามแผนป้องกันปรามปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ปร
ะส

าน
กา

รป
ฏบิ

ัติ

การบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพืน้พี่ต ารวจภูธรภาค ๒
ด าเนนิการโดยศนูย์ประสานงานป องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒)

-๑๒- 

ภาพที่  ๒.๒   แผนผังการบริหารงานการจัดการหมายจับ 



 

 

ศาล

ศปอช.ตร.หมายจับ                   
คดีความผิดเก่ียวกับ                    
อาญากรรมข้ามชาติ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน                   
ต ารวจภูธรภาค ๒                                                     

บันทึกข้อมูลหมายจับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศปอช.ภ.๒

Internet

www.royalthaipolice.go.th

Up load

จัดเก็บ
หมายจับ
ระบบแ  ม

บันทกึข้อมูล
หมายจับ
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

หน่วย
ปฏิบัติ

ตามแผน
ป้องกัน
ปราบ 
ปราม

อาชญา 
กรรม 

ข้ามชาติ 
ส านักงาน
ต ารวจ

แห่งชาติ

อาชญากรรม     
ข้ามชาติ

ที่มีหมายจับ

ศปอช.
ระดับกองบญัชาการ

สถานีต ารวจ 
กองก ากับการสืบสวนสอบสวน 

ต ารวจภูธรจังหวัด
ในสังกัดกัดต ารวจภูธรภาค ๒

          ศปอช.ภ.จว.

-๑๓- 

ภาพที่  ๒.๓   แผนผังการเชื่อมโยงการบริหารงานการจัดการหมายจับ 



 

 

ศปอช.ศชต.

ศปอช.ภ. 

ศปอช.ภ.๘

ศปอช.ภ.๒

ศปอช.ภ.๓

ศปอช.ภ.๔

ศปอช.ภ.๕

ศปอช.ภ.๗

ศปอช.ภ. 

ศปอช.น.

ศปอช.ปส. ก. สตม.

แผนผังเครือข่าย

การบริหารงาน

การจัดการหมายจับ

คดีความผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมข้ามชาติ

ศปอช.ภ.๑

-๑๔- 

ภาพที่  ๒.๔   แผนผังเครือข่ายการบริหารงานการจดัการหมายจับ 



บทท่ี ๓ 
 

การวิเคราะห์ปัญหา 
 

 ในการบริหารงานการจัดการหมายจับความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ  ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ 
อาจพบกับปัญหาในแต่ละขั้นตอนที่ผู้บริหารจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

๓.๑ การปฏิบัติในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับ 
 

๓.๑.๑ การรวบรวมรวบและจัดเก็บข้อมูลหมายจับของสถานีต ารวจ(ทุกแห่ง) กองก ากับการสืบสืบสวน 
สอบสวนต ารวจภูธรจังหวัด(ทุกจังหวัด) ในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒  และ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจ 
ภูธรภาค ๒ มีการด าเนินการดังนี้ 

๑) ตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ    ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่ส่วนราชการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดให้ สถานีต ารวจ(ทุกแห่ง)  กองก ากับการสืบสวนสอบสวนต ารวจ 
ภูธรจังหวัด(ทุกจังหวัด) ในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒  และ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ๒   มี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลหมายจับไว้ประจ าหน่วย  และตามระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ
ที่ ๑๔ การออกต าหนิรูปพรรณบุคคลและทรัพย์ บทที่ ๑ การออกต าหนิรูปพรรณผู้กระท าความผิด   ก าหนดว่า
เมื่อมีการกระท าผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ยังจับกุมตัวผู้กระท าความผิดไม่ได้   และต้องการให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจในหน่วยงานอ่ืนทราบด้วยเพื่อให้ช่วยกันสืบจับ        ให้สถานีต ารวจหรือหน่วยงานเจ้าของคดีออกต าหนิ
รูปพรรณผู้กระท าผิตามแบบ รท.๗-ต.๒๓๑   ส่งตรงไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรหรือกองก ากับการวิทยา 
การเขตโดยเร็ว การออกต าหนิรูปพรรณผู้กระท าความผิดนี้ตามปกติต้องออกหมายจับส่งควบไปด้วย  

๒) ตามโครงการ POLIS ของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิในสว่นของหมายจับ   เพ่ือความสะดวก  
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการจับตัวผู้มีหมายจับ ก าหนดให้มีการบันทึกข้อมูลหมายจับและหมายจับตั้งแต่ 
๑ ม.ค.๕๔ โดยให้สถานีต ารวจและหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนมีหน้าที่ในการบันทึกและถอนข้อมูลหมายจับใน
ระบบติดตามผลคดีอาญาและระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรโครงการ POLIS เสร็จเด็ดขาดที่สถานีต ารวจและ
หน่วยงานที่สอบสวนโดยไม่ต้องส่งเอกสารไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรและศูนย์พิสูจน์หลักฐานเพ่ือออก 
ประกาศสืบจับและถอนประกาศสืบจับอีก   ยกเว้น การออกหมายจับและการถอนหมายจับที่ศาลได้อนุญาตไว้
ก่อนวันที่ ๑ ม.ค.๕๔ ให้สถานีต ารวจและหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนส่งแบบงดประกาศสืบจับ(แบบ ค.๑๔๒-
ต.๓๒๑) ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อถอนประกาศสืบจับอีกทางหนึ่งด้วย 

๓) ตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์ประสานสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒) ก าหนดให้สถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ และฝ่ายปฏิบัติการ รายงาน
ผลการจับกุมชาวต่างชาติที่กระท าความผิดอาญาในพ้ืนที่มายังศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญา 
กรรมข้ามชาติต ารวจภูธรภาค ๒ เพ่ือที่ทางฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลจะได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการกระท าความผิด 
 



-๑๖- 

 

ของชาวต่างชาติ ว่าเป็นความผิดอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ
หรือไม่ ถ้าการกระท าความผิดของชาวต่างชาติว่าเป็นความผิดอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นความผิดทางอาญา
ที่เก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ฝ่ายบันทึกข้อมูลก็จะด าเนินการบันทึกข้อมูลนั้นลงในระบบ CMIS (Case 
Management Intelligence System) และจัดท าการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเป็นแผนผังเชื่อมโยงข้อมูล 
(Line Chart Diagram) 

การรวบรวมหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒   โดย 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค ๒ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พบกับปัญหาดังนี้ 

ก. สถานีต ารวจหลายแห่งถือว่าการบันทึกข้อมูลหมายจับในระบบ POLIS   เป็นการ 
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับไว้แล้ว และยังพบว่าสถานีต ารวจหลายแห่งบันทึกข้อมูลหมายจับลงในระบบ 
POLIS ไม่ครบถ้วน ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสถานีต ารวจของตนเองได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายจับ
จ านวนเท่าใด บางกรณีเม่ือมีการจับกุมบุคคลตามหมายจับแล้วกลับไม่ลงบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายจับลง
ในระบบ POLIS ท าให้เกิดการจับกุมบุคคลตามหมายจับซ้ าอีกครั้ง และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลและ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ท าการจับกุมได้ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่สถานีต ารวจไม่ได้
รวบรวมและจัดเก็บส าเนาหมายจับไว้ประจ าสถานีต ารวจอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของหมายจับแต่อย่างใด ท าให้ไม่เกิด
ประสิทธิภาพในอันที่จะน าไปสู่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแต่อย่างใด 

ข. เมื่อสถานีต ารวจได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับไว้แล้ว    แต่ก็ยังเกิดปัญหา 
ในทางปฏิบัติที่ตามมาอีกส่วนหนึง่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่
ต ารวจภูธรภาค ๒ คือ การไม่ได้แยกหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติออกจากข้อมูลหมายจับคดีอาญา
ทั่วไปที่ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้ท าให้การปฏิบัติไม่สะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ค. สถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒     และฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์ประสานงาน 
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต ารวจภูธรภาค ๒  ไม่รายงานผลการจับกุมชาวต่างชาติที่กระท าความ 
ผิดมายังศูนย์ประสานสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒) ท าให้
ฝ่ายบันทึกข้อมูลไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ CMIS (Case Management Intelligence System) และ
จัดท าการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเป็นแผนผังเชื่อมโยงข้อมูล (Line Chart Diagram) ไว้ ท าให้ไม่สามารถที่จะ
ทราบได้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่กระท าความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ หรือความผิดทางอาญาที่
เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป็นผู้ใดและมีหมายจับหรือไม่ การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับคดีความผิด
ที่เก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

๓.๑.๒ การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับของสถานีต ารวจและหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนนอก 
สังกัดต ารวจภูธรภาค ๒  มีการด าเนินการดังนี้ 
 



-๑๗- 

 

หน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนและมีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนป้องกันและปราบปราม 
อาชญากรรมข้ามชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธร
ภาค ๑-๙ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ไดด้ าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับคดี
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติเฉพาะในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน โดยไม่ได้ประสาน
ข้อมูลหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติกับหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนตามป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองบังคับการปราบปราม 
กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  กองบังคับ
การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง กองบังคับการ
ปราบปรามยาเสพติด ๑-๔ ในสังกัดกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และ กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติเฉพาะทาง และจะต้องมีส่วนร่วมและเป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยตรง  
 

๓.๒ การปฏิบัติในการสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ 
 

นอกจากปัญหาในการรวบรวบและจัดเก็บข้อมูลหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ            
ที่ไม่เป็นระบบท าให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมข้ามชาติได้แล้ว ปัญหาการปฏิบัติในการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมข้ามชาติของหน่วยงานในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ ที่ผ่านมาพบว่าการสืบสวนติดตามจับกุมบุคคล
ตามหมายจับยังไม่สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  โดยในทางปฏิบัติผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจว่าการ
สืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับคดีอาชญากรรมข้ามชาติจะต้องเป็นหน้าที่ของกองการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่เป็นเพียงผู้ประสานงานให้ความ
ความมือมือและให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวแก่เจ้าหน้าที่จากกองการต่างประ เทศ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริง กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะ
รับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติกับสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย หรือจากหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายของต่างประเทศที่ขอความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับคดีความผิดอาชญากรรม
ข้ามชาติของประเทศตนที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ในสภาพความเป็นจริงตามกฎหมายในการ
สืบสวนจับกุมทั้งบุคคลตามหมายจับของต่างประเทศและบุคคลตามหมายจับที่กระท าความผิดอาชญากรรม
ข้ามชาติและความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและได้กระท าความผิดในประเทศไทยเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ออกหมายจับในการสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับนั้น ๆ 
ที่ผ่านมาในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่
ต ารวจภูธรภาค ๒ ยังพบกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  อาทิเช่น  

 



-๑๘- 

 

๓.๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากฐาน 

ข้อมูลของหน่วยใดที่รวบรวมและจัดเก็บไว้   และการวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม

ข้ามชาติ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากฐานข้อมูลระบบใดบ้าง เพ่ือให้ทราบข้อมูลของบุคคลตามหมายจับ  

๓.๒.๒ ความร่วมมือในการจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับ  และ การประสานการปฏิบัติทั้งของ 

หน่วยงานในสังกัดของต ารวจภธูรภาค ๒ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามแผนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

๑) ในอดีตการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ  ของสถานีต ารวจหรือหน่วยงานที่มี 

อ านาจสอบสวนเพ่ือมาด าเนินคดี อาศัยศักยภาพของหน่วยงานและตามความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

บางนายเท่านั้น ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมเป็นไปด้วยความล่าช้าและบุคคลตาม

หมายจับที่ยังไม่ถูกจับบางรายไปกระท าผิดซ้ าอีก หรือปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้หมายจับขาดอายุความ           

๒) การติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการพัฒนาศักยภาพของ 

บุคลากรและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติและสามารถด าเนินการอย่างได้ผลในระดับหนึ่งก็ตาม แต่ในทาง

ปฏิบัติก็ยังพบว่าเป็นไปในลักษณะต่างหน่วยต่างปฏิบัติและยังไม่เป็นระบบ หรือมีการบูรณาการท างานร่วมกัน

แต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๔ 
 

แนวทางในการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
 

เพ่ือให้การบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธร
ภาค ๒ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับวิธีการบริหารงานที่มีความเหมาะสมและ                     
และถูกต้อง   จึงก าหนดแนวทางการบริหารงานโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการบริหารงานที่ส าคัญ          
๒ แนวคิด คือ  ทฤษฎีการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ และ ทฤษฎีการบริหารงานแบบบูรณาการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๔.๑ การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management By Objective) 
 

การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ นั้น โอดีน (Odiorne ๑๙๖๕) กล่าวว่า คือกระบวนการซึ่งผู้บริหาร
ระดับเหนือและระดับสูงช่วยกันการวางเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ก าหนดนิยามขอบเขตความ
รับผิดชอบหลักของสมาชิกแต่ละคนในลักษณะผลงานที่คาดหวังจากบุคคลากร และเพ่ือใช้มาตรวัดเหล่านี้เป็น
เครื่องชี้น าในการปฏิบัติของหน่วย  รวมทั้งประเมินผลส าเร็จของสมาชิกแต่ละคน 
 นักวิชาการในสาขาการบริหารงานต ารวจ  ได้พยายามประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์
(Management By Objective หรือ MBO) ดังที่คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาระดับชาติว่าด้วยมาตรฐานและ
เป้าประสงค์ของกระบวนการยุติธรรม (National Advisory Commission on Criminal Justice Standards 
and Goals,๑๙๗๓ : ๔๙) กล่าวว่า “หน้าที่หนึ่งซึ่งท้าทาย(หัวหน้าต ารวจ)อย่างยิ่ง คือ การก าหนดเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ท่ีบุคลากรทุกคนใน(หน่วย)ต ารวจควรทุ่มเทความพยายามไปในทิศทางที่วางไว้    แต่การที่จะ 
บรรลุถึงเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ดังกล่าวความร่วมมือของทุกคนในองค์กรย่อมเป็นสิ่งจ าเป็น”คณะกรรมาธิ 
การดังกล่าวได้เสริมต่อไปว่า “ไม่ม ี(หัวหน้าต ารวจ) หรือ (ผู้บัญชาการ) คนใด สามารถวางเป้าประสงค์และวัตถุ 
ประสงค์ได้ตามล าพังบุคลากรทุกคนในองค์กรต ารวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบริหารสามารถเสริมสร้างความ 
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาได้ บุคลากรเหล่านี้ติดต่อสัมพันธ์ซึ่งหน้าใกล้ชิดกับสมาชิกในสังคม และผจญกับปัญหาใน
ท้องที่ ในทางกลับกันบุคคลากรเหล่านี้จะเข้าใจปัญหาได้ก็ต่อเมื่อได้พบปะสังสรรค์เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ กับ
สมาชิกในชุมชน” 
 ตามหลักการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ การก าหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ไม่อาจด าเนินการได้
เพียงในระดับใดระดับหนึ่ง ไม่ว่าระดับบน (ผู้บริหาร) หรือระดับล่าง (ผู้ปฏิบัติการ) การวางเป้าประสงค์และ
วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมควรเป็นการวางแผนร่วมกันทุกระดับชั้น แต่ในองค์การขนาดใหญ่ เช่น องค์การต ารวจ 
แนวความคิดในการวางแผนร่วมกันเป็นเรื่องที่น ามาปฏิบัติได้ยาก   แนวทาปฏิบัติที่พอเป็นไปได้จึงได้แก่การยก 
ร่างเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ตามความด าริริเริ่มของผู้บริหารต ารวจระดับสูง โดยการประชุมปรึกษาหารือ
ในลักษณะทีมงาน กล่าวคือ คณะผู้บริหารงานต ารวจระดับสูง (หรือชุด ก.) ย่อมประกอบด้วยหัวหน้าต ารวจ 
(รองหัวหน้าต ารวจ) และผู้บัญชาการต่าง ๆ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าริริเริ่มในการก าหนด 
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เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ส าหรับองค์การต ารวจโดยส่วนรวม เป้าประสงค์ควรได้รับการพิจารณาแยก
ตามล าดับความส าคัญเป็นเป้าประสงค์หลักและเป้าประสงค์รอง และปัจจัยเวลาเป็นเป้าประสงค์ระยะยาว และ
เป้าประสงค์ระยะสั้นส่วนวัตถุประสงค์จัดเป็นนิยามปฏิบัติการของเป้าประสงค์    โดยต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยน 
แปลงทุกปีตามผลการประเมิน 
 

๔.๒ การบริหารงานแบบบูรณาการ 
 

การบริหารงานแบบบูรณาการ หมายถึง การบรหิาร การจัดสรรทรัพยากร ความรู ้ความสามารถ เทคโนโลย ี
การประสานงานและวิธีการบริหารจัดการเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยรวมกันท าหน้าที่อย่างกลมกลืน
เป็นหนึ่งเดียวหรืออาจเรียกว่าเป็นการบริหารงานแบบ CEO (Chief Executive Officer) 

การบริหารงานแบบบูรณาการ    เป็นการบริหารที่ภาคเอกชนหรือธุรกิจขนาดใหญ่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม องค์กรเป็นหน่วยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Business 
Unit) ที่สามารถวินิจฉัยข้อมูลปัญหาอุปสรรคก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา  และด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ตัดสินใจได้อย่างครบวงจร โดยการปรับบทบาทอ านาจหน้าของผู้บริหาร (CEO) สามารถสั่งการบังคับบัญชาสั่งการ
ให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็วตรงตามนโยบาย และสนองตอบต่อความต้องการและข้อเท็จจริงได้โดยตรง  
เป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากแบบ Inside Out approach เป็นบรหิารแบบลดขั้นตอนการท างาน               
เน้นการมีสว่นรว่ม รับฟังความคิดเห็นจากข้างนอกเข้ามาข้างใน (Outside In) เข้ามาเสริม 

การบริหารงานแบบบูรณาการ ตามทรรศนะของ ดร.อนันต์ งามสะอาด มองว่าเป็นการบริหารงานที่มี
ในลักษณะ ”ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา”  ซึ่งเป็นลักษณะของการบริหารงานในสมัยใหม่ที่ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยการบริหารงานแบบบูรณาการจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ ๓ ประการ คือ 

๑) ภาวะผู้น า (Leadership) คือ กระบวนการที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างผู้น าและผู้ตาม  เพ่ือให้ 
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
      เดวิส (Davis, ๑๙๗๒ : ๑๐๓-๑๐๔) ได้สรุปรวมคุณสมบัติ ๔ ประการ ของผู้น าซึ่งน่าจะมีผลกระทบ
ต่อความส าเร็จขององค์การ ได้แก่ 
      (๑) เชาว์ปัญญา  (Intelligence) ผลการวิจัยทั่วไปพบว่า ผู้น ามีเชาว์ปัญญาสูงกว่าผู้ตามโดยเกณฑ์
ที่เฉลี่ย ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้น าจะต้องมีเชาว์ปัญญาเป็นเลิศกว่าผู้ตามอย่างมาก 
      (๒) วุฒิทางสังคม และความกว้างขวาง (Social maturity and breath)     ผู้น ามีสภาวะอารมณ์
คงท่ีเป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งมีความสนใจและกิจกรรมกว้างไกล นอกจากนี้ผู้น ายังมีความเคารพและมั่นใจในตนเอง 
                (๓) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Drives)  ผู้น าต้องมีพลังแรงผลักดันจากภายในอย่างแรงกล้า 
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุถึงความส าเร็จ   นอกจากนี้ผู้น ามักมีจุดสนใจที่รางวัลภายใน (Intrinsic reward) มากกว่า
รางวัลภายนอก (Exerinsic reward)  
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      (๔) ความมีมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations)   ผู้น าที่ประสบความส าเร็จย่อมตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีของผู้ตาม และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 ๒) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)   คือ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในองค์กรหนึ่ง ๆ ที่ประพฤติ
ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนนั้น ๆ   วัฒนธรรมขององค์กรที่ดีจะเป็นพ้ืนฐาน 
ที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 
             ๓) การมีส่วนร่วม (Participative Management) คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การร่วมกันวางแผน การปฏิบัติร่วมกันตามแผน การร่วมกันตรวจสอบ  และการร่วมกันปรับ 
ปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

๔.๓ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
 

 ๔.๓.๑ พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๔.๓.๒ ประมวลกฎหมายอาญา 
 ๔.๓.๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ๔.๓.๔ ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ   ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่ส่วนราชการ  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๔.๓.๕ ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๔   การออกต าหนิรูปพรรณบุคคลและทรัพย์ บทที่ ๑ 
การออกต าหนิรูปพรรณบุคคลกระท าความผิด 

๔.๓.๖ แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๔.๓.๗ หนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๓๓.๔๓/๐๓๖๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง
การบันทึกข้อมูลหมายจับและถอนหมายจับ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๔ 
 ๔.๓.๘ หนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๓๓.๔๓/๔๔๘๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง
การบันทึกข้อมูลหมายจับและถอนหมายจับ ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 ๔.๓.๙ ค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ ๕๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรือ่งจัดตั้งศูนย์
ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศปอช.ตร.) 
 ๔.๓.๑๐ ค าสั่งต ารวจภูธรภาค ๒ ที่ ๙๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ต ารวจภูธรภาค ๒ (ศปอช.ภ.๒) 
 

๔.๔ สรุปแนวทางในการบริหารเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 
 

 จากสภาพปัญหาที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการบริหารงานการจัดการหมายจับคดี
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ ซึ่งสามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่ได้
ศึกษาในการบริหารจัดการโดยมีแนวทางด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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 ๔.๔.๑ การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับของสถานี
ต ารวจ หน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน ในปัจจุบันพบว่าได้ท าการบันทึกข้อมูลหมายและถอนหมายจับผ่านระบบ 
POLIS ทีส่ถานีต ารวจและหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนเท่านั้น โดยที่สถานีต ารวจและหน่วยงานที่มีอ านาจ
สอบสวนไม่ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับไว้ประจ าหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการหมายจับอย่าง
เป็นระบบแต่อย่างใด  แมก้ารบันทึกหมายจับผ่านระบบ POLIS จะสามารถตรวจสอบข้อมูลหมายจับและน าส าเนา
หมายจับทีไ่ปติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่าสถานีต ารวจและหน่วยงานที่
มีอ านาจสอบสวนบันทึกข้อมูลหมายจับผ่านระบบ POLIS ไมค่รบถ้วนและถูกต้องตรงกับจ านวนหมายจับที่ศาล
ได้ออกหมายจับไว้แต่อย่างใด ท าให้การบริหารงานการจัดการหมายจับไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร แนวคิด
การบริหารงานแบบบูรณาการ (โดยบูรณาการทั้งหน่วยงานในส่วนของต ารวจภูธรภาค ๒ ซึ่งประกอบด้วย 
สถานีต ารวจ กองก ากับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรจังหวัด กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ๒ 
และหน่วยงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ)  จึงสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ในพ้ืนที่ต ารวจภธูรภาค ๒ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยการก าหนดบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายอย่างชัดเจนและสัมพันธ์กัน
ตามแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างดียิ่ง 
 ๔.๔.๒  การติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในการด าเนินการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในอดีต   
สถานีต ารวจหรือหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวน เป็นการด าเนินการติดตามเพ่ือจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับมา
ด าเนินคดีตามศักยภาพของหน่วยและตามความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจบางนาย เท่านั้น โดยไม่
มีการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับแต่อย่างใด และไม่มี
การอ านวยการสั่งการควบคุมและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การ
บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมเป็นไปด้วยความล่าช้า และบุคคลตามหมายจับที่ยังไม่ถูกจับบาง
รายไปกระท าผิดซ้ าอีกหรือปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้หมายจับขาดอายุความ แม้ในปัจจุบันการติดตาม
จับกุมบุคคลตามหมายจับจะสามารถด าเนินการอย่างได้ผลในระดับหนึ่ง โดยมีการตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูลแล้วน าไปสู่การติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับเพื่อมาด าเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติก็ตาม แต่ในทางในทางปฏิบัติก็ยังไม่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานและไม่มีการอ านวยการ สั่งการ ควบคุมและประสานการปฏิบัติอย่างเป็นระบบแต่อย่างใด ดังนั้น               
ในการบริหารงานการจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค ๒ จึงมี
ความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการ ในการบริหารงานการจัดการ
ติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ทั้งหน่วยงานในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒
และหน่วยงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยการอ านวยการ
สั่งการควบคุมและประสานการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและการบูรณาการการท างานของฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถปุระสงคต์่อไป    
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 ๔.๔.๓ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการบริหารงานการจัดการหมายจับ การแก้ไข

ปัญหาการขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลหมายจับ การวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับ 

และการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลและด าเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องมี

การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องและจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหมายจับส าหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๕ ผลที่อาจจะเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด 
 

การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ นั้น เป็นกระบวนการซึ่งผู้บริหารระดับเหนือและระดับสูงช่วยกัน

การวางเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบหลักของสมาชิกแต่ละคนในลักษณะ

ผลงานที่คาดหวังจากบุคคลากร การที่จะบรรลุถึงเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องได้รับความร่วม 

มือของทุกคนในองค์กร การก าหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ไม่อาจด าเนินการได้เพียงในระดับใดระดับ

หนึ่ง ที่ถูกต้องควรเป็นการวางแผนร่วมกันทุกระดับชั้น แต่ในการวางแผนร่วมกันเป็นเรื่องที่น ามาปฏิบัติได้ยาก  

อีกท้ัง ในภาวการณ์ขาดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ จะท าให้บุคคลากรต ารวจเกิดความสับสน ท้อแท้ ต่างคน

ต่างท า ขาดการประสานงาน ตลอดจนเกิดความยุ่งยากในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และยังพบข้อผิดพลาด

ในการก าหนดเป้าประสงค์ คือ การก าหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ไว้สูงเกินไปจนไม่อาจบรรลุถึงได้มักก่อ 

ให้เกิดผลในทางลบแก่องค์กรและท าลายขวัญก าลังใจของบุคลากร และการก าหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์

มักกระท าโดยผู้บริหารระดับสูงเพียงฝ่ายเดียว   ท าให้ผู้บริหารระดับรองลงมาและผู้ปฏิบัติขาดความสนใจหรือ

ขาดความเห็นพ้องต้องกัน 
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