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บทคัดยNอ 

เอกสารวิชาการฉบับน้ี เป2นการศึกษาท่ีมุ:งเน<นถึงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ         

กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห:งชาติ       

ในระยะ 5 ปN (พ.ศ.2566 – 2570) โดยการกำหนดเปYาหมาย (END) และนำผลการประเมินสภาวะ

แวดล<อมท่ีมีผลกระทบต:อการดำเนินงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ท้ังป̂จจัยภายนอก 

โอกาสและอุปสรรค ป̂จจัยภายใน จุดแข็งและจุดอ:อน มาทำการประเมินตำแหน:งทางยุทธศาสตรaและ

จัดทำกลยุทธaในการดำเนินการ (WAYS) รวมท้ังมาตรการ/ป̂จจัยท่ีเก่ียวข<อง (MEANS) ในการปรับ

รูปแบบการปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

จากการตรวจสอบและวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมทางยุทธศาสตรaท่ีเก่ียวข<องกับกองบังคับการ

ตำรวจทางหลวง พบว:าตำแหน:งทางยุทธศาสตรaของกองบังคับการตำรวจทางหลวง อยู:ในตำแหน:ง

ยุทธศาสตรaเชิงรุก (SO Strategies) ซ่ึงนำจุดแข็งท่ีมีศักยภาพ ได<แก: ผู<บริหารและเจ<าหน<าท่ีมี

ประสบการณaในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ การมีหน:วยบริการประชาชนท่ัวท้ังประเทศ 

รวมท้ังการได<รับการยอมรับจากภาคประชาชน กับโอกาส ได<แก: การได<รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย

การบริหารและงบประมาณจากผู<บังคับบัญชาและหน:วยงานท่ีเก่ียวข<อง ทำให<ส:งเสริมการปฏิบัติ

ราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวงได<อย:างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ดังน้ัน เพ่ือให<เกิดการขับเคล่ือนตามการวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมท่ีมีผลกระทบต:อการ

ดำเนินงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง จึงได<จัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจ

ทางหลวง 5 ปN (พ.ศ.2566 - 2570) ข้ึน โดยมีวิสัยทัศนaขององคaกร คือ “เป$นหน'วยงานพิทักษ2สันติ

ราษฎร2 องค2กรแห'งความมีวินัย มีความรับผิดชอบต'อตนเองและสังคม มีการพัฒนา เรียนรูE   

อย'างต'อเน่ือง มุ'งสู'มาตรฐานสากล เพ่ือความเช่ือม่ัน ศรัทธา ของประชาชนผูEใชEทางหลวง” 

เปYาหมายของแผนปฏิบัติราชการ คือ เป2นองคaกรแห:งการเรียนรู< (Knowledge Organization)       

มีความพร<อมในการปฏิบัติงานอย:างเต็มศักยภาพ 11 เปYาประสงคa 4 ประเด็นยุทธศาสตรa และ      

16 กลยุทธaในการปฏิบัติราชการรูปแบบใหม: และสอดคล<องกับยุทธศาสตรaสำนักงานตำรวจแห:งชาติ

และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ท้ังน้ี ได<มีแนวทางข<อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการนำ

แผนปฏิบัติราชการไปใช< 4 แนวทาง ได<แก: 1) เสริมสร<างความเข<าใจแผนปฏิบัติราชการ 2) การจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปN 3) การรายงาน ติดตาม และประเมินผล และ 4) การพัฒนาปรับปรุง

แผนปฏิบัติราชการในอนาคต 
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คำนำ 

กองบังคับการตำรวจทางหลวง เป2นหน:วยงานราชการในสังกัด กองบัญชาการตำรวจ

สอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห:งชาติ รับผิดชอบในภารกิจการถวายความปลอดภัยองคa

พระมหากษัตริยaและพระบรมวงศานุวงศaทุกพระองคa รักษาความสงบเรียบร<อย ปYองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม และจัดการจราจรบนทางหลวง โดยเน<นการแก<ป̂ญหาและพัฒนาอย:างย่ังยืน 

ทำให<สังคมมีความสงบเรียบร<อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยaสิน  

สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง 5 ปN (พ.ศ.2566 - 2570) 

ในคร้ังน้ี ได<ให<ความสำคัญในการประเมินสภาวะแวดล<อมทางยุทธศาสตรaท่ีมีผลกระทบต:อการ

ดำเนินงานขององคaกร เพ่ือกำหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการในระยะ 5 ปN ให<มีความสอดคล<องกับ

ยุทธศาสตรaชาติ 20 ปN และยุทธศาสตรaสำนักงานตำรวจแห:งชาติ 20 ปN รวมท้ังสอดคล<องกับแผนการ

ปฏิบัติราชการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

โดยหวังเป2นอย:างย่ิงว:า การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง ในคร้ังน้ี 

จะสามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ให<บรรลุเปYาหมายตาม

วิสัยทัศนa พันธกิจ และวัตถุประสงคaท่ีกำหนดไว< และสามารถใช<เป2นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

แผนปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวงให<มีความสมบูรณaย่ิงข้ึนไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1  ความเป$นมาและความสำคัญของปYญหา 

ตามยุทธศาสตรaชาติ 20 ปN (พ.ศ.2561 – 2580) กำหนดวิสัยทัศนaประเทศไทย ไว<ดังน้ี 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป2นประเทศพัฒนาแล<ว ด<วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือสนองตอบต:อผลประโยชนaของชาติ โดยท่ีประชาชนสามารถอยู:ร:วมกันในชาติ

อย:างสันติสุข เป2นปêกแผ:น มีความม่ันคงทางสังคมท:ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของ

ความเป2นมนุษยa  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ชุมชนมีความเข<มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ:น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได<       

ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยaสิน 

ยุทธศาสตรaชาติด<านความม่ันคง เป2น 1 ใน 6 ยุทธศาสตรaชาติ มีเปYาหมายในการพัฒนา   

ท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เน<นการบริหารจัดการสภาวะแวดล<อมของ

ประเทศให<มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร<อยในทุกระดับ ซ่ึงได<

กำหนดประเด็นยุทธศาสตรaในการรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร<างเสริมความสงบเรียบร<อย

และสันติสุข ให<เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ<านเมือง ให<สถาบันหลักมีความม่ันคง เป2นศูนยaรวมจิตใจ  

อย:างย่ังยืน ประชาชนอยู:ดีมีสุข มีความม่ันคงปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยaสิน สังคมมีความเข<มแข็ง 

สามัคคี ปรองดอง และเอ้ือเฟîïอเผ่ือแผ: พร<อมท่ีจะร:วมแก<ไขป̂ญหาของชาติ เสริมสร<างความร:วมมือกัน

ระหว:างหน:วยงานหลักและรองในการปYองกัน แก<ไขป̂ญหา และช:วยเหลือประชาชน ท้ังจากภัย

คุกคามและป̂ญหาท่ีส:งผลต:อความม่ันคงต:าง ๆ เช:น การก:อการร<าย อาชญากรรมทางไซเบอรa      

การฟอกเงิน การค<ามนุษยa การหลบหนีเข<าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค<าสินค<าเถ่ือน การค<า

และการแพร:ระบาดของยาเสพติด การขยายอํานาจหรือแข:งขันกันทางเศรษฐกิจอย:างรุนแรง       

รวมไปถึง ป̂ญหาการรุกเข<ามาอย:างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ: เทคโนโลยียุคใหม: การย<ายถ่ินของทุน

และแรงงานข<ามชาติ ท่ีจะส:งผลกระทบต:อความม่ันคงของชาติและความม่ันคงของมนุษยa ซ่ึงเป2น

หน<าท่ีของสำนักงานตำรวจแห:งชาติ ในการรักษาความสงบภายในประเทศ ดูแลความปลอดภัยของ

ประชาชนให<มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยaสิน 

นโยบายประเทศไทย 4.0 และระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนaสุข

ของประชาชน มุ:งเน<นการปรับระบบราชการให<เป2นท่ีพ่ึงของประชาชนและเช่ือถือไว<วางใจได<
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โดย 1) เปòดกว<างและเช่ือมโยงกัน 2) ยึดประชาชนเป2นศูนยaกลาง และ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย ตลอดจนเปYาหมายในการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

สำนักงานตำรวจแห:งชาติจึงได<กำหนด “ยุทธศาสตรaสำนักงานตำรวจแห:งชาติ 20 ปN 

(พ.ศ.2561 – 2580) ประกอบด<วย 4 ยุทธศาสตรa ดังน้ี 1) การเสริมสร<างความม่ันคงของสถาบันหลัก

ของชาติและการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ 2) การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช<กฎหมาย    

การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการให<บริการประชาชนอย:างเสมอภาคเป2นธรรม 3) การมี

ส:วนร:วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร<อยของสังคมอย:างย่ังยืน และ 4) การพัฒนา

องคaกรให<ทันสมัยมุ:งสู:ความเป2นเลิศ เพ่ือเป2นนโยบายและกรอบแนวทางในการบริหารและปฏิบัติงาน

ของสำนักงานตำรวจแห:งชาติ ซ่ึงทุกหน:วยในสังกัดและข<าราชการตำรวจทุกนายจะต<องนำไปสู:     

การปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศนa “เป$นองค2กรบังคับใชEกฎหมายท่ีประชาชนเช่ือม่ันศรัทธา”    

และเป2นส:วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให<เป2นไปตามเปYาหมายของยุทธศาสตรaชาติ

ต:อไป 

เพ่ือใช<เป2นทิศทางในการพัฒนาในระยะยาว โดยมุ:งให<บรรลุวิสัยทัศนaขององคaกรท่ีวางไว< 

สำนักงานตำรวจแห:งชาติ จึงกำหนดแนวยุทธศาสตรaหลักและเปYาหมายในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ออกเป2น 4 ระยะๆ ละ 5 ปN ดังน้ี ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ปรับระบบการบริหารจัดการภายใน

สำนักงานตำรวจแห:งชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 – 2570) องคaกรมีความเข<มแข็ง มีความพร<อมในการ

ปฏิบัติงานอย:างเต็มศักยภาพ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2571 – 2575) ทำงานเชิงรุกในทุกมิติ และ ระยะท่ี 4 

(พ .ศ .2576 – 2580) Public Safety & Security & Partnership & Wellness & Sustainable  

โดยให<หน:วยในสังกัดนำไปใช<เป2นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปN พร<อม

จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับและใช<เป2นแผนในการบริหารงบประมาณรายจ:ายประจำปN

ของทุกหน:วยให<มีความสอดคล<องเช่ือมโยงกัน 

กองบังคับการตำรวจทางหลวง เป2นหน:วยงานระดับกองบังคับการในสังกัด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ข้ึนตรงต:อสำนักงานตำรวจแห:งชาติ มีอํานาจหน<าท่ีในเขตอํานาจ

การรับผิดชอบ ดังต:อไปน้ี 1) รักษาความสงบเรียบร<อย ปYองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิด      

ทางอาญา 2) ควบคุมและจัดการจราจรบนทางหลวง 3) ควบคุมดูแลการใช<ทางหลวงให<เป2นไปตาม

กฎหมาย และ 4) ปฏิบัติงานร:วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน:วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง     

หรือท่ีได<รับมอบหมาย ดังน้ัน เพ่ือให<การปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวง สอดคล<อง

ตามยุทธศาสตรaของสำนักงานตำรวจแห:งชาติ จึงเห็นสมควรทำการศึกษาและวิเคราะหaสภาวะ

แวดล<อม   ท่ีเก่ียวข<องและมีผลกระทบต:อการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง        

เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง 5 ปN (พ.ศ.2566 – 2570) 
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1.2  วัตถุประสงค2ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมทางยุทธศาสตรaท่ีมีผลกระทบต:อการ

ปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

1.2.2  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง 5 ปN (พ.ศ.2566 – 2570) 

1.2.3  เพ่ือให<ข<อเสนอแนะเชิงนโยบายการปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง       

ต:อผู<บังคับการตำรวจทางหลวง ในแนวทางท่ี สอดคล<องกับยุทธศาสตรaของสำนักงานตำรวจแห:งชาติ 

ยุทธศาสตรaและแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตด<านประชากร เน<นตรวจสอบและวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมทางยุทธศาสตรa   

โดยศึกษาจากกลุ:มเปYาหมาย ซ่ึงประกอบด<วย ผู<บังคับบัญชาระดับสูง, ผู<บังคับบัญชาระดับกลาง และ

ผู<ปฏิบัติงานในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง  ผู<ทรงคุณวุฒิ และประชาชนท่ีเก่ียวข<องกับการ

ปฏิบัติหน<าท่ีของตำรวจทางหลวง 

1.3.2  ขอบเขตด<านพ้ืนท่ี ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

1.3.3  ขอบเขตด<านระยะเวลา การศึกษาน้ีใช<เวลาการศึกษาท้ังส้ิน 3 เดือน หรือระหว:างเดือน

กุมภาพันธa – เมษายน พ.ศ.2564 

1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา 

เอกสารวิชาการในคร้ังน้ี เป2นการศึกษาท่ีมุ:งเน<นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบังคับการ

ตำรวจทางหลวง 5 ปN (พ.ศ.2566 – 2570) มีลักษณะเป2นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative 

Research) โดยได<มีการกำหนดเปYาหมาย (End) และนำผลการตรวจสอบและวิเคราะหaสภาวะ

แวดล<อมท่ีมีผลกระทบต:อการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ท้ังป̂จจัยภายนอก โอกาส 

(Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) และป̂จจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths : S) และ

จุดอ:อน (Weaknesses : W) มาทำการวิเคราะหaจัดทำกลยุทธaในการดำเนินการ (Ways) รวมท้ัง

กำหนดมาตรการหรือป̂จจัยท่ีเก่ียวข<อง (Means) เพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

1.4.1  วิธีการรวบรวมและวิเคราะห2ขEอมูล 

1.4.1.1  การศึกษา การรวบรวมข<อมูล และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข<องสำหรับ

ตรวจสอบและวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมทางยุทธศาสตรa โดยได<ดำเนินการศึกษา รวบรวมข<อมูล    
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จากยุทธศาสตรaชาติ 20 ปN (พ.ศ.2561 – 2580), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับท่ี 12 

พ.ศ.2560 – 2564, แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด<าน, ยุทธศาสตรaสำนักงานตำรวจแห:งชาติ 20 ปN    

(พ.ศ.2561 – 2580), ยุทธศาสตรaและแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 5 ปN     

(พ.ศ.2561 – 2565) รวมท้ัง เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร:ของหน:วยงานภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนแหล:งข<อมูลภายในของหน:วยงานภาครัฐ 

1.4.1.2  การสัมภาษณa เชิงลึก (In-depth Interview) และการระดมสมอง (Focus 

Group) ด<วยการกำหนดแนวการสัมภาษณaเชิงลึก และการระดมสมองจากผู<ให<ข<อมูลสำคัญท่ีเก่ียวข<อง

กับประเด็นในวัตถุประสงคaของการวิจัย 

1.4.2  กลุ'มเป\าหมาย เป2นกลุ:มผู<ให<ข<อมูลสำคัญ (Key Informants) ซ่ึงคัดเลือกด<วยวิธีการ

กำหนดผู<ตอบท่ีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงประกอบด<วย ผู<บังคับบัญชาระดับสูง 

ระดับกลาง และระดับต<น รวมท้ังเจ<าหน<าท่ีผู<ปฏิบัติงานในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

ตลอดจนผู<ทรงคุณวุฒิ และประชาชนท่ีเก่ียวข<องกับการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

1.4.3  เคร่ืองมือท่ีใชEในการศึกษา 

1.4.3.1  ใช<การสัมภาษณaแบบมีโครงสร<าง โดยนำการตรวจสอบและวิเคราะหaสภาวะ

แวดล<อมทางยุทธศาสตรa มากำหนดประเด็นคำถามตามแนวทางของกรอบวิธีคิดต:างๆ โดยใช< 

PESTEL Analysis วิเคราะหaสภาวะแวดล<อมภายนอก และ McKinsey 7S Framework วิเคราะหa

สภาวะแวดล<อมภายใน 

1.4.3.2  ทำการวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมทางยุทธศาสตรaของกองบังคับการตำรวจ    

ทางหลวง ท้ังป̂จจัยภายนอก โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) และ    

ป̂จจัยภายใน  จุดแข็ง (Strengths : S) และจุดอ:อน (Weaknesses : W) ด<วย SWOT Analysis 

1.4.3.3  การกำหนดประเด็นทางยุทธศาสตรaและสังเคราะหaทางเลือกกลยุทธa ด<วยวิธีการ

ของ TOWS Matrix เพ่ือให<ทราบถึงยุทธศาสตรaเชิงรุก (SO Strategies) ยุทธศาสตรaเชิงแก<ไข     

(WO Strategies) ยุทธศาสตรaเชิงปYองกัน (ST Strategies) และยุทธศาสตรaเชิงรับ (WT Strategies) 

1.5  ขEอจำกัดของการศึกษา 

เน่ืองด<วยระเบียบวิธีการศึกษาคร้ังน้ีมีข<อจำกัดด<านเวลาในการศึกษาท่ีกำหนดไว<เพียง 3 เดือน 

ประกอบกับในช:วงเวลาของการศึกษายังอยู:ในสถานการณaการแพร:ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา     

สายพันธุaใหม: (COVID – 19) ซ่ึงส:งผลให<มีการปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงานตามภารกิจ จึงไม:มีเวลา

เพียงพอในการสัมภาษณa หรือจัดการสนทนากลุ:มได< ดังน้ัน ผลการศึกษาจึงสะท<อนได<เพียงความเห็น

ของผู<ท่ีเก่ียวข<องบางส:วนเท:าน้ัน 
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1.6 ประโยชน2ท่ีคาดว'าจะไดEรับ 

1.6.1  การตรวจสอบและวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมทางยุทธศาสตรaในการศึกษาน้ี จะสะท<อนให<

เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ:อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีผลกระทบต:อการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจ

ทางหลวงในป̂จจุบัน 

1.6.2  ได<แผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง 5 ปN (พ.ศ.2566 – 2570) 

1.6.3  ได<ข<อเสนอแนะเชิงนโยบายการปฏิบัติราชการต:อผู<บังคับการตำรวจทางหลวง ในแนวทาง

ท่ีสอดคล<องกับยุทธศาสตรaของสำนักงานตำรวจแห:งชาติ ยุทธศาสตรaและแผนปฏิบัติราชการของ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
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บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดลUอมและการวิเคราะหKทางยุทธศาสตรK 

2.1  สภาวะแวดลEอมภายนอก 

2.1.1  ยุทธศาสตร2ชาติ 20 ปb (พ.ศ.2561 – 2580) รัฐบาลได<จัดทำยุทธศาสตรa ระยะ 20 ปN 

เพ่ือใช<เป2นกรอบทิศทางระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดเปYาหมายอนาคตประเทศไทย    

ปN 2580 “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป2นประเทศพัฒนาแล<ว ด<วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด<วย ยุทธศาสตรa 6 ยุทธศาสตรa ได<แก: 1) ยุทธศาสตรaด<าน

ความม่ันคง 2) ยุทธศาสตรaด<านการสร<างความสามารถในการแข:งขัน 3) ยุทธศาสตรaด<านการพัฒนา

และเสริมสร<างศักยภาพทรัพยากรมนุษยa 4) ยุทธศาสตรaด<านการสร<างโอกาสและความเสมอภาค   

ทางสังคม 5) ยุทธศาสตรaด<านการสร<างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป2นมิตรต:อส่ิงแวดล<อม            

6) ยุทธศาสตรaด<านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยได<มีการกำหนดแผน

แม:บทภายใต< ยุทธศาสตรaชาติ (พ .ศ.2561 – 2580) ท่ี เก่ียวข<องกับการปฏิบั ติราชการของ            

กองบังคับการตำรวจทางหลวง ดังต:อไปน้ี 

2.1.1.1  ประเด็น ดEานความม่ันคง (พ.ศ.2561 – 2580) ถือเป2นกรอบแนวทางการ

ดำเนินการหลักท่ีจะนำไปสู:จุดหมายปลายทางในภาพรวมท่ีเป2นรูปธรรมชัดเจนในระยะ 20 ปN ตามท่ี

ยุทธศาสตรaชาติด<านความม่ันคงได<กำหนดเอาไว< คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข” โดยมี

เปYาหมายสำคัญ ประกอบด<วย 1) ประชาชนอยู:ดี กินดี และมีความสุข 2) บ<านเมืองมีความม่ันคงใน

ทุกมิติและทุกระดับ 3) กองทัพ หน:วยงานด<านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   

มีความพร<อมในการปYองกันและแก<ไขป̂ญหาความม่ันคง 4) ประเทศไทยมีบทบาทด<านความม่ันคงเป2น

ท่ีช่ืนชมและได<รับการยอมรับโดยประชาคมระหว:างประเทศ และ 5) การบริหารจัดการด<านความ

ม่ันคงมีผลสำเร็จท่ีเป2นรูปธรรมอย:างมีประสิทธิภาพ โดยได<กำหนดแผนย:อย จำนวนท้ังส้ิน 5 แผนย:อย 

ได<แก: 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร<างความสงบให<เกิดข้ึนใน

ประเทศชาติบ<านเมือง เอ้ือต:อการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรaชาติและนโยบายท่ี

กำหนด สังคมมีความเข<มแข็ง สามัคคี ปรองดอง ประชาชนอยู:ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดใน
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การดำเนินการท่ีสำคัญ คือ การสร<างความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยaสิน สร<างความรักความ

สามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติ ให<เกิดข้ึนกับประชาชนทุกหมู:เหล:า 

“ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย2สินเพ่ิมข้ึน” 

2) การปYองกันและแก<ไขป̂ญหาท่ีมีผลกระทบต:อความม่ันคง เพ่ือเร:งรัด

ดำเนินการแก<ไขป̂ญหาด<านความม่ันคงท่ีมีอยู:ในป̂จจุบันอย:างจริงจังให<หมดไปในท่ีสุด พร<อมท้ังพัฒนา

กลไกเฝYาระวัง แจ<งเตือน ปYองกัน และแก<ไขป̂ญหาด<านความม่ันคง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหม:อย:างเป2น

รูปธรรม รวมถึงพิทักษaรักษาไว<ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริยa เอกราช อธิปไตย บูรณาภาพแห:งอาณาเขต

และเขตท่ีประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนaของชาติ ความม่ังคงของรัฐ และ

ความสงบเรียบร<อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการท่ีสำคัญ คือ 

การวิเคราะหaและระบุสาเหตุท่ีแท<จริงของป̂ญหาในแต:ละเร่ืองให<ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการ

แก<ไขป̂ญหา ตามลำดับความเร:งด:วนของป̂ญหา มีการติดตามตรวจสอบท่ีเป2นรูปธรรม ตลอดจน

พัฒนากลไกในการเฝYาระวัง แจ<งเตือน ปYองกัน และแก<ไขป̂ญหาท่ีมีอยู:ในป̂จจุบันและอาจจะเกิดข้ึน

ใหม:ให<ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

“ปYญหาความม่ันคงท่ีมีอยู'ในปYจจุบัน  

(เช'น ปYญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร2 การคEามนุษย2ฯลฯ) 

ไดEรับการแกEไขจนไม'ส'งผลกระทบต'อการบริหารและพัฒนาประเทศ” 

3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให<พร<อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต:อ

ความม่ันคงของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน:วยงานด<านความม่ันคง        

ท้ังระบบของประเทศ ให<มีความพร<อมในการปYองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม 

แจ<งเตือน ปYองกัน แก<ไขป̂ญหา และรับมือกับภัยคุกคาม รวมท้ังป̂ญหาท่ีอาจกระทบต:อความม่ันคงใน

ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

“กองทัพและหน'วยงานดEานความม่ันคง มีความพรEอมสูงข้ึนท่ีจะเผชิญภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง” 

4) การบูรณาการความร:วมมือ ด<านความม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติ 

รวมท้ังองคaกรภาครัฐและมิใช:ภาครัฐ เพ่ือส:งเสริมความร:วมมือระหว:างประเทศในทุกระดับ เพ่ือเตรียม

ความพร<อมของไทยในการรับมือต:อความท<าทายด<านความม่ันคงในอนาคต 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความทEาทายจากภายนอกไดEทุกรูปแบบสูงข้ึน” 
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5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองคaรวม มีวัตถุประสงคa

เพ่ือให<มีกลไกในการแก<ไขป̂ญหา ตลอดจนขับเคล่ือนยุทธศาสตรaชาติด<านความม่ันคงท่ีเป2นรูปธรรม 

“กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน” 

2.1.1.2  ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ.2561 – 2580) 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป2นท้ังเปYาหมายและเคร่ืองมือกลไกในการ

รองรับการขับเคล่ือนของยุทธศาสตรaด<านอ่ืนๆ ให<สามารถดำเนินการจนบรรลุเปYาหมายและวิสัยทัศนa

ท่ีวางไว< ดังน้ันแผนแม:บทภายใต<ยุทธศาสตรaชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ จึงมุ:งเน<นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให<มีความทันสมัย มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ

มีสมรรถนะสูง ตอบสนองป̂ญหาความต<องการของประชาชน และสนับสนุนให<เป2นประเทศไทย 4.0  

ท่ีสามารถก<าวทันความเปล่ียนแปลง และพัฒนาได<อย:างย่ังยืน ด<วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน 

เพ่ือประชาชนและประโยชนaส:วนรวม” มุ:งเน<นพัฒนาการให<บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพเป2นท่ียอมรับของผู<ใช<บริการ โดยเป2นการพัฒนาแบบครอบคลุมท่ัวถึง บูรณาการไร<รอยต:อ ให<

ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล และมุ:งดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการ

บริการภาครัฐ เพ่ือให<ประชาชนและผู<รับบริการทุกกลุ:มสามารถเข<าถึงได<โดยง:าย สะดวก รวดเร็ว 

โปร:งใส มีหลากหลายช:องทาง สามารถตรวจสอบได< และไม:มีข<อจำกัดของเวลา พ้ืนท่ี และกลุ:มคน 

รวมท้ังนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตaใช<เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค:าใช<จ:ายของ

ประชาชน ประกอบด<วย 5 แผนย:อย ได<แก: 

1) การพัฒนาบริการประชาชน เพ่ือให<บริการภาครัฐสามารถอำนวยความสะดวก

ประชาชนได<อย:างรวดเร็ว โปร:งใส ให<เป2นภาครัฐของประชาชน และเป2นไปเพ่ือประชาชนอย:างแท<จริง 

จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกตaใช<ในการให<บริการประชาชน 

“งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป$นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน” 

2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เพ่ือให<เกิดประโยชนaสูงสุดของการใช<

งบประมาณและทรัพยากรของภาครัฐ และการจัดการรายได<และรายจ:ายอย:างมีประสิทธิภาพ คุ<มค:า 

เป2นไปอย:างประหยัด และสอดคล<องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตรaชาติ ซ่ึงจะก:อให<เกิดการพัฒนา

ประเทศท่ีเป2นไปในทิศทางเดียวกันอย:างมีจุดมุ:งหมาย 

“หน'วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป\าหมายยุทธศาสตร2ชาติ” 
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3) การปรับสมดุลภาครัฐ เพ่ือให<ภาคส:วนอ่ืนๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

หรือประชารัฐโมเดล เข<ามาแบ:งเบาภารกิจในการแก<ไขป̂ญหาและตอบสนองความต<องการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ส:งผลให<ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและทุกภาคส:วนมีส:วนร:วมในการตัดสินใจ เพ่ือ

ก:อให<เกิดบริการสาธารณะเพ่ือประชาชน 

“เปmดโอกาสใหEภาคส'วนต'างๆ มีส'วนร'วม 

ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย'างเหมาะสม” 

4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เพ่ือประโยชนaในการบริหารการตัดสินใจ

และการบริการท่ีเป2นเลิศ รวมท้ังเปòดโอกาสให<ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข<าถึงข<อมูลข:าวสาร

ภาครัฐ และเพ่ิมโอกาสในการแข:งขันและประโยชนaในการดำเนินชีวิต โดยเน<นการพัฒนาระบบ

ฐานข<อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตaใช<ให<วิธีการทำงานของหน:วยงานราชการ

เป2นไปอย:างมีประสิทธิภาพ 

“ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท'ามาตรฐานสากลและมีความคล'องตัว” 

5) การสร<างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให<บุคลากรภาครัฐเป2นคนดี คนเก:ง 

มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู<นำ และมีความรู<ความสามารถในการ

ทำงานรับใช<ประเทศชาติและประชาชนอย:างแท<จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและทันต:อ

การเปล่ียนแปลงของโลก 

“บุคลากรภาครัฐยึดค'านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ'งม่ัน และเป$นมืออาชีพ” 

2.1.1.3 ประเด็น การต'อตEานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580)      

มีเปYาหมายหลักเพ่ือให<ภาครัฐมีความโปร:งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด<วย      

2 แผนย:อย ดังน้ี 

1) การปYองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ:งการพัฒนาคนและการพัฒนา

ระบบ ในส:วนการพัฒนาคนเน<นการปรับพฤติกรรม “คน” ในทุกกลุ:มในสังคม โดยกลุ:มเด็กและ

เยาวชน เน<นการปลูกฝ̂งและหล:อหลอมให<มีจิตสำนึกและพฤติกรรม ยึดม่ันในความซ่ือสัตยaสุจริตฝ©าน

หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท้ังทฤษฎีและปฏิบัติต้ังแต:ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ:มประชาชนท่ัวไป 

เน<นการสร<างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู:กับส:งเสริมการมีส:วนร:วมต:อต<านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กลุ:มข<าราชการและเจ<าหน<าท่ีของรัฐ ส:งเสริมการสร<างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
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รู<จักแยกแยะเร่ืองส:วนตัวออกจากหน<าท่ีการงาน พร<อมกับสร<างจิตสำนึกและค:านิยมของบุคลากรใน

การต:อต<านการทุจริต สนับสนุนการมีส:วนร:วมเป2นเครือข:ายเฝYาระวังสอดส:อง และแจ<งเบาะแสการ

ทุจริต พร<อมท้ังจัดให<มีมาตรการสนับสนุนและคุ<มครองผู<แจ<งเบาะแส 

ในส:วนการพัฒนา “ระบบ” ให<ความสำคัญกับการส:งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ในการต:อต<านการทุจริตในหน:วยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมกับบริบท สภาพป̂ญหา และพลวัตการทุจริต

ของแต:ละหน:วยงาน พร<อมท้ังส:งเสริมสนับสนุนให<มีการใช<เคร่ืองมือและมาตรการเพ่ือสร<างความ

โปร:งใส ตรวจสอบได<และปòดโอกาสในการกระทำการทุจริต ทำให<การทุจริตคอรaรัปช่ันทำได<ยากและมี

โอกาสสูงท่ีจะถูกตรวจพบและลงโทษ ขณะเดียวกันเป2นการสร<างความไว<วางใจของประชาชนต:อ

ภาครัฐ พร<อมกับการเพ่ิมโทษให<หนักและการตัดสินคดีท่ีมีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพ่ือให<การกระทำ

การทุจริตเป2นส่ิงท่ี “ได<” ไม:คุ<ม “เสีย” โดยมีเปYาหมายสำคัญ 2 ประการ คือ ประชาชนคนไทยมี

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยaสุจริต และคดีทุจริตลดลงท้ังในส:วนคดีของหน:วยงานและคดีของผู<

ดำรงตำแหน:งทางการเมืองและผู<ดำรงตำแหน:งระดับสูง 

“ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย2สุจริต” 

2) การปราบปรามการทุจริต มุ:งเน<นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของ

กระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวข<องในการปราบปรามการทุจริต ท้ังในข้ันตอนการสืบสวน/ตรวจสอบ

เบ้ืองต<น การดำเนินการทางคดี การยึด/อายัดทรัพยaสินของผู<กระทำความผิด การตัดสินลงโทษ

ผู<กระทำความผิด ท้ังทางวินัยและอาญาให<มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม: 

เพ่ือสนับสนุนให<การบังคับใช<กฎหมายมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน การปรับกระบวนการทำงานด<านการ

ปราบปรามการทุจริตเข<าสู:ระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข<อมูลท่ี

สนับสนุนการปYองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงรวมถึงการเช่ือมโยงระบบข<อมูลเร่ืองร<องเรียน

ระหว:างหน:วยงาน การบูรณาการงานคดี การพัฒนาและเช่ือมโยงฐานข<อมูลท่ีเก่ียวข<อง การตรวจสอบ

ทรัพยaสินและหน้ีสินท่ีทันสมัย การจัดทำระบบฐานข<อมูลองคaความรู<ด<านการปราบปรามการทุจริต 

การพัฒนาสมรรถนะและองคaความรู<เชิงสหวิทยาการของเจ<าหน<าท่ีในกระบวนการปราบปรามการ

ทุจริต และการพัฒนาเครือข:ายความร:วมมือกับหน:วยงาน/องคaกรต:อต<านการทุจริตและองคaกรเอกชน

ในระดับนานาชาติ การดำเนินการตามแนวทางการปราบปรามการทุจริตต<องการบรรลุเปYาหมาย

สำคัญ คือ การดำเนินการคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป2นธรรม โปร:งใส ไม:เลือกปฏิบัติ 

“การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป$นธรรม โปร'งใส ไม'เลือกปฏิบัติ” 

2.1.1.4  ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเป2นป̂จจัยสำคัญในการ

พัฒนาประเทศ มีเปYาหมายหลักให<กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป2นไปเพ่ือประโยชนaส:วนรวม
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ของประเทศ โดยท่ีผ:านมา ประเทศไทยประสบป̂ญหาการมีกฎหมายจำนวนมากเกินไป ไม:สอดคล<อง

กับบริบทการพัฒนาประเทศ และการนำกฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและความโปร:งใส ทำ

ให<เกิดป̂ญหาในการดำเนินงานของภาครัฐและภาคส:วนท่ีเก่ียวข<อง รวมท้ังป̂ญหากระบวนการยุติธรรม

ของประเทศท่ีขาดความโปร:งใส อันเกิดจากหน:วยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ียังไม:สามารถ

ดำเนินการอย:างสอดประสานกันได<อย:างมีประสิทธิภาพ ขาดความเป2น และเลือกปฏิบัติ 

 แผนแม:บทภายใต<ยุทธศาสตรaชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม          

ให<ความสำคัญกับการมีส:วนร:วมของประชาชนเป2นกลไกในการขับเคล่ือนและสร<างการเปล่ียนแปลง

ขนานใหญ: มุ:งเน<นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให<เกิดความโปร:งใสและพลวัต

ให<กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือส:งเสริมให<ประชาชนทุกภาคส:วนในสังคมมี

โอกาสได<รับประโยชนaจากการพัฒนาประเทศอย:างเท:าเทียม เป2นธรรม และท่ัวถึง ประกอบด<วย 2 

แผนย:อย ได<แก: 

1) การพัฒนากฎหมาย โดยดำเนินการปรับปรุง แก<ไข ยกเลิกกฎหมายให<มีเท:าท่ี

จำเป2นและสอดคล<องบริบทและไม:เป2นอุปสรรคต:อการพัฒนาประเทศ จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 

นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกตaใช< และส:งเสริมให<ประชาชนมีส:วนร:วมอย:างจริงจัง และเป2น

รูปธรรม รวมท้ังบูรณาการเช่ือมโยงกฎหมายทุกลำดับช้ันให<เช่ือมโยงกันอย:างเป2นเอกภาพ ไม:ขัดกัน  

มีการนำกฎหมายไปใช<อย:างมีประสิทธิภาพ มีความโปร:งใส ซ่ึงเป2นกลไกสำคัญท่ีจะนำกระบวนการ

ยุติธรรมปราศจากความเหล่ือมล้ำและความไม:เท:าเทียม 

“กฎหมายไม'เป$นอุปสรรต'อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู'ภายใตEกรอบกฎหมาย 

ท่ีมุ'งใหEประชาชนในวงกวEางไดEรับประโยชน2จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง” 

2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอำนวยความยุติธรรมให<เป2นไปอย:าง

เสมอภาค โปร:งใส เป2นธรรม ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน:วยงานท่ีเก่ียวข<องใน

กระบวนการยุติธรรมให<ดำเนินงานสอดประสานกันอย:างเป2นองคาพยพเพ่ือให<สามารถจัดการกับข<อ

ขัดแย<ง กรณีพิพาทได<อย:างมีประสิทธิภาพ 

“การอำนวยความยุติธรรมมีความโปร'งใส สะดวก รวดเร็ว  

เสมอภาค ท่ัวถึง เป$นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ” 

2.1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 – 2564 เป2นแนวทาง

การพัฒนารองรับยุทธศาสตรaชาติ 20 ปN (พ.ศ.2561 – 2580) เพ่ือเตรียมความพร<อมและวางรากฐาน

ในการยกระดับประเทศไทยให<เป2นประเทศท่ีพัฒนาแล<ว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ด<วยการพัฒนา
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยตอบสนองวัตถุประสงคaและเปYาหมายการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรaชาติในระยะเวลา 5 ปN โดยมีหลักการสำคัญ ดังน้ี 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 2) ยึด “คนเป2นศูนยaกลางการพัฒนา” 3) ยึด “วิสัยทัศนaภายใต<ยุทธศาสตรaชาติ 20 ปN”   

4) ยึด “เปYาหมายอนาคตประเทศไทยปN 2579” 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความ

เหล่ือมล้ำและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช<ภูมิป̂ญญา

และนวัตกรรม” และ 6) ยึด “หลักการนำไปสู:การปฏิบัติให<เกิดผลสัมฤทธ์ิอย:างจริงจังใน 5 ปN         

ท่ีต:อยอดไปสู:ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป2นเปYาหมายระยะยาว”  

โดยได<กำหนดยุทธศาสตรaการพัฒนาประเทศ จำนวน 10 ยุทธศาสตรa ซ่ึงประกอบด<วย 

ยุทธศาสตร2ท่ี 1 การเสริมสร<างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยa ยุทธศาสตร2ท่ี 2 การสร<างความเป2น

ธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร2ท่ี 3 การสร<างความเข<มแข็งทางเศรษฐกิจและ

แข:งขันได<อย:างย่ังยืน ยุทธศาสตร2ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป2นมิตรกับส่ิงแวดล<อมเพ่ือการพัฒนาอย:างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร2ท่ี 5 การเสริมสร<างความม่ันคงแห:งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู:ความม่ังค่ังและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร2ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปYองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย ยุทธศาสตร2ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสa ยุทธศาสตร2ท่ี 8 การ

พัฒนาวิทยาศาสตรa เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร2ท่ี 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ และ ยุทธศาสตร2ท่ี 10 ความร:วมมือระหว:างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

2.1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ดEาน ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดำเนินกน

การปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 กำหนดการปฏิรูปประเทศต<องดำเนินการเพ่ือให<บรรลุเปYาหมายตามท่ี

บัญญัติไว<ในรัฐธรรมนูญ ดังต:อไปน้ี 1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร<อย มีความสามัคคีปรองดอง มี

การพัฒนาอย:างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว:างการพัฒนา

ด<านวัตถุกับการพัฒนาด<านจิตใจ 2) สังคมมีความสงบสุข เป2นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือ

ขจัดความเหล่ือมล้ำ 3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส:วนร:วมในการพัฒนาประเทศ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยaทรงเป2นประมุข  

โดยจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด<าน ดังต:อไปน้ี 1) ด<านการเมือง 2) ด<านการ

บริหารราชการแผ:นดิน 3) ด<านกฎหมาย 4) ด<านกระบวนการยุติธรรม 5) ด<านการศึกษา 6) ด<าน

เศรษฐกิจ 7) ด<านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล<อม 8) ด<านสาธารณสุข 9) ด<านส่ือสารมวลชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 10) ด<านสังคม  11) ด<านพลังงาน 12) ด<านการปYองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 13) ด<านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยa 

2.1.4  ยุทธศาสตร2สำนักงานตำรวจแห'งชาติ 20 ปb (พ.ศ.2561 – 2580) ประกอบด<วย       

4 ยุทธศาสตรa ดังน้ี 1) การเสริมสร<างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคง



13 
 

ภายในประเทศ 2) การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช<กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและ

การให<บริการประชาชนอย:างเสมอภาคเป2นธรรม 3) การมีส:วนร:วมของภาคประชาชนในการ     

รักษาความสงบเรียบร<อยของสังคมอย:างย่ังยืน และ 4) การพัฒนาองคaกรให<ทันสมัยมุ:งสู:ความเป2นเลิศ 

เพ่ือเป2นนโยบายและกรอบแนบทางในการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห:งชาติ       

ซ่ึงทุกหน:วยในสังกัดและข<าราชการตำรวจทุกนายจะต<องนำไปสู:การปฏิบัติเพ่ือบรรลุสู:วิสัยทัศนa  

“เป$นองค2กรบังคับใชEกฎหมายท่ีประชาชนเช่ือม่ันศรัทธา” และเป2นส:วนสำคัญในการสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศให<เป2นไปตามเปYาหมายของยุทธศาสตรaชาติต:อไป 

เพ่ือใช<เป2นทิศทางในการพัฒนาในระยะยาว โดยมุ:งให<บรรลุวิสัยทัศนaขององคaกรท่ีวางไว< 

สำนักงานตำรวจแห:งชาติ จึงกำหนดแนวยุทธศาสตรaหลักและเปYาหมายในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ออกเป2น 4 ระยะๆ ละ 5 ปN ดังน้ี ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ปรับระบบการบริหารจัดการภายใน

สำนักงานตำรวจแห:งชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 – 2570) องคaกรมีความเข<มแข็ง มีความพร<อมในการ

ปฏิบัติงานอย:างเต็มศักยภาพ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2571 – 2575) ทำงานเชิงรุกในทุกมิติ และ ระยะท่ี 4 

(พ.ศ.2576 – 2580) Public Safety & Security & Partnership & Wellness & Sustainable 

2.1.5  ยุทธศาสตร2และแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 5 ปb     

(พ.ศ.2561 – 2565) ได<กำหนดประเด็นยุทธศาสตรaสอดคล<องกับยุทธศาสตรaสำนักงานตำรวจ

แห:งชาติ 20 ปN ท้ัง 4 ประเด็นยุทธศาสตรa และได<กำหนดเปYาหมายและกลยุทธa เพ่ือรองรับประเด็น

ยุทธศาสตรaต:างๆ ดังต:อไปน้ี 

2.1.5.1 ยุทธศาสตรaท่ี 1 การเสริมสร<างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ

รักษาความม่ันคงภายในประเทศ 

เปYาหมาย 1) สถาบันพระมหากษัตริยaมีความม่ันคงปลอดภัย 

2) ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัย 

กลยุทธaท่ี 1 ปYองกันและปราบปรามการกระทำความผิดท่ีเก่ียวกับสถาบัน 

กลยุทธaท่ี 2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเก่ียวเน่ืองกับการถวาย

ความปลอดภัยให<สมพระเกียรติและเป2นไปอย:างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธaท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข<มแข็งของกลไกท่ีเก่ียวข<องกับการ

ปYองกันและปYองปรามการล:วงละเมิดสถาบัน 

กลยุทธaท่ี 4 น<อมนำศาสตรaพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป2นแนวทางปฏิบัติ 

กลยุทธaท่ี 5 สนับสนุนการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว

พระราชดำริให<เป2นไปอย:างต:อเน่ือง 
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2.1.5.2 ยุทธศาสตรaท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช<กฎหมาย การอำนวยความ

ยุติธรรมทางอาญา และการให<บริการประชาชนอย:างเสมอภาคเป2นธรรม 

เปYาหมาย 1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยaสิน สังคมมีความสงบ

เรียบร<อย 

2) ประชาชนได<รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการ

บริการด<วยความสะดวก รวดเร็วเสมอภาคและเป2นธรรม 

3) สนับสนุนขีดความสามารถในการแข:งขันของประเทศ 

กลยุทธaท่ี 1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยaสินของประชาชน โดย

มุ:งเน<นการปYองกันอาชญากรรม 

กลยุทธaท่ี 2 พัฒนาระบบฐานข<อมูลและนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช< ในการ

แก<ไขป̂ญหาอาชญากรรม 

กลยุทธaท่ี 3 เสริมสร<างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปYองกัน

ปราบปรามและดำเนินคดี รวมท้ังประสานความร:วมมือกับหน:วยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณaประจำกาย ประจำหน:วย และเคร่ืองมือเคร่ืองใช<ท่ีทันสมัยให<เพียงพอและ

เหมาะสมต:อการปฏิบัติงาน ในการปYองกันปราบปรามอาชญากรรมข<ามชาติและภัยคุกคามต:างๆ 

กลยุทธaท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

กลยุทธaท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานการให<บริการของสถานีตำรวจและหน:วยบริการ

ประชาชน 

2.1.5.3 ยุทธศาสตรaท่ี 3 การมีส:วนร:วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร<อย

ของสังคมอย:างย่ังยืน 

เปYาหมาย 1) มีการบูรณาการและร:วมมือกันของภาคีเครือข:าย ซ่ึงประกอบด<วย 

ประชาชน ชุมชน ท<องถ่ิน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการรักษาความสงบเรียบร<อยของชุมชน

และสังคม 

2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยaสิน สังคมมีความสงบ

เรียบร<อย 

กลยุทธaท่ี 1 สร<างความเป2นหุ<นส:วน (Partnership) ระหว:างตำรวจกับทุกภาค

ส:วนในการดูแลชุมชนและสังคม โดยเน<นการแก<ไขป̂ญหาอาชญากรรมท่ีต<นเหตุ (Problem Oriented 

Policing) 

กลยุทธaท่ี 2 จัดทำระบบและเช่ือมโยงฐานข<อมูลด<านการมีส:วนร:วมของภาคี

เครือข:ายและเผยแพร:ประชาสัมพันธaข<อมูลข:าวสารให<เข<าถึงได<โดยสะดวกรวดเร็วและงานต:อการใช<

ประโยชนaร:วมกัน 
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2.1.5.4 ยุทธศาสตรaท่ี 4 การพัฒนาองคaกรให<ทันสมัย มุ:งสู:ความเป2นเลิศ 

เปYาหมาย 1) การจัดองคaกรมีความเหมาะสม มีความพร<อมทางด<านทรัพยากร

ทางการบริหาร และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช<อย:างมีประสิทธิภาพ 

2) ข<าราชการตำรวจมีความเป2นมืออาชีพ มีความรู<  ทันสมัย 

เช่ียวชาญในการนำเทคโนโลยีมาใช<ในการปฏิบัติงาน 

3) ข<าราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน<าท่ี มีความรัก 

เช่ือม่ัน และศรัทธาต:อองคaกรตำรวจ 

กล ยุท ธa ท่ี  1 ส: ง เส ริม ให< บุ ค ล ากร มี ก าร จัดก ารความ รู<  (Knowledge 

Management) ถ:ายทอดความรู<อย:างเป2นระบบและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู<อย:างต:อเน่ือง เพ่ือพัฒนา

ให<เป2นองคaกรแห:งการเรียนรู< (Learning Organization) 

กลยุทธaท่ี 2 ส:งเสริมให<ข<าราชการตำรวจยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ความซ่ือสัตยaสุจริต โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธaท่ี 3 ปรับระบบวิธีการทำงาน ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ให<สะดวกรวดเร็วและโปร:งใส 

กลยุทธaท่ี 4 กำหนดมาตรการและกลไกในการปYองกันปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบและมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข<าราชการตำรวจ 

กลยุทธaท่ี 5 ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการปYองกันปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน:วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห:งชาติ ให<เป2นไปด<วยความถูกต<อง

มีประสิทธิภาพ โปร:งใส และสามารถตรวจสอบได< 

กลยุทธaท่ี 6 กำหนดกรอบอัตราและจัดหาวัสดุอุปกรณa เคร่ืองมือเคร่ืองใช<ท่ี

ทันสมัย ยานพาหนะท้ังทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตลอดจนอาคารท่ีทำการและท่ีพักอาศัย ให<

เพียงพอและเหมาะสมต:อการปฏิบัติงาน 

2.2  สภาวะแวดลEอมท่ีเก่ียวกับองค2กร 

ตามกฎกระทรวง แบ:งส:วนราชการเป2นกองบังคับการหรือส:วนราชการอย:างอ่ืนในสำนักงาน

ตำรวจแห:งชาติ พ.ศ.2552 บัญญัติให< กองบังคับการตำรวจทางหลวง อยู:ภายใต<สังกัดกองบัญชาการ

ตำรวจสอบสวนกลาง มีอำนาจหน<าท่ีในเขตอำนาจการรับผิดชอบ ดังต:อไปน้ี 1) ถวายความปลอดภัย

สำหรับองคaพระมหากษัตริยa พระราชินี พระรัชทายาท ผู<สำเร็จราชการแทนพระองคa พระบรม    

วงศานุวงศa ผู<แทนพระองคa และพระราชอาคันตุกะ รวมท้ังรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอ่ืนๆ    

2) รักษาความสงบเรียบร<อย ปYองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ัวราชอาณาจักร 3) ปฏิบัติงานตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญา            
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บนทางหลวงและทางพิเศษต:างๆ และความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองท่ัวราชอาณาจักร หรือตามท่ี        

ได<รับมอบหมาย 4) อำนวยความสะดวก ให<บริการ และจัดการจราจรบนทางหลวงและทางพิเศษ

ต:างๆ 5) ควบคุมดูแลการใช<ทางหลวงและทางพิเศษให<เป2นไปตามกฎหมาย และ 6) ปฏิบัติงาน

ร:วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน:วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง หรือท่ีได<รับมอบหมาย 

2.2.1  ค'านิยมร'วม (Core Value) 

“ห:วงใยทุกชีวิต เป2นมิตรทุกเส<นทาง ทำทุกอย:างด<วยจิตสำนึก เพราะเราคือ ตำรวจทาง

หลวง” 

2.2.2 โครงสรEางขององค2กร 

กองบังคับการตำรวจทางหลวง ประกอบด<วย 1) ฝ©ายอำนวยการ 2 – 9) กองกำกับการ  

1 – 8 10) กลุ:มงานถวายความปลอดภัย 11) กลุ:มงานสอบสวน 

 

ภาพท่ี 2 -1  โครงสรEางของกองบังคับการตำรวจทางหลวง 
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2.2.3  สถานภาพกำลังพลขององค2กร 

กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีสถานภาพกำลังพล ประกอบไปด<วย ช้ันสัญญาบัตร 

จำนวน 267 คน ช้ันประทวน จำนวน 1,767 คน รวมท้ังส้ิน 2,034 คน รายละเอียดปรากฏตาม

ตารางท่ี 2 - 1 แสดงสถานภาพกำลังพล ดังน้ี 

ตารางท่ี 2-1 แสดงสถานภาพกำลังพลในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

หน'วยงาน 

อัตราอนุญาต อัตราบรรจุจริง 

สัญญาบัตร ประทวน รวม สัญญาบัตร ประทวน รวม 

บก.ทล. 8 0 8 6 0 6 

ฝ}ายอำนวยการ 25 46 71 21 23 44 

กองกำกับการ 1 34 325 359 30 277 307 

กองกำกับการ 2 35 329 364 30 326 356 

กองกำกับการ 3 29 275 304 22 222 244 

กองกำกับการ 4 26 175 201 25 166 191 

กองกำกับการ 5 29 205 234 26 204 230 

กองกำกับการ 6 30 250 280 26 247 273 

กองกำกับการ 7 27 180 207 27 178 205 

กองกำกับการ 8 31 115 146 31 112 143 

กลุ'มงานถวายความ

ปลอดภัย 

27 30 57 17 12 29 

กลุ'มงานสอบสวน 6 0 6 6 0 6 

รวม 307 1,930 2,237 267 1,767 2,034 
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ตารางท่ี 2-2 ร<อยละช:วงอายุของกำลังพลในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

ช'วงอายุ จำนวน (คน) รEอยละ 

21 – 30 ปb 120 5.90 

31 – 40 ปb 406 19.96 

41 – 50 ปb 704 34.61 

51 – 60 ปb 804 39.53 

2.3  การวิเคราะห2สภาวะแวดลEอมทางยุทธศาสตร2 (SWOT Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 - 2  แสดงการวิเคราะห2 SWOT Analysis 

2.3.1  การวิเคราะห2สภาวะแวดลEอมภายนอก 

กรอบการวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมภายนอกของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ใช< 

PESTEL Analysis โดยนำป̂จจัย 6 ด<านท่ีมีผลกระทบต:อการบริหารจัดการหน:วยงานให<บรรลุ

วัตถุประสงคaในการปฏิบัติราชการมาทำการวิเคราะหa ดังน้ี 
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2.3.1.1  การวิเคราะหaเชิงนโยบาย (Political : P) เป2นป̂จจัยทางการเมืองและนโยบาย 

อาทิเช:น ความมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลทางการเมือง นโยบายภาครัฐ นโยบายการปฏิบัติ

ราชการของสำนักงานตำรวจแห:งชาติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง การแทรกแซงเชิงนโยบาย

ของป̂จจัยภายนอก เป2นต<น ซ่ึงป̂ญหาเหล:าน้ีส:งผลกระทบต:อการบริหารองคaกร 

2.3.1.2  การวิเคราะหaเชิงเศรษฐกิจ (Economics : E) เป2นป̂จจัยทางเศรษฐกิจ อาทิเช:น 

แนวโน<มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟYอ อัตราการ

ว:างงาน งบประมาณท่ีได<รับการสนับสนุน เป2นต<น ซ่ึงเป2นป̂จจัยนอกท่ีไม:สามารถควบคุมได<แต:ส:งผล

กระทบโดยตรงต:อองคaกร 

2.3.1.3  การวิเคราะหaเชิงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture : S) ป̂จจัยทาง

สังคมและวัฒนธรรม เช:น อัตราการเติบโตของประชากร อายุเฉล่ียของประชากร ทัศนคติต:อสังคม

และวัฒนธรรม การใส:ใจในสุขภาพ การคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยaสินของตนเอง     

เป2นต<น ซ่ึงเป2นป̂จจัยท่ีมีผลกระทบต:อการปฏิบัติราชการขององคaกร 

2.3.1.4  การวิเคราะหaเชิงเทคโนโลยี (Technology : T) ป̂จจัยทางเทคโนโลยี เช:น 

นวัตกรรมต:างๆ ท่ีเกิดข้ึน การวิจัยและพัฒนาต:างๆ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การรับรู<และ

เข<าถึงเทคโนโลยีขององคaกร ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ การเข<ามาของดิจิทัล และ AI เป2นต<น ซ่ึงเป2น

ป̂จจัยท่ีมีผลกระทบต:อการปฏิบัติราชการขององคaกร 

2.3.1.5  การวิเคราะหaเชิงส่ิงแวดล<อม (Environmental : E) ป̂จจัยจากสภาพแวดล<อม 

อาทิเช:น สภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล สภาวะส่ิงแวดล<อมโลก ภัยธรรมชาติ โรค

ระบาด เป2นต<น ซ่ึงเป2นป̂จจัยท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีอยู:นอกเหนือการควบคุมและส:งผลกระทบต:อ

การปฏิบัติงานขององคaกร 

2.3.1.6  การวิเคราะหaเชิงกฎหมาย และ ข<อบังคับ (Law and Legal : L) กฎระเบียบ

ป̂จจัยทางกฎหมาย เช:น ความครอบคลุมของกฎหมายต:ออำนาจหน<าท่ี ความล<าสมัยของกฎหมาย 

การมีกฎหมายบังคับใช<มากเกินความจำเป2นและไม:สามารถบังคับใช<กฎหมายได<จริง ความเช่ือม่ันใน

กระบวนการยุติธรรม การเคารพกฎหมาย เป2นต<น ซ่ึงเป2นป̂จจัยท่ีส:งผลกระทบต:อการปฏิบัติหน<าท่ี

ของตำรวจทางหลวง 

ในการวิเคราะหaเพ่ือค<นหา โอกาส (Opportunities : O) และ อุปสรรค (Threats : T)   

ท่ีส:งผลกระทบต:อการปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยผลการวิเคราะหaสามารถ

สรุปได< ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 -3  ผลการวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมภายนอกตามแนวทาง PESTEL Analysis 

 

ประเด็น 

การวิเคราะห2 

ผลกระทบต'อองค2กร 

ปYจจัยท่ีเป$นโอกาส (O) ปYจจัยท่ีเป$นอุปสรรค (T) 

P (Political) 

การเมือง 

O1 - ได<รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย

จากผู<บังคับบัญชาหน:วยเหนือ 

O2 – นโยบายในการปฏิบัติราชการ

มีความชัดเจนสอดคล<องกับภารกิจ

หน<าท่ีความรับผิดชอบ 

 

T1 - การถูกแทรกแซงการบริหารงาน

บุคคล และการปฏิบัติราชการ 

 

E (Economics) 

เศรษฐกิจ 

O3 - ได<รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกรมทางหลวง 

O4 – ได<รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย

ในการจัดทำคำของบประมาณ

ประจำปN 

T2 - งบประมาณด<านน้ำมันเช้ือเพลิง

ยังไม:สอดคล<องกับภารกิจพ้ืนท่ีและ

ความรับผิดชอบ 

T3 - กระบวนการในการขอเบิกจ:ายมี

ความซับซ<อนจึง อาจไม:ทันต:อภารกิจ 

 

S (Social and 

Culture)  

สังคมและ

วัฒนธรรม 

O5 - การท่ีประชาชนให<ความสำคัญ

กับส่ือโซเชียล ส:งผลให<องคaกรมี

ช:องทางในการประชาสัมพันธaทำ

ความเข<าใจกับประชาชน 

O6 - สังคม ประชาชน และ

หน:วยงานต:างๆ ให<การยอมรับในการ

ทำงานของกองบังคับการตำรวจทาง

หลวง 

T4 - ประชาชนขาดความเช่ือม่ัน

ศรัทธาในการปฏิบัติหน<าท่ี 

T5 - การตรวจสอบการปฏิบัติหน<าท่ี

ของตำรวจทางหลวงผ:านช:องทางส่ือ

โซเชียล  

T6 - การมีพ้ืนท่ีการรับผิดชอบมาก 

ทำให<การเข<าถึงผู<นำชุมชนเกิด

อุปสรรคในการปฏิบัติหน<าท่ี 

T (Technology)  

เทคโนโลยี 

O7 – มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม:มา

ใช<เป2นเคร่ืองมือในการบังคับใช<

กฎหมาย เพ่ือสร<างความเช่ือม่ัน

ให<กับประชาชน 

 

T7 - ขาดการจัดเก็บฐานข<อมูล 

(DATABASE) อย:างเป2นระบบ หรือ

ขาดความเช่ือมโยงของข<อมูล 

T8 – ทักษะความสามารถของกำลัง

พลไม:สามารถเข<าถึงเทคโนโลยีท่ีมีการ

พัฒนาอย:างต:อเน่ือง 
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ประเด็น 

การวิเคราะห2 

ผลกระทบต'อองค2กร 

ปYจจัยท่ีเป$นโอกาส (O) ปYจจัยท่ีเป$นอุปสรรค (T) 

  T9 – การนำเทคโนโลยีมาบังคับใช<

กฎหมายหรือปYองกันอาชญากรรมยัง

ไม:ครอบคลุมในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ

ท้ังหมด 

E(Environmental)  

ส่ิงแวดล<อม 

 T10 - ป̂ญหาการแพร:ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรน:า (COVID -19 ) 

L (Law & Legal)  

กฎหมาย/ระเบียบ 

O8 - มีกฎหมายท่ีบังคับใช<อย:าง

ครอบคลุม เข<มแข็ง เป2นเคร่ืองมือใน

การปฏิบัติหน<าท่ี 

T11 - ประชาชนขาดความเคารพ

เกรงกลัวต:อกฎหมาย 

T12 - ประชาชนขาดความเช่ือม่ัน

ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม 

 

ท่ีมา : ผู<จัดทำเอกสารวิชาการ (2564) 

 

ผลจากการวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมภายนอกตามแนวทาง PESTEL Analysis           

ซ่ึงพิจารณาจาก 6 ประเด็น ประกอบด<วย การเมือง (Political : P) เศรษฐกิจ (Economics : E) 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture : S) เทคโนโลยี (Technology : T) ส่ิ งแวดล<อม 

(Environmental : E) กฎหมาย/ระเบียบ (Law and Legal : L) ตามตารางท่ี  แสดงให<เห็นว:า    

กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีป̂จจัยจากสภาวะแวดล<อมภายนอกท่ีถือเป2นโอกาส (Opportunities 

: O) จำนวน 8 ป̂จจัย (O1 – O8) และ อุปสรรค (Threats : T) จำนวน 12 ป̂จจัย (T1 – T12) 

2.3.2  การวิเคราะห2สภาวะแวดลEอมภายใน 

กรอบการวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมภายในของกองบังคับการตำรวจทางหลวง            

ใช<การวิเคราะหaคุณลักษณะขององคaกร 7 ประการของแมคคินซียa (McKinsey 7S Framework)   

โดยตัวแปรดังกล:าว มีส:วนสำคัญต:อความสำเร็จของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ซ่ึงมีองคaประกอบ 

7S ได<แก: 

S1 : โครงสร<างองคaกร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององคaกรมีประโยชนaต:อการ

จัดทำกลยุทธaขององคaกร วิเคราะหaโครงสร<างองคaกรท่ีได<จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย การแบ:งหน:วยงาน 

การมอบหมายหน<าท่ีความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา หน:วยบริการประชาชน หากโครงสร<าง
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ขององคaกรมีความเหมาะสมและสอดคล<องต:อกลยุทธaท่ีเลือกใช< ก็จะเป2นจุดแข็งขององคaกร แต:ถ<าหาก

โครงสร<างขององคaกรไม:เหมาะสมหรือสอดคล<องกับกลยุทธaท่ีเลือกใช<ก็จะเป2นจุดอ:อนขององคaกร 

S2 : กลยุทธaขององคaกร (Strategy) กลยุทธaขององคaกร ได<แก:  กิจกรรมหรือการ

ดำเนินงานต:างๆ ภายในองคaกร เพ่ือให<สอดคล<องและเหมาะสมต:อการเปล่ียนแปลงของสภาวะ

แวดล<อมภายนอกและภายในองคaกร โดยมีวัตถุประสงคaเพ่ือให<การปฏิบัติราชการของกองบังคับการ

ตำรวจทางหลวง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

S3 : ระบบการดำเนินงานขององคaกร (Systems) ได<แก: ระบบหรือข้ันตอนการดำเนินงาน

ภายในองคaกร สายการบังคับบัญชา ท้ังท่ีเป2นทางการและไม:เป2นทางการ ซ่ึงช:วยองคaกรให<สามารถ

ดำเนินงานได<อย:างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคa อาทิเช:น ระบบงานอำนวยการ ระบบการ

วางแผน ระบบด<านงบประมาณ การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การฝêกอบรมพัฒนา ระบบการ

ติดต:อส่ือสารและเทคโนโลยี ระบบฐานข<อมูลท่ีเก่ียวข<อง และ วัฒนธรรมองคaกร ซ่ึงระบบหรือข้ันตอน

การทำงานเหล:าน้ี จะบ:งบอกถึงวิธีการทำงานต:างๆ ขององคaกร 

S4 : ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู<บริหารระดับสูง (Style) 

โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู<นำ และคุณธรรม เน่ืองจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผู<บริหาร

ระดับสูงจะมีอิทธิพลต:อความรู<สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองคaกร 

S5 : บุคลากรในองคaกร (Staff) ประกอบด<วย จำนวน อายุ สุขภาพ ขวัญและกำลังใจ 

ของบุคลากรในองคaกร ซ่ึงเป2นป̂จจัยส:งผลกระทบต:อการปฏิบัติงานขององคaกร 

S6 : ความรู<ความสามารถของบุคลากร (Skills) ความรู<ความสามารถ ทักษะ ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร อาทิเช:น ความรู<ความเข<าใจในกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข<อง กับการปฏิบัติ

หน<าท่ี ทักษะทางด<านยุทธวิธี การใช<อาวุธประจำกาย การตัดสินใจ เพ่ือระงับยับย้ังเหตุต:างๆ ความรู<

ความเข<าใจหน<าท่ีความรับผิดชอบ ความสามารถในการเข<าถึงและใช<งานเทคโนโลยี การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร เป2นต<น ซ่ึงส:งผลกระทบต:อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

S7 : ค:านิยมร:วมกัน (Shared Values) ได<แก: ค:านิยม แนวคิดร:วมกัน ความคาดหวังของ

องคaกร ซ่ึงเป2นแนวคิดพ้ืนฐานขององคaกรแต:ละแห:ง รวมท้ังส่ิงท่ีต<องการจะให<องคaกรเป2นไปในอนาคต  

ในการวิเคราะหaเพ่ือค<นหา จุดแข็ง (Strengths : S) และ จุดอ:อน (Weaknesses : W)   

ท่ีส:งผลกระทบต:อการปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยผลการวิเคราะหaสามารถ

สรุปได< ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 - 4  ผลการวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมภายในตามแนวทาง McKinsey 7S Framework 

 

ประเด็น 

การวิเคราะห2 

ผลกระทบต'อองค2กร 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดแข็ง (S) ปYจจัยท่ีเป$นจุดอ'อน (W) 

STRATEGY 

กลยุทธ2ขององค2กร 

S1 – มีแผนการปฏิบัติราชการท่ี

ชัดเจน สอดคล<องกับภารกิจท่ี

รับผิดชอบ 

W1 - การเปล่ียนแปลงนโยบาย

ของผูEบังคับบัญชาตามวาระการ

ดำรงตำแหน'ง 

W2 – การไม'สามารถนำแผนการ

ปฏิบัติราชการไปปฏิบัติไดEอย'างมี

ประสิทธิภาพ 

STRUCTURE 

โครงสรEางองค2กร 

S2 - มีโครงสร<างแบ:งหน<าท่ีความ

รับผิดชอบอย:างชัดเจน 

S3 –  มีสถานีตำรวจทางหลวงและ

หน:วยบริการประชาชนต้ังอยู:

ครอบคลุมพ้ืนท่ีความรับผิดชอบท่ัว

ประเทศไทย 

S4 – มีความพร<อมของรถวิทยุตรวจ

การและอุปกรณaท่ีเก่ียวข<องในการ

ปฏิบัติภารกิจและให<บริการประชาชน 

W3 - โครงสร<างของบางหน:วยงานยัง

ไม:สอดคล<องกับหน:วยงานตำรวจภูธร 

หรือตำรวจหน:วยอ่ืนท่ีมีภารกิจ

เก่ียวข<องกัน 

 

STYLE 

แบบแผนการ

บริหารงาน 

 

S5 - การบริหารงานตามสายการ

บังคับบัญชาตามลำดับช้ันมีการมอบ

อำนาจอย:างชัดเจน 

S6 - การปฏิบัติงานตามสายงาน

บังคับบัญชาทำให<มีการกล่ันกรอง

งานได<อย:างละเอียดรอบคอบ 

 

 

W4 - ระบบงานบริหารราชการใน

ป̂จจุบันมีข้ันตอนการปฏิบัติมาก  

อาจไม:ทันต:อสถานการณaหรือภารกิจ

ท่ีเร:งด:วน 

W5 - ขาดการควบคุม ติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย:างเป2น

รูปธรรม 

W6 - ภารกิจหน<าท่ีความรับผิดชอบ

มีหลากหลาย เกินกว:าอัตรากำลังพล

ท่ีมีอยู:และบางภารกิจซ้ำซ<อนกับ

ตำรวจภูธร 
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ประเด็น 

การวิเคราะห2 

ผลกระทบต'อองค2กร 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดแข็ง (S) ปYจจัยท่ีเป$นจุดอ'อน (W) 

  W7 - การรายงานผลการปฏิบัติมี

ความซ้ำซ<อนและบางเร่ืองล<าสมัยไม:

ทันต:อสถานการณa ซ่ึงยังไม:มีการ

ปรับปรุงหรือยกเลิก 

SYSTEM 

ระบบการ

ดำเนินการ 

 

 

S7 - มีการใช<เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป2นเคร่ืองมือช:วยและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน:วยงาน 

S8 - มีการวางระบบงานฝ©าย

อำนวยการอย:างเข<มแข็ง สามารถ

สนับสนุนภารกิจได<ทันที 

W8 - นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกตaใช<ไม:เต็มประสิทธิภาพ 

W9 – การเปล่ียนแปลงหรือโยกย<าย

เจ<าหน<าท่ีฝ©ายอำนวยการส:งผลให<

ระบบงานไม:สามารถดำเนินการได<

อย:างต:อเน่ืองหรือขาดประสิทธิภาพ 

STAFF 

บุคลากร 

S9 - ผู<บังคับบัญชามีวิสัยทัศนa และมี

ภาวะผู<นำในการบริหารขับเคล่ือน

หน:วยงานอย:างมีประสิทธิภาพ 

S10 - ข<าราชการตำรวจในสังกัด บก.

ทล. เป2นผู<มีวินัยดีและมีจิตใจท่ีจะ

ให<บริการประชาชน (SERVICE 

MIND) 

 

W10 - บุคลากรท่ีเหลืออายุราชการ

มากกว:า 20 ปN มีจำนวนน<อย (ร<อย

ละ 25) อาจไม:เพียงพอในการ

ทดแทนกำลังพลในอนาคต  

W11 – ผู<ใต<บังคับบัญชาไม:กล<า

นำเสนอหรือนำความรู<ความสามารถ

ของตนเองมาใช< ให<เกิดประโยชนaต:อ

หน:วยงาน 

 S11 - มีการจัดสวัสดิการเพ่ือบำรุง

ขวัญและกำลังใจแก:ข<าราชการ

ตำรวจอย:างดี ส:งเสริมให<การปฏิบัติ

หน<าท่ีราชการเป2นไปอย:างมี

ประสิทธิภาพ 

 

SKILL 

ความรูE

ความสามารถ 

 

 

S12 - บุคลากรของ บก.ทล. เป2น

บุคลากรท่ีมีความรู<ความสามารถ 

และชำนาญการในภารกิจท่ี

รับผิดชอบ 

 

W12 - กำลังพลยังยึดถือการปฏิบัติ

แบบเดิม ขาดการพัฒนาให<เหมาะสม

กับสถานการณaในป̂จจุบัน 

W13 - กำลังพลส:วนใหญ:ขาดทักษะ

การนำเทคโนโลยีมาใช<ในการบังคับ

ใช<กฎหมายหรือปYองกันอาชญากรรม 
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ประเด็น 

การวิเคราะห2 

ผลกระทบต'อองค2กร 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดแข็ง (S) ปYจจัยท่ีเป$นจุดอ'อน (W) 

  W14 - เจ<าหน<าท่ีตำรวจส:วนใหญ:ยัง

ไม:มีความรู<ความเข<าใจด<านกฎหมาย 

ระเบียบต:างๆ ได<ดีพอ ขาดความ

เช่ียวชาญในการบังคับใช<กฎหมาย 

SHARED VALUE 

ค'านิยมร'วมกัน 

S13 - บก.ทล. มีวัฒนธรรมองคaกรท่ี

เข<มแข็ง ทำให<การปฏิบัติงานในทุก

ระดับมีประสิทธิภาพ สอดคล<อง และ

บรรลุผลตามเปYาหมาย 

 

ท่ีมา : ผู<จัดทำเอกสารวิชาการ (2564) 

 

ผลจากการวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมภายในตามแนวทาง McKinsey 7S Framework           

ซ่ึงพิจารณาจากคุณลักษณะขององคaกร 7 ประเด็น ประกอบด<วย กลยุทธaขององคaกร (Strategy) 

โครงสร<างองคaกร (Structure) แบบแผนการบริหารงาน (Style) ระบบการดำเนินงาน (System)          

บุคลากร (Staff) ความรู<ความสามารถ (Skill) ค:านิยมร:วมกัน (Shared Value) ตามตารางท่ี 2 – 4 

แสดงให<เห็นว:า กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีป̂จจัยจากสภาวะแวดล<อมภายในท่ีถือเป2นจุดแข็ง 

(Strengths : S) จำนวน 13 ป̂จจัย (S1 – S13) และ จุดอ:อน (Weaknesses : W) จำนวน 14 ป̂จจัย 

(W1 – W14)  

ส รุปผลการวิ เคราะหa สภาวะแวดล<อมภายนอกและภายใน  (SWOT Analysis)              

ท่ีมีผลกระทบต:อการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ได<ดังน้ี 

สภาวะแวดลEอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

 O1  ได<รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู<บังคับบัญชาหน:วยเหนือ 

 O2  นโยบายในการปฏิบัติราชการมีความชัดเจนสอดคล<องกับภารกิจหน<าท่ีความ

รับผิดชอบ 

 O3  ได<รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวง 

O4  ได<รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณประจำปN 
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O5  การท่ีประชาชนให<ความสำคัญกับส่ือโซเชียล ส:งผลให<องคaกรมีช:องทางในการ

ประชาสัมพันธaทำความเข<าใจกับประชาชน 

O6  สังคม ประชาชน และหน:วยงานต:างๆ ให<การยอมรับในการทำงานของกองบังคับ

การตำรวจทางหลวง 

O7  มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม:มาบังคับใช<กฎหมายเพ่ือสร<างความน:าเช่ือม่ันให<กับ

ประชาชน 

O8  มีกฎหมายท่ีบังคับใช<อย:างครอบคลุม เข<มแข็ง เป2นเคร่ืองมือในการปฏิบัติหน<าท่ี 

อุปสรรค (Threats) 

T1  การถูกแทรกแซงเชิงนโยบายในการการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติราชการ 

T2  งบประมาณด<านน้ำมันเช้ือเพลิงยังไม:สอดคล<องกับภารกิจพ้ืนท่ีและความรับผิดชอบ 

T3  กระบวนการในการขอเบิกจ:ายงบประมาณมีความซับซ<อน บางคร้ังอาจไม:ทัน     

ต:อภารกิจ 

T4  ประชาชนขาดความเช่ือม่ันศรัทธาในการปฏิบัติหน<าท่ีของเจ<าหน<าท่ีตำรวจ 

T5  การตรวจสอบการปฏิบัติหน<าท่ีของตำรวจทางหลวงผ:านช:องทางส่ือโซเชียล 

T6  การมีพ้ืนท่ีการรับผิดชอบมาก ทำให<การเข<าถึงผู<นำชุมชน หรือการสร<างความ

ร:วมมือจากภาคประชาชนเกิดอุปสรรค 

T7  ขาดการจัดเก็บฐานข<อมูล (DATABASE) อย:างเป2นระบบ หรือขาดความเช่ือมโยง

ของข<อมูลท่ีเก่ียวข<อง 

T8  ทักษะความสามารถของกำลังพลไม:สามารถเข<าถึงหรือรองรับเทคโนโลยีท่ีมีการ

พัฒนาอย:างต:อเน่ือง 

T9  การนำเทคโนโลยีมาบังคับใช<กฎหมายหรือปYองกันอาชญากรรมยังไม:ครอบคลุม   

ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบท้ังหมด 

T10  ป̂ญหาการแพร:ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน:า 2019 (COVID - 19) 

T11  ประชาชนขาดความเคารพเกรงกลัวต:อกฎหมาย 

T12  ประชาชนขาดความเช่ือม่ันศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม 

สภาวะแวดลEอมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) 

S1  มีแผนการปฏิบัติราชการท่ีชัดเจน สอดคล<องกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

S2  มีโครงสร<างแบ:งหน<าท่ีความรับผิดชอบอย:างชัดเจน 

S3  มีสถานีตำรวจทางหลวงและหน:วยบริการประชาชนต้ังอยู:ครอบคลุมพ้ืนท่ี      

ความรับผิดชอบท่ัวประเทศไทย 
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S4  มีความพร<อมของรถวิทยุตรวจการและอุปกรณaท่ีเก่ียวข<องในการปฏิบัติภารกิจและ

การให<บริการประชาชน 

S5  การบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาตามลำดับช้ันมีการมอบอำนาจอย:างชัดเจน 

S6  การปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชาทำให<มีการกล่ันกรองงานได<อย:างละเอียด

รอบคอบ 

S7  มีการใช<เทคโนโลยีสารสนเทศ เป2นเคร่ืองมือช:วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน:วยงาน 

S8  มีการวางระบบงานฝ©ายอำนวยการอย:างเข<มแข็ง สามารถสนับสนุนภารกิจ         

ได<ทันท:วงที 

S9  ผู<บังคับบัญชามีวิสัยทัศนa และมีภาวะผู<นำในการบริหารขับเคล่ือนหน:วยงานอย:างมี

ประสิทธิภาพ 

S10  ข<าราชการตำรวจในสังกัด เป2นผู<มีวินัยดีและมีจิตใจท่ีจะให<บริการประชาชน 

(SERVICE MIND) 

S11  มีการจัดสวัสดิการเพ่ือบำรุงขวัญและกำลังใจแก:ข<าราชการตำรวจอย:างดี ส:งเสริม

ให<การปฏิบัติหน<าท่ีราชการเป2นไปอย:างมีประสิทธิภาพ 

S12  บุคลากรมีความรู<ความสามารถ และชำนาญการในภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

S13  มีวัฒนธรรมองคaกรท่ีเข<มแข็ง ทำให<การปฏิบัติงานในทุกระดับมีประสิทธิภาพ 

สอดคล<อง และบรรลุผลตามเปYาหมาย 

จุดอ'อน (Weakness) 

W1  การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู<บังคับบัญชาตามวาระการดำรงตำแหน:ง 

W2  การไม:สามารถนำแผนการปฏิบัติราชการไปปฏิบัติได<อย:างมีประสิทธิภาพ 

W3  โครงสร<างของบางหน:วยงานยังไม:สอดคล<องกับหน:วยงานตำรวจภูธร หรือตำรวจ

หน:วยอ่ืนท่ีมีภารกิจเก่ียวข<องกัน 

W4  ระบบงานบริหารราชการในป̂จจุบันมีข้ันตอนการปฏิบัติมาก อาจไม:ทันต:อ

สถานการณaหรือภารกิจท่ีเร:งด:วน 

W5  ขาดการควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย:างเป2นรูปธรรม 

W6  ภารกิจหน<าท่ีความรับผิดชอบมีหลากหลาย เกินกว:าอัตรากำลังพลท่ีมีอยู:และบาง

ภารกิจซ้ำซ<อนกับตำรวจภูธร 

W7  การรายงานผลการปฏิบัติมีความซ้ำซ<อนและบางเร่ืองล<าสมัยไม:ทันต:อสถานการณa 

ซ่ึงยังไม:มีการปรับปรุงหรือยกเลิก 

W8  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตaใช<ไม:เต็มประสิทธิภาพ 
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W9  การเปล่ียนแปลงหรือโยกย<ายเจ<าหน<าท่ีฝ©ายอำนวยการส:งผลให<ระบบงาน         

ไม:สามารถดำเนินการได<อย:างต:อเน่ืองหรือขาดประสิทธิภาพ 

W10  บุคลากรท่ี เหลืออายุราชการมากกว:า 20 ปN  มีจำนวนน<อย (ร<อยละ 25)          

อาจไม:เพียงพอในการทดแทนกำลังพลในอนาคต 

W11  ผู<ใต<บังคับบัญชาไม:กล<านำเสนอหรือนำความรู<ความสามารถของตนเองมาใช<    

ให<เกิดประโยชนaต:อหน:วยงาน 

W12  กำลังพลยังยึดถือการปฏิบัติแบบเดิม ขาดการพัฒนาให<เหมาะสมกับสถานการณa

ในป̂จจุบัน 

W13  กำลังพลส:วนใหญ:ขาดทักษะการนำเทคโนโลยีมาใช<ในการบังคับใช<กฎหมายหรือ

ปYองกันอาชญากรรม 

W14  เจ<าหน<าท่ีตำรวจส:วนใหญ:ยังไม:มีความรู<ความเข<าใจด<านกฎหมาย ระเบียบต:างๆ 

ได<ดีพอ ขาดความเช่ียวชาญในการบังคับใช<กฎหมาย 

2.4 การประเมินสภาวะแวดลEอมทางยุทธศาสตร2 

2.4.1  การกำหนดค:าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล<อมภายนอกและภายใน 

  ผู<จัดทำเอกสารวิชาการได<ส:งแบบวิเคราะหaการถ:วงน้ำหนักสภาวะแวดล<อมภายนอกและ

ภายในให<กับกลุ:มตัวอย:าง ซ่ึงเป2นผู<บังคับบัญชาระดับสูง ระดับกลาง และผู<ปฏิบัติงาน จำนวนท้ังส้ิน 

10 คน ให<พิจารณาตามหลักการและความสำคัญ โดยให<คะแนน รวมของทุกข<อรวมกันเป2น 1 ในส:วน

น้ำหนักในแต:ละด<านอาจเท:ากันหรือไม:เท:ากันก็ได<ข้ึนอยู:กับความสำคัญ ได<ผลตามตารางดังน้ี 

ตารางท่ี 2 -5   ค:าน้ำหนักของรายการป̂จจัยสภาวะแวดล<อมภายนอก 

 

ปYจจัย (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) !" 

P 0.29 0.09 0.14 0.09 0.14 0.19 0.19 0.14 0.09 0.09 0.15 

E 0.24 0.24 0.29 0.29 0.29 0.24 0.24 0.29 0.24 0.29 0.25 

S 0.14 0.05 0.19 0.19 0.09 0.29 0.29 0.19 0.05 0.19 0.15 

T 0.19 0.19 0.09 0.14 0.05 0.05 0.05 0.09 0.19 0.14 0.13 

E 0.05 0.14 0.05 0.05 0.19 0.14 0.19 0.05 0.14 0.05 0.12 

L 0.09 0.29 0.24 0.24 0.24 0.09 0.24 0.24 0.29 0.24 0.20 

รวม 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางท่ี 2 - 6  ค:าน้ำหนักของรายการป̂จจัยสภาวะแวดล<อมภายใน 

 

ปYจจัย (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) !" 

Strategy 0.25 0.25 0.18 0.25 0.11 0.25 0.21 0.25 0.18 0.25 0.24 

Structure 0.18 0.04 0.14 0.07 0.04 0.21 0.14 0.04 0.14 0.07 0.11 

Style 0.21 0.21 0.11 0.11 0.07 0.18 0.04 0.21 0.11 0.11 0.12 

System 0.14 0.07 0.07 0.04 0.14 0.14 0.18 0.07 0.07 0.04 0.09 

Staff 0.11 0.14 0.25 0.18 0.25 0.11 0.07 0.14 0.25 0.18 0.16 

Skill 0.04 0.18 0.21 0.14 0.18 0.07 0.25 0.18 0.21 0.14 0.17 

Shared 

Value 
0.07 0.11 0.04 0.21 0.21 0.25 0.11 0.11 0.04 0.21 0.11 

รวม 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2.4.2 การวิเคราะหaองคaกรโดยการประเมินสภาวะแวดล<อมภายนอกและภายใน 

  ผู< จัดทำเอกสารวิชาการได<ส:งแบบประเมินเพ่ือวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมของ         

กองบังคับการตำรวจทางหลวง ให<กลุ:มตัวอย:างซ่ึงเป2นข<าราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

ได<แก: ผู<บริหารระดับสูง ระดับกลาง และผู<ปฏิบัติการ ผ:านแบบประเมินทางอิเล็กทรอนิกสa โดยมี

ผู<ตอบแบบประเมิน เพ่ือวิเคราะหaสภาวะแวดล<อมของกองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวนท้ังส้ิน 

10 คน โดยมีเกณฑaการให<คะแนน ดังน้ี 

4 คะแนน หมายถึง ส:งผลต:อการปฏิบัติงานขององคaกร มากท่ีสุด 

3 คะแนน หมายถึง ส:งผลต:อการปฏิบัติงานขององคaกร มาก 

2 คะแนน หมายถึง ส:งผลต:อการปฏิบัติงานขององคaกร น<อย 

1 คะแนน หมายถึง ส:งผลต:อการปฏิบัติงานขององคaกร น<อยท่ีสุด 

จากน้ันผู<จัดทำเอกสารวิชาการได<นำผลคะแนนมาหาค:าเฉล่ีย ได<ผลดังตารางท่ี 2 - 7 

และ ตารางท่ี 2 - 8 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2 – 7 แสดงค:าคะแนนเฉล่ียป̂จจัยท่ีมีผลกระทบจากสภาวะแวดล<อมภายนอก 

 

ประเด็น 

การวิเคราะห2 

สภาวะแวดลEอมภายนอก 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นโอกาส (O) คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นอุปสรรค (T) 

P (Political) 

การเมือง 

4.00 

 

 

 

O1 – ได<รับการ

สนับสนุนเชิงนโยบาย

จากผู<บังคับบัญชาหน:วย

เหนือ 

3.25 T1 - การถูกแทรกแซง

การบริหารงานบุคคล 

และการปฏิบัติราชการ 

 

 3.50 O2 – นโยบายในการ

ปฏิบัติราชการมีความ

ชัดเจนสอดคล<องกับ

ภารกิจหน<าท่ีความ

รับผิดชอบ 

  

E (Economics) 

เศรษฐกิจ 

3.25 

 

 

O3 - ได<รับการสนับสนุน

งบประมาณจากกรมทาง

หลวง 

 

3.25 

 

 

 

T2 – งบประมาณด<าน

น้ำมันเช้ือเพลิงยังไม:

สอดคล<องกับภารกิจพ้ืนท่ี

และความรับผิดชอบ 

 4.00 O4 – ได<รับการ

สนับสนุนเชิงนโยบายใน

การจัดทำคำขอ

งบประมาณประจำปN 

 

3.25 T3 - กระบวนการในการ

ขอเบิกจ:ายมีความซับซ<อน

จึง อาจไม:ทันต:อภารกิจ 

S (Social and 

Culture)  

สังคมและ

วัฒนธรรม 

4.00 

 

 

 

 

 

 

O5 - การท่ีประชาชนให<

ความสำคัญกับส่ือโซ

เชียล ส:งผลให<องคaกรมี

ช:องทางในการ

ประชาสัมพันธaทำความ

เข<าใจกับประชาชน 

 

2.75 

 

 

3.50 

 

 

 

T4 - ประชาชนขาดความ

เช่ือม่ันศรัทธาในการ

ปฏิบัติหน<าท่ี 

T5 - การตรวจสอบการ

ปฏิบัติหน<าท่ีของตำรวจ

ทางหลวงผ:านช:องทางส่ือ

โซเชียล  
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ประเด็น 

การวิเคราะห2 

สภาวะแวดลEอมภายนอก 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นโอกาส (O) คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นอุปสรรค (T) 

 4.00 O6 - สังคม ประชาชน 

และหน:วยงานต:างๆ ให<

การยอมรับในการทำงาน

ของกองบังคับการ

ตำรวจทางหลวง 

3.00 T6 - การมีพ้ืนท่ีการ

รับผิดชอบมาก ทำให<การ

เข<าถึงผู<นำชุมชนเกิด

อุปสรรคในการปฏิบัติ

หน<าท่ี 

T (Technology)  

เทคโนโลยี 

4.00 

 

O7 – มีการนำ

เทคโนโลยีสมัยใหม:มาใช<

เป2นเคร่ืองมือในการ

บังคับใช<กฎหมาย เพ่ือ

สร<างความเช่ือม่ันให<กับ

ประชาชน 

 

3.50 

 

 

 

3.75 

 

 

 

T7 - ขาดการจัดเก็บ

ฐานข<อมูล (DATABASE) 

อย:างเป2นระบบ หรือขาด

ความเช่ือมโยงของข<อมูล 

T8 – ทักษะความสามารถ

ของกำลังพลไม:สามารถ

เข<าถึงเทคโนโลยีท่ีมีการ

พัฒนาอย:างต:อเน่ือง 

   4.00 T9 – การนำเทคโนโลยีมา

บังคับใช<กฎหมายหรือ

ปYองกันอาชญากรรมยังไม:

ครอบคลุมในพ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบท้ังหมด 

E(Environment)  

ส่ิงแวดล<อม 

  3.50 T10 - ป̂ญหาการแพร:

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

น:า (COVID -19 ) 

L (Law & 

Legal)  

กฎหมาย/

ระเบียบ 

4.00 O8 - มีกฎหมายท่ีบังคับ

ใช<อย:างครอบคลุม 

เข<มแข็ง เป2นเคร่ืองมือใน

การปฏิบัติหน<าท่ี 

3.00 

 

 

3.75 

 

 

T11 - ประชาชนขาด

ความเคารพเกรงกลัวต:อ

กฎหมาย 

T12 – ประชาชนขาด

ความเช่ือม่ันศรัทธาใน

กระบวนการยุติธรรม 
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ตารางท่ี 2 – 8 แสดงค:าคะแนนเฉล่ียป̂จจัยท่ีมีผลกระทบจากสภาวะแวดล<อมภาย:ใน 

 

ประเด็น 

การวิเคราะห2 

สภาวะแวดลEอมภายใน 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดแข็ง (S) คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดอ'อน (W) 

STRATEGY 

กลยุทธ2ของ

องค2กร 

3.25 

 

 

 

 

 

 

S1 – มีแผนการปฏิบัติ

ราชการท่ีชัดเจน สอดคล<อง

กับภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

3.25 

 

 

 

3.25 

 

 

W1 - การเปล่ียนแปลง

นโยบายของผูEบังคับบัญชา

ตามวาระการดำรงตำแหน'ง 

W2 – การไม'สามารถนำ

แผนการปฏิบัติราชการไป

ปฏิบัติไดEอย'างมี

ประสิทธิภาพ 

STRUCTURE 

โครงสรEาง

องค2กร 

4.00 

 

 

3.50 

 

 

 

 

 

3.50 

 

 

 

 

S2 - มีโครงสร<างแบ:งหน<าท่ี

ความรับผิดชอบอย:าง

ชัดเจน 

S3 –  มีสถานีตำรวจทาง

หลวงและหน:วยบริการ

ประชาชนต้ังอยู:ครอบคลุม

พ้ืนท่ีความรับผิดชอบท่ัว

ประเทศไทย 

S4 – มีความพร<อมของรถ

วิทยุตรวจการและอุปกรณa

ท่ีเก่ียวข<องในการปฏิบัติ

ภารกิจและให<บริการ

ประชาชน 

3.50 

 

 

 

 

 

W3 - โครงสร<างของบาง

หน:วยงานยังไม:สอดคล<องกับ

หน:วยงานตำรวจภูธร หรือ

ตำรวจหน:วยอ่ืนท่ีมีภารกิจ

เก่ียวข<องกัน 

 

STYLE 

แบบแผนการ

บริหารงาน 

 

3.75 

 

 

 

 

S5 – การบริหารงานตาม

สายการบังคับบัญชา

ตามลำดับช้ันมีการมอบ

อำนาจอย:างชัดเจน 

3.75 

 

 

 

 

W4 – ระบบงานบริหาร

ราชการในป̂จจุบันมีข้ันตอน

การปฏิบัติมาก อาจไม:ทันต:อ

สถานการณaหรือภารกิจท่ี

เร:งด:วน 
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ประเด็น 

การวิเคราะห2 

สภาวะแวดลEอมภายใน 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดแข็ง (S) คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดอ'อน (W) 

 3.00 S6 - การปฏิบัติงานตาม

สายงานบังคับบัญชาทำให<มี

การกล่ันกรองงานได<อย:าง

ละเอียดรอบคอบ 

 

2.75 

 

 

2.75 

 

 

 

 

3.25 

W5 – ขาดการควบคุม 

ติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย:างเป2นรูปธรรม 

W6 – ภารกิจหน<าท่ีความ

รับผิดชอบมีหลากหลาย เกิน

กว:าอัตรากำลังพลท่ีมีอยู:และ

บางภารกิจซ้ำซ<อนกับ

ตำรวจภูธร 

W7 – การรายงานผลการ

ปฏิบัติมีความซ้ำซ<อนและบาง

เร่ืองล<าสมัยไม:ทันต:อ

สถานการณa ซ่ึงยังไม:มีการ

ปรับปรุงหรือยกเลิก 

 

 

 

SYSTEM 

ระบบการ

ดำเนินการ 

 

 

3.00 

 

 

 

 

2.50 

S7 – มีการใช<เทคโนโลยี

สารสนเทศ เป2นเคร่ืองมือ

ช:วยและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน:วยงาน 

S8 – มีการวางระบบงาน

ฝ©ายอำนวยการอย:าง

เข<มแข็ง สามารถสนับสนุน

ภารกิจได<ทันที 

2.75 

 

 

 

3.50 

 

 

 

 

 

 

W8 – นำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตaใช<ไม:

เต็มประสิทธิภาพ 

W9 – การเปล่ียนแปลงหรือ

โยกย<ายเจ<าหน<าท่ีฝ©าย

อำนวยการส:งผลให<ระบบงาน

ไม:สามารถดำเนินการได<อย:าง

ต:อเน่ืองหรือขาด

ประสิทธิภาพ 
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ประเด็น 

การวิเคราะห2 

สภาวะแวดลEอมภายใน 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดแข็ง (S) คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดอ'อน (W) 

STAFF 

บุคลากร 

3.75 

 

 

 

 

3.25 

 

 

 

 

3.75 

S9 - ผู<บังคับบัญชามี

วิสัยทัศนa และมีภาวะผู<นำ

ในการบริหารขับเคล่ือน

หน:วยงานอย:างมี

ประสิทธิภาพ 

S10 - ข<าราชการตำรวจใน

สังกัด บก.ทล. เป2นผู<มีวินัย

ดีและมีจิตใจท่ีจะให<บริการ

ประชาชน (SERVICE 

MIND) 

S11 - มีการจัดสวัสดิการ

เพ่ือบำรุงขวัญและกำลังใจ

แก:ข<าราชการตำรวจอย:างดี 

ส:งเสริมให<การปฏิบัติหน<าท่ี

ราชการเป2นไปอย:างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

3.00 

 

 

 

 

 

3.50 

 

 

 

 

W10 - บุคลากรท่ีเหลืออายุ

ราชการมากกว:า 20 ปN มี

จำนวนน<อย (ร<อยละ 25) อาจ

ไม:เพียงพอในการทดแทน

กำลังพลในอนาคต  

W11 – ผู<ใต<บังคับบัญชาไม:

กล<านำเสนอหรือนำความรู<

ความสามารถของตนเองมาใช< 

ให<เกิดประโยชนaต:อหน:วยงาน 

 

SKILL 

ความรูE

ความสามารถ 

 

 

3.75 S12 – บุคลากรมีความรู<

ความสามารถ และชำนาญ

การในภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

 

3.75 

 

 

 

3.75 

 

 

 

 

W12 – กำลังพลยังยึดถือการ

ปฏิบัติแบบเดิม ขาดการ

พัฒนาให<เหมาะสมกับ

สถานการณaในป̂จจุบัน 

W13 – กำลังพลส:วนใหญ:ขาด

ทักษะการนำเทคโนโลยีมาใช<

ในการบังคับใช<กฎหมายหรือ

ปYองกันอาชญากรรม 

 

 



35 
 

ประเด็น 

การวิเคราะห2 

สภาวะแวดลEอมภายใน 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดแข็ง (S) คะแนน

เฉล่ีย 

ปYจจัยท่ีเป$นจุดอ'อน (W) 

   3.75 W14 – เจ<าหน<าท่ีตำรวจส:วน

ใหญ:ยังไม:มีความรู<ความเข<าใจ

ด<านกฎหมาย ระเบียบต:างๆ 

ได<ดีพอ ขาดความเช่ียวชาญ

ในการบังคับใช<กฎหมาย 

SHARED 

VALUE 

ค'านิยม

ร'วมกัน 

3.25 S13 - มีวัฒนธรรมองคaกรท่ี

เข<มแข็ง ทำให<การ

ปฏิบัติงานในทุกระดับมี

ประสิทธิภาพ สอดคล<อง 

และบรรลุผลตามเปYาหมาย 

  

 

2.5  ผลการวิเคราะห2สถานภาพสภาวะแวดลEอมภายนอกและภายใน 

 การประเมินสภาวะแวดล<อมภายนอก มีการกำหนดน้ำหนักในแต:ละด<านของ PESTEL 

Analysis ตามความสำคัญ โดยมีหลักการว:าป̂จจัยด<านใดท่ีเป2นโอกาส (Opportunity) หรืออุปสรรค  

(Threat) ต:อกองบังคับการตำรวจทางหลวงมาก จะกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว:ารายการท่ีเป2น

โอกาส (Opportunity) หรืออุปสรรค (Threat) ต:อกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพ่ือนำไปกำหนด

กลยุทธaและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 

ตารางท่ี 2 - 9  การสรุปผลการวิเคราะหaสถานภาพของสภาวะแวดล<อมภายนอก 
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การกำหนดน้ำหนักในแต:ละด<านของ 7S Analysis ตามความสำคัญ โดยมีหลักการว:า 

ป̂จจัยด<านใดท่ีเป2นจุดแข็ง (Strength) หรือจุดอ:อน (Weakness) ต:อกองบังคับการตำรวจทางหลวง

มากจะกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว:ารายการท่ีเป2นจุดแข็ง (Strength) หรือจุดอ:อน (Weakness)  

ต:อกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพ่ือนำไปกำหนดกลยุทธaและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 

ตารางท่ี 2 - 10  การสรุปผลการวิเคราะหaสถานภาพของสภาวะแวดล<อมภายใน 

2.6  การประเมินตำแหน'งทางยุทธศาสตร2ขององค2กร 

จากคะแนนข<างต<นจะนำไปสู:การจัดทำกราฟแสดงสถานภาพขององคaกร ซ่ึงการประเมิน

สถานภาพขององคaกรเป2นลักษณะใด กราฟจะแสดงสถานภาพของหน:วยงานท่ีบ:งบอกถึงสถานภาพ  

4 ลักษณะ ดังน้ี 

2.6.1  Stars (SO) เป2นตำแหน:งท่ีบ:งบอกว:าองคaกรโดยภาพรวมส:วนใหญ: มีป̂จจัยภายนอก      

ท่ีเป2นโอกาสและมีป̂จจัยภายในท่ีเข<มแข็ง เป2นหน:วยงานท่ีมีความพร<อมสูง เม่ือองคaกรมีสถานภาพ

เป2น Stars ให<กำหนดกลยุทธaเชิงรุก (Aggressive) และต<องรักษาความเป2น Stars ให<ยืนยงและพัฒนา

งานต:อยอดต:อไป 

2.6.2  Question Marks (WO) เป2นตำแหน:งท่ีบ:งบอกว:าองคaกรโดยภาพรวมส:วนใหญ:มีป̂จจัย

ภายนอกเอ้ือ มีความพร<อมสูงให<การสนับสนุน แต:ป̂จจัยภายในองคaกรอ:อน หากแก<ป̂ญหาจุดอ:อนของ

องคaกรได< จะนำไปสู:สภาพท่ีเอ้ือและแข็ง แบบ Stars ได< องคaกรท่ีใช<กำหนดกลยุทธaเชิงแก<ไขให<พัฒนา

องคaกรแบบ Turnaround 
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2.6.3  Cash Cows (ST) เป2นตำแหน:งท่ีบ:งบอกว:าองคaกรในภาพรวมส:วนใหญ: ภายนอกองคaกรมี

อุปสรรคและมีป̂ญหา แต:ภายในองคaกรมีความเข<มแข็งและมีความพร<อม หากรอให<ป̂จจัยภายนอก

เป2นโอกาสเอ้ือต:อการพัฒนาองคaกร หรือพลิกวิกฤตให<เป2นโอกาสจะสามารถพัฒนาองคaกรนำไปสู:

สภาพ เอ้ือและแข็งแบบ Stars ได<  สถานภาพแบบ น้ี ให< กำหนดกลยุทธaปY องกัน/แตกตัว

(Defend/Diversify) 

2.6.4  Dogs (WT) เป2นตำแหน:งท่ีบ:งบอกว:าองคaกรโดยภาพรวมส:วนใหญ:อยู:ในสภาพแวดล<อมท่ี

ท้ังภายนอกไม:เอ้ือและภายในอ:อน มีป̂ญหาล:อแหลมต:อการประสบความล<มเหลวค:อนข<างสูง จึง

เป2นไปได<ว:าต<องปรับปรุงอย:างเร:งด:วน เพราะหากดำเนินการต:อไปป̂ญหาจะสะสมข้ึนเร่ือย ๆ ถึงข้ันท่ี

ถ<าแก<ไขไม:ได<อาจต<องยุบองคaกร สถานภาพแบบให<กำหนดกลยุทธaเชิงรับแบบประคองตัวหรือถอย 

(Retrenchment) 

สำหรับผลรวมของค:าคะแนนถ:วงน้ำหนัก พบกว:า ค:าคะแนนถ:วงน้ำหนัก จุดแข็ง (Strengths) 

เท:ากับ 3.40 ค:าคะแนนถ:วงน้ำหนัก จุดอ:อน (Weaknesses) เท:ากับ 2.98 ค:าคะแนน ถ:วงน้ำหนัก 

โอกาส (Opportunities) เท:ากับ 3.39 และค:าคะแนนถ:วงน้ำหนัก อุปสรรค (Threats) เท:ากับ 3.35 

เม่ือนำค:าคะแนนถ:วงน้ำหนักมาประเมินตำแหน:งทางยุทธศาสตรaของกองบังคับการตำรวจ    

ทางหลวงด< วย TOWS Matrix ตามภาพ ท่ี  2 - 3 พบว:า อ ยู: ในตำแหน: งยุทธศาสตรa เชิ ง รุก             

(SO Strategies) เน่ืองจากจุดแข็งและโอกาสของกองบังคับการตำรวจทางหลวง มีค:าคะแนนถ:วง

น้ำหนักท่ีสูงมาก โดยบ:งบอกได<ว:าองคaกรโดยภาพรวมส:วนใหญ: มีป̂จจัยภายนอกท่ีเป2นโอกาสและมี

ป̂จจัยภายในท่ีเข<มแข็ง เป2นหน:วยงานท่ีมีความพร<อมสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.39 

2.98 3.40 

3.35 

ภาพท่ี 2 – 3 แสดงตำแหน:งทางยุทธศาสตรa ตามแนวทาง TOWS Matrix 



 

 
บทที่ 3 

แผนขององคKกร 

แผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง 5 ปb (พ.ศ.2566 – 2570) 

3.1  เป\าหมายทางยุทธศาสตร2 (END) (วิสัยทัศน2/พันธกิจ/เป\าประสงค2) 

3.1.1  วิสัยทัศน2 (Vision) 

“เป2นหน:วยงานพิทักษaสันติราษฎรa องคaกรแห:งความมีวินัย มีความรับผิดชอบต:อตนเอง

และสังคม มีการพัฒนา เรียนรู< อย:างต:อเน่ือง มุ:งสู:มาตรฐานสากล เพ่ือความเช่ือม่ัน ศรัทธา        

ของประชาชนผู<ใช<ทางหลวง” 

3.1.2  พันธกิจ (Mission) 

3.1.2.1  ถวายความปลอดภัยสำหรับองคaพระมหากษัตริยa พระราชินี พระรัชทายาท 

ผู<สำเร็จราชการแทนพระองคa พระบรมวงศานุวงศa ผู<แทนพระองคa และพระราชอาคันตุกะ          

ด<วยความถูกต<อง ปลอดภัย และถวายพระเกียรติ 

3.1.2.2  เสริมสร<างความปลอดภัยในการใช<ทางหลวงและทางพิเศษต:างๆ  

3.1.2.3  จัดการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางบนทางหลวงและทางพิเศษ

ต:างๆ  

3.1.2.4  การให<การบริการประชาชนผู<ใช<รถใช<ถนนบนทางหลวงและทางพิเศษต:างๆ 

3.1.2.5  การเสริมสร<างวัฒนธรรมองคaกรแห:งความมีวินัย มีความรับผิดชอบต:อตนเอง

และสังคม 

3.1.2.6  การพัฒนาศักยภาพ ส:งเสริมการเรียนรู< ในการดำรงชีวิตของตำรวจ ภายใต<หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.2.7  พัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล เสริมสร<างองคaความรู< ในการปฏิบัติหน<าท่ี

ทุกๆ มิติ เพ่ือมุ:งสู:มาตรฐานสากล 

3.1.3  ประเด็นทางยุทธศาสตร2และเป\าประสงค2ทางยุทธศาสตร2 

3.1.3.1  ประเด็นยุทธศาสตรaท่ี 1 เสริมสร<างมาตรฐานงานถวายความปลอดภัยและ

จัดการจราจรอันเก่ียวเน่ือง 

เปYาประสงคa  1) เสริมสร<างมาตรฐานงานถวายความปลอดภัยและจัดการจราจร

อันเก่ียวเน่ือง ได<อย:างถูกต<อง ปลอดภัย และถวายพระเกียรติ 
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3.1.3.2  ประเด็นยุทธศาสตรaท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให<มีศักยภาพ และพัฒนาหน:วยบริการ

ประชาชนให<มีความพร<อมในการบริการประชาชน 

เปYาประสงคa 1) บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู<ความสามารถ ปฏิบัติหน<าท่ี    

ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ และมีทักษะในการแก<ไขป̂ญหา ได<อย:างมีประสิทธิภาพ  

  2) อำนวยความยุติธรรมทางอาญา และให<บริการประชาชน   

อย:างเสมอภาค  

  3) หน:วยบริการประชาชนมีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีความพร<อม

ในการให<บริการประชาชน 

3.1.3.3  ประเด็นยุทธศาสตรaท่ี 3 พัฒนาระบบฐานข<อมูลและนำเทคโนโลยี มาใช<ในการ

แก<ไขป̂ญหาอาชญากรรมและป̂ญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

เปYาประสงคa 1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยaสิน สังคมมีความ

สงบเรียบร<อย 

  2) ระบบฐานข<อมูลท่ีเก่ียวข<องกับการปฏิบัติงานมีความเช่ือมโยง

ทุกมิติและครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 

  3) นำเทคโนโลยีมาใช<ในการแก<ไขป̂ญหาอาชญากรรม เพ่ือเฝYา

ระวัง วิเคราะหaข<อมูล วางแผน ในการปYองกันและปราบปรามอาชญากรรมได<อย:างมีประสิทธิภาพ 

  4) วิเคราะหaสาเหตุ วางแผนการแก<ไขป̂ญหาอุบัติเหตุทางถนน  

ลดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพยaสินได<อย:างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3.1.3.4  ประเด็นยุทธศาสตรaท่ี 4 เสริมสร<างและพัฒนาองคaกร มุ:งสู:ความเป2นเลิศ         

มีมาตรฐานสากล 

เปYาประสงคa 1) สร<างความเช่ือม่ัน ศรัทธา ของประชาชน ผู<ใช<ทางหลวงและ

ทางพิเศษต:างๆ 

  2) พัฒนาองคaกรให<มีความเข<มแข็ง มีความพร<อมในการปฏิบัติงาน

อย:างเต็มศักยภาพ 

  3) ข<าราชการตำรวจทางหลวงมีความเป2นมืออาชีพ มีความรู< 

ความชำนาญ นำเทคโนโลยีมาใช<ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหน<าท่ีรับผิดชอบ  

3.2  แนวทางในการดำเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร2/กลยุทธ2) 

เม่ือพิจารณาผลท่ีได<จากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลำดับความสำคัญของโอกาสและอุปสรรค 

จุดแข็งและจุดอ:อน 5 อันดับแรก แล<วนำ TOWS Matrix ตามภาพท่ี 2- 2  มาใช<เพ่ือวิเคราะหa

ทางเลือกเชิงกลยุทธaท่ีเป2นไปได< ซ่ึงได<ผลเป2นกลยุทธaต:างๆ ดังน้ี 
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                                          ป#จจัยภายนอก 

                                      (External Factors) 

 

 

 

 

ป#จจัยภายใน 

(Internal Factors) 

โอกาส (Opportunities) 

O1 ได&รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู&บังคับบัญชา หน;วยเหนือ 
O4 ได&รับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปH 
O6 สังคม ประชาชน และหน;วยงานต;างๆ ให&การยอมรับในการทำงาน
ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง 
O7 มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม;มาบังคับใช&กฎหมาย สร&างความน;า
เชื่อมั่นให&กับประชาชน 
O8 มีกฎหมายที่บังคับใช&อย;างครอบคลุม เข&มแข็ง เปTนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติหน&าที ่

อุปสรรค (Threats) 

T9 การนำเทคโนโลยีมาบังคับใช&กฎหมายหรือปXองกันอาชญากรรม
ยังไม;ครอบคลุมในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 
T8 ทักษะความสามารถของกำลังพลไม;สามารถเข&าถึงเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาอย;างต;อเนื่อง 
T12 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม 
T5 การตรวจสอบการปฏิบัติหน&าที่ของตำรวจทางหลวงผ;านช;องทาง
สื่อโซเชียล 
T7 ขาดการจัดเก็บฐานข&อมูล (DATABASE) อย;างเปTนระบบ หรือ
ขาดความเชื่อมโยงของข&อมูล 

จุดแข็ง (Strength) 

S2 มีโครงสร&างแบ;งหน&าที่รับผิดชอบอย;างชัดเจน 
S5 การบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้นมีการ
มอบอำนาจอย;างชัดเจน 
S9 ผู&บังคับบัญชามีวิสัยทัศนl และมีภาวะผู&นำในการบริหาร
ขับเคลื่อนหน;วยงานอย;างมีประสิทธิภาพ 
S12 บุคลากรมีความรู&ความสามารถ และชำนาญการในภารกิจ
ที่รับผิดชอบ 
S4 มีความพร&อมของรถวิทยุตรวจการณl และอุปกรณlที่
เกี่ยวข&องในการปฏิบัติภารกิจและให&บริการประชาชน 

กลยุทธQเชิงรุก (SO Strategies)   

1. จัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณl  เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช&ในการ
ปฏิบัติงานในการปXองกันปราบปรามและบังคับใช&กฎหมาย ให&ครอบคลุม
พื้นที่ความรับผิดชอบ (S9+O1+O4)  
2. จัดตั้งศูนยlปXองกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรวบรวมข&อมูล วิเคราะหl
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และบังคับใช&กฎหมายอย;างเด็ดขาด 
เพื่ อ ล ด ก า ร เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ ท า ง ถ น น ได& อ ย; า ง เปT น รู ป ธ ร ร ม 
(S9+S12+O7+O8) 
3. การใช&เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลนlเพื่อประชาสัมพันธlองคlกร  
(S9+S4+O6+O7) 
4. พัฒนาหน;วยบริการประชาชน ทั้งด&านโครงสร&างและจัดหาอุปกรณl
เครื่องมือ เครื่องใช& เพื่อรองรับในการให&บริการประชาชนผู&ใช&ถนนทาง
หลวงและทางพิเศษต;างๆ (S2+S4+O1+O4) 
5. พัฒนามาตรฐานการอำนวยความสะดวกและการจัดการจราจรแบบ
เครือข;าย (S2+S5+O1+O4+O7) 

กลยุทธQเชิงปUองกัน (ST Strategies) 

1. จัดทำระบบฐานข&อมูลที่เกี่ยวข&องกับการปฏิบัติหน&าที่ อาทิเช;น 
ข&อมูลทะเบียนรถยนตl ข&อมูลการโจรกรรมรถ ข&อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน เปTนต&น ให&มีความเชื่อมโยงและครอบคลุมพื้นที่ความ
รับผิดชอบ (S9+S12+T9+T8+T7) 
2. พัฒนาศักยภาพกำลังพลให&สามารถเข&าถึงและนำเทคโนโลยีมาใช&
เปTนเครื่องมือช;วยเหลือในการปฏิบัติงาน  
(S9+S4+T8+T12) 
3. สร&างความเปTนหุ&นส;วน (Partnership) ระหว;างตำรวจกับทุกภาค
ส;วนในการดูแลชุมชนและสังคม โดยเน&นการมีส;วนร;วมในการ
ปฏิบัติงาน (S9+S4+T12+T5) 
4. รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยlสินของประชาชน โดย
มุ;งเน&น การปXองกันอาชญากรรม (S9+S4+T9+T7) 
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จุดอVอน (Weakness) 

W4 ระบบงานบริหารราชการในป|จจุบันมีขั้นตอนการปฏิบัติ
มาก อาจไม;ทันต;อสถานการณlหรือภารกิจที่เร;งด;วน 
W12 กำลังพลยังยึดถือการปฏิบัติแบบเดิม ขาดการพัฒนาให&
เหมาะสมกับสถานการณlในป|จจุบัน 
W13 กำลังพลส;วนใหญ;ขาดทักษะการนำเทคโนโลยีมาใช&ใน
การบังคับใช&กฎหมายหรือปXองกันอาชญากรรม 
W14 เจ&าหน&าที่ตำรวจส;วนใหญ;ยังไม;มีความรู&ความเข&าใจด&าน
กฎหมาย ระเบียบต;างๆ ได&ดีพอ ขาดความเชี่ยวชาญในการ
บังคับใช&กฎหมาย 
W11 ผู& ใต& บั งคั บบัญ ชาไม; กล& าน ำเสนอหรือน ำความรู&
ความสามารถของตนเองมาใช& ให&เกิดประโยชนlต;อหน;วยงาน 

กลยุทธQเชิงแกYไข (WO Strategies) 

1. ปรับระบบวิธีการทำงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให&
สะดวกรวดเร็วและโปร;งใส สามารถสนับสนุนภารกิจได&อย;างทันท;วงที 
(W4+O1+O4) 
2. พัฒนาศักยภาพกำลังพลให&มีความรู&ความสามารถในการปฏิบัติงานให&
ครบทุกมิติ ทั้งการถวายความปลอดภัย การปXองกันปราบปราม ยุทธวิธี
ตำรวจ การสังเกตจดจำ งานฝ~ายอำนวยการ และความรู&ด&านกฎหมายที่
เกี่ยวข&อง 
(W12+W13+W14+O1+O6+O8) 
3. เสริมสร&างการทำงานเปTนทีม ส;งเสรมิการมีส;วนร;วม (W11+O1) 
 

กลยุทธQเชิงรับ (WT Strategies) 

1. ส; ง เส ริ ม ให& บุ ค ล าก รมี ก า รจั ด ก า รค ว าม รู&  (Knowledge 
Management) ถ; ายท อดความรู& อ ย; า ง เปT น ระบ บ และมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู&อย;างต;อเนื่อง  
2. พัฒนางานทุกมิติ เพื่อให&เปTนองคlกรแห;งการเรียนรู& (Learning 
Organization)  
(W12+W13+W14+T8+T12) 
3. ส;งเสริม/สนับสนุนการศึกษาด&านเทคโนโลยีให&แก;บุคลากร 
(W13+T8+T7) 
 

 
ตารางท่ี 3 – 1 ตารางวิเคราะห4 TOWS Matrix 
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3.3  มาตรการ/ป+จจัยท่ีเก่ียวข5อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

จากการวิเคราะห.ข0างต0นตามข0อ 3.1 และ 3.2 น้ัน สามารถวางมาตรการและแผนงานตาม
ยุทธศาสตร. ท้ัง 4 ยุทธศาสตร. ในระยะ 5 ปH ดังน้ี 

3.3.1  ยุทธศาสตรJท่ี 1 เสริมสร5างมาตรฐานงานถวายความปลอดภัยและจัดการจราจร    

อันเก่ียวเน่ือง 

3.3.1.1  เปRาประสงคJ   

1) เสริมสร0างมาตรฐานงานถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเก่ียวเน่ือง
ได0อยQางถูกต0อง ปลอดภัย และถวายพระเกียรติ 

3.3.1.2  กลยุทธJ 

กลยุทธ. ท่ี  1 จัดการองค.ความรู0และจัดทำคูQ มือการปฏิ บั ติ ในการถวาย         
ความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเก่ียวเน่ือง 

 แผนงาน ท่ี  1 โครงการสัมมนาแนวทางการป ฏิ บั ติ ในการถวาย           
ความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเก่ียวเน่ือง 

 แผนงานท่ี 2 จัดทำคูQมือการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย 
กลยุทธ.ท่ี 2  พัฒนาบุคลากรให0มีความรู0ความสามารถในการปฏิบัติหน0าท่ีถวาย

ความปลอดภัยได0อยQางถูกต0อง ปลอดภัย และถวายพระเกียรติ 
 แผนงานท่ี 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด0านการถวายความ

ปลอดภัยและจัดการจราจรอันเก่ียวเน่ือง 
กลยุทธ.ท่ี 3 จัดหายานพาหนะและวัสดุอุปกรณ.เพ่ือการถวายความปลอดภัย 
 แผนงานท่ี 1 โครงการจัดหายานพาหนะและวัสดุอุปกรณ.เพ่ือการถวาย

ความปลอดภัย  
3.3.2  ยุทธศาสตรJท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให5มีศักยภาพ และพัฒนาหนYวยบริการประชาชน   

ให5มีความพร5อมในการให5บริการประชาชน 

3.3.2.1  เปRาประสงคJ 

1) บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู0ความสามารถ ปฏิบัติหน0าท่ีตามภารกิจ          
ท่ีรับผิดชอบ และมีทักษะในการแก0ไขป\ญหา ได0อยQางมีประสิทธิภาพ 

2) อำนวยความยุติธรรมทางอาญา และให0บริการประชาชนอยQางเสมอภาค 
3) หนQวยบริการประชาชนมีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีความพร0อมในการบริการ

ประชาชน 
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3.3.2.2  กลยุทธJ 

กลยุทธ.ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให0มีความรู0ความสามารถในการปฏิบัติงานให0ครบ 
ทุกมิติ และทักษะในการแก0ไขป\ญหา 

 แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให0มีความรู0ความสามารถ และมี
ทักษะในการแก0ไขป\ญหา 

 แผนงานท่ี 2 สQงเสริมให0 บุคลากรมีการจัดการความรู0  (Knowledge 
Management) ถQายทอดความรู0อยQางเปkนระบบ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู0อยQางตQอเน่ือง 

 กลยุทธ.ท่ี 2  พัฒนาหนQวยบริการประชาชนท้ังด0านโครงสร0างและจัดหา
อุปกรณ.เคร่ืองมือ เคร่ืองใช0 เพ่ือให0บริการประชาชนผู0ใช0ถนนทางหลวงและทางพิเศษตQางๆ 

 แผนงานท่ี 1 จัดสร0าง/ปรับปรุงหนQวยบริการประชาชน ให0ครอบคลุม     
ทุกพ้ืนท่ีและมีความพร0อมในการให0บริการประชาชนทุกด0าน 

 แผนงาน ท่ี  2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ.  เค ร่ืองมือ เค ร่ืองใช0  เพ่ื อรองรับ          
การให0บริการประชาชนผู0ใช0ถนนทางหลวงและทางพิเศษตQางๆ 

3.3.3  ยุทธศาสตรJท่ี 3 พัฒนาระบบฐานข5อมูลและนำเทคโนโลยี มาใช5ในการแก5ไขป+ญหา

อาชญากรรมและป+ญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

3.3.3.1  เปRาประสงคJ 

1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน สังคมมีความสงบเรียบร0อย 
2) ระบบฐานข0อมูลท่ีเก่ียวข0องกับการปฏิบัติงานมีความเช่ือมโยงทุกมิติและ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 
3) นำเทคโนโลยีมาใช0ในการแก0ไขป\ญหาอาชญากรรม เพ่ือเฝoาระวัง วิเคราะห.

ข0อมูล วางแผน ในการปoองกันและปราบปรามอาชญากรรมได0อยQางมีประสิทธิภาพ 
4) วิเคราะห.สาเหตุ วางแผนการแก0ไขป\ญหาอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสีย

ทางชีวิตและทรัพย.สินได0อยQางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
3.3.3.2  กลยุทธJ 

กลยุทธ.ท่ี 1 จัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ.เคร่ืองมือท่ีทันสมัยมาใช0ในการปoองกัน
ปราบปรามและบังคับใช0กฎหมาย ให0ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 

 แผนงานท่ี 1 โครงการจัดหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ.เคร่ืองมือท่ีทันสมัย   
มาใช0ในการปoองกันปราบปรามและบังคับใช0กฎหมาย ให0ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 

กลยุทธ.ท่ี 2 จัดทำระบบฐานข0อมูลท่ีเก่ียวข0องกับการปฏิบัติหน0าท่ี เช่ือมโยง
ข0อมูลกับหนQวยงานท่ีเก่ียวข0อง และครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 
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แผนงานท่ี 1 โครงการจัดหาระบบฐานข0อมูล เทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช0      
ท่ีเก่ียวข0องในการปฏิบัติงาน ให0มีความครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 

 แผนงานท่ี 2 เช่ือมโยงระบบฐานข0อมูลของกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กับหนQวยงานท่ีเก่ียวข0อง 

 แผนงานท่ี 3 รวบรวมข0อมูลท่ีเก่ียวข0องกับการปฏิบัติงาน วิเคราะห. 
วางแผน เพ่ือให0การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธ.ท่ี 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สินของประชาชนโดยมุQงเน0น 
การปoองกันอาชญากรรม 

 แผนงานท่ี 1 จัดทำแผนการปoองกันอาชญากรรมทุกมิติท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

 แผนงานท่ี 2 สร0างภาคีเครือขQายภาคประชาชน และสQงเสริมให0ประชาชน
ตระหนักในการปoองกันอันตรายท่ีจะเกิดตQอชีวิตและทรัพย.สินของตนเอง 

กลยุทธ.ท่ี 4 จัดต้ังศูนย.ปoองกันอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือรวบรวมข0อมูล วิเคราะห.
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และบังคับใช0กฎหมายอยQางเด็ดขาด เพ่ือลดความสูญเสียทางชีวิต
และทรัพย.สินจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 แผนงานท่ี 1 จัดต้ังศูนย.ปoองกันอุบัติเหตุทางถนน 
 แผนงานท่ี 2 โครงการจัดหาระบบฐานข0อมูล เทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช0 

ท่ีเก่ียวข0องในการปoองกันอุบัติเหตุทางถนน ให0มีความครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 
 แผนงานท่ี 3 นำเทคโนโลยีมาใช0ในการบังคับใช0กฎหมายท่ีเปkนสาเหตุหลัก

ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 แผนงานท่ี 4 แสวงหาความรQวมมือภาคีเครือขQาย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการแก0ไขป\ญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
กลยุทธ.ท่ี 5 สQงเสริมและสนับสนุนการศึกษาด0านเทคโนโลยีให0แกQบุคลากร 
 แผนงานท่ี 1 สQงเสริมความรู0ด0านเทคโนโลยีให0แกQบุคลากรในองค.กร 
 แผนงานท่ี 2 ทำความรQวมมือกับสถาบันการศึกษาตQางๆ เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาด0านเทคโนโลยีของบุคลากร 
3.3.4  ยุทธศาสตรJท่ี 4 เสริมสร5างและพัฒนาองคJกร มุYงสูYความเป̀นเลิศ มีมาตรฐานสากล 

3.3.4.1  เปRาประสงคJ 

1) สร0างความเช่ือม่ัน ศรัทธา ของประชาชน ผู0ใช0ทางหลวงและทางพิเศษตQางๆ 
2) พัฒนาองค.กรให0มีความเข0มแข็ง มีความพร0อมในการปฏิบัติงานอยQางเต็ม

ศักยภาพ 
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3) ข0าราชการตำรวจทางหลวงมีความเปkนมืออาชีพ มีความรู0 ความชำนาญ      
นำเทคโนโลยีมาใช0ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหน0าท่ีรับผิดชอบ ได0อยQางมีประสิทธิภาพ 

3.3.4.2  กลยุทธJ 

กลยุทธ.ท่ี 1 พัฒนางานทุกมิติ เพ่ือให0เปkนองค.กรแหQงการเรียนรู0 (Learning 
Organization) 

 แผนงานท่ี 1 สQงเสริมการจัดการความรู0และจัดทำศูนย.รวบรวมความรู0    
ในการปฏิบัติงานในทุกมิติ ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง 

 แผนงานท่ี 2 จัดทำคูQมือการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจทางหลวง
ในทุกมิติ 

กลยุทธ.ท่ี 2 ปรับระบบวิธีการทำงาน ลดข้ันตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน      
ให0สะดวกรวดเร็วและโปรQงใส สามารถสนับสนุนภารกิจได0อยQางทันทQวงที 

 แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบงานอำนวยการอิเล็กทรอนิกส. 
กลยุทธ.ท่ี 3 พัฒนามาตรฐานการอำนวยความสะดวกและการจัดการจราจร  

แบบเครือขQาย 
 แผนงานท่ี 1 โครงการจัดหาระบบและเทคโนโลยีการจัดการจราจร     

แบบเครือขQาย 
 แผนงานท่ี 2 จัดทำแผนงานการอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร  

ชQวงเทศกาลและวันหยุดยาว 
กลยุทธ. ท่ี  4 สร0างความเปkนหุ0นสQวน (partnership) ระหวQางตำรวจกับทุก     

ภาคสQวนในการดูแลชุมชนและสังคม โดยเน0นการมีสQวนรQวมในการปฏิบัติงาน 
 แผนงานท่ี 1 โครงการเครือขQายประชาชนผู0ใช0ทาง 
 แผนงานท่ี 2 แผนงานอบรม (จิต)อาสาจราจร 
 แผนงานท่ี 3 โครงการหนQวยบริการประชาชน เข0าใจ เข0าถึง ประชาชน  

ผู0ใช0ทางหลวง 
กลยุทธ.ท่ี 5 สQงเสริมการทำงานเปkนทีม และสนับสนุนการมีสQวนรQวมในการ

ปฏิบัติงาน 
 แผนงานท่ี 1 สร0างเสริมความรักความผูกพันขององค.กรตQอบุคลากร และ

บุคลากรตQอองค.กร 
   แผนงานท่ี 2 โครงการกิจกรรมเสริมสร0างความสัมพันธ.ของบุคลากร       
ในองค.กร 
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แผนท่ียุทธศาสตร/ 

แผนท่ียุทธศาสตร/ (Strategy Map) : กองบังคับการตำรวจทางหลวง (พ.ศ.2566 – 2570) 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร4 

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

ยุทธศาสตร4ที 1 

การส@งเสริมความมั่นคงของสถาบัน

หลักของชาต ิ

และการรักษาความมั่นคงภายใน 

ยุทธศาสตร*ท่ี 2 
การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช<กฎหมาย 

การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา  
และการให<บริการประชาชนอยGางเสมอภาค 

ยุทธศาสตร4ที่ 3 

การมีส@วนร@วมของประชาชนในการ

รักษาความสงบเรียบรLอยของสังคม

อย@างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร4ที่ 4 

การพัฒนาองค4กรใหLทันสมัย 

มุ@งสู@ความเปQนเลิศ 

กองบังคับการตำรวจทางหลวง 

วิสัยทัศน4 (VISION) : เปQนหน@วยงานพิทักษ4สันติราษฎร4 องค4กรแห@งความมีวินัย มีความรับผิดชอบต@อตนเองและสังคม มีการพัฒนา เรียนรูL อย@างต@อเนื่อง มุ@งสู@มาตรฐานสากล เพื่อความเชื่อมัน่ ศรัทธา ของประชาชนผูLใชLทางหลวง 

ประเด็นยุทธศาสตร4 

มิติที่ 1 ประสิทธิผล 

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

มิติที่ 2 คุณภาพการใหLบริการ 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบัติราชการ 

มิติที่ 4 การพัฒนาองค4กร 

1.เสริมสร(างมาตรฐานงานถวายความ
ปลอดภัยและจัดการจราจรอันเก่ียวเน่ือง 

2.พัฒนาบุคลากรให(มีศักยภาพ และ
พัฒนาหนHวยบริการประชาชนให(มีความ

พร(อมในการบริการประชาชน 

3.พัฒนาระบบฐานข(อมูลและนำ
เทคโนโลยีมาใช( ในการแก(ไขปQญหา

อาชญากรรมและปQญหาอุบัติเหตุทางถนน 

4.เสริมสรLางและพัฒนาองค4กร 

มุ@งสู@ความเปQนเลิศ มีมาตรฐานสากล 

ถวายความปลอดภัยไดLอย@างถูกตLอง 

ปลอดภัย และถวายพระเกียรต ิ

บุคลากรมีศักยภาพ ปฏิบัติงานไดL

อย@างมีประสิทธิภาพ ในทุกมิต ิ

แกLไขปdญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ

ทางถนนไดLอย@างมีประสิทธิภาพ 

เปQนองค4กรแห@งการเรียนรูL 

มีมาตรฐานสากล 

จัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่อง 

ไม@ทำใหLประชาชนเดือดรLอน 

ประชาชนไดLรับการอำนวยการ

ยุติธรรมและบริการอย@างเสมอภาค 

สังคมมีความสงบเรียบร(อย 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยSสิน 
ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา 

บุคลากรสามารถถวายความปลอดภัย 

ไดLอย@างถูกตLอง ไม@เกิดขLอผิดพลาด 

บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน 
ได(อยHางถูกต(อง และแก(ไขปQญหา 

ได(อยHางทันทHวงที 

สามารถวิเคราะหSสาเหตุการเกิดปQญหา
อาชญากรรมและอุบัติเหตุทางถนน 

ได(อยHางถูกต(อง 

บริหารจัดการองค4ในทุกมิต ิ

ไดLอย@างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบฐานขLอมูลและเชื่อมโยง

ขLอมูลที่เกี่ยวขLอง 

บริหารงาน ด(วยความโปรHงใส ตรวจสอบ
ได( และมีการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีความรูLความสามารถ เชียวชาญในการปฏิบัติงาน  

และมีทักษะในการแกLไขปdญหา 
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ตัวอย&างแผนงานและโครงการ เป5าหมายในห9วงระยะเวลา 5 ป; พ.ศ.2566 – 2570 

ยุทธศาสตรHท่ี 2 พัฒนาบุคลากรให9มีศักยภาพ และพัฒนาหน&วยบริการประชาชนให9มีความพร9อม
ในการให9บริการประชาชนผู9ใช9ทางหลวง 
 

เป5าประสงคH 1. บุคลากรมี ศักยภาพ มีความรู6ความสามารถ ปฏิ บั ติหน6 า ท่ีตามภารกิจ               

ท่ีรับผิดชอบ และมีทักษาในการแก6ไขปLญหา ได6อยNางมีประสิทธิภาพ 

2. อำนวยความยุติธรรมทางอาญา และให6บริการประชาชนอยNางเสมอภาค 

3. หนNวยบริการประชาชนมีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีความพร6อมในการให6บริการ

ประชาชน 

 

กลยุทธHท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให6มีความรู6ความสามารถในการปฏิบัติงานให6ครบทุกมิติ และมีทักษะ

ในการแก6ไขปLญหา 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให6มีความรู6ความสามารถ และมีทักษะในการแก6ไขปLญหา 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคH ตัวช้ีวัด 
เป5าหมาย 

ผู9รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.โครงการ 

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด6าน 

งานปYองกัน

ปราบปราม 

บุคลากร 

มีความรู6

ความสามารถ

ในการปYองกัน

ปราบปรามท่ี

ทันสมัย 

 

ดำเนินการ

แล6วเสร็จ

ตาม

วัตถุประสงค[ 

ของโครงการ 

40% 70% 100% 100% 100% ทุกหนNวย 

ในสังกัด 

2. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด6าน

การสกัดก้ัน

เส6นทางลำเลียง

ยาเสพติด 

บุคลากร 

สามารถใน

การสกัดก้ัน

เส6นทาง

ลำเลียง 

ยาเสพติด 

ได6อยNางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ดำเนินการ

แล6วเสร็จ

ตาม

วัตถุประสงค[ 

ของโครงการ 

40% 70% 100% 100% 100% ทุกหนNวย 

ในสังกัด 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคH ตัวช้ีวัด 
เป5าหมาย 

ผู9รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

3. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด6าน

ยุทธวิธีตำรวจ

และการใช6 

อาวุธป]น 

บุคลากร 

มีความ

ปลอดภัยใน

การ

ปฏิบัติงาน 

 

ดำเนินการ

แล6วเสร็จ

ตาม

วัตถุประสงค[ 

ของโครงการ 

40% 70% 100% 100% 100% ทุกหนNวย 

ในสังกัด 

4. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด6าน 

การขับข่ีรถยนต[

ทางยุทธวิธี 

บุคลากร

สามารถขับข่ี

รถยนต[ 

ได6อยNาง

ปลอดภัย  

และแก6ไข

สถานการณ[ 

ได6ทันทNวงที 

 

ดำเนินการ

แล6วเสร็จ

ตาม

วัตถุประสงค[ 

ของโครงการ 

40% 70% 100% 100% 100% ทุกหนNวย 

ในสังกัด 

5. โ ค ร ง ก า ร

พัฒนาศักยภาพ

บุ ค ล าก รด6 าน

ก ฎ ห ม า ย ท่ี

เก่ียวข6อง 

สามารถ

อำนวยการ

ยุติธรรมและ

บังคับใช6

กฎหมายได6มี

ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการ

แล6วเสร็จ

ตาม

วัตถุประสงค[ 

ของโครงการ 

     กลุNมงาน 

สอบสวน 

บก.ทล. 

6. โครงการ

พัฒนาบุคลากร

ด6านงาน

อำนวยการ 

งานฝcาย

อำนวยการ 

มีความพร6อม

สามารถให6

การสนับสนุน

ภารกิจได6

อยNางมี

ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการ

แล6วเสร็จ

ตาม

วัตถุประสงค[ 

ของโครงการ 

40% 70% 100% 100% 100% ฝอ.บก.ทล. 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคH ตัวช้ีวัด 
เป5าหมาย 

ผู9รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

7. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด6าน

การให6บริการ

ประชาชน 

สามารถ

บริการ

ประชาชนได6

อยNางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ประชาชนมี

ความพึง

พอใจในการ

บริการ 

40% 70% 100% 100% 100% ทุกหนNวย 

ในสังกัด 

8. โครงการ

พัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรม

ของบุคลากร 

และการ

ดำรงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ลดปLญหาข6อ

ร6องเรียนของ

ประชาชน 

จำนวนเร่ือง

ร6องเรียนของ

ประชาชน 

50% 100% 100% 100% 100% ฝอ.บก.ทล. 

แผนงานท่ี 2 สNงเสริมให6บุคลากรมีการจัดการความรู6 (Knowledge Management) ถNายทอด

ความรู6อยNางเปuนระบบ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู6อยNางตNอเน่ือง 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคH ตัวช้ีวัด 
เป5าหมาย 

ผู9รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. โครงการ

สัมมนา

แลกเปล่ียน

ความรู6การ

ปฏิบัติงานของ

กองบังคับการ

ตำรวจทางหลวง 

จัดการองค[

ความรู6ในการ

ปฏิบัติงาน 

ได6ครบทุกมิติ

และมี

ประสิทธิภาพ 

 

ดำเนินการ

แล6วเสร็จ

ตาม

วัตถุประสงค[ 

ของโครงการ 

1 

คร้ัง 

1 

คร้ัง 

1 

คร้ัง 

1 

คร้ัง 

1 

คร้ัง 

ฝอ.บก.ทล. 
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กลยุทธHท่ี 2 พัฒนาหนNวยบริการประชาชนท้ังด6านโครงสร6างและจัดหาอุปกรณ[ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช6 เพ่ือให6การบริการประชาชนผู6ใช6ถนนทางหลวงและทางพิเศษตNางๆ 

แผนงานท่ี 1 จัดสร6าง/ปรับปรุงหนNวยบริการประชาชน ให6ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีความพร6อม

ในการให6บริการประชาชนทุกด6าน 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคH ตัวช้ีวัด 
เป5าหมาย 

ผู9รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. จัดสร6าง/

ปรับปรุงหนNวย

บริการ

ประชาชน ให6

ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี 

มีหนNวยบริการ

ประชาชนท่ีมี

ความพร6อม 

ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี 

ดำเนินการ

แล6วเสร็จ

ตาม

วัตถุประสงค[ 

ของโครงการ 

20% 40% 60% 80% 100% ทุกหนNวย 

ในสังกัด 

แผนงานท่ี 2 จัดหาวัสดุอุปกรณ[ เคร่ืองมือเคร่ืองใช6 เพ่ือรองรับการให6บริการประชาชนผู6ใช6ถนน

ทางหลวงและทางพิเศษตNางๆ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงคH ตัวช้ีวัด 
เป5าหมาย 

ผู9รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. จัดหาวัสดุ

อุปกรณ[ 

เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช6 

สำหรับหนNวย

บริการ

ประชาชน 

หนNวยบริการ

ประชาชน 

มีความพร6อม

ในการ

ให6บริการ

ประชาชน 

สามารถ

ชNวยเหลือ/

ให6บริการ

ประชาชน

ได6ทันที 

20% 40% 60% 80% 100% ทุกหนNวย 

ในสังกัด 
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บทที่ 4 
ข(อเสนอแนะทางยุทธศาสตร7 

ข9อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการนำยุทธศาสตรHไปใช9 

แผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตำรวจทางหลวง 5 ปy (พ.ศ.2566 – 2570) เปuนเคร่ืองมือและ

กลไกในการดำเนินการขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพ่ือให6เกิด

ผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน[ เปYาประสงค[ และพันธกิจท่ีกำหนดไว6 โดยมีความสอดคล6องกับเปYาหมาย  

การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของกรอบยุทธศาสตร[ชาติ 20 ปy 

(พ.ศ.2561 – 2580) รวมท้ังยุทธศาสตร[สำนักงานตำรวจแหNงชาติ 20 ปy  (พ.ศ.2561 – 2580) 

ยุทธศาสตร[และแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 5 ปy (พ.ศ.2561 -2565)  

ดังน้ัน เพ่ือให6การขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวง เปuนไปอยNาง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด บรรลุตามวิสัยทัศน[ เปYาประสงค[ และพันธกิจท่ีกำหนดไว6 

จึงเห็นควรมีข6อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการนำยุทธศาสตร[ไปใช6 ดังน้ี 

1.  การเสริมสร9างความเข9าใจแผนปฏิบัติราชการ 
การเสริมสร6างความเข6าใจแผนปฏิบัติราชการ ถือได6วNาเปuน “หัวใจสำคัญ” ในการท่ีจะ

ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ให6บรรลุตามเปYาหมายท่ีกำหนดไว6 

เน่ืองจาก หากบุคลากรในองค[กร ไมNสามารถท่ีจะ “คิด และ ทำ” ในส่ิงเดียวกัน ก็ไมNอาจจะทำให6

องค[กรเดินไปในทิศทางท่ีกำหนดไว6ได6 

ดังน้ัน จึงมีความจำเปuนท่ีจะต6องเสริมสร6างความเข6าใจแผนปฏิบัติราชการ ให6บุคลากร      

ทุกระดับ ไมNวNาจะเปuน ผู6บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต6น แม6กระท่ังบุคลากรระดับปฏิบัติการ      

มีความรู6ความเข6าใจแผนปฏิบัติราชการในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยความเข6มแข็งของโครงสร6าง

องค[กร สายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน และวัฒนธรรมองค[กรท่ีแข็งแกรNง รวมท้ังสNงเสริมให6มีการทำงาน

เปuนทีม สร6างการมีสNวนรNวมในการปฏิบัติงาน จะทำให6แผนปฏิบัติราชการดังกลNาวมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด บรรลุตามเปYาหมายท่ีกำหนด นำองค[กรสูNความเปuนเลิศ มีมาตรฐานสากล 
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2.  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป; 
เปuนการกำหนดแผนระยะส้ัน ซ่ึงใช6เปuนเคร่ืองมือในการดำเนินการ ประสานการปฏิบัติและ

การจัดสรรทรัพยากร ท่ีมีความสอดคล6องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปy เพ่ือกำหนดทิศทาง 

ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค[กร ให6เปuนไปตามเปYาหมาย   

ท่ีกำหนดไว6 

3.  การรายงาน ติดตาม และประเมินผล 
เปuนส่ิงบNงช้ีความสำเร็จวNา แผนปฏิบัติราชการท่ีกำหนดข้ึนมาน้ัน มีประสิทธิภาพ มีปLญหา

อุปสรรค มากน6อยเพียงใด สามารถท่ีจะขับเคล่ือนองค[กรไปยังทิศทางท่ีกำหนดไว6ตามเปYาหมาย

หรือไมN โดยเห็นควรกำหนดให6มีการรายงานความก6าวหน6าของแผนเปuนรายไตรมาส (ระยะ 3 เดือน) 

จากน้ัน ให6มีการทบทวนและวิเคราะห[กระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนอยNาง

ตNอเน่ือง โดยใช6แนวทาง Plan Do Check Act (PDCA) ในการประเมินผล เพ่ือนำไปปรับปรุงแผน

และวิธีการปฏิบัติงานให6เกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังน้ัน จึงมีความจำเปuนอยNางย่ิง ท่ีกระบวนการ

ประเมินผล จะต6องดำเนินการแบบตรงไปตรงมา เพ่ือให6ได6รับข6อมูลท่ีแท6จริงในการนำมาวิเคราะห[

ปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติราชการให6มีความสมบูรณ[ย่ิงข้ึนไป 

4.  การพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในอนาคต 
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค[กร เปuนการกำหนดทิศทางการขับเคล่ือนขององค[กรวNา

จะดำเนินการไปในทิศทางใด จะต6องคำนึงถึงในทุกมิติ รวมท้ังมีการตรวจสอบสภาวะแวดล6อมทาง

ยุทธศาสตร[ท่ีมีผลกระทบตNอการปฏิบัติงานขององค[กร เพ่ือให6เห็นถึงแนวโน6มแรงผลักดันในด6านตNางๆ 

ไมNวNาจะเปuน สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล6อม การเมือง และการทหาร ในรูปแบบของ    

“การประเมินยุทธศาสตรH” (Strategic Outlook) รวมท้ังการคำนึงถึงปLจจัยท่ีมีอิทธิพลและ     

อาจสNงผลตNอการเปล่ียนแปลงในมิติตNางๆ อยNางย่ังยืนในระยะยาว สอดรับกับสถานการณ[ในอนาคต 

ในรูปแบบของ “กระบวนการสร9างภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตรH” (Strategic Foresight) 
ดังน้ัน เพ่ือให6การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวงในอนาคต 

สอดคล6องกับยุทธศาสตร[ชาติ และยุทธศาสตร[ของสำนักงานตำรวจแหNงชาติ รวมท้ัง พัฒนาขับเคล่ือน

องค[กรไปในอนาคตครอบคลุมทุกมิติ จึงเห็นควร จัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนNวยในรูปแบบ 

“คณะทำงาน” โดยนำหลักการจัดทำยุทธศาสตร[ดังกลNาวข6างต6น และผลการประเมินแผนการปฏิบัติ

ราชการท่ีผNานมา มาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของกองบังคับการตำรวจทางหลวง           

ให6มีความสมบูรณ[มากย่ิงข้ึน 
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นายเวร (สัญญาบัตร 1) ผู6บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแกNน

สารวัตรฝcายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ 

ตำรวจภูธรภาค 4 

สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแกNน 

รองผู6กำกับการปYองกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม 

ผู6กำกับการฝcายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็ก 

ราชวัลลภรักษาพระองค[ ๙๐๔ 

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

ผู6กำกับการฝcายอำนวยการ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ 

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

ตำแหน&งปäจจุบัน   ผู6กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง 

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 


