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การบริหารงานตํารวจ
ในตําแหนงหนาที่ สารวัตร
บรรยายโดย อาจารย วุฒิ วิทติ านนท
***************
ตอนที่ 1 หลักการบริหารและการบริหารงานตํารวจ
1. กลาวนํา
ผูบรรยายไดรบั การแตงตั้งจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ใหทําหนาที่อาจารยบรรยายใน
หลักสูตร การบริหารงานตํารวจชั้นสูง หลักสูตรผูกํากับการ หลักสูตรสารวัตร หลักสูตรฝายอํานวยการ และยัง
ไดรับการบรรยายในการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนเวลานานกวา 10 ป
โดยเฉพาะหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด ไดทําหนาที่เปนอาจารยผูบรรยายวิชาการสืบสวนสอบสวน
และการใชมาตรการยึดทรัพยคดียาเสพติดมากวา 20 ป แมจะเกษียณอายุราชการมาตั้งป พ.ศ.2551 ปจจุบันก็
ยังไดรับเกียรติใหเปนอาจารยบรรยายใหความรูกับขาราชการตํารวจและขาราชการหนวยอื่น ๆ เปนประจํา
ตลอดมา อยางตอเนื่องนับวาเปนเกียรติอยางสูงในชีวติ กับการทําหนาที่ “อาจารย” เพื่อถายทอดความรูใหกับ
ขาราชการตํารวจ ถือวาไดทดแทนบุญคุณ “สํานักงานตํารวจแหงชาติ”
ประกอบกับชีวติ รับราชการผานทั้งงานปองกันปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน งานอํานวยการ
ผานการทํางานมาดวยความมุงมั่นในตํารวจอาชีพ
นําวิทยาการแผนใหมและเทคโนโลยี่มาสนับสนุนในการ
ทํางานอยางจริงจังไดผล ประการสําคัญในชีวติ รับราชการ ไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคณ
ุ จากสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและนอกหนวยทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงไดรับการยกยองจากหนวยงานนอกประเทศอีก
ดวย รวมไดรบั รางวัลทั้งหมดกวา 20 รางวัล ผูบ รรยายจะไดถือโอกาสนําแนวทางประสบการณในการทํางาน
มาแนะนําควบคูไปดวย
“หลักสูตรสารวัตร” เปนหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ผูบรรยายไดรับมอบหมายใหบรรยายใน
หัวขอ “การบริหารงานตํารวจในตําแหนงสารวัตร” โดยใชเวลาในการบรรยายเพียง 3 ชั่วโมง ในเวลาอันจํากัด
นั้น ดังนั้น ผูบรรยายพยายามที่จะเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฏี โดยจะนําหลักการนําทฤษฏีหรือแนวคิดทฤษฎี
มาปรับใชในการทํางานใหมากที่สุด ดังนั้นเมื่อผูเขารับการอบรมรับฟงการบรรยายก็สามารถนําทฤษฏีและนํา
แนวคิดไปปรับใชในการทํางานในตําแหนงสารวัตรไดทันที
2. วัตถุประสงค ขอบเขต และวิธีการบรรยาย
2.1 วัตถุประสงคการบรรยาย
การบรรยายในวิชานี้ ผูบรรยายมีวตั ถุประสงค ตองการใหผูเขารับการอบรมมีความรูความ
เขาใจ สามารถนําความรูทไี่ ดรับไปปรับเปนแนวทางการทํางานได ดังนั้นวัตถุประสงคการบรรยาย คือ
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- เพื่อใหผูรับการอบรมเขาใจหลักการ บริหารงานในระดับ “สารวัตร”
- เพื่อใหเขาใจบทบาทการบริหารงานในภารกิจของความเปน “ตํารวจอาชีพ”
- เพื่อสรางผูเขารับการอบรมใหเกิด “วิสัยทัศน” “มีภาวะผูนํา” “มีความคิดริเริ่มสรางสรรค”
- เพื่อนําหลักการบริหาร แนวคิดทฤษฎี ไปกําหนดเปน “แนวทางการปฏิบัติหนาที่”
- เพื่อใหทําหนาที่ตํารวจอาชีพได “บังคับใชกฎหมายทีม่ ีโทษทางอาญาใหเกิดประสิทธิภาพและ
บริการประชาชนใหเปนที่พงึ พอใจและประทับใจ”
2.2 ขอบเขตการบรรยาย
เนื่องจากมีเวลาอันจํากัด ประกอบกับผูเขารับการอบรมในหลักสูตรผสารวัตร ดํารงตําแหนง
“รองสารวัตร หรือ พนักงานสอบสวน สบ 1 ” ซึ่งมาจากหลายหนวยงาน มีหนาที่หลากหลายทั้งทําหนาที่ งาน
ปองกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานฝายอํานวยการ งานสงกําลังบํารุง งานวิชาการ ฯลฯ ดังนั้น
การบรรยายจําเปนจะตองกําหนดขอบเขตใหผูเขารับการอบรมไดรับทราบ กลาวคือ ไดกําหนดขอบเขตการ
บรรยาย ดังนี้
- บรรยายใหเขาใจ “หลักบริหารงานทั่วไป”
- บรรยายใหเขาใจ “หลักการบริหารงานตํารวจ”
- วิธีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือนําหลักวิชาการมาปรับใชในการทํางาน
- จะเนนแนวทางในการทํางาน การบริหารงานทั่วไป บริหารการสืบสวนสอบสวน บริหารการ
ปองกันปราบปราม การบริหารงานบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชนในระดับสารวัตร
2.3 วิธีการบรรยาย
ผูบรรยายมีเอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารทีเ่ กี่ยวของประกอบ ไดแก
-เอกสารประกอบคําบรรยาย
-หนังสือการสืบสวน หนังสือการสืบสวนขยายผลยาเสพติด (ใหผูเขารับการอบรมนําไปสําเนาแจกจายเอง)
- DVD การเรียนโดย CD-ROM วิธีการสืบสวนสอบสวน การตั้งดาน การตรวจคน บุคคล ยานพาหนะ
โดยจะบรรยายประกอบเปนภาพนิ่ง(Power Point) พรอมมีตัวอยางการบริหารงานที่ผูบรรยายเคย
ปฏิบัติไดผลมาแลว มีการศึกษาเปรียบเทียบกับกิจการตํารวจพื้นฐานของตํารวจตางประเทศ นําตัวอยางแนวคิด
ความคิดริเริ่ม การนําแนวคิดทฤษฎีไปปรับเปนแนวทางการปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนง “ผูบริหารระดับตน” คือ
“ตําแหนงสารวัตร”
3. หลักการบริหาร
3.1 “การบริหารงาน” มีความจําเปนตอ “องคกร” ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
เพราะหนวยงานนั้น ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานเล็กหรือหนวยงานใหญ จะดําเนินกิจการใหกาวหนาไปได “ตองมี
หลักบริหารการจัดการที่ดี” แมแตการคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ หากมีการวางแผนการจัดการและการบริหารงานให
ดีก็จะทํากําไรไดดีกวารานคาที่ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ เชนเดียวกัน หากหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจ
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หนาที่กวางขวาง มีความรับผิดชอบสูง มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เขามาเกี่ยวของมากมาย และมีคน
ในองคกรหลากหลายสาขาอาชีพ ก็จะมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการบริหารงานใหเปนระบบมากขึ้น
3.2 นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารไวหลายทัศนะดวยกัน กลาวคือ
“ปเตอร ดรักเกอร”กลาววาการบริหารหมายถึงศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น
“อาโลค คูนทช” เห็นวาการบริหาร คือการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยอาศัยปจจัย
ทั้งหลาย คือ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ สิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
3.3 เมื่อนําความหมายของนักวิชาการมาวิเคราะห “การบริหาร” ไมวาจะบริหารงานระดับใด
องคกรจะใหญหรือเล็กก็ตาม หลักการบริหารจะตองประกอบดวยองคประกอบดังนี้
(1) ผูนําจะตองมี “ศิลปะ” ในการทํางานรวมกับผูอื่น
(2) ตองดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
(3) ตองมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน
(4) โดยอาศัยปจจัยสําคัญคือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
(5) การดําเนินการตองมีการพัฒนางาน ควบคุมกํากับดูแล ติดตามประเมินผล เพื่อใหงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 จะเห็นไดวา “ผูบริหาร” จะตองดําเนินการ บริหารงานโดยอาศัยองคประกอบทั้ง 5 ขอ ให
ครบถวนสมบูรณ ขาดขอใดขอหนึ่งยอมถือวาผูนั้น “บริหารงานไมครบถวนสมบูรณ”
“ผูนําการบริหารงานในองคกร
จะตองทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีศิลปะ
องคกรจะตองมี
วัตถุประสงคและตองกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานบริหาร และจะตองวางระบบการใชคน เงิน วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช ตองมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3.5 การบริหารงานบุคคล
“การบริหารงานบุคคล” เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานในองคกร การบริหารงานบุคคลเปน
การบริหารงานที่ยุงยาก โดยเฉพาะองคกรใดที่มีคนจํานวนมาก มีหลากหลายอาชีพ มีระดับการศึกษาระดับการ
ทํางาน พัฒนาระบบแตกตางกันมาก ยิ่งจะทําใหการบริหารงานบุคคลมีความสลับซับซอน
“อมร รักษาสัตย” กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนทัง้ ศาสตรและศิลป
“ศาสตร” เพราะหลักวิชาการที่ศึกษาวิวฒ
ั นาการมาเปนลําดับ มีจุดออน จุดแข็ง เพื่อนําไป
ประยุกต
“ศิลป” พิจารณาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบริหาร นําไปใชบริหารใหเกิดไดทั้งผลบวกและ
ลบ
3.6 ความสําคัญของการบริหาร
การบริหารงาน(Administration) การบริหารงานบุคคล ( Personal Administration) มีความ
สัมพันธและเกี่ยวของกันเปนอยางมาก จะบรรลุเปาหมายและเปนไปตามวัตถุประสงคขึ้นกับ “คน” นักบริหารจัก
ตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก
3.7 ปจจัยในการบริหาร
ปจจัยในการบริหาร (Administrative Resources) มีพื้นฐานอยู 4 ประการ คือ 4 M
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- คน (Men)
- เงิน (Money)
- วัสดุสิ่งของ (Matenal)
- วิธีการปฏิบัตงิ าน (Method)
3.8 การบริหารงานตํารวจ แนวคิดของผูบรรยาย
คําวา “การบริหาร” ในภาษาอังกฤษมักใชอยู 2 คํา คือ Administration และ Menagement การ
บริหารระบบงาน (System Administration) กับการบริหารงานบุคคล (Personal Administration) มีความ
สัมพันธและเกี่ยวของกัน เปนอยางมาก องคกรใดจะเดินทางไปใหบรรลุเปาหมายและสําเร็จไปตามวัตถุประสงค
ที่วางไว ขึ้นอยูกับ “ผูบริหาร” หรือ “ผูนํา”
องคกรจะขับเคลื่อนไปไดกต็ องอาศัย “คน” นักบริหารที่ดีตองสนใจ เขาใจ และศึกษา พัฒนา
วางระบบงาน บริหารงานบุคคล ใหมีประสิทธิภาพไปพรอม ๆ กัน
“การบริหาร นั้นแทจริงเปนเรื่องของการอาศัยหลักสามัญสํานึก (Common Sense) ในการ
ตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมตอสถานการณสําหรับแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคการ”
ในทัศนะของผูบรรยาย “การบริหารงานตํารวจ” หมายถึง การที่ผูนําไดใชศกั ยภาพในการ
บริหาร มีความรอบรูงานในองคกรอยางกวางขวาง เพื่อกําหนดนโยบาย กลยุทธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สามารถบูรณการความคิด ความรู ใหเกิดพลัง นําไปปฏิบตั ิภารกิจ รวมทั้งแกปญหาในอดีต ปจจุบัน และ
กําหนดทิศทางมองอนาคตขององคกรใหกาวไปขางหนา มีวิธีการจูงใจการทํางาน
สามารถแนะนําชี้แนะผูใตบังคับบัญชาใหมีภาวะผูนํา ตลอดจนมีความสามารถในการถายทอด
ความรูความสามารถ หรือชี้แนะใหรูจักการบูรณการงานใหเกิดศักยภาพในการบริหารงานกับบริหารงานบุคคล
และที่สําคัญตองมีวิสัยทัศนที่ทันสมัย นําเทคโนโลยีมาใชในการบังคับใชกฎหมายและการบริการประชาชน ให
พึงพอใจ และพัฒนาการทํางานใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
3.9 ลักษณะของการบริหารงานของผูนําที่ดี ผูนําที่ดีจะตอง
- บริหารบุคลากร งาน เครื่องมือเครื่องใชไปพรอม ๆ กัน
- บริหารงานใหทันตอสถานการณ ปรับการทํางานใหทนั ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยตองมี”ความเปนกลางทางการเมือง”
- อยารอปญหาเขามาหาตองเขาไปแกปญ
 หา
- ตองมองปญหาทั้งระบบ ทัง้ ระยะสั้น และระยะยาว
- มีวิสัยทัศนทกี่ วางไกล และวางแผนไปสูค วามฝนใหสาํ เร็จ
3.10 คุณลักษณะของผูนําระดับสารวัตร
ในแตละหนวยงานและแตละองคกร คุณลักษณะของผูนํายอมมีความแตกตางกัน ในเฉพาะ
หนวยงานระดับ “กองกํากับการ” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งถือเปนหนวยงานระดับปฏิบัตทิ ี่สําคัญอยาง
ยิ่งยวดในเฉพาะ “สถานีตํารวจภูธรและนครบาล” ซึ่งเปนหนวยงานหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูนํา
ที่เขาไปบริหารเกือบทั้งหมดจะเปนตําแหนง “ผูกํากับการ” ดังนั้นถือวา “สถานีตาํ รวจ” เปนหัวใจของการทํางาน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นอกจากนี้ภารกิจของแตละสถานีตํารวจจะมีความแตกตางกัน ขึน้ อยูกับประชากร
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ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม ปจจัยแวดลอมอื่น ๆ เชน ลักษณะภูมิประเทศ ยอมทําใหหนาที่แตกตางกัน
ไปเมื่อครั้งผูบรรยายดํารงตําแหนงผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายไดรวมกัผูใตบังคับบัญชา พิจารณา
คุณลักษณะผูน ําตํารวจที่สังคมปรารถนา
3.11 คุณลักษณะของสารวัตร
(1) ตองเปนตํารวจที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อถือของประชาชน และเพื่อนรวมงาน
(2) ตองเปนตํารวจที่ ประพฤติปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางที่ไดกลาตอสูยืนหยัดในความเปนจริง
เพื่อเปนแบบอยางใหผูใตบงั คับบัญชา
(3) ตองเปนตํารวจ ที่เรียนรูใ นการพัฒนาทุก ๆ ดานตลอดเวลา
3.12 คุณลักษณะของตํารวจชั้นประทวน
(1) ตองเปนตํารวจที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อถือของประชาชน และเพื่อนรวมงาน
(2) ตองเปนตํารวจที่ มีจิตสํานึกในการบริการประชาชนดวยความรอบคอบ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตยตอหนาที่
(3) ตองเปนตํารวจที่ มีการเรียนรูในการพัฒนางานในทุก ๆ ดานตลอดเวลา
3.13 ลักษณะของผูกอการราย เมื่อครั้งผูบรรยายไปชวยราชการที่ตํารวจภูธรภาค 9 สวนหนา อ.
เมือง จว.ยะลา ไดตรวจคนพบลักษณะผูนําของผูกอการราย ดังนี้
(1) ลักษณะของผูนํา ประกอบดวยความกลา และบุคลิกภาพ เชน ความซื่อสัตย ความเสียสละ
ความมุงมั่น ความเปนมืออาชีพ
(2) หลักการเปนผูนํา รูจักตัวเอง มีขอ มูลขาวสารที่ดี เปนตัวอยางตัดสินใจเด็ดขาด มีความ
รับผิดชอบ มีทักษะเชี่ยวชาญกลยุทธ
(3) พื้นฐาน รวมทุกขรว มสุขกับผูใตบังคับบัญชา มุงมั่น กลาหาญ มีชีวติ เรียบงาย
คุณสมบัติผูนาํ นั้นมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะสรางอุดมการณใหบุคลากรในหนวยงาน จะเห็นได
จากกองกําลังติดอาวุธที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังมีคุณสมบัตินี้
4. การบริหารงานตํารวจ
4.1 หลักการบริหารงานทั่วไป ดังที่ไดกลาวมาแลว เมื่อพิจารณาถึงความสําเร็จขององคกรแลว “ผูนํา”
จะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งยวด ที่จะนําองคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายกลาวคือ หากเปนบริษทั
ก็จะตองบริหารธุรกิจของตนใหประสบความสําเร็จ ผลิตสินคาที่มีคณ
ุ ภาพ เปนที่พึงพอใจของลูกคา ลูกคา
ประทับใจในการบริการและสามารถทํากําไรใหกับบริษทั ตามเปาหมายที่กําหนดไว
ขณะเดียวกันคนที่อยูใน
บริษัทก็ทํางานอยางมีความสุข พอใจ ภูมิใจในการทํางาน ไดรับการดูแลสวัสดิการเปนอยางดี ขณะเดียวกัน
บริษัทก็เปนทีเ่ ชื่อถือของสังคม มีอาคารสถานที่สงางาม ภูมิฐาน มีวัสดุเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย และบริษัท
ยังมีสวนชวยเหลือสังคมอีกดวย
หากเปนภาครัฐ องคกรของตํารวจในระดับสถานีตาํ รวจ สถานีตํารวจนั้นเปนสถานีตํารวจที่ไดรับการ
ยกยองประกาศเกียรติยศใหเปน “สถานีตาํ รวจของประชาชน” กลาวคือ ขาราชการตํารวจทุกคนในสถานีตํารวจ
รวมกันทํางานอยางเต็มความสามารถ ภาคภูมิใจและยินดีในความเปนตํารวจอาชีพ มีการเสียสละความสุข
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สวนตัวเพื่อการบริการประชาชน และบังคับใชกฎหมาย ใหมีประสิทธิภาพ ประชาชนเคารพกฎหมายดวยความ
เต็มใจสรางความสงบสุขใหกับประชาชนในพื้นที่ สามารถปองกันอาชญากรรมไมใหเกิดเกินกวาที่กําหนด เปน
สถานีตํารวจที่มีระเบียบวินัยดีเยี่ยม มีความเปนตํารวจอาชีพ การแตงกาย การรักษาความเปนระเบียบวินยั ไม
ฝาฝนกฎหมาย มีสถานีตํารวจที่มีความสงางาม มียานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยสามารถนํา
เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานจนไดรับการยกยอง สุดทายสามารถบังคับใชกฎหจนประชาชนพอใจและบริการ
ประชาชนใหเกิดความประทับใจ
4.2 การบริหารงานตํารวจนัน้ ยึดหลักการบริหารทั่วไปเปนแนวทาง เพียงแตการบริหารงานตํารวจนั้น มี
วัตถุประสงคที่สําคัญคือ คืนอํานาจ ความยุตธิ รรมใหกับสังคม บังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญาใหไดผล
รักษาความสงบเรียบรอย บริการประชาชนใหเกิดความประทับใจ “โดยมีกฎหมาย” เปนเครื่องมือในการทํางาน
ดังนั้นจะเห็นไดวา การบริหารงานในระดับที่มีความสําคัญมากที่สุดในองคกรตํารวจนั้น อยูทรี่ ะดับ “สถานี
ตํารวจ”
5. การบริหารงานใน”ตําแหนงสารวัตร”
ผูนํากับการบริหารงานในหนวยงานทุกระดับ นอกจากจะบริหารงานปกติประจําตามอํานาจ
หนาที่ และตามที่กฎหมายกําหนดแลว ยังจะตองริเริ่มสรางสรรคงานแกปญหางาน ดังนั้น ผูดํารงตําแหนง
สารวัตร จะตองบริหารงานในหนาที่ที่ใหครบถวนสมบูรณ กลาวคือผูบริหารจะตอง
1.1 ตองเขาใจบทบาทภารกิจหนาที่ตามกฎหมาย ของตนเองเปนอยางดี
1.2 ตองรอบรู เพื่อศึกษาปญหาแกปญหาในหนวยใหได ริเริ่ม สรางสรรค
1.3 ตองมีภาวะผูน ํา ที่กลาคิด กลาทํา ปญหาที่เกินขอบเขตที่จะแกไขไดตองรีบเสนอไปหนวยเหนือ
1.4 ตองมีวิสัยทัศน อยาหยุดนิ่ง ตองพัฒนางาน
1.5 ตองเขาใจหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
สารวัตร จะตองเขาใจวา ตนมีอํานาจหนาที่ไดก็เพราะมี “กฎหมาย” เปนเครื่องมือในการทํางาน
นั่นเอง และกฎหมายที่สําคัญเบื้องตนของการทํางานที่ใหอํานาจหนาตํารวจ ก็คือ พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2547 และ
ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่ใหอาํ นาจตํารวจแตกตางกันไปตามภารกิจในการปฏิบัติหนาที่ เชน หากปฏิบัติหนาที่ใน
สถานีตํารวจตองรูและเขาใจในอํานาจหนาที่ สืบสวน ตรวจคน จับกุม สืบสวนสอบสวน เชน ประมวลกฎหมาย
อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวของ ที่ใหอํานาจตํารวจในการ
รักษากฎหมายนั้น ๆ
เครื่องมือของตํารวจ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2547ขาราชการตํารวจทุกคน ตองรูจริงจึง
จะตองใหความสนใจศึกษา ทําความเขาใจและนําออกมาใชใหมากที่สุด และนําไปเปนเครื่องมือในการทํางาน
ขาราชการตํารวจบางทานไมไดสนใจในตัวบทกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมายตํารวจเลย ทําใหไมรูไมเขาใจ
อํานาจหนาที่ บทบัญญัติทสี่ ําคัญที่ตองนําไปบังคับใชอยางจริงจัง เชน
ม.66 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ทัศนคติ
คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณา
แตงตั้งและเลือ่ นเงินเดือน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
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ม.7 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ สงเสริมใหทองถิ่นและชุมชน มีสวนรวมในกิจการตํารวจ เพื่อ
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัย ของ
ประชาชน ตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่
ดังนั้นใน 2 มาตรา นี้ สรุปไดวา ผูบงั คับบัญชามีหนาที่จะตองใหความรู ทักษะ ทัศนะคติ
คุณธรรม กับผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ ขณะเดียวกันงานในสถานีตํารวจตองสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชน
มีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบรอย จึงเปนหนาที่ของ “ผูกํากับการ” จัก
ตองออกไปประสานการปฏิบัติและทํางานรวมกับประชาชน และยังมีบทบัญญัตอิ ีกมากมาย ที่มีความสําคัญใน
การทํางาน ที่จะตองหยิบมาใหใหไดผล
ตํารวจมีหนาที่รักษาและบังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ตํารวจตองสนใจติดตามกฎหมาย
ที่ออกใหมอยางตอเนื่อง กฎหมายที่สําคัญสําหรับตํารวจในสถานการณปจจุบันที่นาสนใจ อาทิ
- พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
- 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.การผลิตผลิตภัณฑซดี ี พ.ศ.2548
- พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544
- พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอรองหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542
- พ.ร.บ.ซื้อขายสินคาลวงหนา พ.ศ.2548
- พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
ฯลฯ
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กฎหมายที่เกี่ยวของตอเศรษฐกิจและ สังคม
จําเปนอยางยิ่งที่นักบริหารจะตองศึกษาและ
นํามาเปนเครือ่ งมือในการทํางาน “ตองวางแผนที่จะบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ” จึงจะถือวาประสบ
ความสําเร็จในการทําหนาที่ “ผูบังคับใชกฎหมาย”

6. วิวัฒนาการกิจการของตํารวจไทย
ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ไมสามารถหาหลักฐานยืนยันไดวา มีตํารวจเปนผูรักษากฎหมาย “กิจการ
ตํารวจไทย” เริ่มปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 2 ซึ่งเชื่อวาเปนสมัยพระเจาลิไท ตรวจพบวามีเจาหนาที่รักษา
กฎหมาย คือ “สุภาวดี” ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาพนักงานและผูเกี่ยวของกับคดีไวในหลักกฎหมายลักษณะโจร
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มปรากฏหลักฐานชัดเจน ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยา ที่ได
ตรากฎหมายการปกครองประเทศเปน “ จตุสดมภ ” ไดแก เวียง วัง คลัง นา ซึ่งไดมีการกลาวถึงภารกิจตํารวจไวดวย มีการ
กําหนดศักดินา และจากทําเนียบศักดินาตํารวจพบวา กรมตํารวจในสวนกลางมีอยู 12 กรม และแตละกรม มีเจากรมเปน
ผูบังคับบัญชา มีตําแหนงชั้นสูงอีก 4 ตําแหนง สังกัดสมุหนายก สมุหกลาโหม และกรมนครบาล มีกรมตํารวจมหาดไทยภูธร
กรมกองลาดตระเวน กรมพระตํารวจ กรมพระตํารวจใหญ กรมพระตํารวจนอก ไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน
ยุคกรุ งรัตนโกสินทร ตั้งแตรัชกาลที่ 1 ทรงเป นตํารวจ กลาวคือ พระมหากษัตริยเป นผูบังคับบัญชา
โดยตรง จะเห็นไดวาพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมราชวงศจักรี เมื่อครั้งเปนนายดวง หรือทองดวง เมื่อเจริญวัยก็รับ
ราชการเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระเจาอุทุมพร ตอมาในรัชกาลของพระเจาเอกทัศนจึงไดยกเปนหลวงกระบัตร เมืองราชบุรี
ในสมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ไดมีการปรับปรุงกิจการตํารวจมาโดยตอเนื่อง ทุกพระองคไดให
ความสําคัญในงานตํารวจมาโดยตอเนื่อง จนกระทั่งป พ.ศ.2448 ในสมัยสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมหาราช ไดมีการตรา
กฎหมายโปลิศไว 53 ขอ ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่จัดระเบียบการบริหารงานตํารวจขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนด
กฎเกณฑ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนอํานาจหนาที่ของตํารวจที่มีตอประชาชนไว
ในป พ.ศ.2440 ไดมีการเปลี่ยนกองโปลิศ เปน กรมกองตระเวนหัวเมือง และไดตั้ง “กรมตํารวจภูธร” แทน
กรมตระเวนหัวเมือง และเริ่มมีการใชตํารวจเกณฑเมื่อป พ.ศ.2448 ในสมัย รัชกาลที่ 5 ไดมีการกอตั้งโรงเรียนนายรอย
ตํารวจภูธรขึ้น ที่จังหวัดนครราชสีมา ตอมาก็ยายมาอยูที่ ตําบลทายวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พระราชดํารัสที่ทรงคุณคาในการบริหารงานตํารวจของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงใหไววา “การจับผูรายนั้น ไมถือ
เปนความชอบ เปนแตนับวาผูนั้นไดกระทําการครบดวยแกหนาที่เทานั้น แตจะถือเปนความชอบ ตอเมื่อไดปกครอง
ปองกันเหตุราย ใหชีวิตและทรัพยสมบัติของขาแผนดินในทองที่น้ัน อยูเย็นเปนสุข พอสมควร” ซึ่งยังเปนพระราช
ดํารัสที่สามารถนํามาใชในการบริหารงานไดจนถึงปจจุบัน
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ในยุคของสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 พระองคไดรับสั่งใหมีการ ปรับปรุงกิจการตํารวจ
มีพระราชองคการประกาศเมื่อ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 มีการรวมกรมกองตระเวนที่สังกัดกระทรวงนครบาล กับกรมตํารวจภูธรที่
สังกัดกระทรวงกลาโหมเขาดวยกัน เปน กรมตํารวจภูธรและกรมกองตระเวน ดังนั้นตํารวจไทยจึงยึดเอาวันที่ 13 ตุลาคม
เปนวันคลาย วันตํารวจ มาจนถึงทุกวันนี้
ตอมาไดยกเลิก พ.ร.บ.ตํารวจฉบับเดิม และมาใช พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2521 โดยใหตํารวจมียศหมดทุกคน
และมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหลายอยางจนกระทั่งมี พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ประกาศใชเมื่อ 13 มกราคม 2547
ซึ่งถือวา เปนกฎหมายตํารวจที่สูยุคใหม เพราะไดมีการจัดโครงสรางที่มีศูนยเทคโนโลยีอยางถูกตองตามกฎหมาย ตั้งแตระบบ
บริหารลงมาถึงหนวยปฏิบัติ คือสถานีตํารวจ
ความเจริญกาวหนาของกิจการตํารวจไทยจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดนั้น โดยปกติจะขึ้นอยูกับกฎหมาย หรือ
พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงที่ออกมาบังคับ กลาวคือ กฎหมายที่ออกมาเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใชในแตละครั้ง ก็จะ
ปรับการบริหารงานบุคคล ปรับโครงสราง ปรับระบบงาน แตการปรับการบริหารใหเขากับกฎหมายใหมนั้น จะดําเนินการอยาง
รวดเร็วไมได ดังนั้นในวิธีการปฏิบัติก็จะมีบทเฉพาะกาลกําหนดไววา จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเรียบรอย อยางไร
ดังเชน พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก..แบงสวนราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่ พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 บังคับใช

7. กิจการตํารวจกับเทคโนโลยี
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานตํ า รวจไทยในยุ ค ป จ จุ บั น ได แ ก พ.ร.บ.ตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ. 2547
ประกาศใชเมื่อ 13 มกราคม 2547 และ พ.ร.ฎ. แบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 ในทัศนะของผูเขียนเห็นวาเปน
กฎหมายที่ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน กลาวคือ ในโครงสรางหรือการแบงสวนราชการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จะมีหนวยงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตระดับรากหญา คือ “สถานีตํารวจ หรือระดับหนวยงานยอย
ขึ้นมาจนถึงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ภายใตสังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ” ซึ่งยกฐานะจากเดิม คือ ศูนย
ประมวลขาวสาร หรือ ศูนยขอมูลสารสนเทศ ขึ้นเปนกองบัญชาการ เรียกชื่อวา สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ดั ง นั้ น ผู เ ขี ย นเห็ น ว า หากจะนํ า การพั ฒ นาการบริ ห ารกิ จ การของตํ า รวจไทย มาเปรี ย บเที ย บกั บ ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี อันไดแก ระบบคอมพิวเตอร และระบบโทรศัพท อาจแบงยุคสมัยของการพัฒนาการบริหารกิจการ
ของตํารวจไทย ไดเปน 4 ยุคดังนี้
- ยุคแรก คือ ยุคดั้งเดิม เริ่มตั้งแตกอนกรุงรัตนโกสินทร จนถึง รัชกาลที่ 4 หรือตนรัตนโกสินทร
- ยุคที่สอง คือ ยุคพัฒนา เริ่มตั้งแต รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 8
- ยุคที่สาม คือ ยุคคอมพิวเตอร เริ่มตั้งแต รัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย ในปพ.ศ. 2489 - พ.ศ.2547
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- ยุ ค ที่ สี่ คื อ ยุ ค ดิ จิ ต อล-3G เริ่ ม ตั้งแต การปรับโครงสรางตํารวจตาม พ.ร.บ.ตํารวจ ฉบับ พ.ศ.
2547

เปนตนมา

7.1

ยุคแรก ยุคดั้งเดิม เริ่มตั้งแตกอนกรุงรัตนโกสินทร จนถึง รัชกาลที่ 4

ในยุคนี้กิจการตํารวจเปนไปอยางธรรมชาติ เพราะประเทศยังไมเจริญพอ เปนไปตามที่กฎระเบียบกําหนดไว
ใหการปฏิบัติหนาที่ซึ่งยังไมมีการใชเทคโนโลยี เปนการปฏิบัติภารกิจในการรักษากฎหมาย ในการรักษาความสงบเรียบรอย
โดยไมมีเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ คงเปนการปฏิบัติหนาที่ในการออกตรวจ ลาดตระเวน รักษาความสงบ
คุมครองใหปลอดภัยบุคคลแตละระดับชั้น โดยเฉพาะจะเนนดานการอารักขาดูแลบุคคลชั้นเจาขุนมูลนายเปนหลัก

7.2

ยุคที่สอง ยุคพัฒนา เริ่มตั้งแต รัชกาลที่ 5 จนถึง รัชกาลที่ 8

ในยุคนี้ จะเห็นไดวากิจการตํารวจไดเริ่มเปลี่ยนแปลงดวยความเจริญของนานาอารยประเทศ โดยในสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ที่ ไ ด ท รงนํ า ความเจริ ญ ของประเทศตะวั น ตกเข า มาใช ใ นการพั ฒ นาประเทศ
เทคโนโลยีเริ่มเขามามีบทบาทในการบริหารงาน ประเทศไทยเริ่มมี ไฟฟา ประปา โทรเลข โทรศัพท รถราง รถไฟ และ
รถยนต เปนตน ซึ่งกิจการตํารวจก็ไดมีการพัฒนาไปพรอมๆ กันกับการพัฒนาประเทศ เริ่มมีมีการศึกษางานวิชาการและ
เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ

7.3

ยุคที่สาม ยุคคอมพิวเตอร เริ่มตั้งแต สมัยรัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย พ.ศ.2489 จนถึง พ.ศ.2547

คอมพิวเตอรถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อ พ.ศ.2488 ซึ่งกรมตํารวจไทยไดเริ่มนําคอมพิวเตอรเขามาเปน
เครื่องมือในการบริหารกิจการตํารวจ เมื่อประมาณ พ.ศ.2520 โดยในยุคตนไดแบงคอมพิวเตอรออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับใหญ หรือ เครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร (MAIN FRAME COMPUTER)
ระดับกลาง หรือ เครื่องมินิคอมพิวเตอร (MINICOMPUTER)
ระดับเล็ก หรือ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร (MICROCOMPUTER)
คอมพิวเตอรที่ใชในกิจการตํารวจไทยแรกๆ เมื่อประมาณ พ.ศ.2520 มีขนาดใหญมาก ใชทรานซิสเตอรโดยมี
แกนเฟอรไรทเปนหนวยความจํา มีการเก็บขอมูลสํารองในรูปแบบของสื่อบันทึกแถบแมเหล็ก เชนจานแมเหล็ก หรือมวนเทป
ตองมีหองขนาดใหญสําหรับติดตั้ง ยังไมมีระบบ Network ไมมีระบบ Internet แตเรานําเครื่องคอมพิวเตอรมาใช เพื่อพิมพบัญชี
เงินเดือนหรือเก็บขอมูลทางการเงิน ในยุคนั้นการจายเงินตองมีบัญชีรายชื่อการเบิกเงินเดือน ซึ่งตองมีชื่อ ยศ ตําแหนง เลข
ตําแหนง จํานวนเงินเดือนที่ไดรับ เงินเพิ่มตางๆ การหักเสียภาษีและรับเงินจริงเทาใด โดยจะพิมพบัญชีที่กองการเงินกรมตํารวจ
แลวแจกจายไปทั่วประเทศ ซึ่งการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชบริหารงานตํารวจในยุคนั้น กรมตํารวจถือวาเปนหนวยงานที่ถือ
วาทันสมัยที่สุด
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ตอมาเทคโนโลยี เริ่มมีความเจริญ ไมวาจะ เปนเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจนหลักฐาน นิติวิทยาศาสตร ไดนํา
เทคโนโลยีเขามาสนับสนุนกิจการตํารวจมากมาย อาทิเชน เมื่อประมาณป พ.ศ.2540 มีการนําเอาระบบ C3I มาใชใน
รถยนตสายตรวจของตํารวจนครบาล สามารถรูตําแหนงของรถยนตสายตรวจ และเสนทางดวยระบบ GPRS และสามารถ
ตรวจสอบขอมูลตางๆ เชน ขอมูลบุคคล ขอมูลทะเบียนรถ และ ขอมูลหมายจับ จากรถยนตสายตรวจไดในเวลาอันรวดเร็ว
นอกจากนี้ในยุคนี้ยังมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปน “ยุคโลกการสื่อสารไร
พรมแดน” (Globalization)
ยุคนี้เปนยุคที่ทุกคนพยายามชวงชิงขอมูลขาวสาร ประเทศใดมีขอมูลขาวสารครบถวนจะไดเปรียบในการ
บริหารประเทศ กิจการตํารวจไทยพยายามปรับตัวตามความกาวหนาของโลกไรพรมแดน มีการวางระบบการรวบรวมขอมูล
ขาวสารเพื่อตองการให ผูบังคับบัญชาและหนวยงานนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน จึงมีโครงการ POLIS หรือ Police
Information System เกิดขึ้นซึ่งเปนระบบฐานขอมูลกลาง มีระบบควบคุมและเก็บขอมูลอยูที่ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ไดดําเนินการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร และขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ ไปจนถึงระดับสถานีตํารวจ เพื่อให
ขอมูลขาวสารในรูปแบบเดียวกันกระจายสูผูปฏิบัติ ใหสามารถใชขอมูลรวมกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ในการรักษา
ความสงบเรียบรอยใหกับสังคมและประชาชน เปนไปดวยความรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม รวมตลอดถึงการอํานวย
ความยุติธรรมลักษณะบูรณการ เปนการเสริมสราง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหดีขึ้น ขณะนี้ไดทําการพัฒนาระบบที่สําคัญ
เรงดวนอยูระหวางดําเนินการปรับใหเปน Web Application จํานวน 11 ระบบ
การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว โครงการ Polis ที่กรมตํารวจไดวางไว พัฒนาไมทันตอความ
เจริญของเทคโนโลยี “คอมพิวเตอรที่จัดซื้อจัดหาไวลาสมัย โปรแกรมที่บรรจุไวก็ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี ทําให
โครงการ POLIS ไมเปนที่นิยม” หากจะถามผูเขียนวา งบลงทุนที่ใชจายไปกับผลตอบแทนที่ไดรับมาคุมหรือไมนั้น ผูเขียนใน
ฐานะที่คลุกคลีกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอด มีความเห็นวา ผลตอบแทนที่ไดรับไมคุมกับการลงทุนที่จายไป ดังนั้น
ถึงเวลาแลวที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะตอง ศึกษาเรื่องนี้อยางจริงๆจังๆ เพื่อพัฒนาใหกิจการตํารวจไทยเขาสูยุคใหม ซึ่ง
ผูเขียนไดเสนอแนวทางใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาแลว
ในยุคนี้ความเจริญกาวหนาของตํารวจในนานาอารยประเทศ ไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีการสื่อสาร สง
ขอมูลผานดาวเทียมไปยังทั่วโลก ทุกมุมโลกสามารถหาขอมูลได เราจะเห็นวาตํารวจสายตรวจในประเทศที่เจริญแลว ไมวาจะ
เปน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน หรือแมแตประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศเล็กๆ ก็ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน ตํารวจสาย
ตรวจสามารถตรวจสอบขอมูลประวัติอาชญากร ไดจากทุกหนทุกแหง อาทิ ตรวจประวัติคนขับรถ ตรวจประวัติอาชญากร
ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ ตรวจหมายจับ ตรวจขอมูลของยานพาหนะที่ใช ฯลฯ นี้คือยุคที่ผานมา แตยุคคอมพิวเตอรใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติของเรา ยังพัฒนาไมทันตอการกาวหนาของเทคโนโลยี มีการนํามาใชเพียงเล็กนอย ทําใหเรา
ชาไป
ในยุคนี้กิจการตํารวจไทยก็มีการพัฒนางานพิสูจนหลักฐาน และงานนิติวิทยาศาสตร มีการใชการตรวจดีเอ็น
เอ (DNA) เพื่อการพิสูจนเอกลักษณบุคคล ซึ่งมีการนํามาใชประโยชนในงานสืบสวน สอบสวน ไดผลเปนอยางดี อยางไรก็ตาม
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ในเรื่องการพิสูจนเอกลักษณบุคคลระบบเดิมที่ใชมานานก็ยัง ใชไดอยู เชน มีการใชการพิมพลายนิ้วมือ ตรวจประวัติการทํา
ฟน ตรวจสิ่งของเครื่องใชประจําก็ยังใชอยู

7.4

ยุคที่สี่ ยุคดิจิตอล-3G เริ่มตั้งแตการปรับโครงสรางตํารวจ ตาม พ.ร.บ.ตํารวจ ฉบับ พ.ศ.2547 เปนตนไป

ในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักเรียนนายรอยตํารวจ รุน 26 เปนนายกรัฐมนตรี มีการผลักดันใหตํารวจมี
กฎหมายเปนของตนเอง ไดรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับตํารวจที่กระจัดกระจายถึง 17 ฉบับ โดยยกเลิกทั้งหมดรวมเปน
ฉบับเดียว คือ พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2547 เปนกฎหมายตํารวจที่ทันสมัย อาทิ ได
บรรจุใหมีคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ สายงานสอบสวนมีการกําหนดคาตอบแทนใหใกลเคียงกับขาราชการยุติธรรม
ฝายอื่น มีกองทุนสืบสวนสอบสวน อีกทั้งโครงสรางยังมีศูนยเทคโนโลยี ศูนยความมั่นคง และศูนยจราจร เปนตน ผูเขียนขอ
เรียกตํารวจยุคนี้วาเปน ยุคดิจิตอล–3G ซึ่ง ระบบ 3G คือการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรองรับการใชเทคโนโลยี
รวมกันหลายเทคโนโลยี โดยมีการสรางคอมแพคติเบิ้ล ในระดับพื้นฐานเดิม เพื่อเชื่อมโยงเขากับระบบอินเตอรเน็ต
และเพื่อใชในการรองรับการประยุกตใชงานไดทุกรูปแบบ ในการสงขอมูลเปนภาพเคลื่อนไหว สี เสียง หรือกรณีสง
ขอมูลภาพและเสียงพรอมกันก็สามารถทําได
ป จ จุ บั น ประเทศที่ เ จริ ญ ก า วหน า ทางเทคโนโลยี อ ย า งรวดเร็ ว เช น สหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ น ขณะนี้
โทรศัพทมือถือไดเปลี่ยนมาใช ระบบ 3G และ 4G ซึ่งเปนดิจิตอลแพคเก็จ โดยเปนการรองรับระบบมัลติมิเดียที่ใหทุกคน
เขาถึงขอมูล โทรศัพทมือถือจะรองรับการประยุกตใชงานไดทุกรูปแบบ ตั้งแตการโทรศัพทแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ การสง
โทรสารแบบ G4 (สงภาพสีแบบความละเอียดสูง) การเชื่อมระบบ WAP ไดครบครันเพียงอยูบนฝามือ สิ่งเหลานี้เราสามารถ
นํามาสนับสนุนกิจการตํารวจ ทั้งดานงานปองกันปราบปราม สืบสวน สอบสวน การรักษาความสงบเรียบรอย การจราจร
รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานตํารวจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ดังนั้นตํารวจไทยตองนําคอมพิวเตอรมาผสมผสานกับโทรศัพทระบบดิจิตอล-3G มาใชในกิจการตํารวจใหได
ซึ่งทุกวันนี้คนรายมักใชเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพทในการกระทําความผิด ตํารวจไทยจะตองมีเทคโนโลยีที่กาวหนากวา
คนราย

สามารถนําเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานจนไดรับการยกยอง สุดทายสามารถบังคับใชกฎหจนประชาชนพอใจ
และบริการประชาชนใหเกิดความประทับใจ
การบริหารงานตํารวจนั้นยึดหลักการบริหารทั่วไปเปนแนวทาง เพียงแตการบริหารงานตํารวจ
นั้น มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ คืนอํานาจ ความยุติธรรมใหกบั สังคม บังคับใชกฎหมายทีม่ ีโทษทางอาญาให
ไดผล รักษาความสงบเรียบรอย บริการประชาชนใหเกิดความประทับใจ “โดยมีกฎหมาย” เปนเครื่องมือในการ
ทํางาน ดังนั้นจะเห็นไดวา การบริหารงานในระดับที่มีความสําคัญมากที่สุดในองคกรตํารวจนั้น อยูที่ระดับ
“สถานีตํารวจ”
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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) วัสดุอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช (Material) และบางทฤษฎีหรือแนวคิดก็จะเพิ่ม เปน 5 M คือเพิ่ม ขวัญและกําลังใจ (Moral) อยางไร
ก็ตาม ภาวะปจจุบันสถานการณโลกไดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การติดตอสื่อสาร การคมนาคม ไมวาจะเปน
ทางอากาศ น้ํา หรือทางภาคพื้นดิน สามารถติดตอไปมาหากันไดรวดเร็วยิ่งขึ้น เสมือนโลกนี้ไรพรมแดน
(Globalization) ยอนเวลาไปประมาณ 10 ป การสื่อสารอยางโทรศัพทโลกเราเริ่มยุคดิจิตอล โดยการแปลง
สัญญาณตัวเลขเปนสัญญาณเสียง ในยุคนั้นโลกแขงขันกันเรื่องขอมูล หากประเทศใดหนวยงานใดมีขอมูลที่
มากกวา (Data) และถูกตองแมนยํากวากัน จะไดเปรียบในการบริหารจัดการ ยอนกลับมากิจการตํารวจของ
ไทย ซึ่งผูเขียนถือวาอยูคาบเกี่ยวในยุคดิจิตอล กับยุค 3G (พ.ศ.2524 – 2546) พบวาเรายังไมสามารถกาว
ไปสูโลกดิจิตอล หรือหากมีก็นอยมาก
ปญหาขอมูลขาวสารของตํารวจไทยเรากาวและพัฒนาชามาก ถาเทียบกับภาคธุรกิจที่เก็บ
ขอมูลลูกคาไวทุกแงทุกมุม ขณะเดียวกันสํานักงานตํารวจแหงชาติของเราเพียงแค “หมายจับ” อยางเดียว เราก็ไม
มีขอมูลที่ทันสมัยแลว เราจะปราบอาชญากรรมใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร เมื่อระบบเราไมดีพอ ผูเขียนขอ
ยกตัวอยางสภาพปญหาของเราที่ยังไมพรอม อาทิ
“ทรัพยากรคน” สํานักงานตํารวจแหงชาติไมสามารถตอบคําถามไดวา ตํารวจของเรานั้น แต
ละคนมี ศั ก ยภาพการบริ ห ารงานด า นใดที่ เ ป น เลิ ศ มากน อ ยเพี ย งใด เราควรจะสร า งตํ า รวจให มี ค วามรู
ความสามารถแตละดานใหเปนแบบอยางที่ดีได ไมวาจะงานอํานวยการ งานสืบสวน งานสอบสวน งาน
จราจร งานชุมชนสัมพันธ งานเทคโนโลยี งานนิติวิทยาศาสตร งานปองกันอาชญากรรม งานปราบปราม ฯลฯ
เมื่อขาดขอมูล การพัฒนาทรัพยากร “ขาราชการตํารวจระยะยาว” จึงไมเกิดขึ้น
ความจริงนั้น ขาราชการตํารวจที่มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพสูง มีมันสมองที่เฉียบ
แหลม มีความคิดที่กวางไกล มีภาวะผูนําสูง ซึ่งทุกระดับ ทุกระบบงาน มีตํารวจที่มีความสามารถจํานวนมาก
แตเราไมมีระบบการบริหารที่ทันสมัย นั่นคือเราไมไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยเหลือสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล
ระบบการบริหารงานกําลังพลใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถึงเวลาแลวที่ทุกหนวยและผูนําจะตองริเริ่มเก็บขอมูล
บุคคลของเราแบบพัฒนากาวกระโดดจึงจะทันหนวยงานอื่น
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“การบริหารระบบงาน” เพียงแคขอมูลพื้นฐานตํารวจของเราในปจจุบัน ก็นาจะถือวาเปน
ขอมูลที่ลาสมัย เราจะตองคิดถึงการวางแผนงานระยะยาว ตัวอยางเชน เราไมสามารถจะวางระบบการรับแจง
ความในคดีอาญาที่เกิดขึ้นใหถูกตองตรงความเปนจริง เมื่อไมสามารถแสวงหาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลคดีที่
เกิดขึ้นทุกประเภทใหมีประสิทธิภาพแลว “ความลมเหลวการบริหารของระบบจึงเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมพน”
ปญหาที่ตามมาเมื่อเราไมมีขอมูลสถานภาพคดีอาญาที่แทจริง เราก็ไมอาจบริหารงานบุคคลใหสมดุลกับงานได
ผลตามมาเรื่องป ญหาการป องกันปราบปรามไมไดผล ปญหาการบริหารงบประมาณ ยานพาหนะ วั สดุ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชเกิดความผิดพลาดหมด
เมื่อเปนเชนนี้ การไมรับคดีของพนักงานสอบสวนในเมืองใหญๆ หรือในชุมชนหนาแนนจึง
เกิดขึ้น คําวา “การเปาคดี” ถือวาเปนการบกพรอง ทั้งๆ ที่เปนการกระทําผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ ก็ยังฝาฝนไมเกรงกลัวผูบังคับบัญชาจะทราบและรับรู เปนปญหาทีส่ าํ คัญที่
ทุกคนจะตองรวมกันแกไข จะกลาวอางวา “ก็สํานักงานตํารวจแหงชาติไมเพิ่มกําลังพลลงไป” ความจริง
สํานักงานตํารวจแหงชาติก็คือ “ตัวทานนั้นเอง” 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
นักบริหารที่ดีเพียงแคเขาใจเรื่องความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและวิธีการนําเทคโนโลยีมาใช
ทั้งหมดนี้คือตัวอยางที่สําคัญที่ “ผูบริหารทุกระดับในสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองใหความสําคัญ” และถึง
เวลาแลวที่ผูบริหารทุกระดับ จะตองคิด เพื่อชวยกันวางระบบฐานขอมูลในสํานักงานตํารวจแหงชาติใหทันสมัย
ขอมูลที่สําคัญที่เราจะนํามาใชในการบริหารงานให “กาวกระโดด” ใหทันยุคดิจิตอล-3G และประเทศอื่นไดเขา
ยุค 4G ไปแลว
ในทัศนะของผูบรรยายเห็นวา “ขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปจจุบันลาหลังเปนระบบ
Analog” คือตองรวบรวมโดย “คน” เครื่องมือที่มีอยูไมวาจะเปนโครงการ POLIS ที่ลงทุนมากมายและเสีย
คาใชจายอยูจนถึงปจจุบันก็ไมพัฒนาขอมูลมาใชบริหารไดคุมคา ปญหานี้ผูนําตองมีการคิดประเมินผลและ
ทบทวนโดยเรงรีบ เพื่อที่เราจะกาวทันตอการกาวหนาของโลกยุคใหมและสามารถตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล ที่จะใชขอมูลใหเกิดประโยชนตอ การพัฒนาประเทศรวมทั้งสามารถนํามาใชในการบริหารงานใหบังเกิด

16

ผลอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสร า งเกี ย รติ ย ศศั ก ดิ์ ศ รี ข อง อาชีพตํารวจเพื่อนําความสงบสุขมาสูประเทศชาติและ
ประชาชนตอไป
3. การรักษาความสงบกับเศรษฐกิจของประเทศ
การรักษาความสงบเรียบรอยของตํารวจ มีความสําคัญตอความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยาง
หลีกเลี่ยงไมพน ในทัศนะของผูบรรยายเห็นวา การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม มีความสําคัญตอการ
พั ฒ นาประเทศอย างยิ่ ง ยวด หากกิ จ การบ า นเมื องไม สงบ ประชาชนอยู ไ ม ปกติ สุ ข มี โ จรผู ร า ยชุ ก ชุ ม มี
อาชญากรรมขามชาติ มีกลุมคนรายปลอมบัตรเครดิต บัตรประชาชน ฯลฯ ความสงบสุขไมเกิด การพัฒนา
ประเทศเป น ไปได ย าก จะเห็ น ได จ ากความไม ส งบสุ ข ใน 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต มี ป ญ หากระทบต อ
เศรษฐกิจอยางรุนแรง ดังนั้นในการบริหารงานตํารวจ ในยุคปจจุบัน จะยึดหลักความรู 5 M ไมไดอีกแลว
ปจจุบันสถานการณของโลกไรพรมแดน ความรูอยางเดียวไมพอตอการบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย ความรูใน
ยุคนี้หางาย ไมยากเชนสมัยกอน ตํารวจยุคดิจิตอล สามารถตอ Internet เขาไปดูความเจริญกาวหนาทาง
website ของตํารวจทั่วโลกไดไมยาก โดยเฉพาะขอมูลที่เปนพื้นฐานของภารกิจตํารวจ ดังนั้นการบริหารใน
ยุค 3G ที่ผูบรรยายวาดภาพไววา กิจการตํารวจจําเปนจะตองพัฒนาโดยเรงดวน จะตองเจริญกาวหนาแบบ
กาวกระโดด เพื่อใหทันความเจริญใกลเคียงประเทศที่เจริญแลว
สรุป เราจะพบวาปจจุบันสถานการณในประเทศของเราเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอดีตเรามี
มหาวิทยาลัยของรัฐเพียง 5-6 แหง ปจจุบันคาดวามีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนเกือบ 100 แหง
คนในชาติมีความรูความสามารถจบปริญญาตรีแมแตคนขับรถรับจาง รถแท็กซี่ จบปริญญาตรี ปวส. ปวช. มี
จํานวนไมนอย ขณะเดียวกันตํารวจ ระดับ ส.ต.ต. ก็ยังจบปริญญาตรี อบรมไดยศเพียง ส.ต.ต.ตองคิดวาจะทํา
อย างไรที่จะได ตํารวจอาชีพที่ ประชาชนปรารถนาและวาดภาพไววา ตํ ารวจตองเป นตัวอยางเป นผูรัก ษา
กฎหมายและเปนผูมีความรู ความสามารถ ตอบสนองความรูสึกของประชาชนได ตํารวจยุคดั้งเดิมนั้น เพียง
คนรายเห็นตํารวจ คนรายก็กลัวแลว ประชาชนก็ใหเกียรติยกยอง แตปจจุบันไมใชแบบนั้น มีปจจัยตางๆ เขา
มาแทรกแซงมากมาย ประชาชนไมเชื่อถือตํารวจเทาที่ควร โดยเฉพาะตํารวจจราจร ดังนั้นตํารวจที่ปฏิบัติ
ภารกิจแตละแขนงตองมีวิธีการฝกอบรมที่ตางกัน เชน งานดานฝายอํานวยการ สงกําลังบํารุง เทคโนโลยี
ยานพาหนะขนสง การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ ฯลฯ แตละงานตองอบรม
ตํารวจใหมีความรูความชํานาญ และในยุคนี้มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตํารวจทุกคนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะตองมีความรูและเขาใจเทคโนโลยี
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ตํารวจในยุคดิจิตอล-3G - 4G จะตองมี หน วยงานใดหน วยงานหนึ่ ง
ที่ คอยคิ ดติ ดตาม
สถานการณอยางตอเนื่องทุกประเภท โดยเฉพาะคดี 5 กลุม ที่ใชมาแลวตั้งแตสมัย พล.ต.ต.แผว โสตถิพันธ
เปนผูการกองวิจับและวางแผน ประมาณ 50 ป ที่แลวนั้น ลาสมัย ไมทันตอสถานการณของโลก ไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลง อยางนอยๆ ตองมีกลุมคดีความผิดทางเศรษฐกิจ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คดีความผิดทาง
เทคโนโลยี คดีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิตและปลอมแปลงเอกสาร คดีความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการฆาตัวตายก็ควรตองมีการเก็บขอมูล คดีอุบัติเหตุจราจรที่ตํารวจไมมีตัวเลขที่
เพียงพอ ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของตํารวจ
ในเรื่ อ งนี้ ผู บ รรยายเคยเป น กรรมการเพื่ อ จะปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง คดี 5 กลุ ม ให ทั น ต อ
สถานการณของบานเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติแตงตั้งผูบรรยายเปนกรรมการดวย คณะกรรมการใชเวลา
พิจารณาประมาณ 3 ปเศษ จึงทําสําเร็จ สรุปเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สั่งการงาย ๆ วาของเดิมดีอยูแลว
ไมตองแกไข จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้ นี่คือปญหาอยางหนึ่งในการบริหารงานของประเทศไทย
ไมตองการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
4. ทิศทางการพัฒนาก
การบริหารงานตํารวจไทยในยุคนี้จะตองมีการเฝามองสถานการณของโลก อยางตอเนื่อง ใน
ทัศนะของผูบรรยายซึ่งชอบศึกษาคนควา และพัฒนางานโดยตอเนื่อง และจากประสบการณการรับราชการทั้ง
ฝายอํานวยการ ฝายปฏิบัติ ทั้งงานปองกัน ปราบปราม งานสืบสวน และงานสอบสวน ซึ่งไดดําเนินการ
อยางจริงๆ จังๆ ในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ไมยอมแพตอปญหางายๆ พยายามตอสูกับปญหาเพราะหาก
เราชนะเพื่อแกไขปญหาภายในองคกรได เราก็จะมีความสุข ที่ผูเขียนประสบความสําเร็จในภารกิจของตัวเองก็
เพราะไดมีการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลขาวสาร ตลอดจนคนควากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
มาตรการที่กําหนดไวโดยละเอียดแลว ผูเขียนพบวากอนที่จะวางแผนแกไขปญหาใด ถามีขอมูลครบถวน
สมบูรณ และศึกษา กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรการ อยางจริงจังแลว จะเห็นวาปญหานั้นๆ สามารถแกไขได
ไมยาก และเมื่อกฎเกณฑนั้นเปนกําแพงขวางกั้น ผูบรรยายก็จะคิดนอกรอบ และแกไขปญหานอกรอบ แต
ตองไมกระทบกระเทือนระบบ หรือเสียหายตอหนวยงาน ดังนั้น หากเห็นวาหนทางนอกกรอบดีกวาในกรอบ
ก็ตองดําเนินการนอกกรอบ จะเปนประโยชนตอหนวยงานมากกวา

18

ในที่ นี้ จ ะขอแนะนํ า ให ท า นได ศึ ก ษา และพิจารณาในประเด็นที่ควรจะนํามาพิจารณา เพื่อ
บริหารกิจการตํารวจในยุคใหมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยใหทานตอบคําถามดังตอไปนี้ วาทานมีความ
เปนผูนําไดดีเพียงใด
- ทานสามารถใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในงานที่ทานบริหารไดหรือไม อยางไร
- ทานไดเขาใจ พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2547 ลึกซึ่งหรือไม เพียงใด มีมาตราใดบางที่ ทาน
นํามาไปใชอยางจริงจัง
- ทานเขาใจปรัชญาที่วา “ไพรพลเลวไมมี มีแตแมทัพนายกองเลว” หรือไม
- “ รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง ” หมายความวาอยางไร และทานรูจักตัวเองมาก
นอยเพียงใด ทานรูคูแขงขันเพียงใด
- ทานพรอมที่จะนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานหรือไม
ฯลฯ
ดังนั้น คําถามดังกลาวเปนเรื่องที่จะตองศึกษาคนควาเพื่อนํามาเปนแนวคิดในการบริหารงาน
ตํารวจถาทานไมไดศึกษาคนควา ก็ไมมีโอกาสที่จะบริหารงานในยุคนี้ใหบรรลุผล
(2.) ภารกิจเปาหมายภารกิจตํารวจเดียวกัน คือ “ความสงบสุขของประชาชน” จัก
ตองมีใจรัก การมีอาชีพตํารวจ มีความภาคภูมิใจในชีวิตการรับราชการตํารวจ พรอมที่จะเสียสละความสุข
สวนตัวเพื่อสวนรวม ตองมีอุดมคติ
เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่
กรุณาปราณีตอประชาชน
อดทนตอความเจ็บใจ
ไมหวั่นไหวตอความยากลําบาก
ไมมักมากในลาภผล
มุงบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอประชาชน
ดํารงตนในยุติธรรม
กระทําการดวยปญญา รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต
การเปนตํารวจเมื่อมีอุดมคติแลว ตองมีคุณธรรม มีจริยธรรมตํารวจ โดยเฉพาะพนักงาน
สอบสวน ซึ่งถือเปนกระบวนการยุติธรรมเบื้องตน เปนผูบังคับใชกฎหมายใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรมที่
จะสอบสวนนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ ตองยึดมั่นอยูในจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนอีกสวนหนึ่ง
อันไดแก
1. พนั ก งานสอบสวนต อ งเคารพในสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
รัฐธรรมนูญ
2. พนักงานสอบสวนตองมีความซื้อสัตย สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม
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3. พนั ก งานสอบสวนต อ งอํ า นวย ความยุ ติ ธ รรมด ว ยความรวดเร็ ว ต อ เนื่ อ ง โปร ง ใส
และเปนธรรม โดยปราศจากอคติ
4. พนักงานสอบสวนตองกลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง
5. พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และอดทน เพื่อ
ประโยชนแหงการอํานวยความยุติธรรม
6. พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ดวยความสุภาพออนโยนมีไมตรีจิต และเต็มใจ
ใหบริการประชาชน
7. พนักงานสอบสวนพึ่งหมั่นศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
8. พนักงานสอบสวนพึงสํานึกและยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี
และวิชาชีพของตนเอง
โดยเฉพาะในหัวขอที่ 4 ผูบรรยายมีโอกาสรวมรางจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน เปนผู
เสนอขอนี้เขามา เพื่อใหพนักงานสอบสวนมีความกลาที่จะตอสูกับความจริง กลาตอสูกับผูมีอิทธิพล บท
สุดทายของชีวิตตํารวจก็คือ ตองรักษากฎหมายและบริการประชาชน
ตอนที่ 3 การบริหารงานตํารวจเขาสูยุคใหม
1. พ.ร.บ.ตํารวจ กับ การบริหารงานตํารวจ
หากจะศึกษาโดยถองแทพบวา กฎหมายตํารวจฉบับใหมมีการกําหนดยุทธศาสตร การบริหาร
และมีการพัฒนาระบบงานควบคูกันไป เปนกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่การบริหารงานตํารวจที่ทันสมัยฉีก
แนวกฎหมายบริหารทั่ว ๆ ไป กลาวคือ มีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย มีกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มี
การแยกสายงานสอบสวนออกจากสายงานทั่ ว ไปชั ด เจน มี ก ารเที ย บงานสอบสวนเป น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของ
ขบวนการยุติธรรม ที่จะตองไดรับคาตอบแทนใกลเคียงขาราชการยุติธรรมฝายอื่น ที่กลาวมาบางสวนถือเปน
จุดเดนของกฎหมายที่ปฏิรูปแนวคิดการบริหารงานตํารวจใหทันตอเหตุการณ ดังนั้น สารวัตรจะตองอานและทํา
ความเขาใจ พ.ร.บ.ตํารวจ ใหครบทุกมาตราและตองนํามาใชเปนเครื่องมือในการทํางานใหไดผล
2. แนวทางการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานตํารวจ
2.1 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติยุคดิจิตอล -3G
ไดกําหนดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกิดขึ้นได เพราะผูบรรยายไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรี ใหเปนคณะทํางานปฏิรูปตํารวจเพื่อประชาชน
โดยมี พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย รองนายกรัฐมนตรี ในครั้งนั้นที่มีการรางโครงสราง ทานดํารงตําแหนง
เลขาธิการ.ป.ป.ส. ผูบรรยายไดนําเสนอแนวคิดที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะตองกําหนดสวนราชการดาน
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เทคโนโลยีไวในโครงสราง ซึ่งในรางเดิมที่คณะทํางาน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติรางเสนอไมมี ผูบรรยาย
ไดชี้แจงเหตุผลความสําคัญและยกตัวอยางที่ไดสรางศูนยเทคโนโลยีของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่ผูบรรยาย
ใชเวลาเพียง 1 ป วางระบบกอสรางอาคารทําศูนยอบรมคอมพิวเตอร ทําศูนยวิทยุ สรางโปรแกรม E-COP ที่
สอดรับงานตํารวจในสภาวการณปจจุบัน
ศู น ย เ ทคโนโลยี ข องตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ ผู บ รรยายริ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การโดยไม ไ ด ใ ช
งบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติเลย ตองไปของบจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ นัก
ธุรกิจจากตางประเทศ คือ กัปตันชารล อาเธอร วันเดอรแพร , นางกรรณิการ ทาสัก และนายดับบลิว วาย เซ็ง
ไดรวมกันบริจาคทรัพยสิน รวมมูลคาประมาณ 3 ลานบาทเศษ
ศูนยแหงนี้ตอมา พลตํารวจตรี จํานง แกวศิริ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่ไป
ดํารงตําแหนงตอจากผูบรรยายเมื่อป พ.ศ.2546 ไดสืบสานตอและพัฒนาเพิ่มเติม ดูแลรักษา จนตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงราย เปนแหลงเรียนรูงานหลาย ๆ ดาน อาทิ งานเทคโนโลยี งานปองกันปญหายาเสพติด งาน
พัฒนาระบบอํานวยการ ตลอดจนระบบสวัสดิการที่มีสหกรณออมทรัพยที่ฐานะการเงินมั่นคง เปนสหกรณออม
ทรัพยที่ไดรับการยกยองจากกรมสงเสริมสหกรณวาเปนสหกรณออมทรัพยที่มีฐานะมั่นคง 1 ใน 10 ของสหกรณ
ออมทรัพยขนาดใหญ และมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการบริหารดวย
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตั้งแตผูบรรยายไปดํารงตําแหนงผูบังคับการเมื่อ 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. และหลักสูตรอื่นๆ
จากผลของการทํางานอยางจริงจัง จึงสามารถเปนแบบอยางได ผูบรรยายก็ไดรับการพิจารณา
ให ไ ปดํ า รงตํ า แหน ง รองผู บั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาค 5 เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2547 ผู บ รรยายได ร ว มกั บ
ผูบังคับบัญชา คือ พลตํารวจโท ชลอ ชูวงษ กอตั้งศูนยเทคโนโลยีตํารวจภูธรภาค 5 มีการวางระบบและให
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ตํารวจภูธรจังหวัด 8 จังหวัด กอสรางศูนยเทคโนโลยี ครบถวนสมบูรณ เชื่อมโยงโดยระบบ Intranet ใช
โปรแกรม E-COP ปจจุบันระบบ E-COP โปรแกรมอานพิมพลายนิ้วมือของตํารวจภูธร 5 เชื่อมโยงไปยัง
เครือขายหนวยงานตํารวจในพื้นที่ฝายปกครอง อัยการ และศาล
การพัฒนาแตละครั้งตองอดทนตอแรงเสียดทานจากผูรวมงานที่ยังมีพฤติการณแบบดั้งเดิมคือ
“กลัวคนอื่นจะเดนกวาจึงพยายามขัดขวางการพัฒนา” ซึ่งเรื่องนี้หากไมมีการตอสูปญหาก็คงไมสําเร็จ
ในขณะนั้นยังไมมีโครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ แตตํารวจภูธรภาค 5 และตํารวจภูธรจังหวัดทั้ง 8
จังหวัด ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว นี่คือวิธีการทํางานแบบ กาวกระโดด
ประการสําคัญ เมื่อครั้งที่ผูบรรยายดํารงตําแหนง สารวัตรสืบสวนสอบสวน สภ.อําเภอเมือง
เชียงใหม เมื่อ ป พ.ศ.2524-2527 ผูบรรยาย เปนนายตํารวจคนแรกที่นําไมโครคอมพิวเตอร มาใชในสถานี
ตํารวจเปนคนแรก และนําขอมูลรถจักรยานยนต รถยนต ที่หายในพื้นที่ บก.ภ.7 (ปจจุบันคือพื้นที่ ภ.5)เขาเก็บ
ในคอมพิวเตอร จากนั้นก็ตรวจสอบรถที่ยึดไวตามสถานีตํารวจหรือเมื่อตั้งดานรถคันใดไมมีหลักฐานในการเสีย
ภาษีหรือไมมีทะเบียน จะนําเลขตัวถังหรือเลขเครื่องยนต มาคนกับขอมูลที่เก็บไว ปรากฏวาไดรถคืนเปน
จํานวนมาก จากวันนั้นจนเกษียรราชการก็ใหความสนใจและนําเทคโนโลยี่มาสนับสนุนในการทํางานมาอยาง
ตอเนื่องจนไดรับการยกยองชมเชยและเปนแบบอยางจนทุกวันนี้
2.2 งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ทะเบียนประวัติอาชญากรมีความสําคัญตอการรักษาความสงบเรียบรอยเปนอยางมาก ปจจุบัน
การเก็บทะเบียนประวัติอาชญากรของตํารวจไทยยังเปนแบบ Analog ยังไมถึงยุคดิจิตอล-3G
ทะเบียนประวัติอาชญากร หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล ที่กระทําผิดอาญา และเจาหนาที่
ตํารวจไดบันทึกประวัติไว ซึ่งวิธีที่ตํารวจไทยเราใชอยู ก็คือ การพิมพลายนิ้วมือดวยหมึกสีดําลงบนแผนกระดาษ
ที่เรียกวา แบบพิมพลายนิ้วมือ จากนั้นก็จะเก็บขอมูลโดยอานจากลายพิมพที่ปรากฏจากทั้ง 10 นิ้ว ซึ่งจะมี
ลักษณะ แบบมัดหวาย กนหอย รอยโคง เปนตน ผูชํานาญก็จะอานจากลายพิมพที่ไดและเก็บขอมูลโดย
เปลี่ยนเปนเลขรหัส
ตอมากรมตํารวจไดรับมอบเครื่องมือจากประเทศญี่ปุน ซึ่งเก็บขอมูลที่ไดเขาไปไวในระบบ
ฐานข อ มู ล ลายพิ ม พ นิ้ ว มื อ ซึ่ ง ก็ ยั ง ใช ไ ด อ ยู แ ต ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ใ นระดั บ หนึ่ ง ในยุ ค ป จ จุ บั น วิ ท ยาการทาง
เทคโนโลยีเจริญ รวดเร็ ว เรามีเ ครื่อง Fingerprint ซึ่ งสามารถนํ ามาเก็บ ลายพิมพนิ้ว มือไดส ะดวกรวดเร็ว
สามารถพิมพออกมาเปรียบเทียบลายพิมพมือแฝงที่เก็บไดจากที่เกิดเหตุ หรือใชเครื่องใหอานเปรียบเทียบก็ยัง
ได
สิ่งเหลานี้นักบริหารตองคิดและพัฒนา ซึ่ง พ.ศ.2547 เมื่อครั้งผูบรรยายดํารงตําแหนง รองผู
บั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาค 5 ได ริ เ ริ่ ม และดํ า เนิ น การแล ว ต อ มาเดื อ นตุ ล าคม 2548 ได รั บ ตํ า แหน ง ผู
บั ญ ชาการประจํ า สํ า นั ก งานผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
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กระทรวงมหาดไทย นายกรั ฐ มนตรี และ ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดสั่งใหผูบรรยายไปชวย
ปฏิบัติงานที่ตํารวจภูธรภาค 9
ผูเขียนก็ไดเขาไปวางระบบเรื่องการเก็บขอมูลลายพิมพนิ้วมือดวยเครื่อง
Fingerprint เปนที่เรียบรอยแลว
นักบริหารตองคิดถึงขบวนการ วิธีการพัฒนา หรือภาษาของคนรายที่เปนองคกร การเก็บ
ประวัติขอมูลบัตร มีความจําเปนมาก ขณะเดียวกันประวัติของกลุมบุคคลที่กระทําผิดในขณะที่ใชชองวางของ
กฎหมายหลุดพนจากการจับกุมมาโดยตลอด ก็ตองใหความสนใจ รวมถึงขบวนการปลอมบัตรประชาชน
ปลอมบัตรเครดิต และกลุมผูคายาเสพติด กลุมเหลานี้จะทํางานเปนเครือขาย
2.3 งานชุมชนมวลชนสัมพันธ
งานชุมชนมวลชนสัมพันธมีกฎหมาย พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 กฎหมายการบริหาร
การเมืองที่ดี และนโยบายของรัฐบาลที่เนนใหนําประชาชนเปนศูนยกลางของการบริหารโดยใหประชาชนมีสวน
รวมในงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม ดังนั้นนักบริหารจะตองคิดทั้งระบบวาเราจะนําประชาชนเขามามี
สวนรวมไดอยางไร นับตั้งแตตํารวจยุคดั้งเดิมจนถึงยุคปจจุบัน นั้นตํารวจไดนําประชาชนเขามามีสวนรวม
ตลอดมา เชน
- สมัยโบราณผูไดรับความเดือดรอนใหไปสั่นระฆังหนาวัด
- อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
- ลูกเสือ เนตรนารี จราจร
- เพื่อนบานระวังภัย
- ตํารวจจิ๋ว ,ตํารวจบาน
- อาสาสมัครวิทยุสมัครเลน เหยี่ยวเวหา

- โครงการอาสาสมัครปองกันสาเสพติด
- โครงการ DARE ดึงเยาวชนนักเรียนตอตานยาเสพติด
ฯลฯ
โครงการเหลานี้หากจะยอนคิดไปยังยุคดั้งเดิมจะพบวา ใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องตั้งแตการฝกอบรมและประชาชนก็เขามามีสวนรวม สรางประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอย
ใหกับประเทศชาติสังคมมากมาย บางคนเสียชีวิต บาดเจ็บระหวางปฏิบัติหนาที่ก็มีจํานวนมาก แตเรา “ไมมี
ประวัติ ไมมีขอมูลของกลุมบุคคลเหลานี้เลย” ความจริงควรมีการเก็บขอมูลทั้งระบบตั้งแตประวัติแตละราย
การอบรม การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ถาเขาชวยเหลือก็ตองไดรับประกาศชมเชย ถามีครั้งที่ 1 ครั้งที่
2 ครั้งที่ 3 ก็จะตองไดรับรางวัล จนถึงอาจขอเครื่องราชอิสริยาภรณให ซึ่งสามารถทําไดอยูแลว
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ยุคกาวกระโดด
พวกเราทุกคน จะต อ งมาช ว ยกั น คิ ด และนํ า เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับไป “ไมใชจะรอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสั่งการกอนจึงจะทํา” จุดนี้ถือวาเปนจุดออน เปน
ความคิดที่ไมถูกตองเพราะสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนของทุกคนตองชวยกันพัฒนา
2.4 งานปองกันอาชญากรรม
ก.ต.ช. ถื อ เป น หน ว ยงานที่ สํ า คั ญ ได กํ า หนดยุ ท ธศาสตร งานป อ งกั น อาชญากรรมไว ใน
โครงสรางใหมตํารวจยุคใหม จะมีกองพัฒนาการปองกันและควบคุมอาชญากรรม กองนี้เกิดขึ้นไดเพราะ
ผูบรรยายเปนผูเสนอแนะและรวมใหเหตุผลวา ถึงเวลาแลวที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะมีกองปองกัน
อาชญากรรม เชนเดียวกับนานาอารยประเทศ เชน ประเทศเยอรมัน มี กรมปองกันอาชญากรรม กอง
พัฒนาการปองกันและควบคุมอาชญากรรม มีภารกิจที่กวางขวางมาก หากวางระบบการปองกันอาชญากรรม
ไดทันยุคทันเหตุการณ โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพแลว ผูบรรยายมั่นใจวาความรุนแรงของ
อาชญากรรมก็จะลดลง ตํารวจทํางานนอยลง งานปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน และการดําเนินคดี
การพิจารณาคดี การนําผูกระทําผิดไปลงโทษจะลดลง ผลที่ตามมาเมื่อคิดเปนมูลคาเงินแลวมีมูลคามากมาย
ทานเคยคิดหรือไมวา อาชญากรที่กระทําผิดเพียงรายเดียว ตนทุนในการดําเนินคดีมากมาย
เพียงใด อาชญากรที่ลวงเกินทางเพศ ขมขืน ฆานักทองเที่ยวชาวอังกฤษ ผูตองหารับสารภาพวาเมื่อดูวีดีโอ
ลามกแลวเกิดความตองการทางเพศขึ้น จึงไดวางแผนขมขืนแลวฆานักทองเที่ยว ผูตองหาเพียง 2คน เรา
ตองใชเจาหนาที่ตํารวจตั้งแตระดับสูงลงไปถึงระดับผูปฏิบัติมากมาย ตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ
เสียเวลามากเทาใด แตเมื่อเราสามารถติดตามจับกุมผูตองหามาไดอยางรวดเร็ว ก็ถือวา “คุม” ที่สามารถ
กอบกูเครดิตของประเทศชาติกลับคืนมาได

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงพระราชทานพระบรม
ราโชวาทไวตอนหนึ่งวา
“การจับผูรายนั้น ไมถือเปนความชอบ
เปนแตนับวาผูนั้นไดกระทําการครบถวนแกหนาทีเ่ ทานั้น
แตจะถือเปนความชอบตอเมื่อไดปกครองปองกันเหตุราย
ใหชีวิตและทรัพยสมบัติของขาแผนดินในทองที่นั้น
อยูเย็นเปนสุขพอสมควร”
ดั งนั้ น ตํา รวจยุ ค ใหม ตองคิ ดวางแผนปองกันมากกวาการปราบปราม ต องสร า งระบบงาน
ปองกันโดยนําเทคโนโลยีมาใช อาทิ
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- ควรมีกฎหมายหรือระเบี ยบคํ าสั่ง ใหอาสาสมัครเขามารวมงานปองกันอาชญากรรม
ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.ตํารวจ ฉบับใหม
- ควรมีหนวยงานที่วางแผนการปองกันอาชญากรรมทุกระดับ จนถึงสถานีตํารวจ มี
งานชุมชนสัมพันธ
- ควรสนับสนุนใหมี CC.TV. สําหรับภาคเอกชนที่มีธุรกิจลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม
- ควรมีขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูปลอมบัตรประชาชน,บัตรเครดิต,อาชญากรรมขามชาติ ฯลฯ
- ควรเก็บประวัติบุคคลพนโทษดวยระบบคอมพิวเตอรและสามารถตรวจสอบไดโดย ระบบ 3G
- ควรมีระบบเทคโนโลยีคนประวัติบุคคล ประวัติยานพาหนะ ประวัติอาชญากรรม หมายจับ
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะหมายจับ ประชาชนทุกคนสามารถเขามาตรวจสอบได
ฯลฯ
เปนเพียงสวนหนึ่งที่มาจากแนวคิด ทฤษฎีซึ่งผูนําระดับผูกํากับการ จะตองมีวิสัยทัศน ริเริ่ม
พั ฒ นากิ จ การตํ า รวจในตํ า แหน ง ของตนเอง ให ทั น ต อ การเจริ ญ ของโลกไร พ รมแดน หากขาดการพั ฒ นา
“สํานักงานตํารวจแหงชาติ” ก็จะถอยหลังไปเรื่อย ๆ
ตอนที่ 4 แนวทางการทํางานใน “ตําแหนงสารวัตร”
เมื่อผูเขารับการอบรมสามารถฟนฝาอุปสรรคไดรับการพิจารณาคัดเลือกแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ”สารวัตร” จะตองกําหนดทิศทาง ในการทํางาน รวมกับผูใตบังคับบัญชาในหนวย อาทิ
- เราเปนลูกนองเห็นนายทําอะไรไมดี “บันทึกไวอยาทํา” เชน นายชอบดาลูกนองแตสอนหรือแนะนํา
ไมเปน นายเอาเปรียบลูกนองเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ นํารถของกลางคันดี ๆ ไปใชสว นตัว มาสาย
ประจํา ใหลูกนองเลี้ยงเปนประจํา
- ตองมีการวางแผนการทํางานไว เก็บขอมูลเบื้องตนของหนวยงานที่จะไปทํางาน เชน ปญหาความ
ขัดแยง ปญหาการบริหาร ซึ่งจะตองทราบและเขาไปแกไขทันที
- ตองยึดกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ แตใหมีความออนตัว ตองทํางานนอกกรอบใหเปน
- ตองคิดริเริ่มสรางสรรค ตองแสดงความรูความรูความสามารถในการทํางานใหผูใตบังคับบัญชา ได
เห็นความสามารถ ไมใชทําตาม ๆ กันมา ทําอยางไรก็ทําเชนเดิม เชนนี้หนวยจะไมกาวหนาเลย
เพื่อให “ผูกํากับการ” ไดเห็นภาพการบริหารที่ชัดเจน จึงขอแนะนําวิธีการทํางานและขั้นตอน
การปฏิบัติโดยสรุปดังนี้
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1. การบริหารงานบุคคล
1.1 กอนหรือเขาไปทํางาน อันดับแรกตองเขาใจวาตนเปน “ผูนํา” ดังนั้นอันดับแรกจะตอง
มอบหมายงานใหรองสารวัตร “ปฏิบัตริ าชการแทนสารวัตร” ควรอยางยิ่งที่จะตองออกคําสั่งในวันแรก ๆ ของ
การรับตําแหนง ดังนี้ตองนําคําสั่งเดิมมาศึกษาและปรับใหเปนไปตามนโยบายของตน
1.2 ศึกษาและขอดูรายละเอียด “สถานะกําลังพล” วาหนวยงานของเรามีผูใตบังคับบัญชา
จํานวนเทาใด อัตราอนุญาต บรรจุจริง ไปชวยราชการกี่นาย มีคําสั่งถูกตองหรือไม ถาไมมีคําสั่งตองหาใหได
ตองดูการมอบหมายงานในหนวยงาน ศึกษาประวัติแตละคน มีการถูกตัง้ กรรมการหรือไม ตองศึกษาและ
สอบถามโดยละเอียดเพื่อนํามาแกไข ดูการมอบหมายงานวาเหมาะสมหรือไมอยางไร ตองมีการประเมินผล
1.3 นําหลักการวิจัยหรือการออกแบบสอบถามใหผูใตบังคับบัญชาประเมินกันเอง เพื่อคัดเลือก
“หาคนดี” พัฒนาผูที่ควรจะพัฒนา ใหทัศนคติความรูเพิ่มเติม เชน ออกแบบสอบถามวา
- ตํารวจที่ทานเคารพนับถือและสามารถเปนที่ปรึกษาในยามทุกขยากได คือ.....
- ตํารวจที่ทํางานจราจร งานปราบปราม งานสืบสวน ที่มีความรูความสามารถคือ .....
- ใครคือตํารวจที่มีอุดมการณที่ดีในหนวยงาน คือ....
ฯลฯ
จากนั้นก็นํามาประเมิน ดูขดี ความสามารถ และเปรียบเทียบกับความเห็นของนายตํารวจระดับ
รอง ผกก.ลงไป
1.4 ตองสรางแรงจูงใจที่จะให “ทุกคน” รวมกันทํางานอยางจริง ๆ จัง ๆ ดังนั้น “คําสั่ง
มอบหมายงาน” จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง และควรนําผลตอบแทน เชน เบี้ยเลี้ยง รางวัลนําจับ มาเปนเครื่องมือ
ในการจูงใจ เชน
- ตํารวจทุกคนควรไดรบั การมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบงานที่ชดั เจน เชน อาจจะ
รับผิดชอบหมูบานหรือขุมชน 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” เนนจะตองเลือกพื้นที่ที่มีความชํานาญ
1.5……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
1.6……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
1.7……………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
1.8……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
1.9……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
1.10…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

2. การบริหารระบบงาน งานสืบสวน งานสอบสวน งานสายตรวจ ฯ ล ฯ
2.1 ตองศึกษา อาน ทําความเขาใจ อํานาจและหนาที”่ ของตนเองโดยละเอียด การจะมอบงาน
ไดดีตองรูหนาที่ของตนตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานนั้น ๆ ไดกําหนดไว ซึ่งจะเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
2.2 ตองศึกษา อาน ทําความเขาใจ “อํานาจและหนาที่” ของผูใตบงั คับบัญชาของตนที่กฎหมาย
กําหนดไว และศึกษาดูวาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาทีค่ รบถวนสมบูรณหรือไม บางงานเปนงานสําคัญแตไมเคยทํา
เลย ก็ตองหาวิธีริเริ่มทําใหได
2.3 ตรวจสอบการวางระบบงานเดิมที่กําหนดไววา ไดมีการแบงแยกงานไวถูกตองหรือไม เชน
บางงานอาจเปนของ “สว.ธุรการ” แตกลับนําไปมอบให “สว.ปป.” ก็ตองปรับเปลีย่ นใหถูกตอง
2.4 “นโยบาย” ของหนวยงานที่มีอยู จะตองนํามาปรับใหสอดคลองกัน โดยเฉพาะ “สารวัตรก็
ควรมีนโยบายในหนวยของตน ” จะตองประกาศใหผใู ตบังคับบัญชาไดเห็นและตองทําเปน “ประกาศ” ใหเดนชัด
และควรกําหนดนโยบายทีเ่ ปนความคิดริเริ่มสรางสรรค และตองทําใหได ตัวอยาง เชน
- ในสวนงาน หรือกองรอย หรือแผนก อาจกํานหเปนนโยบายวา ทุกคนจะตองใช
คอมพิวเตอรเปน (วิธีปฏิบัติ คือ สงไปอบรมหรือเปดการฝกอบรมกันเอง)
- ทุกคนจะตองผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
- ฝายสืบสวน ฝายปราบปราม ตองสามารถเขียนบันทึกการสืบสวนและบันทึกการ
จับกุมไดทุกคน
- หองน้ํา หองสวม ตองสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง
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- เราจะตองมีที่จอดรถสําหรับ ผูที่มาติดตอราชการ
- เราจะไมยอมใหตํารวจขับขี่รถจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกนิรภัยโดยเด็ดขาด
ฯลฯ
สิ่งเหลานี้คือลักษณะของงานที่ “ผูนํา” ตองริเริ่มสรางสรรค เพื่อกระตุน ใหเกิดการฮึกเหิมอยากทําความดี
2.4 ตองออกตรวจสถานที่ทํางานทั้งหมดในความรับผิดชอบ ตรวจสอบที่ทํางาน ที่พัก สอบถาม
ปญหาเรงดวนที่จะตองแกไข ทั้งปญหา คน งบประมาณ และนําปญหามาศึกษาวิเคราะหแกไข แยกเปนงาน
เรงดวน งานระยะกลาง ระยะยาว
2.5 การบริหารงานสืบสวน การบริหารงานสอบสวน การบริหารงานปองกันปราบปราม การ
บริหารงานทั่วไปในสถานีตํารวจ จะตองศึกษาระบบงานเดิมที่ทําไว และนํามาพัฒนาปรับปรุง หากดีอยูแลวตอง
กําหนดวิธีการ ติดตามประเมินผล เชน ออกแบบสอบถามการทํางานแตละแผนก หรือใหทุกฝายเสนอความเห็น
หรือใหตางคนตางเสนอความเห็นและนํามาปรับปรุง อาทิ
- วางระบบงานสืบสวน การเก็บรวบรวมขอมูลงานสืบสวน ทั้งระบบเอกสาร และใช
คอมพิวเตอรใน
โปรแกรม E-COP
- ตรวจสอบระบบการทํางาน ทุก 5 วัน 7 วัน 15 วัน
- งานสายตรวจ ตองมีระบบการออกตรวจ สายตรวจเดินเทา รถยนต จักยานยนต
- งานมวลชนสัมพันธ ตองใชผูที่ชํานาญเทานั้น
ฯลฯ
2.6……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.7……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.8……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.9……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.10…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. การบริหารดานงบประมาณการเงิน
3.1 ตองทําการสงรับ-มอบ เงินในหนวยในวันที่ไปรับตําแหนง และตองสํารวจ ตรวจสอบ
เอกสารที่จะลงนาม ตรวจสอบเงินดวยตนเอง
3.2 ถามีงบประมาณการเงินในความรับผิดชอบ จะตองตรวจสถานะการเงิน ตรวจรายรับ
ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน โดยใชวิธใี หผูรับผิดชอบรายงานรายได รายจาย ระบุเลขทีใ่ บเสร็จจํานวนเงิน
ตองตรงกันทัง้ หมด
3.3 เมื่อไดทํางานไปสักระยะใหตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ “สถานภาพทางการเงินของหนวย
ทั้งหมด” แยกเปนหมวดหมูรายได
3.4 หลักฐานการขอเบิก เชน เบี้ยเลี้ยง เงินลวงเวลา ตองตรวจสอบรายละเอียด ยอดเงินตั้งแต
ตนปงบประมาณจนถึงวันทีไ่ ปรับตําแหนง ตรวจสอบรายชื่อที่ขอเบิก กําชับอยาใหมีการซ้ําซอน(คนเดียวเบิก
หลายแหง) ตําบลที่ไปกับตําบลที่เริ่มตนเดินทางไปราชการตองถูกตองจึงจะเบิกคาเดินทางได
3.5 ตรวจสอบงบประมาณจากหนวยอื่นโดยตรงจาก “แผนงานโครงการ” และยอดเงิน
งบประมาณทีไ่ ดรับ ตองควบคุมการขอเบิก การเบิก ใหถูกตอง(ไมควรอยางยิ่งที่จะยกเลิกของผูที่เคยขอไว)
3.6……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3.7……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3.8……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3.9……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3.10…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
4. การบริหารงานดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครือ่ งใช
4.1 ตองมีการ “สง-มอบ” สิ่งของหลวงของหลวง และสิ่งของนอกบัญชี(ไมใชของหลวง) ใหมี
การรับสงใหเรียบรอยในวันรับมอบตําแหนง สิ่งของหลวงที่นาจะมีปญ
 หา ขอใหมีการตรวจสอบอยางจริงจัง
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4.2 ใหมีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบสิ่งของหลวงทั้งหมด ระบุใหชัดเจน สิ่งของ
หลวงใดที่หมดสภาพใชการไมไดจะสํารวจใหตรงตามความจริง สิ่งของหลวงใดทีห่ มดสภาพตองรายงานตาม
สภาพจริง
4.3 สํารวจทีท่ ํางาน บานพัก ยานพาหนะ ที่ชํารุดเสียหาย ตองซอมแซม “เรงดวน” แลว
ดําเนินการขออนุมัติซอมแซมโดยเร็ว
4.4 การจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช เชน ยางรถ เครื่องเขียน หมึกคอมพิวเตอร ฯลฯ ตอง
รูจกั “จัดลําดับความจําเปนเรงดวน” และจัดหาใหตามความเรงดวน จะไดไมเสียหาย
4.5 ความคิดริเริ่มพัฒนางาน การสรางระบบการดูแลความสะอาด โครงการ 5 ส. รวมกันดูแล
โดยแบงพื้นที่รับผิดชอบแลวแขงขันกัน ริเริ่มใหม ๆ เชน
- การตกแตงอาคารสถานที่ใหสงางาม สมกับเปนสถานที่ราชการ ใหมีจุดเดน
- ตองรูจักการเขียนโครงการของบประมาณจากหนวยอื่น เชน ของบจาก สสส. อบจ.
เทศบาล เปนตน

- ตองรูจักนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางาน เชน การเก็บประวัติอาชญากรรม การ
วากลาวตักเตือนผูกระทําผิดกฎจราจร
4.6……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
4.7……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
4.8……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
4.9……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
4.10…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
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5. บทสรุป
ตําแหนงสารวัตร เปนตําแหนงบริหารระดับตน หากเปนการทํางานในสถานีตรวจก็จะเปน
หนวยงานที่มักจะใกลชิดกับผูปฏิบตั ิชั้นประทวน และประการสําคัญก็จะทํางานที่ใกลชิดประชาชนมากที่สดุ
จึงมีความสําคัญที่จะตองทํางานเปนผูปฏิบัติมากกวาจะเปนผูวางแผน แตอยางไรก็ตามการทํางานก็ตองมี
ยุทธศาสตรยทุ ธวิธีในกากรทกํางานดวย ดังนั้น การกวางแผนในการทํางานใหครบทุกบทบาทที่กฎหมายให
อํานาจหนาที่ไว จะตองนํามาใชเปนเครือ่ งมือใหไดผล.
***********************************

