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การบริหารงานตํารวจ 

ในตําแหนง ผูกํากับการ 
บรรยายโดย อาจารย วุฒิ วิทติานนท 

*************** 

ตอนที่ 1  หลักการบริหารและการบริหารงานตํารวจ 
 

1. กลาวนํา 
 

   ผูบรรยายไดรบัการแตงตั้งจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหทําหนาที่อาจารยบรรยายใน
หลักสูตร การบริหารงานตาํรวจชั้นสูง หลักสูตรผูกํากับการ หลักสูตรสารวตัร หลักสูตรฝายอํานวยการ และยัง
ไดรับการบรรยายในการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนเวลานานกวา 10 ป 
โดยเฉพาะหลกัสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด ไดทําหนาที่เปนอาจารยผูบรรยายวิชาการสืบสวนสอบสวน
และการใชมาตรการยึดทรัพยคดียาเสพติดมากวา 20 ป แมจะเกษยีณอายุราชการมาตั้งป พ.ศ.2551 ปจจุบันก็
ยังไดรับเกียรติใหเปนอาจารยบรรยายใหความรูกับขาราชการตํารวจและขาราชการหนวยอ่ืน ๆ เปนประจํา
ตลอดมา นับวาเปนเกียรติอยางสูงในชวีิตกบัการทําหนาที่ “อาจารย” เพ่ือถายทอดความรูใหกับขาราชการ
ตํารวจ ถือวาไดทดแทนบญุคุณ “สํานักงานตํารวจแหงชาติ”  
   “หลักสูตรผูกาํกับการ” เปนหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ผูบรรยายไดรับมอบหมายใหบรรยาย
ในหัวขอ “การบริหารงานตาํรวจในตําแหนงผูกํากับการ” โดยใชเวลาในการบรรยายเพียง 3 ชัว่โมง ในเวลาอัน
จํากัดน้ัน ขาพเจาพยายามที่จะเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฏี โดยจะเนนการนําทฤษฏีหรือแนวคิดทฤษฎีมา
ปรับใชในการทํางานใหมากที่สุด ดังนั้นเม่ือผูเขารับการอบรมรับฟงการบรรยายก็สามารถนําทฤษฏีและนํา
แนวคิดไปปรับใชในการทํางานในตําแหนงผูกํากับการไดทันที  
 

2. วัตถุประสงค ขอบเขต และวิธีการบรรยาย 
 

 2.1 วัตถุประสงคการบรรยาย 
 

การบรรยายในวิชานี้ ผูบรรยายมีวตัถุประสงค ตองการใหผูเขารับการอบรมมีความรูความ
เขาใจ สามารถนําความรูทีไ่ดรับไปปรับเปนแนวทางการทํางานได ดังนั้นวัตถุประสงคการบรรยาย คือ 

- เพ่ือใหผูรับการอบรมเขาใจหลักการบริหารงานในระดับ “ผูกํากับการ” 
  - เพ่ือใหเขาใจบทบาทการบริหารงานในภารกิจของความเปน “ตํารวจอาชีพ” 
  - เพ่ือสรางผูเขารับการอบรมใหเกิด “วิสัยทัศน” “มีภาวะผูนํา” “มีความคิดริเริ่มสรางสรรค”  
  - เพ่ือนําหลักการบริหาร แนวคิดทฤษฎี ไปกําหนดเปน “แนวทางการปฏิบัติหนาที่”  
  - เพ่ือใหทําหนาที่ตํารวจอาชีพได “บังคับใชกฎหมายทีมี่โทษทางอาญาใหเกิดประสิทธิภาพและ
บริการประชาชนใหเปนที่พึงพอใจและประทับใจ” 
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 2.2 ขอบเขตการบรรยาย 
 

  เน่ืองจากมีเวลาอันจํากัด ประกอบกับผูเขารับการอบรมในหลักสูตรผูกํากับการ ดํารงตําแหนง 
“รองผูกํากับการ” ซึ่งมาจากหลายหนวยงาน มีหนาที่หลากหลายทั้งทําหนาที ่ งานปองกันปราบปราม งาน
สืบสวน งานสอบสวน งานฝายอํานวยการ งานสงกําลังบํารุง ตลอดจนยังมีหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เขาสมทบรวม
อบรมอีกดวย ดังนั้นการบรรยายจําเปนจะตองกําหนดขอบเขตใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจ กลาวคอื ได
กําหนดขอบเขตการบรรยาย ดังนี้ 

- บรรยายใหทราบ “หลักบริหารงานทั่วไป”  อยางกวาง ๆ  
- บรรยายใหทราบ “หลักการบริหารงานตาํรวจ” ในสถานการณปจจุบัน และกําหนดแนว

ทางการปฏิบตัิหนาที่โดยนําหลักวิชาการมาปรับใช 
- จะเนนแนวทางในการทํางาน การบริหารงานทั่วไป บรหิารการสืบสวนสอบสวน บริหารการ

ปองกันปราบปราม หรือการบริหารงานบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน โดยเฉพาะ
เนนงานในหนาที่หัวหนาสถานีตํารวจ แตหนวยงานอ่ืนก็สามารถนําไปปรับใชได 

2.3 วิธีการบรรยาย 
 

 ผูบรรยายมีเอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารทีเ่ก่ียวของประกอบ ไดแก DVD การเรียน
โดย CD-ROM วิธีการสืบสวนสอบสวน การตั้งดาน การตรวจคน การจราจร โดยจะบรรยายประกอบเปน
ภาพนิ่ง(Power Point) พรอมมีตัวอยางการบริหารงานที่ผูบรรยายเคยปฏิบตัิ มีการศึกษาเปรยีบเทียบกับกิจการ
ตํารวจพ้ืนฐานของตํารวจตางประเทศ นําตัวอยางแนวคิด ความคิดริเริ่ม การนําแนวคิดทฤษฎีไปปรับเปนแนว
ทางการปฏิบตัิหนาที่ในตําแหนง “ผูบริหารระดับกลาง” หรือ “ตําแหนงผูกํากับการ”  

 เปดอภิปรายซักถาม 
 

3. หลักการบริหาร 
 

 3.1 “การบริหารงาน” มีความจําเปนตอ “องคกร” ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
เพราะหนวยงานนั้น ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ จะดําเนินกิจการใหกาวหนาไปได “ตองมี
หลักบริหารการจัดการที่ดี” แมแตการคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ หากมีการวางแผนการจัดการและการบริหารงานให
ดีก็จะทํากําไรไดดีกวารานคาที่ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ เชนเดียวกัน หากหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจ
หนาที่กวางขวาง มีความรับผิดชอบสูง มีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ เขามาเกี่ยวของมากมาย และมีคนใน
องคกรหลากหลายสาขาอาชีพ ก็จะมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการบริหารงานใหเปนระบบมากขึ้น 
 3.2 นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารไวหลายทศันะดวยกัน กลาวคือ 
 “ปเตอร ดรักเกอร”  กลาววา การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน  
 “อาโลค คูนทช” เห็นวาการบริหาร คือการดําเนินการใหบรรลวุัตถปุระสงคที่กําหนดไวโดยอาศัยปจจัย
ทั้งหลาย คือ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ สิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
 



 4 

 
 3.3 เม่ือนําความหมายของนักวิชาการมาวิเคราะห “การบริหาร” จะประกอบดวยองคประกอบ
ดังน้ี 
  (1) ตองมี “ศิลปะ” ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  (2) ตองเปนไปตามวตัถุประสงคที่วางไว 

(3) ตองมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน 
(4) โดยอาศัยปจจัยสําคัญคอื คน เงิน วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช  
(5) การดําเนินการตองมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

 3.4 จะเห็นไดวา “ผูบริหาร” จะตองดําเนินการ บริหารงานโดยอาศัยองคประกอบทั้ง 5 ขอ ให
ครบถวนสมบรูณ ขาดขอใดขอหนึ่งยอมถือวาผูนั้น “บรหิารงานไมครบถวนสมบูรณ”  
  “ผูนําการบริหารงานในองคกร จะตองทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีศิลปะ องคกรจะตองมี
วัตถุประสงคและตองกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานบริหาร และจะตองวางระบบการใชคน เงิน วัสดุอุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใหมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลสงูสุด 
 3.5 การบริหารงานบุคคล  
  “การบริหารงานบุคคล” เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานในองคกร การบริหารงานบุคคลเปน
การบริหารงานที่ยุงยาก โดยเฉพาะองคกรใดที่มีคนจํานวนมาก มีหลากหลายอาชีพ มีระดับการศึกษาระดับการ
ทํางาน พัฒนาระบบแตกตางกันมาก ยิ่งจะทําใหการบริหารงานบุคคลมีความสลบัซับซอน  
  “อมร รักษาสัตย” กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนทัง้ศาสตรและศลิป  

“ศาสตร” เพราะหลักวชิาการที่ศึกษาววิฒันาการมาเปนลําดับ มีจุดออน จุดแข็ง เพ่ือนําไป
ประยุกต  

“ศิลป” พิจารณาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบริหาร นําไปใชบรหิารใหเกิดไดทั้งผลบวกและ
ลบ  
 3.6 ความสําคัญของการบริหาร 
  การบริหารงาน(Administration) การบริหารงานบุคคล ( Personal Administration) มีความ 
สัมพันธและเกี่ยวของกันเปนอยางมาก จะบรรลุเปาหมายและเปนไปตามวตัถุประสงคขึ้นกับ “คน” นักบริหารจัก
ตองใหความสาํคัญเปนอันดับแรก 
 3.7 ปจจัยในการบริหาร 
  ปจจัยในการบริหาร (Administrative Resources) มีพ้ืนฐานอยู 4 ประการ คือ 4 M 

- คน (Men) 
- เงิน (Money) 
- วัสดุสิ่งของ (Matenal) 
- วิธีการปฏิบัตงิาน (Method) 
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3.8 การบริหารงานตํารวจ แนวคิดของผูบรรยาย 
 คําวา “การบริหาร” ในภาษาอังกฤษมักใชอยู 2 คํา คือ Administration และ Menagement การ

บริหารระบบงาน (System Administration) กับการบริหารงานบุคคล (Personal Administration) มีความ 
สัมพันธและเกี่ยวของกัน เปนอยางมาก องคกรใดจะเดินทางไปใหบรรลุเปาหมายและสําเร็จไปตามวตัถุประสงค
ที่วางไว ขึ้นอยูกับ “ผูบริหาร” หรือ “ผูนํา”  

 องคกรจะขับเคลื่อนไปไดก็ตองอาศัย “คน” นักบริหารที่ดีตองสนใจ เขาใจ และศึกษา พัฒนา 
วางระบบงาน บริหารงานบุคคล ใหมีประสิทธิภาพไปพรอม ๆ กัน  

“การบริหาร นั้นแทจริงเปนเรื่องของการอาศัยหลักสามัญสํานึก (Common Sense) ในการ
ตัดสินใจเพ่ือหาทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมตอสถาการณสําหรับแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคการ” 

ในทัศนะของผูบรรยาย “การบริหารงานตํารวจ” หมายถึง การที่ผูนําไดใชศกัยภาพในการ
บริหาร มีความรอบรูงานในองคกรอยางกวางขวาง เพ่ือกําหนดนโยบาย กลยทุธ มีความคดิริเริ่มสรางสรรค 
สามารถบูรณาการความคิด ความรู ใหเกิดพลัง นําไปปฏิบตัิภารกิจ รวมทั้งแกปญหาในอดีต ปจจุบัน และ
กําหนดทิศทางมองอนาคตขององคกรใหกาวไปขางหนา มีวิธีการจูงใจการทํางาน  

สามารถแนะนําชี้แนะผูใตบังคับบญัชาใหมีภาวะผูนํา ตลอดจนมีความสามารถในการถายทอด
ความรูความสามารถ หรือชี้แนะใหรูจักการบูรณาการงานใหเกิดศักยภาพในการบริหารงานกบับริหารงานบุคคล 
และที่สําคญัตองมีวิสัยทัศนที่ทันสมัย นําเทคโนโลยีมาใชในการบังคับใชกฎหมายและการบริการประชาชน ให
พึงพอใจ และพัฒนาการทํางานใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

3.9 ลักษณะของการบริหารงานของผูนําที่ดี ผูนําที่ดีจะตอง 
 - บริหารบุคลากร งาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชไปพรอม ๆ กัน  

- บริหารงานใหทันตอสถานการณ ปรับการทํางานใหทนัตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
  สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยตองมี”ความเปนกลางทางการเมือง”  

 - อยารอปญหาเขามาหาตองเขาไปแกปญหา 
- ตองมองปญหาทั้งระบบ ทัง้ระยะสั้น และระยะยาว 
- มีวิสัยทัศนทีก่วางไกล และวางแผนไปสูความฝนใหสาํเร็จ 

 3.10 คุณลักษณะของผูนําระดับผูกํากับการ 
  ในแตละหนวยงานและแตละองคกร คุณลักษณะของผูนํายอมมีความแตกตางกัน ในเฉพาะ
หนวยงานระดับ “กองกํากับการ” ของสาํนักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งถือเปนหนวยงานระดับปฏิบัตทิี่สําคัญอยาง
ยิ่งยวดในเฉพาะ “สถานีตํารวจภูธรและนครบาล” ซึ่งเปนหนวยงานหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูนํา
ที่เขาไปบริหารเกือบทั้งหมดจะเปนตําแหนง “ผูกํากับการ” ดังนั้นถือวา “สถานีตาํรวจ” เปนหัวใจของการทาํงาน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นอกจากนี้ภารกิจของแตละสถานีตํารวจจะมีความแตกตางกัน ขึน้อยูกับประชากร
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม ปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ เชน ลักษณะภมิูประเทศ  ยอมทําใหหนาที่แตกตางกันไป
เม่ือครั้งผูบรรยายดํารงตําแหนงผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไดรวมกับผูใตบังคบับัญชาพิจารณา
คุณลักษณะผูนําตํารวจที่สังคมปรารถนา ไดสรุปคุณลักษณะของผูนําระดับผูกํากับการไว ดังนี้ 
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1. “ตองเปนนายตํารวจนักพัฒนา” งานในสถานีตํารวจหรอืหนวยงานที่รับผิดชอบ 
2. “ตองเปนนายตํารวจที่มีความคิดในเชิงวิเคราะห” มีความคิดสรางสรรค 
3. “ตองเปนนายตํารวจที่มีการประสานการพัฒนาระหวางเอกชนและประชาชน” เพ่ือใหภารกิจของ

ตํารวจบรรลุเปาหมาย 
4. “ตองเปนนายตํารวจที่มีคุณธรรมจริยธรรม” เปนที่เชื่อถือของประชาชนและเพื่อนรวมงาน 
5. “ตองเปนผูนํายุทธศาสตร”มาแปรเปลี่ยนเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนรูปธรรมอยางชาญฉลาด 

 3.11 คุณลักษณะของสารวัตร 
  (1) ตองเปนตาํรวจที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อถอืของประชาชน และเพื่อนรวมงาน 
  (2) ตองเปนตํารวจที่ ประพฤตปิฏิบตัตินเปนแบบอยางที่ไดกลาตอสูยืนหยัดในความเปนจริง
เพ่ือเปนแบบอยางใหผูใตบงัคับบัญชา 
  (3) ตองเปนตาํรวจ ที่เรียนรูในการพัฒนาทุก ๆ ดานตลอดเวลา 
 3.12 คุณลักษณะของตํารวจชั้นประทวน 
  (1) ตองเปนตาํรวจท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อถอืของประชาชน และเพื่อนรวมงาน 
  (2) ตองเปนตํารวจที่ มีจิตสํานึกในการบริการประชาชนดวยความรอบคอบ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตยตอหนาที่ 
  (3) ตองเปนตาํรวจที่ มีการเรียนรูในการพัฒนางานในทุก ๆ ดานตลอดเวลา 
 3.13 ลักษณะของผูกอการราย   เม่ือคร้ังผูบรรยายไปชวยราชการที่ตํารวจภูธรภาค 9 สวนหนา อ.
เมือง จว.ยะลา  

(1) ลักษณะของผูนํา ประกอบดวยความกลา และบคุลกิภาพ เชน ความซื่อสัตย ความเสียสละ 
ความมุงม่ัน ความเปนมืออาชีพ 
  (2) หลักการเปนผูนํา รูจักตัวเอง มีขอมูลขาวสารที่ดี เปนตัวอยางตัดสินใจเด็ดขาด มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะเชี่ยวชาญกลยุทธ 
  (3) พ้ืนฐาน รวมทุกขรวมสขุกับผูใตบังคบับัญชา มุงม่ัน กลาหาญ มีชีวติเรียบงาย 
  คุณสมบัติผูนาํน้ันมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะสรางอุดมการณใหบุคลากรในหนวยงาน จะเห็นได
จากกองกําลังติดอาวุธที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังมีคุณสมบัตินี ้

 

4. การบริหารงานตํารวจ 
 4.1 หลักการบริหารงานทั่วไป ดังที่ไดกลาวมาแลว เม่ือพิจารณาถึงความสําเร็จขององคกรแลว “ผูนํา” 
จะมีบทบาทสาํคัญอยางยิ่งยวด ที่จะนําองคกรใหเปนไปตามวตัถุประสงคและเปาหมายกลาวคือ หากเปนบริษทั 
ก็จะตองบริหารธุรกิจของตนใหประสบความสําเร็จ ผลติสินคาที่มีคณุภาพ เปนที่พึงพอใจของลูกคา ลกูคา
ประทับใจในการบริการและสามารถทํากําไรใหกับบรษิทัตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ขณะเดียวกันคนที่อยูใน
บริษัทก็ทํางานอยางมีความสุข พอใจ ภูมิใจในการทํางาน ไดรับการดูแลสวสัดิการเปนอยางดี ขณะเดียวกัน
บริษัทก็เปนทีเ่ชื่อถือของสังคม มีอาคารสถานที่สงางาม ภูมิฐาน มีวัสดุเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัย และบรษิัท
ยังมีสวนชวยเหลือสังคมอีกดวย 
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  หากเปนภาครัฐ องคกรของตํารวจในระดับสถานีตํารวจ สถานตีํารวจน้ันเปนสถานีตํารวจที่
ไดรับการยกยองประกาศเกียรติยศใหเปน “สถานีตํารวจของประชาชน” กลาวคอื ขาราชการตํารวจทุกคนใน
สถานีตํารวจรวมกันทํางานอยางเต็มความสามารถ ภาคภูมิใจและยนิดีในความเปนตํารวจอาชพี มีการเสียสละ
ความสุขสวนตัวเพ่ือการบรกิารประชาชน และบังคบัใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ประชาชนเคารพกฎหมาย
ดวยความเต็มใจสรางความสงบสุขใหกับประชาชนในพื้นที่ สามารถปองกันอาชญากรรมไมใหเกิดเกินกวาที่
กําหนด เปนสถานีตํารวจที่มีระเบียบวนิัยดีเยี่ยม มีความเปนตํารวจอาชีพ การแตงกาย การรักษาความเปน
ระเบียบวินัย ไมฝาฝนกฎหมาย มีสถานีตํารวจทีมี่ความสงางาม มียานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัย
สามารถนําเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานจนไดรับการยกยอง สุดทายสามารถบังคับใชกฎหจนประชาชนพอใจ
และบริการประชาชนใหเกิดความประทบัใจ 
 4.2 การบริหารงานตํารวจน้ันยึดหลักการบริหารทั่วไปเปนแนวทาง เพียงแตการบริหารงานตํารวจน้ัน มี
วัตถุประสงคที่สําคัญคือ คืนอํานาจ ความยุตธิรรมใหกับสังคม บังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญาใหไดผล 
รักษาความสงบเรียบรอย บริการประชาชนใหเกิดความประทับใจ “โดยมีกฎหมาย” เปนเคร่ืองมือในการทํางาน 
ดังนั้นจะเห็นไดวา การบริหารงานในระดับที่มีความสาํคัญมากที่สุดในองคกรตํารวจนั้น อยูทีร่ะดับ “สถานี
ตํารวจ” 
 
5. การบรหิารงานใน”ตําแหนงผูกํากับการ” 

ผูนํากับการบริหารงานในหนวยงานทุกระดับ นอกจากจะบริหารงานปกติประจําตามอํานาจ 
หนาที่ และตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังจะตองริเริ่มสรางสรรคงานแกปญหางาน สรุปงานในหนาที่ที่สําคัญคอื 

5.1 ตองเขาใจบทบาทภารกิจหนาที่ของตนเองเปนอยางดี โดยเฉพาะปญหาที่สําคัญ 
5.2 ตองรอบรู เพ่ือศึกษาปญหา ริเร่ิม สรางสรรค วางแผนระยะสั้น ระยะยาว 
5.3 ตองมีภาวะผูนํา ที่กลาคิด กลาทํา 
5.4 ตองมีวิสัยทศันที่กวางไกล 
5.5 ตองเขาใจหลกัการบริหารบานเมืองที่ดี 

โดยมี “กฎหมาย” เปนเคร่ืองมือในการใชอํานาจหนาที่ นั่นก็คือ พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2547 และ 
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ใหอํานาจในการปฏิบตัหินาที่ อันไดแก ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา ที่ใหอํานาจตํารวจในการรักษากฎหมายนั้น ๆ  

เคร่ืองมือของตํารวจ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2547ขาราชการตํารวจจะตองใหความสนใจ 
ศึกษา ทําความเขาใจและนําออกมามากที่สุด ตองอานและนําไปเปนเครื่องมือในการทํางาน ขาราชการตาํรวจ
บางทานไมไดสนใจในตวับทกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมายตํารวจเลย ทําใหไมรูไมเขาใจอํานาจหนาที่ เชน  
  ม.66 ใหผูบังคับบญัชามีหนาที่พัฒนาผูใตบังคบับญัชาเพ่ือเพ่ิมความรู ทกัษะ ทัศนคต ิ
คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตัริาชการของผูใตบังคบับัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณา
แตงตั้งและเลือ่นเงินเดือน ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
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  ม.7 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ สงเสริมใหทองถิ่นและชุมชน มีสวนรวมในกิจการตํารวจ เพ่ือ
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอยและรกัษาความปลอดภัยของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และความตองการของแตละพื้นที ่
  สรุปไดวา ผูบังคับบญัชามีหนาที่จะตองใหความรู ทักษะ ทัศนะคติ คุณธรรม กับ
ผูใตบังคับบญัชาอยางสมํ่าเสมอ ขณะเดียวกันงานในสถานีตํารวจตองสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมใน
การปองกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบรอย จึงเปนหนาที่ของ “ผูกํากับการ” จักตองออกไป
ประสานการปฏิบัติและทํางานรวมกับประชาชน 
 

ตํารวจมีหนาที่รักษาและบงัคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ตํารวจตองสนใจตดิตามกฎหมาย 
ที่ออกใหมอยางตอเน่ือง กฎหมายที่สําคัญสําหรับตํารวจในสถานการณปจจุบันที่นาสนใจ อาทิ 

- พ.ร.บ.ที่เก่ียวของกับยาเสพติด 
- พ.ร.บ.มาตรการปองกันปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2534  
- พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
- พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
- พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดขายตรง พ.ศ.2545 
- พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนและสงเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 
- พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
- พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
- พ.ร.บ.คุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 
- พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 
- พ.ร.บ.คุมครองสงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ.2546 
- พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 
- พ.ร.บ.การผลิตผลติภัณฑซดีี พ.ศ.2548 
- พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 
- พ.ร.บ.วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอรองหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 
- พ.ร.บ.ซื้อขายสินคาลวงหนา พ.ศ.2548 
- พ.ร.บ.วาดวยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

ฯลฯ 
  กฎหมายที่เก่ียวของตอเศรษฐกิจและสังคม จําเปนอยางยิ่งที่นักบริหารจะตองศึกษาและนํามา
เปนเคร่ืองมือในการทํางาน “ตองวางแผนที่จะบังคับใชกฎหมายใหมีประสทิธิภาพ” จึงจะถือวาประสบ
ความสําเร็จในการทําหนาที่ “ผูบังคับใชกฎหมาย” 
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ตอนที่ 2  หลักการนําแนวคิด ทฤษฎี มาปรับเปนแนวทางในการทํางาน 
 

1.  กาวสูการบริหารยุคเทคโนโลยีโลกไรพรมแดน 
 

หลักการบริหารหรือทฤษฎีการบริหารที่นักบริหารศึกษากันมาแตอดีต  จะศึกษาในหลักการ 

บริหารหรือทฤษฎีการบริหารที่คลาย ๆ กัน  กลาวคือ การบริหารที่ดีจะตองมีองคประกอบของ 4 M  ประกอบดวย  

ทรัพยากรบุคคล  (Man) งบประมาณหรือเงิน (Money)  การจัดการ (Management) วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ

เครื่องใช  (Material)  และบางทฤษฎีหรือแนวคิดก็จะเพ่ิม เปน 5 M  คือเพ่ิม  ขวัญและกําลังใจ (Moral)  อยางไร

ก็ตาม  ภาวะปจจุบันสถานการณโลกไดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  การติดตอสื่อสาร การคมนาคม ไมวาจะเปน

ทางอากาศ น้ํา หรือทางภาคพ้ืนดิน  สามารถติดตอไปมาหากันไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  เสมือนโลกนี้ไรพรมแดน 

(Globalization) ยอนเวลาไปประมาณ 10 ป  การสื่อสารอยางโทรศัพทโลกเราเริ่มยุคดิจิตอล  โดยการแปลง

สัญญาณตัวเลขเปนสัญญาณเสียง  ในยุคน้ันโลกแขงขันกันเรื่องขอมูล  หากประเทศใดหนวยงานใดมีขอมูลที่

มากกวา (Data) และถูกตองแมนยํากวากัน   จะไดเปรียบในการบริหารจัดการ   ยอนกลับมากิจการตํารวจของ

ไทย  ซึ่งผูเขียนถือวาอยูคาบเก่ียวในยุคดิจิตอล กับยุค 3G  (พ.ศ.2524 – 2546) พบวาเรายังไมสามารถกาว

ไปสูโลกดิจิตอล  หรือหากมีก็นอยมาก 

ปญหาขอมูลขาวสารของตํารวจไทยเรากาวและพัฒนาชามาก   ถาเทียบกับภาคธุรกิจที่เก็บ

ขอมูลลูกคาไวทุกแงทุกมุม  ขณะเดียวกันสํานักงานตํารวจแหงชาติของเราเพียงแค “หมายจับ” อยางเดียว เราก็ไม

มีขอมูลที่ทันสมัยแลว  เราจะปราบอาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร  เม่ือระบบเราไมดีพอ  ผูเขียนขอ

ยกตัวอยางสภาพปญหาของเราที่ยังไมพรอม อาทิ   

“ทรัพยากรคน”  สํานักงานตํารวจแหงชาติไมสามารถตอบคําถามไดวา ตํารวจของเรานั้น  แต

ละคนมีศักยภาพการบริหารงานดานใดที่เปนเลิศมากนอยเพียงใด  เราควรจะสรางตํารวจใหมีความรู

ความสามารถแตละดานใหเปนแบบอยางที่ดีได   ไมวาจะงานอํานวยการ งานสืบสวน  งานสอบสวน  งาน

จราจร  งานชุมชนสัมพันธ งานเทคโนโลยี  งานนิติวิทยาศาสตร  งานปองกันอาชญากรรม งานปราบปราม ฯลฯ  

เม่ือขาดขอมูล การพัฒนาทรัพยากร  “ขาราชการตํารวจระยะยาว” จึงไมเกิดขึ้น   

 ความจริงน้ัน  ขาราชการตํารวจที่มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพสูง มีมันสมองที่เฉียบ

แหลม มีความคิดที่กวางไกล  มีภาวะผูนําสูง  ซึ่งทุกระดับ  ทุกระบบงาน  มีตํารวจที่มีความสามารถจํานวนมาก  

แตเราไมมีระบบการบริหารที่ทันสมัย  นั่นคือเราไมไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยเหลือสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล 

ระบบการบริหารงานกําลังพลใหมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน  ถึงเวลาแลวที่ทุกหนวยและผูนําจะตองริเร่ิมเก็บขอมูล

บุคคลของเราแบบพัฒนากาวกระโดดจึงจะทันหนวยงานอ่ืน 
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 “การบริหารระบบงาน”  เพียงแคขอมูลพ้ืนฐานตํารวจของเราในปจจุบัน  ก็นาจะถือวาเปน

ขอมูลที่ลาสมัย เราจะตองคิดถึงการวางแผนงานระยะยาว  ตัวอยางเชน  เราไมสามารถจะวางระบบการรับแจง

ความในคดีอาญาที่เกิดขึ้นใหถูกตองตรงความเปนจริง  เม่ือไมสามารถแสวงหาขอมูล  เก็บรวบรวมขอมูลคดีที่

เกิดขึ้นทุกประเภทใหมีประสิทธิภาพแลว  “ความลมเหลวการบริหารของระบบจึงเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมพน”  

ปญหาที่ตามมาเม่ือเราไมมีขอมูลสถานภาพคดีอาญาที่แทจริง  เราก็ไมอาจบริหารงานบุคคลใหสมดุลกับงานได  

ผลตามมาเรื่องปญหาการปองกันปราบปรามไมไดผล ปญหาการบริหารงบประมาณ   ยานพาหนะ  วัสดุ

อุปกรณ  เครื่องมือเคร่ืองใชเกิดความผิดพลาดหมด 

เม่ือเปนเชนนี้ การไมรับคดีของพนักงานสอบสวนในเมืองใหญๆ หรือในชุมชนหนาแนนจึง

เกิดขึ้น  คําวา “การเปาคดี”  ถือวาเปนการบกพรอง ทั้งๆ ที่เปนการกระทําผิดกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมาย

อาญา  ฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่  ก็ยังฝาฝนไมเกรงกลัวผูบังคับบัญชาจะทราบและรับรู  เปนปญหาทีส่าํคญัที่

ทุกคนจะตองรวมกันแกไข   จะกลาวอางวา    “ก็สํานักงานตํารวจแหงชาติไมเพ่ิมกําลังพลลงไป”   ความจริง

สํานักงานตํารวจแหงชาติก็คือ  “ตัวทานน้ันเอง”  ดังนั้นถึงเวลาแลวที่ภาวะผูนําทุกระดับจะตองเรงรวมแรงรวมใจ

กันแกปญหาแบบกาวกระโดดใหทันความเจริญ ในนั่นก็คือ ตองรวมกันพัฒนาชนิด กดโทรศัพทสอบถามทุกที่ ทุก

เวลา จะทราบขอมูลทันที 
 

2. การรูคือ พลังการบริหาร (Power is Knowledge of Administration)  

ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบขาราชการตํารวจในยุคดิจิตอลที่ผานมาและกําลังจะกาวเขาสูยุค 3 G 

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทั้ง ขาวสาร  ความรู  และตองทันตอเหตุการณ   นั่นก็คือ นักบริหารตองมีความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักบริหารที่ดีไมจําเปนตองรูอยางละเอียดลึกซึ้งจนเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี   

นักบริหารท่ีดีเพียงแคเขาใจเร่ืองความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและวิธีการนําเทคโนโลยีมาใช  

อดีตรัฐบาลจอรแดนเคยเปนประเทศปกปดขอมูลขาวสาร  แตเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป รัฐบาลตอง

เปดเผยขอมูลทางเศรษฐกิจและตัวเลขทางสถิติใหทันทวงที   นอกจากนี้ความถูกตองของขอมูลและรายละเอียด

ที่ครบถวนถือเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ที่จะทําใหสามารถกาวทันกับระบบเศรษฐกิจโลกปจจุบันได   ความ

โปรงใสถูกตองของขอมูลขาวสารถือเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการตัดสินใจทั้งของภาครัฐและเอกชน  ตัวเลข

ทางสถิติลาสุดมีความสําคัญสําหรับผูกําหนดนโยบาย รวมถึงนักลงทุนในการวางแผนในอนาคต 

ในขณะท่ีมีการจัดทําขอมูลทางเศรษฐกิจเผยแพรมากขึ้นเรื่อยๆ  ในจอรแดน คําถามที่ตามมา 

คือ ใครเปนผูจัดทําขอมูลเหลาน้ีทําหนาที่ของตนไดดีมากนอยแคไหน  ไดพูดถึงองคกรหลักของรัฐบาลและ

บทบาทของภาคอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการใหขอมูลในประเทศจอรแดน ดังนี้ 
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 Government Departments that produce Economic Information   

• The  Department  of  Statistics : Dos  เปนหนวยงานหลักที่จัดทําขอมูลของภาครัฐ  
ทําหนาที่จัดเก็บ  รวบรวม และกระจายขอมูลใหกับสวนตางๆ ทั้งขอมูลทางบัญชีของ
ชาติ  ตัวเลขทางการคากับตางประเทศ  สถิติการวางงานของประเทศอยางไรก็ตาม ใน
ป 2003  มีการออกกฎหมายใหมมาบังคับใช  เพ่ือให Dos  ปรับปรุงการทํางานในดาน
คุณภาพและรวดเร็วของขอมูล  ซึ่งทําให Dos  สามารถจัดทําตัวเลข  GDP ไดภายใน  
70  วัน  จากเดิมที่ชาไปถึง 2 ป  

• The  Social  Security  Corporation : SSC  หนวยงานนี้เปนตัวอยางขององคกรที่
เต็มไปดวยขอมูลตางๆ เปนฐานขอมูลที่สําคัญของประเทศ  และสามารถจัดทําขอมูล
สงใหกับผูรับไดอยางกวางขวาง  ซึ่งเปนประโยชนตอกระบวนการตัดสินใจดาน
นโยบายของภาครัฐอยางมาก 

• The  Central  Bank  of  Jordan : CBJ ธนาคารกลางของจอรแดน เปนผูรวบรวมและ
จัดทําตัวเลขสถิติรายเดือน และรายงานประจําปอยางไรก็ตาม  เรื่องการระดมทุนยังคง
เปนปญหาสําคัญ  โดยเฉพาะเงินเดือนขาราชการที่ไมดึงดูดนักวิจัยที่มีความสามารถ
เขามาทํางาน ซึ่งทางกระทรวงการคลังของจอรแดนไดใชการวาจางในลักษณะของ
สัญญาวาจางแทน ทําใหคาตอบแทนสูงกวาการขายเงินเดือนของรัฐ 

• Jordan’s  National  Information  center  จะรับผิดชอบขอมูลอ่ืนๆ ผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเดิมเปนการใหบริการโดยไมเสียคาใชจายใดๆ  ตอมามีการขยาย
ฐานขอมูลในวงกวาง  โดยเฉพาะจากตางประเทศ  และเนื่องจากมีผูตองการรับขอมูล
มากข้ึนเรื่อยๆ  จึงทําใหมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  ทําใหตอมาตองมีการเรียก
เก็บคาบริการและทําใหเกิดความไมพอใจจากผูรับขาวสารซึ่งเปนปญหาอยูในปจจุบัน 

ฯลฯ 

ทั้งหมดนี้คือตัวอยางที่สําคัญที่ “ผูบริหารทุกระดับในสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองใหความสําคัญ”  และถึง

เวลาแลวที่เราจะตองคิดเพ่ือวางระบบฐานขอมูลในสํานักงานตํารวจแหงชาติใหทันสมัย  ขอมูลที่สําคัญที่เราจะ

นํามาใชในการบริหารงานให  “กาวกระโดด”  ใหทันยุคดิจิตอล-3G  และประเทศอ่ืนไดเขายุค 4G ไปแลว  ใน

ทัศนะของผูบรรยายเห็นวา “ขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปจจุบันลาหลังเปนระบบ Analog” คือตอง

รวบรวมโดย “คน”  เคร่ืองมือที่มีอยูไมวาจะเปนโครงการ POLIS    ที่ลงทุนมากมายและเสียคาใชจายอยูจนถึง

ปจจุบันก็ไมพัฒนาขอมูลมาใชบริหารไดคุมคา  ปญหาน้ีผูนําตองมีการคิดประเมินผลและทบทวนโดยเรงรีบ 

เพ่ือที่เราจะกาวทันตอการกาวหนาของโลกยุคใหมและสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  ที่จะใชขอมูลให

เกิดประโยชนตอ การพัฒนาประเทศรวมทั้งสามารถนํามาใชในการบริหารงานใหบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ

สรางเกียรติยศศักด์ิศรีของอาชีพตํารวจเพ่ือนําความสงบสุขมาสูประเทศชาติและประชาชนตอไป 
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  จะเห็นไดวาในสถานการณปจจุบัน  ตํารวจไทย  จะตองดําเนินการพัฒนากิจการการตํารวจ

ไทยยุคใหมโดยมี 4 กรณี กลาวคือ     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  จะเห็นไดวาหากเรามีขอมูลคือ Data ที่ถูกตองแมนยํา  เราก็จะสามารถนําขอมูลมาใชใหเกิด

ประโยชนในการศึกษาวิเคราะห  จะเปนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหความรู  คือ Information  จากน้ันเม่ือ

เรามีขอมูลขาวสารท่ีไดวิเคราะหโดยละเอียดแลว  ก็จะถึงรูสาเหตุ และท่ีมาที่ไปของปญหา ทําใหสามารถนํามา

แกไขปญหาได ซึ่งจะกอใหเกิดเปนความรู  Knowledge  ความรูจากที่ไดมาจากขอมูลมาก็จะเกิดเปนพลังที่

ยิ่งใหญ  Knowledge is Power   เพ่ือกาวไปสู  Wisdom  ซึ่งหมายถึงคนที่มีความฉลาด มีความรอบรู  

รอบคอบ  มีสติปญญาที่จะไปแนะนําส่ังสอนและใชประโยชนในการบริหารงานตอไป 
 

3.  การรักษาความสงบกับเศรษฐกิจของประเทศ 

การรักษาความสงบเรียบรอยของตํารวจ มีความสําคัญตอความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยาง

หลีกเลี่ยงไมพน  ในทัศนะของผูบรรยายเห็นวา  การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม มีความสําคัญตอการ

พัฒนาประเทศอยางยิ่งยวด  หากกิจการบานเมืองไมสงบ  ประชาชนอยูไมปกติสุข  มีโจรผูรายชุกชุมมี

อาชญากรรมขามชาติ   มีกลุมคนรายปลอมบัตรเครดิต  บัตรประชาชน ฯลฯ  ความสงบสุขไมเกิด การพัฒนา

ประเทศเปนไปไดยาก จะเห็นไดจากความไมสงบสุขใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  มีปญหากระทบตอ

เศรษฐกิจอยางรุนแรง    ดังน้ันในการบริหารงานตํารวจ ในยุคปจจุบัน  จะยึดหลักความรู 5 M  ไมไดอีกแลว  

ปจจุบันสถานการณของโลกไรพรมแดน ความรูอยางเดียวไมพอตอการบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย  ความรูใน

ยุคนี้หางาย ไมยากเชนสมัยกอน  ตํารวจยุคดิจิตอล  สามารถตอ Internet เขาไปดูความเจริญกาวหนาทาง 

website ของตํารวจทั่วโลกไดไมยาก  โดยเฉพาะขอมูลที่เปนพ้ืนฐานของภารกิจตํารวจ    ดังนั้นการบริหารใน 

Wisdoms 

Data 

Knowledge 

is Power 
Knowledge 

Information 
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ยุค 3G  ที่ผูบรรยายวาดภาพไววากิจการตํารวจจําเปนจะตองพัฒนาโดยดวน  จะตองเจริญกาวหนาแบบกาว

กระโดด  เพื่อใหทันความเจริญใกลเคียงประเทศที่เจริญแลว 

  เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2548  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จว.เชียงราย พ.ต.ท. ดร.

ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแนะนําหนังสือใหคณะรัฐมนตรี อาน 2 เลม คือ Ideas are Free  และ World 

Out of Balance : Navigating Global Risks to Seize Competitive Advantage ที่เขียนโดย  Paul A. Laucina 

เน้ือหาโดยสรุปของหนังสือเลมน้ี คือ  การใหเราเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกของโลก เราจะตอง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเส่ียง และใชโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนั้นใหเกิดประโยชนมากที่สุด และ

ที่สําคัญเขาบอกวาจะตองมีทีมหนึ่งน่ังเฝาการเปลี่ยนแปลง ไมตองคิดเร่ืองอ่ืน ใหนั่งเฝาดูวา 5 ปจจัยสําคัญของ

การเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย Globalization เปนไปในทิศทางใด ไปถึงไหน อยางไร   เรื่องของ Demographic 

(เร่ืองเก่ียวกับประชากรศาสตร) เปนอยางไร และเร่ืองของลักษณะ new consumer ดูวาผูบริโภคมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางไร เพ่ือที่ทุกคนจะไดปรับปรุงการผลิตสิ่งของเพ่ือจําหนาย 

จากสรุปเนื้อหาดังกลาว เราจะพบวาปจจุบันสถานการณในประเทศของเราเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็วอดีตเรามีมหาวิทยาลัยของรัฐเพียง 5-6 แหง ปจจุบันคาดวามีมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นทั้งภาครัฐและ

เอกชนเกือบ 100 แหง  คนในชาติมีความรูความสามารถจบปริญญาตรีแมแตคนขับรถรับจาง รถแท็กซ่ี  จบ

ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มีจํานวนไมนอย ขณะเดียวกันตํารวจ ระดับ ส.ต.ต. ก็ยังจบปริญญาตรี อบรมไดยศ

เพียง ส.ต.ต.ตองคิดวาจะทําอยางไรที่จะไดตํารวจอาชีพที่ประชาชนปรารถนาและวาดภาพไววา  ตํารวจตอง

เปนตัวอยางเปนผูรักษากฎหมายและเปนผูมีความรู ความสามารถ ตอบสนองความรูสึกของประชาชนได 

ตํารวจยุคด้ังเดิมนั้น เพียงคนรายเห็นตํารวจ คนรายก็กลัวแลว ประชาชนก็ใหเกียรติยกยอง แตปจจุบันไมใช

แบบนั้น  มีปจจัยตางๆ เขามาแทรกแซงมากมาย  ประชาชนไมเชื่อถือตํารวจเทาที่ควร  โดยเฉพาะตํารวจ

จราจร ดังนั้นตํารวจที่ปฏิบัติภารกิจแตละแขนงตองมีวิธีการฝกอบรมที่ตางกัน เชน งานดานฝายอํานวยการ    

สงกําลังบํารุง เทคโนโลยี ยานพาหนะขนสง การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 

ฯลฯ  แตละงานตองอบรมตํารวจใหมีความรูความชํานาญ  และในยุคนี้มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตํารวจทุกคนใน

สํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองมีความรูและเขาใจเทคโนโลยี  

ตํารวจในยุคดิจิตอล-3G - 4G จะตองมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง  ที่คอยคิดติดตาม

สถานการณอยางตอเน่ืองทุกประเภท  โดยเฉพาะคดี 5 กลุม ที่ใชมาแลวตั้งแตสมัย พล.ต.ต.แผว  โสตถิพันธ 

เปนผูการกองวิจับและวางแผน ประมาณ 50 ป ที่แลวน้ัน ลาสมัย ไมทันตอสถานการณของโลก ไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลง อยางนอยๆ ตองมีกลุมคดีความผิดทางเศรษฐกิจ  ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  คดีความผิดทาง

เทคโนโลยี    คดีความผิดเก่ียวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิตและปลอมแปลงเอกสาร    คดีความผิดเก่ียวกับ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งการฆาตัวตายก็ควรตองมีการเก็บขอมูล  คดีอุบัติเหตุจราจรที่ตํารวจไมมีตัวเลขที่

เพียงพอ ฯลฯ   สิ่งเหลาน้ีเปนเรื่องสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของตํารวจ 

  ในเรื่องน้ีผูบรรยายเคยเปนกรรมการเพื่อจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง คดี 5 กลุม ใหทันตอ

สถานการณของบานเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติแตงตั้งผูบรรยายเปนกรรมการดวย คณะกรรมการใชเวลา

พิจารณาประมาณ 3 ปเศษ จึงทําสําเร็จ สรุปเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สั่งการงาย ๆ วาของเดิมดีอยูแลว 

ไมตองแกไข จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันน้ี นี่คือปญหาอยางหน่ึงในการบริหารงานของประเทศไทย 

ไมตองการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

4. ทิศทางการพัฒนากาวกระโดด 

เฉกเชนการบริหารงานตํารวจไทยในยุคดิจิตอล-3G ที่จะตองพัฒนาแบบกาวกระโดดจะตองมี

การเฝามองสถานการณของโลก 5 ประการ อยางตอเน่ืองดังที่กลาวมาแลว เพ่ือนํามาประยุคใชเปนแนวทางใน

การบริหารงานตํารวจ ซึ่งขอสรุปใหเปนแนวทางดังนี้ 

ประการที่ 1    การศึกษากระแสโลกาภิวัตน  ( Globalization )   

กิจการตํารวจยุคน้ีจะตองอาศัยเทคโนโลยีประกอบ  ตองอาศัยรายไดจากการทองเที่ยว เรามี

ตํารวจทองเที่ยวที่คอยคุมครองดูแลประชาชนและนักทองเท่ียว ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ โทรสาร 

อินเตอรเน็ต ไดถูกนํามาใชในการประกอบอาชีพและมีผลตอการรักษาความสงบ อาทิ 

- ขบวนการกอความไมสงบระหวางประเทศ โดยอาศัย อินเตอรเน็ต 
- การหลอกลวงในการขายสินคาทางอินเตอรเน็ต 
- การลอลวงผูหญิงไปเพ่ือธุรกิจคาประเวณี การหลอกลวงไปขมขืนกระทําอนาจาร 
- การสงขอมูลเพ่ือการจารกรรม เพ่ือกอวินาศกรรมทางอินเตอรเน็ต 
- การตัดตอภาพลามกอนาจารที่ทําใหเยาวชนลุมหลง 
- การลักลอบเปลี่ยนแปลงขอมูล และการทําลายขอมูลเพื่อการคา 
- การใชไวรัสคอมพิวเตอร เขาไปทําลายฐานขอมูลทางการคาของผูอ่ืน 

ฯลฯ 

สิ่งเหลาน้ี เปนปญหาในยุคปจจุบันที่ตํารวจตองเฝามองศึกษาวิธีการเก็บขอมูล ศึกษาคนควา  

วางแผนออกกฎหมาย ระเบียบ ศึกษาวิจัยคนควา จนกระท่ังการบังคับใชกฎหมาย เร่ืองการปองกันการ

ปราบปราม สืบสวนติดตามจับกุม และสอบสวน ผูตองหาที่กระทําผิดในเรื่องดังกลาว ลวนแลวแตเปนเรื่องที่

ยุงยากสลับซับซอน แตผูเขียนม่ันใจวาถาทุกฝายชวยกันก็ไมเกินความสามารถของตํารวจไทย 
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ประการที่ 2. การศึกษาโครงสราง ประชากร  ( Demographic )  

จํานวนประชากร ประเภทของประชากร มีผลกระทบตอการบริหารงานตํารวจเปนอยางมาก 

ดังน้ันขอมูลจะตองถูกตอง แมนยํา และแยกประเภทไดชัดเจน ในฐานะที่ผูบรรยายใหความสนใจและเฝามอง

ระบบออกบัตรประชาชนของกระทรวง       มหาดไทยมาเปนเวลานาน  มีความเชื่อม่ันในสถิติขอมูลที่ตรวจ

พบวา  จํานวนประชากรที่มีตัวบุคคลจริงกับตัวเลขจํานวนประชากรที่กระทรวงมหาดไทยเก็บสถิติไวนั้น มี

ความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงเปนจํานวนมากและเห็นวาเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ออกมาควบคุมการ

ออกบัตรประชาชนที่ใชมาถึงขณะนี้ ไมอาจจะทําใหตรงตามความเปนจริงได ปญหาการทุจริตในการทําบัตร

ประชาชนใหคนตางดาว การทุจริตในการทําบัตรประชาชนใหกลุมผูมีหมายจับ คนราย ตลอดจนถึงใครก็ตามที่

อยากมีบัตรประชาชน ก็หาซ้ือหรือทําปลอมขึ้นไดไมยาก  เม่ือเปนแบบน้ีโครงสรางของประชากรของไทยเราก็

เกิดความผิดพลาด และเกี่ยวกับคนตางดาวที่เขามาอาศัย นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว และแตงงานกับคน

ไทย เขาๆ ออกๆ ตลอดจนบัตรประจําตัวบุคคลในพื้นที่สูง คนตางดาวที่ไดบัตรประจําตัวมาทํางานในประเทศ

ไทย ฯลฯ สิ่งเหลาน้ีลวนแตมีผลตอการปองกันปราบปรามอาชญากรรมทั้งสิ้น 

ผูบรรยายเคยทราบขอมูลวาคนๆเดียว มีบัตรประจําตัวประชาชนถึง 2-3 ใบ และพบอยูเปน

ประจําที่ผูคายาเสพติดมีบัตรประชาชน 2 ใบ และมักพบเสมอที่เจาหนาที่ของรัฐจัดทําบัตรประชาชนใหกับกลุม

คนราย แมกระทั่งบัตรบุคคลในพ้ืนที่สูงซ่ึงจะมีเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือก็มีการนําคนตางดาว คนพมา มาทําบัตร

ประจําตัวบุคคลในพ้ืนที่สูง 

 ปญหาที่กลาววา ประเทศที่พัฒนาแลวประชากรมีแนวโนมลดลง สวนประเทศที่กําลังพัฒนา

จํานวนประชากรมีแนวโนมสูงขึ้นนั้น ไมนาจะถูกตองในทัศนะของผูเขียน ดังน้ันจํานวนประชากรที่ตํารวจยุคใหม

จะตองศึกษานั้น ควรเปนประชากรที่มีผลตอการรักษาความสงบเรียบรอย และการบังคับใชกฎหมาย  อาทิเชน 

-   พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม หรือแหลงทองเที่ยว ประชากรจะเพิ่ม โรงแรมทุกแหงเต็ม ที่พักตาก

อากาศ  พ้ืนที่กางเต็นท วัด สถานที่ราชการ  เปนที่พักของนักทองเท่ียว 

-    คนตางดาวลักลอบเขามาประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะยานประตูน้ํา ซอยนานา ตรวจพบวากลุมผูคา

ยาเสพติด แฝงเขามาในลักษณะเปนพอคาผา 

-   กิจการทองเท่ียว สงเสริมใหคนเขา-ออก ประเทศไทยไดตองมีตัวเลขที่ชัดเจน 

-    สถานกักกันผูอพยพในจังหวัดแมฮองสอน ในจังหวัดราชบุรี มีผลกระทบตอจํานวนประชากรดวย 

ฯลฯ 

  ดังน้ันตํารวจยุคดิจิตอล-3G  จะตองมีขอมูลประชาชนที่เปนความรูวาแตละประเภทมีจํานวน

เทาใด  มีการกระทําผิดทางอาญาอยางไรบาง  ตัวเลขเหลาน้ัน ถาเก็บแบบยุคด้ังเดิม หรือยุค Analog จะไมมี

ทางเปน knowledge ได ดังน้ันตํารวจยุคดิจิตอล-3G  ควรตองเนนการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการทํางาน

ใหมากขึ้น 
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  ประการที่ 3. การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ( The New Consumer)  

  ในภาคธุรกิจก็จะเนนการเพ่ิมความหลากหลายของตลาด มีการแขงขันทางการคาอยางรุนแรง 

เม่ือนํามาเปรียบเทียบในกิจการบริหารงานตํารวจ ผูบริโภค ก็หมายถึง “ประชาชนผูรับบริการจากตํารวจ” ซึ่ง

ประชาชนที่มีความตองการท่ีแตกตางเหลาน้ัน เขาตองการอะไร ปญหาเหลาน้ีสํานักงานตํารวจแหงชาติได

กําหนดไวมากมาย อาทิ 

-  ประชาชนตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-  ประชาชนตองการเห็นความเปนมิตร พูดจากสุภาพ เห็นใจผูอ่ืน 

-  ประชาชนไมอยากเห็นตํารวจจราจรตั้งศาลเตี้ย รีดไถเงินทอง 

-  ประชาชนอยากใหตํารวจบริการลงบันทึกประจําวัน ดวยความรวดเร็วประทับใจ 

-   ประชาชนอยากเห็นตํารวจจริงจัง จริงใจ ในการสืบสวนติดตามจับกุมผูกระทําความผิด 

ฯลฯ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการเพื่อแกไขปญหามาโดยตลอดและตอเน่ือง ทุกยุคทุก
สมัยมีการแกไขปญหา  มีโครงการที่ใชประชาชนเปนศูนยกลาง บางยุคประชาชนก็พอใจ บางยุคประชาชนก็
ไมพอใจ  อาทิ 

-  โครงการฝากบานไวกับตํารวจ (ชวงเทศกาล) 

-    ตํารวจหนาเสาธง 5 นาที 

    ฯลฯ 

  ทั้งหมดที่ตํารวจไดดําเนินการมาแตละยุคแตละสมัยก็เปลี่ยนไปขึ้นอยูกับผูนํา แสดงใหเห็นวา  

สํานักงานตํารวจแหงชาติยังขาดระบบในการบริการจัดการกับเร่ืองน้ีใหเปนระบบ  ทําใหขาดการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง และลาชา สั่งสมปญหาใหมากขึ้น ทําใหยากที่จะแกไขไดอยางงายๆ ซึ่งผูนําทุกคนตองรวมกันพิจารณา

โดยยึดหลัก  “ประชาชนเปนศูนยกลาง” 

  ประการที่ 4.  การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม( Natural Resources and 

the Environment )  

  ในทางการคาก็จะศึกษาเรื่องปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้ เพ่ือพยากรณเหตุการณหรือสถานการณ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ ในทศวรรษหนา  ในเรื่องนี้เปนเรื่องที่ตํารวจจําเปนจะตองศึกษาหาขอมูล โดยหาก

จะกลาวถึงทรัพยากรธรรมชาติ  เรามักจะพูดถึง เรื่องปาไมซึ่งเปนภารกิจของตํารวจปาไมทีจะตองรับผิดชอบ  

รวมกับกรมปาไม  หรือหนวยงานตางๆ ถาเปนลํานํ้าแมน้ํา “ก็กรมเจาทา”ดูแล ถาเปนทะเลหรือลําน้ําแบงเขต

แดน  ก็จะมี “ตํารวจนํ้า” เขาไปปกปองคุมครอง ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปน

อยางยิ่ง 
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  ในระบบการสอบสวนดํ า เนินคดี เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและการบุกรุกตัดไม

ทําลายปา  ในอดีต เม่ือป พ.ศ.2527 พลเอกสิทธิ  จิระโรจน   เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย  ไดออกเปนหนังสือสั่งการผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด   เพ่ือปองกันไมใหมีการบุกรุกตัด

ไมทําลายปามากขึ้น    ในการสอบสวนความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ   ใหนายอําเภอเปนหัวหนา

พนักงานสอบสวนดําเนินคดีเก่ียวกับการบุกรุกตัดไมทําลายปา   ดวยความไมสนใจในการสอบสวน  และไมได

เปนผูบังคับใชกฎหมายโดยตรง    ผูบรรยายซึ่งใหความสนใจเร่ืองนี้พบวา  การที่กระทรวงมหาดไทยออก

หนังสือสั่งการดังกลาว  และการปฏิบัติไมไดผลตามที่คาดไว  เน่ืองจาก ผูรับผิดชอบทําสํานวนการสอบสวนจะ

เปนระดับ  รอยตํารวจตรี – รอยตํารวจเอก  รวมกับปลัดอําเภอ  สํานวนจะผานตรงไปยังนายอําเภอ  และ

นายอําเภอซึ่งเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนก็ขาดความชํานาญที่จะพิจารณาสั่งสํานวนที่จะสอบสวนขยายผลไป

ยังพอคานายทุนได  ทําใหตัวการจริงๆ  หรือพอคานายทุนไมไดรับโทษ  การปองกันการลักลอบตัดไมทําลาย

ปาจึงไมไดผล  ขณะเดียวกันสํานวนที่พนักงานสอบสวนไดสงมาก็บกพรองมาก  ดังจะเห็นไดจากสถิติที่อัยการ

สั่งไมฟองมีสถิติสูง   นอกจากนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ใหอัยการเปนที่ปรึกษาคดี  ทางปฏิบัติอัยการ

ก็ไมเคยมาใหคําปรึกษาในทางคดีเลย  การสอบสวนจึงไมสามารถขยายผลไปถึงนายทุนที่กระทรวงมหาดไทย

คาดหวังได  เม่ือปญหาการบุกรุกสวนหน่ึงมาจากผูกระทําผิดที่เปนนายทุนที่ไมไดรับโทษเพราะกฎหมายเอ้ือม

ไมถึง  ก็ควรจะตองมีการพัฒนาระบบการสอบสวนใหทันตอเหตุการณ  เพ่ือใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

  ในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมน้ัน  ตํารวจในยุคใหม  ควรใหความสนใจ  

โดยเฉพาะการตัดไมทําลายปา   การบุกรุกตนนํ้าลําธาร   การรุกล้ําลํานํ้า   ซึ่งมีผลตอความเปนอยูของ

ประชาชน   สภาพภูมิอากาศ  ทําใหเกิดนํ้าหลาก  น้ําทวม  ซึ่งเรื่องนี้ตํารวจยุคใหมจะตองศึกษาหาขอมูล อาทิ  

  -  ตองศึกษาและมีขอมูลการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

  -  ตองศึกษาขอมูลปญหาที่เกิดจากทอไอเสียของรถยนต 

  -  ตองศึกษาขอกฎหมายท่ีใชปองกันปราบปรามเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 

  -  ตองสนใจและยับย้ังมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากโรงงานและแหลงของเสียตางๆ  

-  การศึกษาและใหความรูกับชุมชนในการรักษาปาไม  ฯลฯ 

  ตํารวจยุคใหมตองทันตอการเปลี่ยนแปลง   ยุคปจจุบันนานาอารยะประเทศ  ไดใหความสนใจ

สิ่งแวดลอม   ประเทศท่ีเจริญแลวมักจะเนนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และจะนํามาเปนเคร่ืองมือ

ตอรองระหวางประเทศ   เพราะทุกประเทศเปนหวงวา  ตอไปโลกของเราจะเต็มไปดวยมลภาวะที่เปนพิษ  ทั้ง

ทางน้ํา  ทางอากาศ  ดังจะเห็นไดจาก  จะมีการกําหนดกฎเกณฑไมใหยานพาหนะมีควันดํา เสียงดัง มีการ

ตอตานในเร่ืองการตัดไมทําลายปา  การทําเหมืองแร  และการสรางเขื่อน  เปนตน  ซึ่งเปนขอมูลที่ตํารวจยุค

ใหมจะตองรู  อยางนอยๆ ก็ตองมีขอมูลวา  “นับแตกระทรวงมหาดไทยให นายอําเภอเปนหัวหนาพนักงาน
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ประการที่ 5     การศึกษากฎระเบียบและนโยบายหรือมาตรการ (Regulation  and   

Activism) 

  ในประเด็นสุดทายน้ี  ในทัศนะของผูบรรยายซ่ึงชอบศึกษาคนควา  และพัฒนางานโดยตอเนื่อง  

และจากประสบการณการรับราชการทั้งฝายอํานวยการ  ฝายปฏิบัติ  ทั้งงานปองกัน  ปราบปราม  งานสืบสวน  

และงานสอบสวน  ซึ่งไดดําเนินการอยางจริงๆ จังๆ ในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  ไมยอมแพตอปญหางายๆ   

พยายามตอสูกับปญหาเพราะหากเราชนะเพื่อแกไขปญหาภายในองคกรได  เราก็จะมีความสุข  ที่ผูเขียนประสบ

ความสําเร็จในภารกิจของตัวเองก็เพราะไดมีการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลขาวสาร  ตลอดจนคนควา

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมาตรการที่กําหนดไวโดยละเอียดแลว   ผูเขียนพบวากอนที่จะวางแผนแกไข

ปญหาใด  ถามีขอมูลครบถวนสมบูรณ  และศึกษา กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรการ อยางจริงจังแลว  จะเห็นวา

ปญหาน้ันๆ สามารถแกไขไดไมยาก  และเม่ือกฎเกณฑนั้นเปนกําแพงขวางกั้น  ผูบรรยายก็จะคิดนอกรอบ  

และแกไขปญหานอกรอบ  แตตองไมกระทบกระเทือนระบบ  หรือเสียหายตอหนวยงาน   ดังน้ัน  หากเห็นวา

หนทางนอกกรอบดีกวาในกรอบ   ก็ตองดําเนินการนอกกรอบ  จะเปนประโยชนตอหนวยงานมากกวา 

  ในที่นี้จะขอแนะนําใหทานไดศึกษา  และพิจารณาในประเด็นที่ควรจะนํามาพิจารณา เพ่ือ

บริหารกิจการตํารวจในยุคใหมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง   โดยใหทานตอบคําถามดังตอไปน้ี  วาทานเปนคน

ลักษณะใด 

  -  ทานสามารถใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในงานที่ทานบริหารไดหรือไม อยางไร 

-  ทานไดเขาใจ  พ.ร.บ.ตํารวจ  พ.ศ.2547  ลึกซ่ึงหรือไม  เพียงใด  มีมาตราใดบางที่  ทาน

นํามาไปใชอยางจริงจัง 

  -  ทานเขาใจปรัชญาที่วา  “ไพรพลเลวไมมี  มีแตแมทัพนายกองเลว” หรือไม  

-  “ รูเขา รูเรา รบรอยคร้ัง ชนะรอยคร้ัง ”  หมายความวาอยางไร   และทานรูจักตัวเองมาก  

นอยเพียงใด  ทานรูคูแขงขันเพียงใด 

-  ทานพรอมที่จะนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานหรือไม 

     ฯลฯ 

ดังน้ัน คําถามดังกลาวเปนเร่ืองที่จะตองศึกษาคนควาเพ่ือนํามาเปนแนวคิดในการบริหารงาน

ตํารวจถาทานไมไดศึกษาคนควา  ก็ไมมีโอกาสที่จะบริหารงานในยุคน้ีใหบรรลุผลสําเร็จได 
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5.  ความสําเร็จของการบริหารภาคเอกชนเปรียบเทียบกับภาครัฐ 

  หนังสือแนะนําการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ 6 ขอ The Six Fundamentals Of Success   

แตงโดย “Stuart R.Levine”   เน้ือหาในหนังสือไดสรุปปจจัยพ้ืนฐาน 6 ประการ ซึ่งผูบริหารสามารถนําไปปรับ

ใชกับการทํางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดดังนี้ 

   (1.)  ม่ันใจวาไดสรางมูลคาเพิ่ม  (Make sure you add value)  หัวใจสําคัญของการ

ทํางานคือ  การเพ่ิมคุณคาใหกับองคกรและเพ่ิมศักยภาพในการบริการลูกคา  ซึ่งมีวิธีดําเนินการ 4 วิธี  คือ 

    -  การเพ่ิมยอดจําหนายขององคกร 

    -  การลดตนทุน 

    -  การจําหนายสินคาไดในราคาที่สูงขึ้น 

    -  การปรับปรุงคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ 

ทั้งน้ีองคกรจะตองใหความสําคัญกับลูกคาหรือผูรับบริการ  ทํางานดวยความมุงม่ันและพยายามเสริมสราง

พัฒนาตนเอง  นอกจากนี้ยังตองรูวิธีในการสรางรายได  และสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาสําหรับลูกคาซ่ึงถือเปน

จุดเร่ิมตนของการสรางมูลคาเพ่ิม 

   (2.)  สื่อสารรอบดาน  (Communicate up & down , inside & out)  การสื่อสารเปน

ปจจัยสําคัญที่ทําใหทานไดรับทราบความเห็นหรือขอสังเกตทั้งจากเจานายและลูกนอง  รวมถึงความตองการ

ของลูกนอง   Levine  ยังกลาวดวยวา  การสนทนาในเรื่องที่สําคัญหรือเรื่องที่ยาก  จําเปนจะตองพบปะหารือ

มากกวาที่จะใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร 

   (3.)  รูวิธีที่ทํางานใหสําเร็จ (Know how to deliver results) กุศโลบายประการหนึ่ง

ที่  Levine แนะนําคือการทํางานใหไดผล  โดยเอาชนะ  the Kings and Queens of Chaos  ซึ่งหมายถึง  

พนักงานในองคกรที่มักตอตานการเปลี่ยนแปลงดวยการสรางความสับสน (chaos) อันเปนผลมาจากความกลัว

ในสิ่งที่พวกเขายังไมรู  พวกเขามักพยายามยกขออางนับพันวาเหตุใดการทํางานบางอยางจึงไมประสบ

ความสําเร็จ  และยังมีการดําเนินการในทางที่ผิด  รวมทั้งสรางกระแสความกลัวอันจะนําไปสูความลมเหลวมาก

ยิ่งขึ้นในองคกร  Levine  ไดนําเสนอตัวอยางวิธีการที่ใช  จัดการกับปญหาดังกลาวดังน้ี  เปดโอกาสใหคน

เหลาน้ีไดพูด แตอยาใหเขาควบคุมหรือสงอิทธิพลในระหวางการสนทนา  คอยดูแลพนักงานที่จะไดรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลง เพ่ือที่คนเหลาน้ีจะไมหลงเชื่อขาวลือ  สรางหลักความรับผิดชอบโดยใหพนักงานมีความ

ม่ันใจที่จะรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน 
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   (4.)  ปฏิบัติตอตนเองและตองานดวยความซื่อสัตย   (Conduct  yourself and 

your business with integrity)  Levine   กลาววา  ไมมีการสรางความโดดเดนใหแก  ตราสินคา  (Brand) ใด

ไดมากเทากับการสรางความเที่ยงตรงและความซื่อสัตยที่มีตอลูกคาและตอตนเอง 

   (5.)  ลงทุนในการสรางความสัมพันธ  (Invest in relationships) การมี

ความสัมพันธอันดี  เปนปจจัยสําคัญของการทําธุรกิจ  การมีปฏิสัมพันธที่ดีเปรียบเสมือนการมี  หมอนรองทาง

ธุรกิจ  Levine  แนะเกร็ดเล็กๆ วา  การกลาวทักทายกับอดีตเจานายดวยคําวา  สวัสดีครับ  หรือกลาวแสดง

ความยินดีกับเพื่อนรวมงานนั้น  นอกจากจะนํามาซ่ึงความสัมพันธอันดีแลว  ยังสงผลดีตอหนาที่การงานดวย 

   (6.)  ทําใหเปาหมายชีวิตมีความเดนชัด  (Gain perspective)  แมจะเปนเรื่องที่พูด

งายแตทํายาก  แตก็สามารถที่จะทําไดโดย  เอาชนะความเครียด  แลวใชเวลาพิจารณาหาวาสิ่งที่สําคัญจริงๆ  

ในชีวิตคืออะไร  การเขาใจความจริงน้ีจะนํามาซ่ึงความสมดุลของชีวิต  และทําใหทานสามารถสรางคุณคาใหแก

องคกรได    

 

6.  ขอสรุปตํารวจยุคใหม 

  “ตํารวจ”  ตองมีจินตนาการที่จะวางแผนในการทํางานที่มีความทาทาย  ตองเปนนักบริหาร

กิจการตํารวจที่มีภาวะผูนําสูง  เพ่ือภารกิจเปาหมายเดียวกัน คือ “ความสงบสุขของประชาชน”  จักตองมีใจ

รักการมีอาชีพตํารวจ  มีความภาคภูมิใจในชีวิตการรับราชการตํารวจ  พรอมที่จะเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือ

สวนรวม  ตองมีอุดมคติของการเปนตํารวจอาชีพ  อันไดแก 

  เคารพเอ้ือเฟอตอหนาที่ กรุณาปราณีตอประชาชน 

  อดทนตอความเจ็บใจ  ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก 

  ไมมักมากในลาภผล  มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอประชาชน 

  ดํารงตนในยุติธรรม  กระทําการดวยปญญา  รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต 

  การเปนตํารวจเมื่อมีอุดมคติแลว  ตองมีคุณธรรม  มีจริยธรรมตํารวจ  โดยเฉพาะพนักงาน

สอบสวน  ซึ่งถือเปนกระบวนการยุติธรรมเบื้องตน  เปนผูบังคับใชกฎหมายใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรมที่

จะสอบสวนนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  ตองยึดม่ันอยูในจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนอีกสวนหนึ่ง  

อันไดแก 

1.  พนักงานสอบสวนตองเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ 

2.  พนักงานสอบสวนตองมีความซื้อสัตย  สุจริต  และยึดม่ันในศีลธรรม 
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3.  พนักงานสอบสวนตองอํานวยความยุติธรรมดวยความรวดเร็วตอเน่ือง  โปรงใส  และเปน

ธรรม  โดยปราศจากอคติ 

4.  พนักงานสอบสวนตองกลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง 

5.  พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  เสียสละ  และอดทน  เพ่ือ

ประโยชนแหงการอํานวยความยุติธรรม 

6.  พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ดวยความสุภาพออนโยนมีไมตรีจิต และเต็มใจ

ใหบริการประชาชน 

7.  พนักงานสอบสวนพ่ึงหม่ันศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

8.  พนักงานสอบสวนพึงสํานึกและยึดม่ันในวิชาชีพการสอบสวน  มีความภาคภูมิใจในศักด์ิศรี

และวิชาชีพของตนเอง 

โดยเฉพาะในหัวขอที่ 4  ผูบรรยายมีโอกาสรวมรางจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน  เปนผู

เสนอขอน้ีเขามา  เพ่ือใหพนักงานสอบสวนมีความกลาที่จะตอสูกับความจริง กลาตอสูกับผูมีอิทธิพล  บท

สุดทายของชีวิตตํารวจก็คือ  ตองรักษากฎหมาย  อยาเกรงกลัวอิทธิพล ตํารวจอาชีพ คือ ตํารวจที่มี

อุดมการณ  ไมยอมเปนมิตรกับผูผิดกฎหมาย ทานทํางานเพ่ือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และประชาชนแลวหรือ

ยัง  ทานอยาเอยคําวา  “คนไมพอ เงินไมมี”  นั้นแสดงวาทานทอแทตอปญหา  ทานตองกลาที่จะคิดส่ิงใหมๆ   

เพ่ือความกาวหนาของวงการตํารวจไทย  ไมมีใครเกงเกินใคร  ตองพึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  

จึงจะเปนนักบริหารท่ีดี ไมควรทําลายสิ่งดีๆที่คนอ่ืนสรางไวควรสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาตอไป  ผูบรรยาย

ม่ันใจวาอนาคตของตํารวจไทยยุคดิจิตอล-3G จะบรรลุผลสําเร็จ  หากตํารวจไทยทุกคนรวมใจกันกาวกระโดดที่

จะสรางองคกรไปสูความเปนเลิศดานบําบัดทุกบํารุงสุขใหประชาชนตามหนาที่ของผูพิทักษสันติราษฎร 
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ตอนที่ 3   การบริหารงานตํารวจเขาสูยุคใหม 
 

1.  นโยบายมีความสําคัญตอการบริหารงานตํารวจ 

หากจะศึกษาโดยถองแทพบวา กฎหมายตํารวจฉบับใหมมีการกําหนดยุทธศาสตร การบริหาร 

และมีการพัฒนาระบบงานควบคูกันไป  เปนกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่การบริหารงานตํารวจที่ทันสมัยฉีก

แนวกฎหมายบริหารทั่ว ๆ ไป กลาวคือ มีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย มีกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มี

การแยกสายงานสอบสวนออกจากสายงานทั่วไปชัดเจน มีการเทียบงานสอบสวนเปนขั้นตอนหนึ่งของ

ขบวนการยุติธรรม ที่จะตองไดรับคาตอบแทนใกลเคียงขาราชการยุติธรรมฝายอ่ืน ที่กลาวมาบางสวนถือเปน

จุดเดนของกฎหมายที่ปฏิรูปแนวคิดการบริหารงานตํารวจใหทันตอเหตุการณ 
 

2.  แนวทางการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานตํารวจ 

2.1  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   โครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติยุคดิจิตอล -3G     ไดกําหนดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกิดขึ้นได เพราะผูบรรยายไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรี ใหเปนคณะทํางานปฏิรูปตํารวจเพ่ือประชาชน  

โดยมี พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย  รองนายกรัฐมนตรี  ในคร้ังน้ันที่มีการรางโครงสราง ทานดํารงตําแหนง 

เลขาธิการ.ป.ป.ส.  ผูบรรยายไดนําเสนอแนวคิดที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะตองกําหนดสวนราชการดาน

เทคโนโลยีไวในโครงสราง ซึ่งในรางเดิมที่คณะทํางานของสํานักงานตํารวจแหงชาติรางเสนอไมมี  ผูบรรยายได

ชี้แจงเหตุผลความสําคัญและยกตัวอยางที่ไดสรางศูนยเทคโนโลยีของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่ผูบรรยายใช

เวลาเพียง 1 ป วางระบบกอสรางอาคารทําศูนยอบรมคอมพิวเตอร  ทําศูนยวิทยุ  สรางโปรแกรม E-COP  ที่

สอดรับงานตํารวจในสภาวการณปจจุบัน 

  ศูนยเทคโนโลยีของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่ผูบรรยายริเร่ิมดําเนินการโดยไมไดใช

งบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติเลย  ตองไปของบจากองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และ นัก

ธุรกิจจากตางประเทศ คือ กัปตันชารล อาเธอร วันเดอรแพร , นางกรรณิการ  ทาสัก และนายดับบลิว วาย เซ็ง  

ไดรวมกันบริจาคทรัพยสิน  รวมมูลคาประมาณ  3  ลานบาทเศษ  

  ศูนยแหงน้ีตอมา พลตํารวจตรี จํานง แกวศิริ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย  ที่ไป

ดํารงตําแหนงตอจากผูบรรยายเม่ือป พ.ศ.2546  ไดสืบสานตอและพัฒนาเพิ่มเติม  ดูแลรักษา  จนตํารวจภูธร

จังหวัดเชียงราย เปนแหลงเรียนรูงานหลาย ๆ ดาน  อาทิ งานเทคโนโลยี  งานปองกันปญหายาเสพติด งาน

พัฒนาระบบอํานวยการ  ตลอดจนระบบสวัสดิการท่ีมีสหกรณออมทรัพยที่ฐานะการเงินม่ันคง เปนสหกรณออม

ทรัพยที่ไดรับการยกยองจากกรมสงเสริมสหกรณวาเปนสหกรณออมทรัพยที่มีฐานะม่ันคง 1 ใน 10 ของสหกรณ

ออมทรัพยขนาดใหญ  และมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการบริหารดวย 
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  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย  ตั้งแตผูบรรยายไปดํารงตําแหนงผูบังคับการเม่ือ 1 ตุลาคม 2544  

ถึง 30 กันยายน 2546  รวม 2 ป  พวกเราตํารวจเชียงรายไดสรางเกียรติประวัติตํารวจไทยในหลายดาน  ศูนย

เทคโนโลยีเปนแหลงที่มีหนวยงาน  บุคคล  ทั้งในสํานักงานตํารวจแหงชาติ และองคกรภายนอก  ขอไปศึกษาดู

งานมากมาย  จนถึงปจจุบันกวา 100 คณะ  คณะที่สําคัญๆ  ที่ตํารวจภูธรเชียงรายภาคภูมิใจที่ไดรับเกียรติให

การตอนรับ   อาทิ  

  - คณะนักศึกษาผูชวยผูพิพากษา 

  - คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา  

  - คณะจเรตํารวจ และ จเรตํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - คณะเลขาธิการ ป.ป.ส. 

  - คณะผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเชียงราย 

  - คณะนักศึกษาวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

  - คณะนายตํารวจนักเรียนหลักสูตร ผบก.,ผกก.,สว. และหลักสูตรอ่ืนๆ 

  จากผลของการทํางานอยางจริงจัง จึงสามารถเปนแบบอยางได  ผูบรรยายก็ไดรับการพิจารณา

ใหไปดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5  เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2547  ผูบรรยายไดรวมกับ

ผูบังคับบัญชา  คือ พลตํารวจโท ชลอ  ชูวงษ  กอตั้งศูนยเทคโนโลยีตํารวจภูธรภาค 5   มีการวางระบบและให

ตํารวจภูธรจังหวัด 8 จังหวัด กอสรางศูนยเทคโนโลยีครบถวนสมบูรณ  เชื่อมโยงโดยระบบ Intranet  ใช

โปรแกรม E-COP  ปจจุบันระบบ E-COP  โปรแกรมอานพิมพลายนิ้วมือของตํารวจภูธร  5  เชื่อมโยงไปยัง

เครือขายหนวยงานตํารวจในพื้นที่ฝายปกครอง อัยการ และศาล     

การพัฒนาแตละครั้งตองอดทนตอแรงเสียดทานจากผูรวมงานที่ยังมีพฤติการณแบบด้ังเดิมคือ  

“กลัวคนอ่ืนจะเดนกวาจึงพยายามขัดขวางการพัฒนา”  ซึ่งเร่ืองนี้หากไมมีการตอสูปญหาก็คงไมสําเร็จ  

ในขณะนั้นยังไมมีโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แตตํารวจภูธรภาค 5  และตํารวจภูธรจังหวัดทั้ง 8 

จังหวัด  ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว  นี่คือวิธีการทํางานแบบ  “กาวกระโดด” 

2.2 งานทะเบียนประวัติอาชญากร 
  ทะเบียนประวัติอาชญากรมีความสําคัญตอการรักษาความสงบเรียบรอยเปนอยางมาก  ปจจุบัน

การเก็บทะเบียนประวัติอาชญากรของตํารวจไทยยังเปนแบบ Analog  ยังไมถึงยุคดิจิตอล-3G 

ทะเบียนประวัติอาชญากร  หมายถึง  บุคคล  กลุมบุคคล  ที่กระทําผิดอาญา  และเจาหนาที่

ตํารวจไดบันทึกประวัติไว ซึ่งวิธีที่ตํารวจไทยเราใชอยู ก็คือ การพิมพลายนิ้วมือดวยหมึกสีดําลงบนแผนกระดาษ  

ที่เรียกวา  แบบพิมพลายน้ิวมือ  จากน้ันก็จะเก็บขอมูลโดยอานจากลายพิมพที่ปรากฏจากทั้ง 10 นิ้ว  ซึ่งจะมี
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  ตอมากรมตํารวจไดรับมอบเครื่องมือจากประเทศญี่ปุน  ซึ่งเก็บขอมูลที่ไดเขาไปไวในระบบ

ฐานขอมูลลายพิมพนิ้วมือ  ซึ่งก็ยังใชไดอยูแตประสิทธิภาพดีในระดับหนึ่ง  ในยุคปจจุบันวิทยาการทาง

เทคโนโลยีเจริญรวดเร็ว  เรามีเคร่ือง Fingerprint  ซึ่งสามารถนํามาเก็บลายพิมพนิ้วมือไดสะดวกรวดเร็ว   

สามารถพิมพออกมาเปรียบเทียบลายพิมพมือแฝงที่เก็บไดจากที่เกิดเหตุ หรือใชเคร่ืองใหอานเปรียบเทียบก็ยัง

ได   

สิ่งเหลาน้ีนักบริหารตองคิดและพัฒนา  ซึ่ง พ.ศ.2547  เม่ือคร้ังผูบรรยายดํารงตําแหนง รองผู

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 5   ไดริเร่ิมและดําเนินการแลว  ตอมาเดือนตุลาคม 2548  ไดรับตําแหนงผู

บัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ทําหนาที่ประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและ

กระทรวงมหาดไทย    นายกรัฐมนตรี และ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดสั่งใหผูบรรยายไปชวยปฏิบัติงานที่

ตํารวจภูธรภาค 9   ผูเขียนก็ไดเขาไปวางระบบเรื่องการเก็บขอมูลลายพิมพนิ้วมือดวยเคร่ือง  Fingerprint  เปน

ที่เรียบรอยแลว 

นักบริหารตองคิดถึงขบวนการ  วิธีการพัฒนา หรือภาษาของคนรายที่เปนองคกร  การเก็บ

ประวัติขอมูลบัตร  มีความจําเปนมาก  ขณะเดียวกันประวัติของกลุมบุคคลที่กระทําผิดในขณะที่ใชชองวางของ

กฎหมายหลุดพนจากการจับกุมมาโดยตลอด  ก็ตองใหความสนใจ  รวมถึงขบวนการปลอมบัตรประชาชน 

ปลอมบัตรเครดิต และกลุมผูคายาเสพติด  กลุมเหลาน้ีจะทํางานเปนเครือขาย 

2.3 งานชุมชนมวลชนสัมพันธ 
  งานชุมชนมวลชนสัมพันธมีกฎหมาย พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547   กฎหมายการบริหาร

การเมืองที่ดี  และนโยบายของรัฐบาลที่เนนใหนําประชาชนเปนศูนยกลางของการบริหารโดยใหประชาชนมีสวน

รวมในงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม  ดังน้ันนักบริหารจะตองคิดทั้งระบบวาเราจะนําประชาชนเขามามี

สวนรวมไดอยางไร  นับตั้งแตตํารวจยุคด้ังเดิมจนถึงยุคปจจุบัน นั้นตํารวจไดนําประชาชนเขามามีสวนรวม

ตลอดมา เชน 

  -  สมัยโบราณผูไดรับความเดือดรอนใหไปสั่นระฆังหนาวัด 

-  อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 

  -  ลูกเสือ  เนตรนารี  จราจร 

  -  เพ่ือนบานระวังภัย 

  -  ตํารวจจ๋ิว ,ตํารวจบาน 

  -  อาสาสมัครวิทยุสมัครเลน  เหยี่ยวเวหา 

 



 25 

 

  -  โครงการอาสาสมัครปองกันสาเสพติด 

  -  โครงการ DARE  ดึงเยาวชนนักเรียนตอตานยาเสพติด 

ฯลฯ 
   

โครงการเหลาน้ีหากจะยอนคิดไปยังยุคด้ังเดิมจะพบวา ใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยาง

ตอเนื่องตั้งแตการฝกอบรมและประชาชนก็เขามามีสวนรวม  สรางประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอย

ใหกับประเทศชาติสังคมมากมาย  บางคนเสียชีวิต  บาดเจ็บระหวางปฏิบัติหนาที่ก็มีจํานวนมาก  แตเรา  “ไมมี

ประวัติ  ไมมีขอมูลของกลุมบุคคลเหลาน้ีเลย”   ความจริงควรมีการเก็บขอมูลทั้งระบบตั้งแตประวัติแตละราย  

การอบรม  การปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงาน  ถาเขาชวยเหลือก็ตองไดรับประกาศชมเชย  ถามีคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 

2  คร้ังที่ 3 ก็จะตองไดรับรางวัล  จนถึงอาจขอเครื่องราชอิสริยาภรณให  ซึ่งสามารถทําไดอยูแลว 

  ยุคกาวกระโดด  พวกเราทุกคนจะตองมาชวยกันคิด และนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับไป  

“ไมใชจะรอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสั่งการกอนจึงจะทํา”  จุดน้ีถือวาเปนจุดออน เปนความคิดที่ไม

ถูกตองเพราะสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนของทุกคนตองชวยกันพัฒนา 

  2.4  งานปองกันอาชญากรรม 

  ก.ต.ช. ถือเปนหนวยงานที่สําคัญไดกําหนดยุทธศาสตร งานปองกันอาชญากรรมไว  ใน

โครงสรางใหมตํารวจยุคใหม  จะมีกองพัฒนาการปองกันและควบคุมอาชญากรรม  กองน้ีเกิดขึ้นไดเพราะ

ผูบรรยายเปนผูเสนอแนะและรวมใหเหตุผลวา ถึงเวลาแลวที่  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  จะมีกองปองกัน

อาชญากรรม  เชนเดียวกับนานาอารยประเทศ  เชน  ประเทศเยอรมัน มี  กรมปองกันอาชญากรรม   กอง

พัฒนาการปองกันและควบคุมอาชญากรรม   มีภารกิจที่กวางขวางมาก  หากวางระบบการปองกันอาชญากรรม

ไดทันยุคทันเหตุการณ  โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพแลว  ผูบรรยายม่ันใจวาความรุนแรงของ

อาชญากรรมก็จะลดลง  ตํารวจทํางานนอยลง  งานปราบปราม  งานสืบสวน  งานสอบสวน และการดําเนินคดี  

การพิจารณาคดี  การนําผูกระทําผิดไปลงโทษจะลดลง  ผลที่ตามมาเม่ือคิดเปนมูลคาเงินแลวมีมูลคามากมาย 

  ทานเคยคิดหรือไมวา  อาชญากรที่กระทําผิดเพียงรายเดียว  ตนทุนในการดําเนินคดีมากมาย

เพียงใด  อาชญากรที่ลวงเกินทางเพศ  ขมขืน  ฆานักทองเที่ยวชาวอังกฤษ  ผูตองหารับสารภาพวาเม่ือดูวีดีโอ

ลามกแลวเกิดความตองการทางเพศขึ้น  จึงไดวางแผนขมขืนแลวฆานักทองเที่ยว  ผูตองหาเพียง 2คน    เรา

ตองใชเจาหนาที่ตํารวจตั้งแตระดับสูงลงไปถึงระดับผูปฏิบัติมากมาย  ตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ  

เสียเวลามากเทาใด  แตเม่ือเราสามารถติดตามจับกุมผูตองหามาไดอยางรวดเร็ว  ก็ถือวา  “คุม”  ที่สามารถ

กอบกูเครดิตของประเทศชาติกลับคืนมาได 

 



 26 

 

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี 5  ไดทรงพระราชทานพระบรม

ราโชวาทไวตอนหน่ึงวา  

 “การจับผูรายน้ัน ไมถือเปนความชอบ 

เปนแตนับวาผูน้ันไดกระทําการครบถวนแกหนาทีเ่ทาน้ัน 

แตจะถือเปนความชอบตอเม่ือไดปกครองปองกันเหตุราย 

ใหชีวิตและทรัพยสมบัติของขาแผนดินในทองที่น้ัน 

อยูเย็นเปนสุขพอสมควร” 

  ดังนั้น ตํารวจยุคใหมตองคิดวางแผนปองกันมากกวาการปราบปราม ตองสรางระบบงาน

ปองกันโดยนําเทคโนโลยีมาใช อาทิ  

-  ควรมีกฎหมายหรือระเบียบคําสั่งใหอาสาสมัครเขามารวมงานปองกันอาชญากรรม    

   ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.ตํารวจ ฉบับใหม 

-  ควรมีหนวยงานที่วางแผนการปองกันอาชญากรรมทุกระดับ  จนถึงสถานีตํารวจ มี   

   งานชุมชนสัมพันธ  

-  ควรสนับสนุนใหมี CC.TV. สําหรับภาคเอกชนที่มีธุรกิจลอแหลมตอการเกิด 

             อาชญากรรม 

-   ควรมีขอมูลเก่ียวกับกลุมผูปลอมบัตรประชาชน,บัตรเครดิต,อาชญากรรมขามชาติ ฯลฯ 

-   ควรเก็บประวัติบุคคลพนโทษดวยระบบคอมพิวเตอรและสามารถตรวจสอบไดโดย   ระบบ 3G 

-  ควรมีระบบเทคโนโลยีคนประวัติบุคคล ประวัติยานพาหนะ ประวัติอาชญากรรม หมายจับ  

อยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะหมายจับ  ประชาชนทุกคนสามารถเขามาตรวจสอบได 

ฯลฯ 

  เปนเพียงสวนหนึ่งที่มาจากแนวคิด ทฤษฎีซึ่งผูนําระดับผูกํากับการ จะตองมีวิสัยทัศน ริเร่ิม

พัฒนากิจการตํารวจในตําแหนงของตนเอง ใหทันตอการเจริญของโลกไรพรมแดน หากขาดการพัฒนา 

“สํานักงานตํารวจแหงชาติ” ก็จะถอยหลังไปเร่ือย ๆ  
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ตอนที่ 4 แนวทางการทํางานใน “ตําแหนงนักบริหารระดับกลาง” หรือ “ตําแหนงผูกํากับการ” 
 

  เม่ือผูเขารับการอบรมสามารถฟนฝาอุปสรรค ไดรับการพิจารณาคัดเลือกแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ”ผูบริหารระดับกลาง” หรือ “ตําแหนงผูกํากับการ” โดยเฉพาะผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจ จะตอง
กําหนดทิศทางวางแผนในการทํางานไวแตเน่ิน ๆ หากมีโอกาสก็สามารถนํามาปฏิบัติไดทันที อาทิ 

- เราเปนลูกนองเห็นนายทําอะไรไมดี “บันทึกไวอยาทํา” เชน นายชอบดาลูกนองแตสอนหรือแนะนํา
ไมเปน นายเอาเปรียบลูกนองเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ นํารถของกลางคันดี ๆ ไปใชสวนตวั มาสาย
ประจํา ใหลูกนองเลี้ยงเปนประจํา 

- ตองมีการวางแผนการทํางานไว เก็บขอมูลเบื้องตนของหนวยงานที่จะไปทํางาน เชน ปญหาความ
ขัดแยง ปญหาการบริหาร ซึ่งจะตองทราบและเขาไปแกไขทันท ี

- ตองยึดกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ แตใหมีความออนตัว ตองทํางานนอกกรอบใหเปน 
- ตองคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ ใหลูกนองไดเห็นความรูความสามารถ ไมใชทําตาม ๆ กันมา ทํา

อยางไรก็ทําเชนเดิม เชนนี้หนวยจะไมกาวหนาเลย 
  เพ่ือให “ผูกํากับการ” ไดเห็นภาพการบริหารที่ชัดเจน จึงขอแนะนําวิธีการทํางานและขั้นตอน
การปฏิบัติโดยสรุปดังนี้ 

1. การบริหารงานบุคคล 
  1.1 กอนหรือเขาไปทํางาน อันดับแรกตองเขาใจวาตนเปน “ผูนํา” ดังนั้นอันดับแรกจะตอง
มอบหมายงานใหรองผูกํากับการ “ปฏิบัติราชการแทนผูกํากับการ” ควรอยางยิ่งที่จะตองออกคําส่ังในวันแรก ๆ 
ของการรับตําแหนง ดังนี้ตองนําคําส่ังเดิมมาศึกษาและปรับใหเปนไปตามนโยบายของตนเอง วาควรจะมอบให 
รอง ผกก.ใด ทําหนาที่ใด จึงจะเหมาะสม โดยปกติผูบริหารจะสงวนอํานาจการแตงตั้งโยกยายและการอนุมัติใช
จายเงินเปนอํานาจของตน ซึ่งจะตองศึกษาใหละเอียดกอนลงนาม 
  1.2 ศึกษาและขอดูรายละเอียด “สถานะกําลังพล” วาหนวยงานของเรามีผูใตบังคบับัญชา
จํานวนเทาใด อัตราอนุญาต บรรจุจริง ไปชวยราชการกี่นาย มีคําส่ังถูกตองหรือไม ถาไมมีคําส่ังตองหาใหได 
ตองดูการมอบหมายงานในหนวยงาน ศึกษาประวัติแตละคน มีการถูกตัง้กรรมการหรือไม ตองศึกษาและ
สอบถามโดยละเอียดเพ่ือนํามาแกไขพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับ “นายตํารวจ” ตองรูละเอียดทุก
นาย ดูการมอบหมายงานวาเหมาะสมหรือไมอยางไร ปรับปรุงแกไข ปรับปรุงแกไขในเวลาทีเ่หมาะสมและมีการ
ประเมินผล 
  1.3 นําหลักการวิจัยหรือการออกแบบสอบถามใหผูใตบังคับบญัชาประเมินกันเอง เพ่ือคัดเลือก 
“หาคนดี” พัฒนาผูที่ควรจะพัฒนา ใหทัศนคติความรูเพ่ิมเติม เชน ออกแบบสอบถามวา 
   - ตํารวจที่ทานเคารพนับถอืและสามารถเปนที่ปรึกษาในยามทุกขยากได คือ..... 
   - ตํารวจที่ทํางานจราจร งานปราบปราม งานสืบสวน ที่มีความรูความสามารถคือ ..... 
   - ใครคือตํารวจที่มีอุดมการณที่ดีในหนวยงาน คือ.... 
      ฯลฯ 
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  จากน้ันก็นํามาประเมิน ดูขดีความสามารถ และเปรยีบเทียบกบัความเห็นของนายตํารวจระดับ 
รอง ผกก.ลงไป 
  1.4 ตองสรางแรงจูงใจที่จะให “ทุกคน” รวมกันทํางานอยางจริง ๆ จัง ๆ ดังนั้น “คําสั่ง
มอบหมายงาน” จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง และควรนําผลตอบแทน เชน เบี้ยเลี้ยง รางวัลนําจับ มาเปนเคร่ืองมือ
ในการจูงใจ เชน 
   - ตํารวจทกุคนควรไดรบัการมอบหมายใหดูแลพื้นที่รับผิดชอบ อาจจะรับผิดชอบ
หมูบานหรือขุมชน อาจมี 2-3 คน ตอแหง และใหผูทําหนาที่ธุรการ เสมียน เปนผูชวย 
   - ทุกคนตองมีแฟมงาน เชน ใหหาขาวยาเสพติดวาในหมูบานมีใครเสพ หาขอมูลวัยรุน
ที่เสพ หรือแหลงที่อาชญากรรมเกิดสูง  
      ฯลฯ 
ใหมีการสรุปทุก 10-15 วัน เสนอตอ “รอง สว” “สว.” ที่รับผิดชอบ และประเมินผล “เราจะไดขอมูลที่เปน
ประโยชนมากมาย” เนนจะตองเลือกพ้ืนที่ที่มีความชํานาญ 
  1.5…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.6…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.7…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.8…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.9…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.10………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 2. การบริหารระบบงาน 
  2.1 ตองศึกษา อาน ทําความเขาใจ ฎอํานาจและหนาที่” ของตนเองโดยละเอียด การจะมอบ
งานไดดีตองรูหนาที่ของตนตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานนั้น ๆ ไดกําหนดไว ซึ่งจะเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
  2.2 ตองศึกษา อาน ทําความเขาใจ “อํานาจและหนาที่” ของผูใตบงัคับบัญชาของตนที่กฎหมาย
กําหนดไว และศึกษาดูวาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาทีค่รบถวนสมบูรณหรือไม บางงานเปนงานสําคัญแตไมเคยทํา
เลย ก็ตองหาวิธีริเริ่มทําใหได 
  2.3 ตรวจสอบการวางระบบงานเดิมที่กําหนดไววา ไดมีการแบงแยกงานไวถูกตองหรือไม เชน 
บางงานอาจเปนของ “สว.ธรุการ” แตกลบันําไปมอบให “สว.ปป.” ก็ตองปรับเปลีย่นใหถูกตอง 
  2.4 “นโยบาย” ของหนวยงานที่มีอยูกับ “นโยบายของผูกํากับ” จะตองนํามาปรับใหสอดคลอง
กัน โดยเฉพาะ “นโยบายของผูนําคนใหม” จะตองประกาศใหผูใตบงัคับบัญชาไดเห็นและตองทาํเปน “ประกาศ” 
ใหเดนชัด และควรกําหนดนโยบายที่เปนความคิดริเริม่สรางสรรค และตองทําใหได ตัวอยาง เชน 
   - ในสถานีของเรา ทุกคนจะตองใชคอมพิวเตอรเปน (วิธีปฏบิตัิ คือ สงไปอบรมหรือเปด
การฝกอบรมกันเอง) 
   - ทุกคนจะตองผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
   - ฝายสืบสวน ฝายปราบปราม ตองสามารถเขียนบนัทึกการสืบสวนและบันทกึการ
จับกุมไดทุกคน 
   - หองน้ํา หองสวม ตองสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง 
   - เราจะตองมีที่จอดรถสําหรับผูที่มาติดตอราชการ 
   - เราจะไมยอมใหตํารวจขบัขี่รถจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกนิรภัยโดยเด็ดขาด 
       ฯลฯ 
สิ่งเหลาน้ีคือลกัษณะของงานที่ “ผูนํา” ตองริเริ่มสรางสรรค เพ่ือกระตุนใหเกิดการฮึกเหิมอยากทําความดี 

2.4 ตองออกตรวจสถานที่ทํางานทั้งหมดในความรับผิดชอบ ตรวจสอบที่ทาํงาน ที่พัก สอบถาม 
ปญหาเรงดวนที่จะตองแกไข ทั้งปญหา คน งบประมาณ และนําปญหามาศึกษาวิเคราะหแกไข แยกเปนงาน
เรงดวน งานระยะกลาง ระยะยาว 

2.5 การบริหารงานสืบสวน การบริหารงานสอบสวน การบริหารงานปองกันปราบปราม การ 
บริหารงานทั่วไปในสถานตีํารวจ จะตองศกึษาระบบงานเดิมที่ทําไว และนํามาพัฒนาปรับปรุง หากดีอยูแลวตอง
กําหนดวิธีการ ติดตามประเมินผล เชน ออกแบบสอบถามการทาํงานแตละแผนก หรือใหทุกฝายเสนอความเห็น 
หรือใหตางคนตางเสนอความเห็นและนํามาปรับปรุง อาทิ 

- วางระบบการเก็บรวบรวมขอมูลงานสืบสวน ทั้งระบบเอกสาร และใชคอมพิวเตอรใน 
โปรแกรม E-COP 

- ตรวจสอบระบบการเขาเวรสอบสวน การลง ปจว.คดี การควบคุมสาํนวน การส่ังฟอง 
สั่งไมฟอง การตรวจสํานวนทุก ๆ 3 วัน 7 วัน 15 วัน  
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- การจัดสายตรวจตองเปนไป ตามสถานการณ 
   - งานมวลชนสัมพันธ ตองใชผูที่ชํานาญเทาน้ัน 

      ฯลฯ 
  2.6…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.7…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.8…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.9…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.10………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 3. การบริหารดานงบประมาณการเงิน 
  3.1 ตองทําการสงรับ-มอบ เงินในหนวยในวันที่ไปรับตําแหนง และตองสํารวจ ตรวจสอบ
เอกสารที่จะลงนาม ตรวจสอบเงินดวยตนเอง  
  3.2 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน โดยใชวธิีใหผูรบัผิดชอบรายงานรายไดจากใบเสร็จรับเงิน 
ระบุเลขทีใ่บเสร็จจํานวนเงินตองตรงกันทั้งหมด 
  3.3 เม่ือไดทํางานไปสักระยะใหตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ “สถานภาพทางการเงินของหนวย
ทั้งหมด” แยกเปนหมวดหมูรายได 
  3.4 หลักฐานการขอเบิก เชน เบี้ยเลี้ยง เงินลวงเวลา ตองตรวจสอบรายละเอียด ยอดเงินตั้งแต
ตนปงบประมาณจนถึงวันทีไ่ปรับตําแหนง ตรวจสอบรายชื่อที่ขอเบกิ กําชับอยาใหมีการซํ้าซอน(คนเดียวเบิก
หลายแหง) ตาํบลที่ไปกับตาํบลที่เร่ิมตนเดินทางไปราชการตองถูกตองจึงจะเบิกคาเดินทางได 
  3.5 ตรวจสอบงบประมาณจากหนวยอ่ืนโดยตรงจาก “แผนงานโครงการ” และยอดเงิน
งบประมาณทีไ่ดรับ ตองควบคุมการขอเบิก การเบิก ใหถูกตอง(ไมควรอยางยิ่งที่จะยกเลิกของผูที่เคยขอไว) 
  3.6…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.7…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3.8…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3.9…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3.10………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
 4. การบริหารงานดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใช 

  4.1 ตองมีการ “สง-มอบ” สิ่งของหลวง และส่ิงของนอกบัญชีของหลวงใหเรียบรอยในวันรับมอบ

ตําแหนง สิ่งของหลวงที่นาจะมีปญหา ขอใหมีการตรวจสอบอยางจริงจัง 

  4.2 ใหมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิง่ของหลวงทั้งหมด ระบุใหชัดเจน สิ่งของหลวงใดที่

หมดสภาพใชการไมไดจะสํารวจใหตรงตามความจริง สิ่งของหลวงใดที่หมดสภาพ ตองพิจารณาขอจําหนาย 

อยาเก็บไวใหเปนภาระ ตัวอยาง เชน ยานพาหนะบางคันอายุนานกวา 20 ป ใชการไมไดแตก็เก็บไวเพ่ือเบิก

น้ํามันหลวง ไมควรทําอยางยิ่ง กระสุนปนที่อายุกวา 10 ป ตองหาวิธจํีาหนาย นํามาฝกประจําป เปนตน 

  4.3 สํารวจทีท่ํางาน บานพัก ยานพาหนะ ที่ชํารุดเสียหาย ตองซอมแซม “เรงดวน” แลว

ดําเนินการขออนุมัติซอมแซมโดยเร็ว 

  4.4 การจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช เชน ยางรถ เคร่ืองเขียน หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ ตอง

รูจัก “จัดลําดับความจําเปนเรงดวน” และจัดหาใหตามความเรงดวน จะไดไมเสียหาย 

  4.5 ความคิดริเริ่มพัฒนางาน การสรางระบบการดูแลความสะอาด โครงการ 5 ส. รวมกันดูแล

โดยแบงพ้ืนที่รับผิดชอบแลวแขงขันกัน รเิริ่มใหม ๆ เชน 

    - การตกแตงอาคารสถานที่ใหสงางาม สมกับเปนสถานที่ราชการ ใหมีจุดเดน 

    - ตองรูจักการเขียนโครงการของบประมาณจากหนวยอ่ืน เชน ของบจาก สสส. อบจ. 

เทศบาล เปนตน 
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    - ตองรูจักนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางาน เชน การเก็บประวตัิอาชญากรรม การ

วากลาวตักเตอืนผูกระทําผิดกฎจราจร 

  4.6…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  4.7…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  4.8…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  4.9…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  4.10………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

 5. บทสรุป 

  “ความรู ความสามารถ” ที่เกิดจากความคิดริเริ่ม สรางสรรค ยอมจะกอใหเกิดผลงานที่มักจะดี

หรือเหนือกวาผูอ่ืน 

 

*********************************** 
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