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บทคัดยอ 

 รายงานฉบับนี้ เปนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความทางอิเล ็กทรอน ิกส  

ตํารวจภูธรภาค 3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาวะแวดลอม

ทางยุทธศาสตรดานระบบการแจงความของสถานีตํารวจทุกสถานท่ีของสํานักงานตํารวจแหงชาติในรูปแบบขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 2) จัดทําแผนปฏิบัติราชการระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับการนัดหมาย แจงความลวงหนา 

การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย หรือการดําเนินการอ่ืนใดอันเปนการใหบริการหรืออํานวยความสะดวกแกประชาชนให

สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการดําเนินชีวิตตามวิถีใหมในสังคมปจจุบัน 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการ

ปฏิบัติงานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส แกเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเก่ียวของ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดย

เลือกกลุมตัวอยางของบุคลากรในตํารวจภูธรภาค 3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนผูใหขอมูลหลัก  และวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ตามกรอบ McKinsey 7's Framework และ PESTEL Analysis จากนั้นวิเคราะหและ

ประเมินสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก เพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธในการพัฒนาขีดความสามารถใน

ตํารวจภูธรภาค 3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ SWOT analysis และใชเทคนิคจับคูดวย TOWS Matrix  ไดกลยุทธทางเลือก 

อยูในตําแหนงท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีไดเปรียบ แตภาพรวมภายในองคกรมีจุดออนท่ีตองการการแกไข ดังนั้นควรดําเนินกล

ยุทธเชิงแกไข ท่ีมุงเนนการพัฒนาองคกร (Turnaround) เพ่ือแกไขจุดออน และสรางจุดแข็งในการแขงขัน  เพ่ือเปนองคกร

บังคับใชกฎหมายท่ีประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา สรุปได 2 ประเด็นยุทธศาสตร 4 เปาประสงค 8 กลยุทธ 9 แผนงาน 9 โครงการ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส ตํารวจภูธรภาค 3 สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองไดรับความ

รวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยขอเสนอแนะการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร ไดเสนอแนะไว  2 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ และดานการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงจะตอง

เตรียมความพรอมกอนจะเขาสูกระบวนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
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คํานํา 

    บทนํา 
 ตามท่ียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรก

ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 

อยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ของสวนราชการใหมีความสอดคลองและ

บูรณาการการทํางานระหวางกันอันจะนําสูการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนท่ีวา “ประเทศไทย 

มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

 ตํารวจภูธรภาค 3 ในฐานะสวนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูในบังคับบัญชา

ของนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี ในการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี   พระ

รัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ดูแล

ควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ซ่ึงปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา และ รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย

ของประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 ไดเห็นชอบการกําหนดหนวยเจาภาพเปาหมายในระดับตาง ๆ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

โดยมอบหมายใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานเจาภาพ จ.3 รับผิดชอบเปาหมายแผนยอยดานการ

รักษาความสงบภายในประเทศ : เปาหมาย คือ ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 

และมีตัวชี้วัด “ระดับความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตํารวจระดับสากล (World Internal 

Security and Police Index (WISPI)) ดีข้ึน” ซ่ึงจะตองขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประสานและบูรณาการการ

ดําเนินงานระหวางหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ใหดําเนินงานเปนไปตามแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวให

บรรลุผลสําเร็จ  

 ตํารวจภูธรภาค 3 ไดนําเปาหมายและแนวทางตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผน

แมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิ รู ปประ เทศ แผนพัฒนา เศรษฐ กิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 

2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอสภา และแผนอ่ืน 

ท่ีเ ก่ียวของ ประกอบกับสถานการณและแนวโนมสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศ เชน ปญหา 

ดานชายแดน การกออาชญากรรม ท้ังในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางไซเบอร ความรุนแรงในสังคม 

และครอบครัว การหลบหนีเขาเมือง การโยกยายถ่ินฐานของประชาชน การเคลื่อนยายแรงงาน/แรงงานตางดาว 

การคามนุษย ยาเสพติด และการทุจริตคอรรัปชั่น รวมท้ังปญหาความขัดแยงทางการเมืองและความสามัคคี

ของคนในชาติ การเขาสูสังคมสูงวัย ตลอดจน ปญหาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ   และ

โรคอุบัติใหม โดยเฉพาะสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  

ท่ีไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม มาใชเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของตํารวจภูธรภาค 3  
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซ่ึงเปนแผนระดับท่ี 3 โดยมีกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายและตัวชี้วัด

ท่ีสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ  มอบหมาย ซ่ึ งประกอบด วย 2 ยุทธศาสตร  ได แก  ยุทธศาสตร ท่ี  1 :  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

           ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการถายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัดไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจึงไดกําหนดแบง

ความรับผิดชอบตามภารกิจของหนวยในสังกัด ไดแก หนวยเจาภาพผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม และ

หนวยปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานเปนระดับตาง ๆ วางระบบการติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนรูปธรรม 

เพ่ือนําไปสูการวัดผลการดําเนินงานในภาพรวมของตํารวจภูธรภาค 3 อันจะนําไปสูใหบรรลุเปาหมายตอไป 

  

 พันตํารวจโทธนพนธ สุขสอน  

 นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี 15 

      6 พฤษภาคม 2565 
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บทคัดยอ ก 

คํานํา ข 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง ฉ 

สารบัญแผนภาพ ช 

บทที่ 1  บทนํา 1 

 1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 1 

 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 1 

 1.3 ขอบเขตของการศึกษา 1 

 1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 2 

 1.5 ขอจํากัดของการศึกษา 2 

 1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 2 

บทที่ 2  การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 3 

 2.1 สภาวะแวดลอมภายนอก  3 

 2.2 สภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับองคกร 4 

 2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (STRATEGIC ANALYSIS : 12 

                   SWOT, TOWS, ETC.) 

บทที่ 3  แผนขององคกร 24 

 3.1 แผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส ตํารวจภูธรภาค 3  24 

                    สํานักงานตํารวจแหงชาติระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

 3.2 เปาหมายทางยุทธศาสตร (ENDS) 24 

 3.3 แนวทางในการดําเนินการ (WAYS) 25 

 3.4 มาตรการ/ปจจัยท่ีเก่ียวของ (MEANS) 28 

 3.5 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) 32 
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 สารบัญ (ตอ) 

บทที่ 4 ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 35 

 ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนํายุทธศาสตรไปใช 35 

บรรณานุกรม 37 

ประวัติยอผูศึกษา 37 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกดวย STEEPM analysis 8 

ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายใน ดวย McKinsey 7’S Framework 11 

ตารางท่ี 2.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร  13 

ตารางท่ี 2.4 คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาวะแวดลอมภายใน 15 

ตารางท่ี 2.5 คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาวะแวดลอมภายนอก 15 

ตารางท่ี 2.6 คาคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดลอมภายใน 16 

ตารางท่ี 2.7  คาคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดลอมภายนอก 17 

ตารางท่ี 2.8  สรุปผลคะแนนถวงน้ําหนักสภาวะแวดลอมภายใน 18 

ตารางท่ี 2.9 สรุปผลคะแนนถวงน้ําหนักสภาวะแวดลอมภายนอก 18 

ตารางท่ี 2.10 การวิเคราะห TOWS Matrix 22 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ปจจุบันมีการเขาถึงและการใชเครื่องมือสื่อสาร แอพพลิเคชั่นตาง ๆ ผานระบบโซเชียลกันไดโดยงาย 

สงผลใหเกิดอาชญากรรมหลายรูปแบบท่ีกลุมมิจฉาชีพใชสื่อออนไลน หรือเทคโนโลยีตาง ๆ ในการกระทํา

ความผิดเพ่ิมสูงข้ึน กอใหเกิดความเสียหายกับประชาชนในวงกวาง จึงทําใหหลายสิ่งตองเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก

ระบบเดิมไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงตองการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือใหการแกปญหาอาชญากรรม

ทางออนไลนไดงาย และรวดเร็วมากข้ึน และจะเปนกลไกในการสนับสนุนสํานักงานตํารวจแหงชาติในการลด

ปริมาณอาชญากรรม เพ่ิมความปลอดภัย และความสะดวกใหกับประชาชน 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

  2.1 เพ่ือศึกษาสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรดานระบบการแจงความของสถานีตํารวจทุกสถานท่ี

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

  2.2 จัดทําแผนปฏิบัติราชการระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับการนัดหมาย แจงความ

ลวงหนา การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย หรือการดําเนินการอ่ืนใดอันเปนการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก

แกประชาชนใหสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการดําเนินชีวิตตามวิถีใหมในสังคมปจจุบัน 

  2.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส แกเจาหนาท่ีตํารวจท่ี

เก่ียวของ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

  3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

   - จัดทําแผนปฏิบัติราชการระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส 

   - ศึกษาและดําเนินการวิเคราะห ดวยเทคนิค SWOT analysis และ TOWS matrix 

  3.2 ขอบเขตดานประชากร 

   แบงเปน 3 กลุม ไดแก 

   - กลุมผูบังคับบัญชา 

   - กลุมเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงาน 

   - กลุมประชาชน และตัวแทนหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

  3.3 ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาศึกษา 2 เดือน (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๕) 
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4. ระเบียบวิธีการศึกษา 

  การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสัมภาษณ โดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 

  4.1 ศึกษาสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรท้ังภายในและภายนอก 

  4.2 วิเคราะหแนวทางการจัดทํากลยุทธ โดยใช SWOT analysis และ TOWS matrix 

  4.3 จัดทําแผนงานและโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

 

5. ขอจํากัดของการวิจัย 

  แผนปฏิบัติราชการระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 5 ป ( 2566 – 2570 ) จัดทําดวยระยะเวลาจํากัด และเปนการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดวยวิธีการ สัมภาษณบุคคลเฉพาะ อาจทําใหไมครอบคลุมความตองการในมุมกวาง 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  6.1 ไดแผนปฏิบัติราชการระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามแผนท่ีกําหนด 
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บทท่ี 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 

2.1 สภาวะแวดลอมภายนอก 

     2.1.1 แผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส ตํารวจภูธรภาค 3 สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) 

          คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 เพ่ือใช 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยไดมีการนําความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ จากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ จากหลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง 

และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานาขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชน 

มาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติฯ มาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ  ซ่ึงเปน

ชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564  นอกจากนี้ 

หนวยงานตาง ๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอด ลงสู

แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ซ่ึงคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 

เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561  ท่ีประชุม

ไดลงมติใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติแลว ตอมาราชกิจจาณุเบกษา เลมท่ี 135 ตอนท่ี 82 ก  เม่ือวันท่ี 

13 ตุลาคม 2561 ไดประกาศใชยุทธศาสตรชาติดงกลาว ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตร และ

ประเด็นยุทธศาสตรเก่ียวของกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังนี้ 

            เนื่องจากอาชญากรรมในปจจุบันมีการใชชองทางออนไลนมากข้ึน จึงทําใหหลายสิ่งตองเปลี่ยนแปลง 

เนื่องจากระบบเดิมไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือในครั้งนี้แกปญหาอาชญากรรม

ทางออนไลนไดงายและรวดเร็วมากข้ึน ดังเชนในหลายประเทศ ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะทุมเท

ทั้งบุคลากร และเครื ่องมือ เ พื่อผดุงความยุติธรรมใหกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป  

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ริเริ่มนําระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใชในงานของตํารวจ เปน ตํารวจยุคใหม 

บริการประชาชนแจงความออนไลน  กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 โดยพล.ต.ท.ภาณุรัตน หลักบุญ ผบช.ภ.3 

ขยับนํารองเปดโครงการไปแลวในหลายพ้ืนท่ี นํานโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ลงมาแกไข

ปญหาประชาชนในการมาแจงความท่ีโรงพัก เสียท้ังเวลาของคนมาแจงความ เสียท้ังงบประมาณของตํารวจ ยิ่งชวง

โควิด-19 เวนระยะหางทางสังคมปลอดภัยท้ังตํารวจและประชาชน กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค3 ไดจัด

รวบรวมขอมูลมาทําเปนสถิติตั้งแตป พ.ศ. 2563 พบวามีประชาชนตองเดินทางข้ึนโรงพักไปแจงความเอกสารหาย

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ถึง 419,088 เรื่อง ถารวมท้ังประเทศรับแจงความมากกวา 2 ลานเรื่อง ตองการแกไขปญหา ยกระดับงาน

บริการประชาชนของตํารวจ ใหสะดวกสบายผูคนในพ้ืนท่ีไดมากข้ึน จึงเปดโครงการ “แจงความออนไลน” นํารองข้ึน

ในพ้ืนท่ี 2 โรงพักใน 2 ระบบ 

            ระบบแรก แจงความออนไลนเอกสารหาย นํารองท่ี สภ.เมืองศรีสะเกษ ผานระบบไลน ประชาชน

สามารถสแกนคิวอารโคดทางไลนเขาระบบกรอกขอมูลสงใหตํารวจ เจาหนาท่ีใชเวลาตรวจ 8 นาที แลวบันทึก

ในระบบ CRIMES ลงนามกอนทําการสแกนเอกสารสงใหผูแจงความไวเปนหลักฐาน ระบบนี้มีใชสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติเปดโครงการนํารองโรงพักท่ีกรุงเทพฯ และท่ัวราชอาณาจักร 

            ระบบท่ีสอง ระบบ Advance ท่ีตอยอดระบบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือยกระดับข้ึนมาเปน

การรับแจงความทางคดีในระบบออนไลน ไมใชแจงเอกสารหายเทานั้น เริ่มใชแลวท่ี สถานีตํารวจภูธรคลองไผ 

ประชาชนสามารถเขาเวบ็ของโครงการ ยืนยันตัวตนผานระบบท่ีเชื่อมกับกรมการปกครอง เชื่อมตอขอมูลคดีในระบบ 

CRIMES เม่ือบันทึกขอมูลแลว จะลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส  ทุกข้ันตอนถูกตองตามกฎหมาย 

กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 ประสานขออนุญาตใชขอมูลกับกรมการปกครอง การลงนามในเอกสารมี

ข้ันตอนท่ีเปนไปตาม พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมาย ยังไมมี

ตํารวจหนวยไหนคิดทํามากอน เริ่มทําเปนครั้งแรกท่ีกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 สถานีตํารวจภูธรคลองไผ 

ตําบลคลองไผ อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา การแจงความเอกสารหายออนไลน และแจงความคดีออนไลน 

ระบบท่ี พล.ต.ท.ภาณุรัตน หลักบุญ ผบช.ภ.3 คิดข้ึนมาคงเปนท่ีถูกใจของชาวบาน ประหยัดคาใชจาย ไมตอง

เสียเวลาเดินทางมาข้ึนโรงพัก เปนตํารวจไทยยุคใหม นําแนวคิดดี ดี ท่ีทันสมัยมาใชบริการประชาชน จาก

สถานการณในปจจุบัน พบวาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไดเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดความเสียหายกับ

ประชาชนในวงกวาง จึงเปนท่ีมาของความรวมมือในครั้งนี้ ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนระหวางสถาบันการเงินและ

สํานักงานตํารวจแหงชาติในมิติใหม ท่ีตอบโจทยการกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจดิจิตอล และหวังวาภาคธนาคาร 

จะเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการลดปริมาณอาชญากรรม และเพ่ิมความ

ปลอดภัยทางการเงินใหกับประชาชน 

 

2.2 สภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับองคกร 

2.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก 

 วิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกของการประสานงานดานความม่ันคงท่ีมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ดวยเครื่องมือ STEEPM ท้ังปจจัยระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 

6 ปจจัย สรุปไดดังนี้ 

 1) ปจจัยดานสงัคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor)  

ตํารวจภูธรภาค 3 ไดนําเปาหมายและแนวทางตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
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พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบาย

ประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบกับสถานการณและ

แนวโนมสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศ เชน ปญหาดานชายแดน การกออาชญากรรม ท้ังในรูปแบบปกติและ

อาชญากรรมทางไซเบอร ความรุนแรงในสังคมและครอบครัว การหลบหนีเขาเมือง การโยกยายถ่ินฐานของ

ประชาชน การเคลื่อนยายแรงงาน/แรงงานตางดาว การคามนุษย ยาเสพติด และการทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ังปญหา

ความขัดแยงทางการเมืองและความสามัคคีของคนในชาติ การเขาสูสังคมสูงวัย ตลอดจน ปญหาเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ   และโรคอุบัติใหม โดยเฉพาะสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม เปนอยางมาก 

  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมทางอาญา  การพัฒนา

ตํารวจภูธรภาค 3 ใหทันสมัย ไปสูระบบราชการไทย 4.0 จึงไดกําหนดแบงความรับผิดชอบตามภารกิจของ

หนวยในสังกัด ไดแก หนวยเจาภาพผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม และหนวยปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อน

การดําเนินงานเปนระดับตาง ๆ วางระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนรูปธรรม เพื่อนําไปสูการวัดผล

การดําเนินงานในภาพรวมของตํารวจภูธรภาค 3 อันจะนําไปสูใหบรรลุเปาหมายตอไป 

2) ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Factor)  

การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหรูปแบบเศรษฐกิจและการใชชีวิตของคนเปลี่ยนไป

อยางรวดเร็ว สามารถสื่อสารทางภาพและเสียงไดอยางไรพรมแดน และเกิดธุรกรรมบนโครงขายดิจิทัลเพ่ิมมาก

ข้ึน สรางความสะดวกในการเขาถึงขอมูลและองคความรูไดอยางไรขีดจํากัด จนกลายเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิต 

ประกอบกับสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตใหม 

(New Normal) และมีความเปนปจเจกนิยมมากข้ึน (Individualism) เกิดการรวมกลุมคนท่ีมีแนวความคิดหรือ

อุดมคติสอดคลองกันกันบนโลกออนไลน ทําใหมีแนวโนมใหเกิดการกระทําความผิดผานระบบออนไลนเพ่ิมข้ึน 

และมีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดการขอมูล รวมถึงการตระหนักรูในขอมูลท่ีไดรับท่ีสงผลกระทบเชิงลบตอ

ประเทศ ท้ังนี้การปฏิบัติงานของหนวยงานอาจมีการดําเนินการดานดิจิทัลในบางสวนท่ีซํ้าซอน ขาดการบูรณา

การแผนงาน ขอมูลและการปฏิบัติรวมกัน แตท้ังนี้จะมีความรวมมือการดําเนินการรวมกันเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ 

บุคลากร รวมถึงระบบการดําเนินงานกับหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาภายนอกมากข้ึน นอกจากนี้ยังมี

ขีดจํากัดในการพัฒนา เนื่องจากมีกําลังพลท่ีมีองคความรู มีความเชี่ยวชาญไมเพียงพอ ไดรับการบรรจุไม

สอดคลองกับความสามารถ ประกอบกับงบประมาณจําเปนตองจัดสรรใหแตละดานตามแผนการปฏิบัติงาน 

ตามความเรงดวน และนโยบายของผูบังคับบัญชา ซ่ึงทําใหการพัฒนาดานนวัตกรรมขับเคลื่อนไปไดชาไมทันตอ

ความเปลี่ยนแปลงภายนอก เชน ระบบการสื่อสาร/โครงสรางพ้ืนฐาน การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซ

เบอร (Cyber Security) , เทคโนโลยี AI , เทคโนโลยี Big Data และ Data Analysis  
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 3) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factor)  

     การแขงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทวีความรุนแรงและแสวงหาความไดเปรียบเพ่ือนํามาซ่ึง

ผลประโยชนของชาติ มีการแยงชิงแหลงทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึน เกิดความขัดแยงตามจุดพ้ืนท่ี แนวเสนเขตแดน 

นอกจากนี้การเรงพัฒนาทางเศรษฐกิจและสภาวะสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหประสบปญหาความม่ันคง

ทางอาหาร น้ํา และพลังงาน มีแนวโนมการจัดต้ังกรอบความรวมมือขามภูมิภาคหรือกลุมประเทศ ซ่ึงอยูบน

พ้ืนฐานของผลประโยชนแตละชาติ ท้ังในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการใชเปนเครื่องมือตอรอง

ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับตอบทบาท และการดําเนินนโยบายของประเทศชาติมหาอํานาจท่ีสงผล

กระทบตอการปองกันและแกไข หรือทําใหความขัดแยงตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ของโลกเพ่ิมความรุนแรงข้ึน ซ่ึงการ

จัดสรรงบประมาณ/โครงการ ควรเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  

4) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environmental Factor)  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สงผลใหเกิดภัยธรรมชาติ ปริมาณผลผลิต

ทางการเกษตรลดลง ขาดความม่ันคงดานน้ํา และอาหาร นอกจากนี้ยังมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทําใหแตละประเทศตองดําเนินมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาด ดานสาธารณสุข และการประกอบ

กิจกรรม สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัว แตในทางตรงกันขามสงผลใหสภาวะมลพิษลดลง และสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติเกิดการฟนตัวมากข้ึน 

สวนราชการสํานักงานตํารวจภูธรภาค 3 ไดรับผลกระทบในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรสั   โควิด-19 

ทําใหการประสานงาน การดําเนินกิจกรรมชวยเหลือเยื่ออาชญากรรม การปฏิบัติราชการตองดําเนินการตาม

มาตรการท่ีกําหนดบนงบประมาณท่ีจํากัด ซ่ึงแตละหนวยงานจําเปนตองปรับแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

 5) ปจจัยดานการเมือง (Political Factor)  

    การแบงแยกทางการเมือง ความขัดแยงทางความเชื่อ ทําใหตองเผชิญกับการกอความไมสงบ

ภายใน อีกท้ังในภาวะยุคโลกาภิวัฒนท่ีแพรกระจายขอมูลขาวสารไปอยางรวดเร็วผานเทคโนโลยีสมัยใหม เสริม

ใหภัยคุกคามทุกมิติเพ่ิมความรุนแรงข้ึน จากภาวะขาดการไตรตรองความคิดและเทคโนโลยีท่ีเขาถึงไดงาย

รวดเร็ว ชวยเสริมขอบเขตและความเขมแข็งของกลุมความขัดแยงยอย เชน กลุมตอตานทางการเมือง กลุมกอ

การราย กลุม องคกรอาชญากรรม และองคกรคายาเสพติดขามชาติ ใหมีมากยิ่งข้ึน ทําใหมีโอกาสท่ีจะเผชิญภัย

จากอาวุธรายแรง การกอการราย สงครามไซเบอร และสงครามแบบผสมผสาน (Hybrid Warfare) ในระดับ

ภูมิภาคและภายในประเทศ ดังนั้นหนวยงานดานความม่ันคงตองมีการปฏิบัติท่ีมีการบูรณาการขอมูล และการ
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ประสานสอดคลองรวมกันจึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีแนวโนมการจัดตั้งกรอบความรวมมือขามภูมิภาค

หรือกลุมประเทศ ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของผลประโยชนแตละชาติ ท้ังในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

6) ปจจัยดานการทหาร และความม่ันคง (Military)  

การรักษาความม่ันคงภายในมีกฎหมาย “พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ.2551” เปนหลัก และมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยในดานอ่ืนๆ ประกอบการขับเคลื่อน

รวมดวย เชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลและการสื่อสาร เพ่ือกําหนดมาตรการ แนวทางการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร สําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ ในการ

ปองกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร มิใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ และความ

สงบเรียบรอยภายในประเทศ เชน พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ.2562 , 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 และ พระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562  

  การขับเคลื่อนการปฏิบัติการดานความม่ันคงของทหาร มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

ดานความม่ันคง โดยประสานงานรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใหมีความพรอม ปองกัน และ

แกไขปญหารวมกัน ไดรับความเชื่อถือยอมรับของประชาชนภายในประเทศ ประเทศในระดับภูมิภาค รวมไปถึง

ในระดับโลก  

  ทหารมีหนาท่ีสําคัญ คือ การรักษาเอกราช ความม่ันคงของประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย 

ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีสําคัญอีก

ประการหนึ่ง คือหนาท่ีการพัฒนาประเทศ ตามระเบียบกฎหมาย ขอบังคับตามท่ีกําหนดไว เม่ือเกิดความไมสงบ

หรือวิกฤตการณบานเมือง บทบาททหารมีจุดมุงหมายท่ีตองการแกไขสถานการณ สรางความสมานฉันท และ

คํานึงถึงความสงบเรียบรอยของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก จนกระท่ังเหตุการณคลี่คลาย และใหเปนไป

ตามกลไกของการบริหารประเทศ ในบางครั้งบทบาทของทหารจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการถูกเชื่อมโยงทหารไปสู

กระบวนการทางการเมืองได 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกขางตนนั้น สามารถสรุปผลกระทบตอการประสานภาริ

จกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค3 จากประเด็นการวิเคราะห ดวยเครื่องมือ STEEPM รายละเอียดตามตารางท่ี 

2.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกดวย STEEPM analysis 

ประเด็นการวิเคราะห 
ผลกระทบตอระบบการแจงความทางอิเล็กทรอนิกส 

ประเด็นท่ีเปนโอกาส (O) ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค (T) 

ป จ จั ย ด า น สั ง ค ม

วัฒนธรรม  

( Socio-cultural 

Factor) 

O1: ประชาชนใหความรวมมือ

สนับสนุนการโครงการแจงความ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

O2: ภารกิจท่ีรับผิดชอบมีความ

เ ก่ียวของ กับประโยขนสุ ขของ

ประชาชนโดยตรง 

T1: มีความขัดแยงทางความคิด และ

แลกเปลี่ยนขอมูลท่ีไมเปนความจริง 

T2: ประชาชนไมเชื่อม่ันในกระบวนการ 

ปจจัยดานเทคโนโลยี  

( Technological 

Factor) 

O3: มีกฎหมายทางคอมพิวเตอร 

รองรับการปฏิบัติงาน 

O4: หนวยเหนือใหความสําคัญ

สนับสนุนตอการดําเนินโครงการฯ 

T3:ระดับความเสี่ยงสูงตอการถูกโจมตี/

โจรกรรมดานขอมูลขาวสารทางไซเบอร 

T4: เทคโน โลยี ส มัย ใหม ทํ า ให เ กิ ด

อาชญากรรมท่ีมีความซับซอนยิ่งข้ึน 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ  

(Economic Factor) 

O5: ลดการลงทุนดานวัสดุ  

O6: ไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมใน

การแจงความ 

 

T5: สภาวะเศรษฐกิจสงผลกับการกอ

อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม  

( Environmental 

Factor) 

O7: การประยุกตใช เทคโนโลยี

ชวยลดสภาวะเสียงตอการแพร

ระบาดของโรคระบาด 

T6: ภ า ว ะ โ ร ค ร ะ บ า ด ทํ า ใ ห ก า ร

ปฏิบัติงานบางข้ันตอนลาชา 

 

ปจจัยดานการเมือง  

(Political Factor) 

O8: นโยบายรัฐบาล สงเสริมใหมี

การทํางานในลักษณะบูรณาการกับ

ทุกภาคสวนนทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

T7: กฎหมายบางฉบับมีความลาสมัย 

ปจจัยดานการทหาร 

แ ล ะ ค ว า ม ม่ั น ค ง 

(Military) 

O9: การปฏิรูปปรับระบบทําให

การบริหารงานของตํารวจให มี

ประสิทธิภาพข้ึน 

T8: รูปแบบการกออาชญากรรมมีความ

สลั บ ซั บซ อน  มี แน ว โ น ม ท่ี จ ะ เ ป น

อาชญากรรมขามชาติมากข้ึน 

 

2.2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายใน 

การประเมินปจจัยภายในของสํานักงานตํารวจภูธรภาค3 ใชกรอบแนวคิด McKinsey 7’S 

Framework ใน 7 มิติ ไดแก โครงสรางองคกร (Structure) กลยุทธขององคกร (Strategy) ระบบในการ
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ดําเนินงานขององคกร (System) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผูบริการองคกร (Style) บุคลากรใน

องคกร (Staff) ความรูความสามารถของบุคลากร (Skill) และคานิยมขององคกร (Shared Value) สามารถ

สรุปได ดังนี้ 

 1) โครงสรางองคกร (Structure)  

     หนวยมีโครงสรางการจัด อัตราบรรจุและแบงมอบความรับผิดชอบภายในหนวยท่ีชัดเจน สามารถ

ปฏิบัติภารกิจไดหลายรูปแบบในหลายมิติ สํานักงานฯ ไดรับมอบใหรับผิดชอบในการประสานงาน อํานวยการ

การปฏิบัติการรวมกับหนวยท้ังภายในและภายนอกกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 ซ่ึงในบางกรณีการ

ประสานงานนั้นมีความซํ้าซอนของภารกิจกับหนวยงานในหนวยตํารวจภูธรภาค 3 และไมไดรับมอบหมาย

อํานาจในการปฏิบัติงานขามหนวยงาน ทําใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานมีความสับสนจําเปนตองใช

ระยะเวลา และการทําความเขาใจกับหนวยท่ีรวมดําเนินการ ใหสามารถปฏิบัติงานท่ีสรางผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาประสงคได  

 2) ยุทธศาสตร (Strategy)  

     หนวยมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กระบวนการการปฏิบัติงานและแผนงานท่ีชัดเจนในการ

ประสานภารกิจ ควบคุม อํานวยการ สั่งการและกํากับดูแล ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพท่ี

สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของหนวยเหนือ มีการสรางเครือขาย/การประสานความรวมมือไปสูหนวย

ปฏิบัติทุกภูมิภาค ซ่ึงมีขอบเขตและรายละเอียดการปฏิบัติในหลากหลายมิติและประเด็น ทําใหอาจจะไม

ครอบคลุมเปาประสงคตามแผนท้ังหมดได 

 3) ระบบองคกร (System)  

     หนวยมีการบังคับบัญชาท่ีเปนเอกภาพ นําไปสูการกําหนดแนวทางการประสานภารกิจและการ

ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน แตดวยสถานการณภายนอกและภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมเติมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมสามารถควบคุมไดนั้น ทําใหจําเปนตองมีความยืดหยุน ความคลองตัว ในการ

ปรับเปลี่ยนแผนงานใหตอบสนองตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงในบางกรณีการถายทอดแผน

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตินั้น มีขอจํากัดหรือปญหาเฉพาะกิจทีทําใหการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไม

สมบูรณตามท่ีคาดการณไว 

 4) รูปแบบการนําองคกร (Style) 

 หนวยมีผูบังคับบัญชาท่ีมีความเปนผูนํา มีความรูความสามารถและอํานาจการตัดสินใจท่ีเด็ดขาด มี

สวัสดิการท่ีดี สรางขวัญกําลังใจและความเอาใจใสกําลังพลอยางใกลชิด ตามหลักธรรมาภิบาลในองคการ เชน 

หลักนิติธรรม ความโปรงใส ความมีสวนรวม และความคุมคาของงบประมาณ 
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 5) บุคลากรในองคกร (Staff) 

     กําลังพลสวนใหญของหนวยมีความเขาใจในภารกิจ ความรับผิดชอบงานของตนเอง มีความรู

ความสามารถท่ีหลายหลาย สามารถดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง แตเนื่องดวยการทดแทน 

หมุนเวียนกําลังพลตามวงรอบประจําป ประกอบกับภารกิจของหนวยมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย จึง

จําเปนตองใชระยะเวลาในการประสานงานหรือศึกษาเรียนรูรูปแบบการดําเนินการ ทําใหกําลังพลท่ีปฏิบัติงาน

นั้นไมเพียงพอรองรับการทํางานท้ังหมดตามนโยบายในชวงเวลาอันจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิด

ภาวะความกดดัน และขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง อาจเนื่องมาจากขอจํากัดในการเลื่อนตําแหนงหรือการ

ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  

6) ทักษะของบุคลากร (Skill) 

     กําลังพลของหนวยมีทักษะความรูความสามารถ มีความตระหนักรูในหนาท่ี พรอมปรับตัวและ

เรียนรูนวัตกรรมหรือองคความรูใหม มีการสนับสนุนใหกําลังพลเขารวมอบรมหลักสูตรตามแนวทางราชการ 

หลักสูตรเสริมทักษะความรูความสามารถทางดานยุทธการ ดานงบประมาณการเงิน ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและ

การสื่อสาร เปนตน แตท้ังนี้หนวยงานยังขาดเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะของกําลังพลให

มีความทันสมัย และเพียงพอตอการดําเนินการ 

     นอกจากนี้หนวยมีความจําเปนตองมีการรวบรวมและถายทอดองคความรู รวมถึงประสบการณใน

การดําเนินการดานตางๆ อยางเปนระบบเพ่ือเปนคลังความรู (Knowledge Management : KM) ใหกําลังพล

ท่ีมีการหมุนเวียนปฏิบัติงานสามารถทํางานตอในทิศทางเดียวกันได 

  7) คุณคารวมในหนวยงาน (Shared Value)  

      กองบัญชาการกองทัพไทยถายทอดคานิยมหลักไปยังหนวยปฏิบัติใหยึดถือรวมกัน คือ 

  - การเปนทหารอาชีพ มีความมุงม่ันในการทําดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของาน

ซ่ึงกอใหเกิดความภูมิใจในการทํางาน ประกอบดวย มีวินัย มุงผลสัมฤทธิ์ คิดสรางนวัตกรรม มีความเปนผูนํา 

ซ่ือสัตย ตรงไปตรงมา 

  - จงรักภักดี นอมนําพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคําสัตยปฏิญาณเปนท่ีไววางใจในงานท่ี

รับมอบปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเทาเทียม สรางคุณคาในงาน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

  - กลาหาญ ไมเกรงกลัวตอภยันตรายท่ีจะเกอด ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูก เปดเผยในสิ่งผิด ยอมรับคํา

วิจารณ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเปนจริง 

  - ทํางานเปนทีม เคารพ รับฟง และรวมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนใหมีการทํางานรวมกัน 

สื่อสารอยางเปดเผย บูรณาการความคิดเปนหนึ่งเดียว 
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 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายในขางตนนั้น สามารถสรุปผลกระทบตอตํารวจภูธรภาค 3 

จากประเด็นการวิเคราะห ดวยเครื่องมือ McKinsey 7’S Framework รายละเอียดตามตารางท่ี 2.2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายใน ดวย McKinsey 7’S Framework  

ประเด็นการ

วิเคราะห 

ผลกระทบตอระบบการแจงความทางอิเล็กทรอนิกส 

ประเด็นท่ีเปนจุดแข็ง (S) ประเด็นท่ีเปนจุดออน (W) 

โครงสรางองคกร 

(Structure) 

 

S1: มีโครงสรางอัตราบรรจุและแบงมอบ

ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

S2: หนวยเหนือใหความสํา คัญและ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

W1: มีหนวยปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือ

ขัดแยงกับหนวยการรับแจงความ 

W2: ยังไมมีการขยายระบบการแจง

ความทางอิเล็กทรอนิกสอยางเปน

รูปธรรม 

 

กลยุทธขององคกร 

(Strategy) 

 

S3: กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และท่ี

สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานในทุก

ระดับ 

S4: มีความรวมมือกับสมาคมทางการ

เงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทยและ

สมาชิกรวม 21 ธนาคาร 

W3: การประชาสัมพันธเชิงรุกยังไม

เพียงพอและทันตอสถานการณ 

ร ะ บ บ ใ น ก า ร

ดําเนินงาน 

ข อ ง อ ง ค ก ร 

(System) 

 

S5: มีการติดตาม เก็บรวบรวมขอมูล 

และส ถิติ ของระบบแจ งความทาง

อิเล็กทรอนิกส 

S6: ลดข้ันตอนการดําเนินงาน 

W4: งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไม

เพียงพอและไมสอดคลองกับภารกิจ

ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

ลั กษณะแบบแผน

หรือ 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู

บริการ 

องคกร (Style) 

S7: ผูบังคับบัญชามีความเปนผูนํา เปน

แบบอยาง มีความรูความสามารถ และมี

อํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ 

S8: ผูบังคับบัญชาสรางขวัญกําลังใจ 

และมีความเอาใจใสดูแลกําลังพล 

W5: มีการสั่งการหลายข้ันตอนเกิด

ความลาชา 

 

 

บุคลากรในองคกร 

(Staff) 

S9: กําลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยู ใน

เขตพ้ืนท่ีเดียวกัน (ตํารวจภูธร ภาค 3) 

สะดวกในการปฏิบัติงาน 

W6: คาตอบแทนและสวัสดิการของ

ตํารวจยังไมสอดคลองกับของภารกิจ

และความรับผิดชอบ 
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2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (STRATEGIC ANALYSIS : SWOT, TOWS, ETC.) 

การวิเคราะหประเมินสภาพแวดลอมระดับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการประสานภารกิจดานความ

ม่ันคงท้ังภายในและภายนอกเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือคนหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการประสานงาน 

โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกรจากเครื่องมือ STEEPM Analysis และวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในองคกรจากใชกรอบแนวคิด McKinsey 7’S Framework  สรุปไดดังนี้ 

2.3.1 กรอบแนวคิด SWOT Analysis 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกรจากเครื่องมือ STEEPM และวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในองคกรจากใชกรอบแนวคิด McKinsey 7’S Framework  ขางตนแลวนั้น เ ม่ือนํามาวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรโดยใชกรอบแนวคิด SWOT Analysis สามารถสรุปไดตามตารางท่ี 2.3 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

S10: บุคลากรสามารถปฏิบัติ งานได

หลายหนาท่ี ทําใหลดจํานวนบุคลากรใน

การปฏิบัติ 

W7: ขาดบุคลากรท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางท่ีเพียงพอ 

ความรูความสามารถ

ของบุคลากร (Skill) 

S11: มีการฝกบุคลากร ฝกครูตนแบบ

เพ่ือถายทอดการปฏิบัต ิ

S12: ปฏิบัติงานตามระบบโดยไมยึดติด

กับบุคลใดบุคลหนึ่ง 

W8: พัฒนาบุ ค ล าก รข าด ค ว า ม

ตอเนื่อง 

W9: วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ สมัยใหม 

ท่ีใชในการปฏิบัติงานยังไมเพียงพอ

ไมครอบคุลมทุกพ้ืนท่ี 

ค า นิ ย ม  (Shared 

Value) 

S13: กํ า ลั ง พ ล ยึ ด ถื อ ค า นิ ย ม ร ว ม 

สมรรถนะ สุจริต เปนธรรม ประชาชน

เปนศูนยกลาง บริการดวยใจ 

S14: กํ าลั งพลปฏิบั ติ งานดวยความ 

ซ่ื อสั ต ย  โ ป ร ง ใ ส  มี คุณธ ร รมแล ะ

จริยธรรม  

W10: มีขอจํากัดในการสรางสรรค

แนวความคิดในสิ่งใหมจากผูนอย 
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ตารางท่ี 2.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S1: มีโครงสรางอัตราบรรจุและแบงมอบความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

S2: หนวยเหนือใหความสําคัญและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

S3: กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และท่ีสอดคลองกับ

แผนการปฏิบัติงานในทุกระดับ 

S4: มีความรวมมือกับสมาคมทางการเงินของรัฐ 

สมาคมธนาคารไทยและสมาชิกรวม 21 ธนาคาร 

S5: มีการติดตาม เก็บรวบรวมขอมูล และสถิติ

ของระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส 

S6: ลดข้ันตอนการดําเนินงาน 

S7: ผูบังคับบัญชามีความเปนผูนํา เปนแบบอยาง 

มีความรูความสามารถ และมีอํานาจเด็ดขาดใน

การตัดสินใจ 

S8: ผูบังคับบัญชาสรางขวัญกําลังใจ และมีความ

เอาใจใสดูแลกําลังพล 

S9: กําลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยูในเขตพ้ืนท่ี

เดียวกัน (ตํารวจภูธร ภาค 3) สะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

S10: บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดหลายหนาท่ี 

ทําใหลดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติ 

S11: มีการฝ กบุ คลากร  ฝ กครู ต นแบบเ พ่ือ

ถายทอดการปฏิบัติ 

S12: ปฏิบัติงานตามระบบโดยไมยึดติดกับบุคลใด

บุคลหนึ่ง 

S13: กําลังพลยึดถือคานิยมรวม สมรรถนะ สุจริต 

เปนธรรม ประชาชนเปนศูนยกลาง บริการดวยใจ 

S14: กําลังพลปฏิบัติ งานดวยความ ซ่ือสัตย  

โปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

W1: มีหนวยปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือขัดแยงกับหนวย

การรับแจงความ 

W2: ยั ง ไม มีการขยายระบบการแจ งความทาง

อิเล็กทรอนิกสอยางเปนรูปธรรม 

W3: การประชาสัมพันธเชิงรุกยังไมเพียงพอและทันตอ

สถานการณ 

W4: งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอและไม

สอดคลองกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

W5: มีการสั่งการหลายข้ันตอนเกิดความลาชา 

W6: คาตอบแทนและสวัสดิการของตํารวจยั งไม

สอดคลองกับของภารกิจและความรับผิดชอบ 

W7: ขาดบุคลากรท่ีเปนผู เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ี

เพียงพอ 

W8: พัฒนาบุคลากรขาดความตอเนื่อง 

W9: วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ สมัยใหม ท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานยังไมเพียงพอไมครอบคุลมทุกพ้ืนท่ี 

W10: มีขอจํากัดในการสรางสรรคแนวความคิดในสิ่ง

ใหมจากผูนอย 

 

 



14 

 

 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O1: ประชาชนใหความรวมมือสนับสนุนการ

โครงการแจงความทางอิเล็กทรอนิกส 

O2: ภารกิจท่ีรับผิดชอบมีความเก่ียวของกับประ

โยขนสขุของประชาชนโดยตรง 

O3: มีกฎหมายทางคอมพิวเตอร รองรับการ

ปฏิบัติงาน 

O4: หนวยเหนือใหความสําคัญสนับสนุนตอการ

ดําเนินโครงการฯ 

O5: ลดการลงทุนดานวัสดุ  

O6: ไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมในการแจงความ 

O7: การประยุกตใชเทคโนโลยีชวยลดสภาวะเสียง

ตอการแพรระบาดของโรคระบาด 

O8: นโยบายรัฐบาล สงเสริมใหมีการทํางานใน

ลักษณะบูรณาการกับทุกภาคสวนนทําใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

O9: การปฏิรูปปรับระบบทําใหการบริหารงาน

ของตํารวจใหมีประสิทธิภาพข้ึน 

T1: มีความขัดแยงทางความคิด และแลกเปลี่ยน

ขอมูลท่ีไมเปนความจริง 

T2: ประชาชนไมเชื่อม่ันในกระบวนการ 

T3:ระดับความเสี่ยงสูงตอการถูกโจมตี/โจรกรรมดาน

ขอมูลขาวสารทางไซเบอร 

T4: เทคโนโลยีสมัยใหมทําใหเกิดอาชญากรรมท่ีมี

ความซับซอนยิ่งข้ึน 

T5: สภาวะเศรษฐกิจสงผลกับการกออาชญากรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 

T6: ภาวะโรคระบาดทําใหการปฏิบัติงานบางข้ันตอน

ลาชา 

T7: กฎหมายบางฉบับมีความลาสมัย 

T8: รูปแบบการกออาชญากรรมมีความสลับซับซอน มี

แนวโนมท่ีจะเปนอาชญากรรมขามชาติมากข้ึน 

 

 

 

 การกําหนดคาน้ําหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 

  ผูศึกษาไดจัดทําแบบวิเคราะหเพ่ือหาคาถวงน้ําหนักสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก และ

สงตอใหกลุมตัวอยางท้ังท่ีเปนกําลังพลของตํารวจภูธรภาค 3 จํานวน 5 ทาน เพ่ือใหคะแนนถวงน้ําหนักราย

ประเด็น โดยกําหนดใหคะแนนถวงน้ําหนักรวมทุกขอมีคาไมเกิน 1 ซ่ึงสรุปไดดังตามตารางท่ี 2.4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.4 คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาวะแวดลอมภายใน 

                                                

คนท่ี 

รายการปจจัยภายใน 

1 2 3 4 5 
คาน้ําหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

S1: Structure 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.18 

S2: Strategy 0.10 0.10 0.20 0.15 0.15 0.14 

S3: System 0.25 0.20 0.20 0.15 0.20 0.20 

S4: Style 0.15 0.10 0.10 0.15 0.15 0.13 

S5: Staff 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.12 

S6: Skills 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.12 

S7: Shared Values 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.11 

น้ําหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

  

จากตารางขางตน พบวาปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานของตํารวจภูธรภาค 3 เรียงลําดับจาก

มาก-นอย ไดดังนี้ กลยุทธขององคกร (Strategy) ระบบการปฏิบัติงานขององคกร (System)  บุคลากรใน

องคกร (Staff)  ความรูความสามารถของบุคลากร (Skills) โครงสรางองคกร (Structure) ลักษณะแบบแผน

หรือพฤติกรรมของผูบริการองคกร (Style) คานิยมขององคกร (Shared Values) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2.5 คาน้ําหนักของรายการปจจัยสภาวะแวดลอมภายนอก 

                                       

 

รายการปจจัยภายนอก 

1 2 3 4 5 

คาน้ําหนัก 

คะแนน

เฉลี่ย 

S: Socio-cultural Factor 0.25 0.15 0.20 0.20 0.25 0.21 

T: Technological Factor 0.10 0.25 0.15 0.15 0.10 0.15 

E: Economic Factor 0.15 0.10 0.20 0.15 0.20 0.16 

E: Environmental Factor 0.20 0.25 0.15 0.20 0.15 0.19 

P: Political Factor 0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.14 

M: Military 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

น้ําหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 

คนท่ี 
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จากตารางขางตน พบวาปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานของตํารวจภูธรภาค 3 เรียงลําดับจาก

มาก-นอย ไดดังนี้ ปจจัยดานการทหาร (Military) ปจจัยดานการเมือง  (Political Factor)  ปจจัยดานสังคม

วัฒนธรรม (Socio-cultural Factor)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factor) ปจจัยดานเทคโนโลยี 

(Technological Factor) และ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environmental Factor) ตามลําดับ 

 การวิเคราะหองคกรโดยการประเมินสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 

 ผู ศึ กษาวิ จั ย ได สั มภ าษณ กํ า ลั ง พลของตํ า ร วจภู ธ รภ าค  3  และหน ว ย ง าน ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  

กับการจัดทําแผนของหนวยงาน จํานวน 7 ทาน เพ่ือใหประเมินประเด็นท่ีจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ

ตํารวจภูธรภาค 3 โดยใหเปนลําดับคะแนนจาก “0” หมายถึง ประเด็นดังกลาวไมมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของสํานักงานฯ จนถึง “5” หมายถึง ประเด็นดังกลาวมีผลกระทบตอการดําเนินงานของตํารวจภูธร

ภาค 3 มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังตารางท่ี 2.6 และ 2.7 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.6 คาคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดลอมภายใน 

ประเด็นสําคัญ 
จุดแข็ง: Strengths จุดออน: Weaknesses 

คะแนนเฉล่ีย Strengths คะแนนเฉล่ีย Weaknesses 

S1: Structure 

 

3.8 S1 4.4 W1 

4.4 S2 3.8 W2 

S2: Strategy 3.6 S3 3.8 W3 

3.4 S4    

S3: System 3.8 S5 3.6 W4 

2.8 S6    

S4: Style 3.2 S7 4.2 W5 

3 S8    

S5: Staff 4 S9 3.8 W6 

 3.2 S10 3.4 W7 

S6: Skills 4 S11 3.6 W8 

 3 S12 3.6 W9 

S7:Shared 

Values 

3.8 S13 3.2 W10 

 3.6 S14    

รวมคะแนนเฉล่ีย 3.54  3.74  
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ตารางท่ี 2.7 คาคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดลอมภายนอก 

ประเด็นสําคัญ 
โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉล่ีย Opportunities คะแนนเฉล่ีย Threats 

S:Socio-cultural 

Factor 

3.6 O1 4 T1 

4.4 O2 3.2 T2 

T:Technological 

Factor 

3.8 O3 3.6 T3 

4.2 O4 3.2 T4 

TOE: Economic 

Factor 

3.4 O5 3.8 T5 

3.8 O6    

E:Environmental 

Factor 

4.2 O7 3.20 T6 

    

P: Political Factor 3.8 O8 3.40 T7 

M : Military 3.6 O9 4.4 T8 

รวมคะแนนเฉล่ีย 4.21  3.48  

 จากตารางท่ี 2.6 และ 2.7 ไดแสดงคะแนนเฉลี่ยท่ีกลุมตัวอยางประเมินวามีผลกระทบตอการประสาน

ภารกิจดานความม่ันคง โดยปจจัยท่ีเปนเชิงบวก ไดแก จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) มี

จํานวนเปนบวก (+) และปจจัยท่ีเปนเชิงลบ ไดแก จุดออน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) มีจํานวน

เปนลบ (-) จากการประเมินของกลุมตัวอยาง พบวาปจจัยท่ีเปนจุดแข็งไดคะแนนรวมเฉลี่ย +3.89 คะแนน และ

ปจจัยท่ีเปนจุดออนไดคะแนนรวมเฉลี่ย -3.64 คะแนน ซ่ึงสรุปผลไดวาองคกรมีปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง +0.25 

ในขณะท่ีปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสไดคะแนนรวมเฉลี่ย +4.21 คะแนน และปจจัยท่ีเปนภัยคุกคามไดคะแนน

รวมเฉลี่ย -3.74 คะแนน สรุปไดวาปจจัยภายนอกเปนโอกาส +0.47 

คาคะแนนถวงน้ําหนักและสรุปผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 

 ผูศึกษาไดคํานวณและกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนในการประเมินสภาวะแวดลอมท้ังภายในและ

ภายนอกแลว รายละเอียดปรากฎดัง ตารางท่ี 2.7 และ 2.8  โดยคาคะแนนถวงน้ําหนักจะหมายถึงระดับความ

รุนแรงของผลกระทบตอความสําเร็จของการประสานภารกิจดานความม่ันคง โดยคาน้ําหนักท่ีมากจะมี

ผลกระทบตอการประสานภารกิจดานความม่ันคงท่ีรุนแรงกวาคาน้ําหนักท่ีนอยกวา ท้ังนี้คาคะแนนถวงน้ําหนัก

จะถูกนําไปใชในการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการประสานภารกิจดานความม่ันคงตอไป ซ่ึงมีผล

ดังตารางท่ี 2.8 และ 2.9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.8 สรุปผลคะแนนถวงน้ําหนักสภาวะแวดลอมภายใน 

รายการปจจัย

ภายใน 

คา

น้ําหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x คาน้ําหนัก 

สรุปผล Strengths  

(2) 

Weaknesses 

(3) 

Strengths 

(2) x (1) 

Weaknesses 

(3) x (1) 

S1: Structure 0.13 3.93 3.72 0.51 0.48 0.03 

S2: Strategy 0.25 4.22 4.15 1.06 1.04 0.02 

S3: System 0.15 3.72 4.14 0.56 0.62 -0.06 

S4: Style 0.12 4.22 3.72 0.51 0.56 -0.05 

S5: Staff 0.11 3.47 4.07 0.38 0.49 -0.11 

S6: Skills 0.12 3.29 4.05 0.39 0.49 -0.1 

S7: Shared 

Values 
0.12 3.72 3.50 0.45 0.42 0.03 

รวมคะแนนเฉล่ีย +3.86 -4.1 -0.24 

 

ตารางท่ี 2.9  สรุปผลคะแนนถวงน้ําหนักสภาวะแวดลอมภายนอก 

รายการปจจัย

ภายนอก 

คา

น้ําหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x คาน้ําหนัก 

สรุปผล Opportunitie

s (2) 

Threats  

(3) 

Opportunities 

(2) x (1) 

Threats  

(3) x 

(1) 

S:Socio-cultural 

Factor 
0.16 3.71 3.86 0.59 0.62 0.04 

T:Technological 

Factor 
0.15 3.79 4.57 0.57 0.69 -0.08 

E: Economic 

Factor 
0.16 3.57 3.26 0.57 0.52 0.08 

E:Environmental 

Factor 
0.11 3.86 3.29 0.42 0.36 0.12 

P: Political 

Factor 
0.17 4.00 3.80 0.68 0.65 0.06 

M : Military 0.25 4.22 3.88 1.06 0.97 0.16 

รวมคะแนนเฉล่ีย +3.89 -3.67 +0.22 



19 

 

 

  จากตารางท่ี  2.8 และ 2.9 ไดแสดงค าคะแนนเฉลี่ ยท่ีถ วงน้ํ าหนักแลว พบว าปจจัยท่ี เปน 

จุดแข็งไดคะแนนรวมเฉลี่ย +3.86 คะแนน และปจจัยท่ีเปนจุดออนไดคะแนนรวมเฉลี่ย -4.10 คะแนน ซ่ึงสรุปผลได

วาองคกรมีปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง -0.24 ในขณะท่ีปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสไดคะแนนรวมเฉลี่ย +3.89 คะแนน และ

ปจจัยท่ีเปนภัยคุกคามไดคะแนนรวมเฉลี่ย -3.67 คะแนน สรุปไดวาองคกรมีปจจัยท่ีเปนโอกาส +0.22 

2.3.2 การประเมินตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 

  การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิด TOWS Matrix ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายนอกและปจจัย

ภายในท่ีไดถวงน้ําหนักคะแนน และระบุตําแหนงในกราฟเรดาร ท่ี plot ระหวางปจจัยภายนอกและปจจัย

ภายในนั้น จะสามารถระบุตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Position) ขององคกรทําได โดยสามารถแบง

ตําแหนงทางยุทธศาสตรไดเปน 4 พ้ืนท่ีท่ีมีความหมายตางกัน ดังนี้ 

 1) S-O เปนตําแหนงท่ีแสดงวาองคกรมีจุดแข็งท่ีสอดคลองกับโอกาส องคกรประเภทนี้จึงควรกําหนด

ทิศทางและกลยุทธเชิงรุก เพ่ือรักษาความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

 2) W-O เปนตําแหนงท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีไดเปรียบ แตภาพรวมภายในองคกรมีจุดออนท่ีตองการการ

แกไข ดังนั้นองคกรประเภทนี้ควรดําเนินกลยุทธเชิงแกไข ท่ีมุงเนนการพัฒนาองคกร (Turnaround) เพ่ือแกไข

จุดออน และสรางจุดแข็งในการแขงขัน 

 3) S-T เปนตําแหนงท่ีระบุความองคกรสามารถพ่ึงพาตัวเองไดจากจุดแข็งภายใน แมวาปจจัยภายนอก

จะไมเอ้ือตอการเติบโตก็ตาม องคกรประเภทนี้ควรดําเนินกลยุทธเชิงปองกัน  เพ่ือใชจุดแข็งขององคกรในการ

แกไขวิกฤต หรือสรางโอกาส 

 4) W-T เปนตําแหนงท่ีแสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ีอาจจะเปนวิกฤตในอนาคต ดังนั้น องคกรท่ีอยูในตําแหนง

ทางยุทธศาสตรนี้ ควรเรงการดําเนินกลยุทธเชิงรับ โดยแกไขจุดออนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามท่ีเปนปญหา เพ่ือ

หลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 ตําแหนงทางยุทธศาสตรของหนวยงาน 

  จากขอมูลการวิเคราะหขอมูล ท่ีไดจากตารางสรุปผลคะแนนถวงน้ําหนักปจจัยภายนอกและ

ปจจัยภายในดวย แนวคิด TOWS Matrix นั้น สามารถจัดทําเปนกราฟเรดาร เพ่ือแสดงตําแหนงทางยุทธศาสตร 

(Strategic Position) ไดดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 2.1 ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Position) ของตํารวจภูธรภาค 3 

 

 จากแผนภาพท่ี 2.1 แสดงใหเห็นถึงตําแหนงทางยุทธศาสตรของตํารวจภูธรภาค 3 พบวา ตําแหนงทาง

ยุทธศาสตรตอการประสานภารกิจดานความม่ันคงท่ีไดมีความรุนแรงของปจจัยภายนอกนอยกวาและปจจัย

ภายใน ดังนั้นการกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานควรจะเปนรูปแบบของกลยุทธเชิงแกไข (W-O) ท่ีมุงเนน

การพัฒนาองคกร (Turnaround) เพ่ือแกไขจุดออน และสรางโอกาสในการแขงขัน 

 นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดกลยุทธสนับสนุนเพ่ิมเติมจากความรุนแรง

ในระดับท่ีรองลงมาในรูปแบบของกลยุทธเชิงรุก (S-O) กลยุทธเชิงปองกัน (S-T) และกลยุทธเชิงรับ (W-T) 

ตามลําดับ สําหรับการรักษาความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรเพ่ิมข้ึน 

2.3.3 การวิเคราะห TOWS Matrix  

เครื่องมือการสรางกลยุทธจากสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันขององคกร มีการวิเคราะหตอ

ยอดมาจาก SWOT Analysis และตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Position) ดวยการจับคูสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกขององคกร โดยเรียงลําดับความสําคัญของจุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses 

: W) โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threat : T) จากคะแนนคาเฉลี่ยมากสุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 

1) ลําดับจุดแข็ง (Strengths : S) จํานวน 5 อันดับ (6 ประเด็น) ดังนี้ 

 S5: มีการบังคับบัญชาท่ีเปนเอกภาพ นําไปสูการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

 S7: ผูบังคับบัญชามีความเปนผูนํา เปนแบบอยาง มีความรูความสามารถ และมี 

     อํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ 

3.6

3.56

3.75

3.72
3

3.4

3.8
Strengths

Threats

Weaknesses

Opportunities
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 S3: กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ 

     แผนการปฏิบัติงานของหนวยเหนือในทุกระดับ 

 S1: มีโครงสรางอัตราบรรจุและแบงมอบความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 S4 : มีการสรางเครือขาย พลังทางสังคมในการประสานความรวมมือไปสูหนวย 

      ปฏิบัติทุกภูมิภาค 

 S8: ผูบังคับบัญชาสรางขวัญกําลังใจ และมีความเอาใจใสดูแลกําลังพล 

2) จุดออน (Weaknesses : W) จํานวน 5 อันดับ (5 ประเด็น)  ดังนี้ 

 W9: มีกําลังพลไมเพียงพอในการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 W3: ประเด็นการประสานความรวมมือมีขอบเขตกวางและมีรายละเอียดการปฏิบัติ 

 W7: การปฏิบัติงานยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

 W12 : ขาดการถายทอดความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

 W5 : ขาดการถายทอดยุทธศาสตร/แผนไปสู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3) โอกาส (Opportunities : O) จํานวน 5 อันดับ (5 ประเด็น) ดังนี้ 

 O7 : บทบาทของตํารวจท่ีชัดเจน และสามารถเขาถึงประชาชนไดทุกพ้ืนท่ี 

 O6 : หนวยมีไดรับความรวมมือ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมทํากิจกรรมจาก   

       ตํารวจภูธรภาค 3 และ หนวยงานภายนอก 

 O8 : มีกฎหมาย กฎระเบียบ บังคับใชท่ีชัดเจน 

 O5 : มีระเบียบ หรือมาตรการการควบคุมและปองกันสุขอนามัยท่ีเหมาะสม 

 O3 : หนวยเหนือใหความสําคัญตอการเพ่ิมขีด  ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

      และทักษะดิจิทัล ในการปฏิบัติงานของหนวยรวมกัน 

4) อุปสรรค (Threat : T) จํานวน 5 อันดับ (5 ประเด็น) ดังนี้ 

 T3 : หนวยมีระดับความเสี่ยงสูงตอการถูกโจมตี/โจรกรรมขอมูลขาวสารทางไซเบอร  

  T1 : มีความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณจากคนตางวัย 

 T4 : หนวยเหนือจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับภารกิจของหนวย 

 T8 : ขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานเนื่องจากการหมุนเวียนกําลังพลของหนวย 

 T6 : ภาวะโรคระบาดทําใหการปฏิบัติงานลาชา 
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 จากการเรียงลําดับความสําคัญของ SWOT Analysis ในขางตนแลวนั้น สามารถนํามาวิเคราะห

กลยุทธเชิงรุก (S-O) กลยุทธเชิงแกไข (W-O) กลยุทธเชิงปองกัน (S-T) และกลยุทธเชิงรับ (W-T) ไดตามตาราง

ท่ี 2.10 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.10 การวิเคราะห TOWS Matrix 

 จุดแข็ง (strengths) 

S2: หนวยเหนือใหความสําคัญและ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

S5: มีการติดตาม เก็บรวบรวม

ขอมูล และสถิติของระบบแจง

ความทางอิเล็กทรอนิกส 

S7: ผูบังคับบัญชามีความเปนผูนํา 

เ ป น แ บ บ อ ย า ง  มี ค ว า ม รู

ความสามารถ และมี อํ านาจ

เด็ดขาดในการตัดสินใจ 

S9: กําลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยู

ในเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน (ตํารวจภูธร 

ภาค 3) สะดวกในการปฏิบัติงาน 

S11: มีการฝกบุคลากร ฝ กครู

ตนแบบเพ่ือถายทอดการปฏิบัติ 

 

จุดออน (weaknesses) 

W1: มีหนวยปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอน

หรือขัดแยงกับหนวยการรับแจง

ความ 

W2: ยังไมมีการขยายระบบการ

แจงความทางอิเล็กทรอนิกสอยาง

เปนรูปธรรม 

W3: การประชาสัมพันธเชิงรุกยัง

ไมเพียงพอและทันตอสถานการณ 

W5: มีการสั่งการหลายข้ันตอนเกิด

ความลาชา 

W6: คาตอบแทนและสวัสดิการ

ของตํารวจยังไมสอดคลองกับของ

ภารกิจและความรับผิดชอบ 

 

โอกาส (opportunities) 

O2: ภารกิ จท่ี รั บผิ ดชอบมี ความ

เก่ียวของกับประโยขนสุขของประชาชน

โดยตรง 

O3: มีกฎหมายทางคอมพิวเตอร  

รองรับการปฏิบัติงาน 

O4: หน วยเหนื อให ความสํ าคัญ

สนับสนุนตอการดําเนินโครงการฯ 

O7: การประยุกตใชเทคโนโลยีชวยลด

สภาวะเสียงตอการแพรระบาดของโรค

ระบาด 

กลยุทธเชิงรุก (S-O) 

S2: O8 สงเสริมใหมีการบูรณาการ

ท่ัวประเทศทุกสถานีตํารวจ 

S5:03จัดทําฐานขอมูลตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

S7:o4จัดทําโครงการใหสอดคลอง 

S9:O2 สรางระบบการเขาถึงของ

ประชาชน 

S11:o7 สรางแพลทฟอรมในการ

ถายทอดองคความรู 

กลยุทธเชิงแกไข (W-O) 

W1:O8 จัดระบบการบริหารงานท่ี

ไมซํ้าซอน 

W2 :O3 พัฒนาระบบใหเปนมาต

ฐานเดียวและนํามาใชอยางเปน

รูปธรรม 

W3:O2 ทําการประชาสัมพันธเชิง

รุก 

W5:o7 ใชเทคโนโลยีดิจิตอลบูรณา

การระเบียบการสั่งการ 

ปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายใน 
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O8: นโยบายรัฐบาล สงเสริมใหมีการ

ทํางานในลักษณะบูรณาการ 

W6:o4 สร างแรงจู งใจในการ

ปฏิบตังิาน 

ภัยคุกคาม (threats) 

T1: มีความขัดแยงทางความคิด และ

แลกเปลี่ยนขอมูลท่ีไมเปนความจริง 

T3:ระดับความเสี่ยงสูงตอการถูก

โจมตี/โจรกรรมดานขอมูลขาวสาร

ทางไซเบอร 

T4: เทคโนโลยีสมัยใหม ทําให เกิด

อาชญากรรมท่ีมีความซับซอนยิ่งข้ึน 

T5: สภาวะเศรษฐกิจสงผลกับการกอ

อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

T8: รูปแบบการกออาชญากรรมมี

ความสลับซับซอน มีแนวโนมท่ีจะเปน

อาชญากรรมขามชาติมากข้ึน 

กลยุทธเชิงปองกัน (S-T) 

S2:T8 ปรั บปรุ งสายการบั งคับ

บัญชาใหชัดเจน 

S5:T3 ปรับปรุงระบบเพ่ือปองกัน

ความปลอดภัยของฐานขอมูล 

S7:T1 เขาใจเขาถึงผูใตบังคับบัญชา 

S9:T5 ให องค ความรู เ ก่ี ยวกับ

อาชญากรรมไซเบอรกับประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

S11:T4 เ พ่ิมพูนองค ความรู ให

ผูใตบังคับบัญชา 

กลยุทธเชิงรับ (W-T) 

W3:T8 ใชการประชาสัมพันธเชิง

รุ กรวมถึ ง ให องค ความรู กั บ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

W6:T4 สร างแรงจู ง ใจในการ

ปฏิบัติงานใหบุคลากร 

W5:T1 ลดการซํ้าซอนในสายการ

บังคับบัญชา 

W1:T5 จัดหนวยเฉพาะกิจข้ึนมา

รับผิดชอบ 

W2:T3 สรางแพลทฟอรมในการรับ

ขอมูลจากประชาชน 
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บทท่ี 3 

แผนขององคกร 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความทาง

อิเล็กทรอนิกส ตํารวจภูธรภาค 3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) และการตรวจสอบ

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกกองบัญชาตํารวจรักษาความม่ันคงภายในท่ีมีผลกระทบตอภูธรภาค 3 การ

ขับเคลื่อนภารกิจการประสานงาน ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือขับเคลื่อนองคกรเก่ียวกับระบบแจง

ความทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจากการศึกษาและการวิเคราะหสภาพแวดลอมในปจจุบันพบวาการระบบแจงความทาง

อิเล็กทรอนิกส จะเผชิญความเสี่ยงในหลายมิติ ท้ังเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม การศึกษานี้ จึงตอง

ใหความสําคัญการใชเครื่องมือสื่อสาร แอพพลิเคชั่นตาง ๆ ผานระบบโซเชียลภายใตประเด็นระบบแจงความทาง

อิเล็กทรอนิกส  

3.1 ช่ือแผน  

 แผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส  ตํารวจภูธรภาค 3 สาํนักงานตํารวจแหงชาติ 

          ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

3.2 เปาหมายทางยุทธศาสตร (ENDs)  

 3.2.1 วิสัยทัศน (Vision) 

   เปนองคกรบังคับใชกฎหมายท่ีประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา 
   

3.2.2 พันธกิจ (Mission) 

  1) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ  
        2) บังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
        3) รักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 

3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) และเปาหมายประสงค (Goal)  

  1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

และอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
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  เปาประสงคท่ี 1.1 สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสิน และบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

  เปาประสงคท่ี 1.2 ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการ

ดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเปนธรรม 

  2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0   

  เปาประสงคท่ี 2.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกําลังบํารุงมีความพรอมและ

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  เปาประสงคท่ี 2.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการ

ตํารวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เชื่อม่ันและศรัทธาตอองคกร 

3.3 แนวทางในการดําเนินการ (WAYs)  

 การกําหนดกลยุทธในการดําเนินการ (WAYs) ไดจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรท้ัง

ภายในและภายนอกท่ีมีความสําคัญ 5 อันดับแรก ดวยเครื่องมือ TOWS Matrix เพ่ือมาวิเคราะหทางเลือกชิงกล

ยุทธท่ีเปนไปได จากการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรท่ีไดมีความรุนแรงของปจจัยภายนอกนอยกวาและปจจัย

ภายใน ซ่ึงมีความสอดคลองกับการกําหนดกลยุทธเชิงแกไข (W-O) ท่ีมุงเนนการพัฒนาองคกร (Turnaround) เพ่ือ

แกไขจุดออน และสรางโอกาสในการแขงขัน ดังตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 ความสัมพันธของจุดออนและโอกาส และแนวทางเชิงแกไข 

ความสัมพันธของจุด

แข็งและโอกาส 

๑. แนวทางเชิงแกไข 

W1:O8  จัดระบบการบริหารงานท่ีไมซํ้าซอน 

W2:O3  พัฒนาระบบใหเปนมาตฐานเดียวและนํามาใชอยางเปนรูปธรรม 

W3:O2  ทําการประชาสัมพันธเชิงรุก 

W5:O7 ใชเทคโนโลยีดิจิตอลบูรณาการระเบียบการสั่งการ 

W6:O4 สรางแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวยความ

ยุติธรรมทางอาญา รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2  

ตารางท่ี 3.2 สรุปเปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 1.1 สังคมมีความสงบเรียบรอย 

ประชาชน มีความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพยสิน และบังคับใช

กฎหมายอยางเสมอภาคและเปน

ธรรม 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม

ของประชาชน ไมเกินรอยละ 40 

1.1.1 1.บูรณาการกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ และประสานควารวมและ

และสรางเครือขาย เพ่ือปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

อยางเปนระบบ 

1.1.2 พัฒนาบุคลากรดานการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรม ให มี

ความพรอมตอการปฏิบัติงานและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ 

1.2 ประชาชนไดรับการอํานวย

ความยุติธรรมทางอาญาและการ

บริการดวยความสะดวกรวดเร็ว

เสมอภาคและเปนธรรม 

 

ความเชื่อม่ันของประชาชนตอ

การปฏิบัติ งานของเจ าหนา ท่ี

ตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

1 . 2 .1 เ ส ริ ม ส ร า ง แล ะ พัฒน า ขี ด

สมรรถนะใหพนักงานสอบสวน ผูชวย

พนักงานสอบสวน และฝายกฎหมาย ให

มีองคความรู มาตรฐานจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการบริการประชาชน

อยางมืออาชีพ  

1.2.2 ส ร า ง น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ นํ า

เทคโนโลยีมาใช ในการขับเคลื่อน

ระบบงานบั ง คับใช กฎหมายตาม

ภารกิจของตํารวจ และพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมให

มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปเปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0   

เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

2.1 ก า ร จั ด อ ง ค ก ร มี ค ว า ม

เหมาะสม การสงกําลังบํารุงมี

ความพรอมและเพียงพอตอการ

ปฏิบั ติงาน และนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช ในหนวยงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

องคการใหทันสมัย เปดกวาง มี

ขีดสมรรถนะสูง ไมนอยกวารอย

ละ 80 

2.1.1 พัฒนารูปแบบการใหบริการทุก

ประเภทของตํารวจภูธรภาค ๓ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการใหบริการ

ประชาชน สามารถมีการเชื่อมโยง

ห ล า ย ห น ว ย ง า น ท้ั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอก 

2.1.2 พั ฒนาการดํ า เ นิ น ง านข อ ง

ตํารวจภูธรภาค ๓ ใหทันสมัย เปดกวาง 

เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง โดยการนํา

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการ

พัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ

บริหารจัดการ การใหบริการ และการ

พัฒนานวัตกรรมองคกร 

2.2 ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น

ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

ขาราชการตํารวจมีความเปนมือ

อาชีพภาคภู มิใจในการปฏิบัติ

หนา ท่ี มีความรัก เชื่อ ม่ันและ

ศรัทธาตอองคกร 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรตอ

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ไมนอยกวารอยละ 80 

2.2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการ

ความรู (Knowledge Management) 

ถายทอดความรูอยางเปนระบบและมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง 

2.2.2 .พัฒนาระบบการแตงตั้ง และ

พิจารณาบําเหน็จความชอบขาราชการ

ตํารวจ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม 
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3.4 มาตรการ/เครื่องมือ/ปจจัยท่ีเกี่ยวของ (MEANs)  

จากสรุปประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ สามารถนํามาจัดทําแผนงาน/โครงการ ท่ีมี

การระบุวัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ และเปาหมายของแผนงาน/โครงการ ในป 2566 – 2570 โดยรายละเอียด

ของแผนงาน/โครงการพิจารณาจาก  แนวทางการดําเนินการท่ีสอดคลองกันตามแผนงานและกลยุทธของหนวยอยาง

ชัดเจน เปนระบบ สามารถปฏิบัติไดบนความทาทายท่ีเหมาะสม และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการ เพ่ือสราง

ความม่ันใจในการบรรลุเปาประสงค ท่ีกําหนดเปนตัวชี้วัดในแตละปท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวยความ

ยุติธรรมทางอาญา 

เปาประสงคท่ี 1 สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และบังคับใช

กฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

 

ตารางท่ี 3.4 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

เปาประสงคท่ี 1 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

เปาประสงคท่ี 1.1 สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และบังคับใชกฎหมาย

อยางเสมอภาคและเปนธรรม 

กลยุทธท่ี 1.1.1 บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และประสานควารวมและและสรางเครือขาย เพ่ือปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเปนระบบ 

แผนงานท่ี 1.1.1.1 แผนงานความรวมมือกับหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชนในการเช่ือมโยงฐานขอมูลท่ีเก่ียวของสําหรบัคดี

ทางเทคโนโลยี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

 1. การรั บแจ งความ
อ อ น ไ ล น ค ดี ท า ง
เทคโนโลย ี

เพ่ือเพ่ิมชองทางใน
รับแจงความคดีทาง
เ ท ค โ น โ ล ยี ผ า น
ระบบออนไลน 

ร อยละของการ
เพ่ิมข้ึนของเรื่องท่ี
แจงความคดีทาง
เ ทค โน โ ลยี ผ าน
ระบบออนไลน 

10% 10% 10% 10% 10% บช.ภ.3 

กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ใหมีความพรอมตอการปฏิบัติงานและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ 

แผนงานท่ี 1.1.2.1 แผนงานการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

 1.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลและกฎหมายใน
การสอบสวน 

เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
ใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานและ
ความรูดานกฎหมาย 

รอยละของ
บุคลากรท่ีไดรบั
การเพ่ิมทักษะตอ
ป 

90% 90% 90% 90% 100% บช.ภ.3 

 

ตารางท่ี 3.5 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

เปาประสงคท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

เปาประสงคท่ี 1.2 ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค

และเปนธรรม 

กลยุทธท่ี 1.2.1 เสริมสรางและพัฒนาขีดสมรรถนะใหพนักงานสอบสวน ผูชวยพนักงานสอบสวน และฝายกฎหมาย ใหมี

องคความรู มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริการประชาชนอยางมืออาชีพ 

แผนงานท่ี 1.2.1.1 แผนงานการฝกอบรมเพ่ือสรรหา/สรางบุคลากรตนแบบในการถายทอดความรูดานอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ (ครูแมไก) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

 1. โครงการจัดหาบุคลากร

ต นแบบในการถ ายทอด

ความรูดานอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

เ พ่ื อ ส ร ร ห า ส ร า ง

บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร

ถายทอดความรูขยาย

ผลในระดับพ้ืนท่ีตอไป 

รอยละความสําเร็จ

ของโครงการจัดหา

บุคลากรตนแบบใน

การถายทอดความรู

ดานอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

60% 70% 80% 90% 100% บช.ภ.3 

กลยุทธท่ี 1.2.2 สรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนระบบงานบังคับใชกฎหมายตามภารกิจของ

ตํารวจ และพัฒนาระบบฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย 

และมีประสิทธิภาพ 

แผนงานท่ี 1.2.2.1 แผนงานการจัดทําขอมูลสําคัญและขอมูลเปดรองรับการเช่ือมโยงในรูปแบบดิจิทัล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 



30 

 

 

 การจัดทํา Open Data 

รองรับการเชื่อมโยงใน
รูปแบบดิจิทัล 

เ พ่ื อ พัฒนา ร ะบบ
ฐ า น ข อ มู ล  แ ล ะ 
Open Data รองรับ
ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ใ น
รูปแบบดิจิทัล 

ร อยละของการ
เพ่ิมข้ึนของขอมูล
Open Data  

10% 15% 20% 25% 30% บช.ภ.3 

แผนงานท่ี 1.2.2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

 โครงการจัดหาเครื่อง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ท่ี มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
Softwareท่ีทันสมัย 

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
และระบบท่ีทันสมัย
สํ า ห รั บ ใ ช ใ นก าร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 
 

ระดับความสําเร็จ
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
จั ด ห า เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร ท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
Softwareท่ี
ทันสมัย 

60% 70% 80% 90% 100% บช.ภ.3 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาประสงคท่ี 1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกําลังบํารุงมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

เปาประสงคท่ี 1 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาประสงคท่ี 2.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกําลังบํารุงมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2.1.1 พัฒนารูปแบบการใหบริการทุกประเภทของตํารวจภูธรภาค ๓ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการประชาชน สามารถมีการเช่ือมโยงหลายหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

แผนงานท่ี 2.1.1.1 แผนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Intelligence One Stop Service) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

กา ร เ พ่ิ มปร ะสิ ท ธิ ของ

บุ ค ล า ก ร ผู ใ ห บ ริ ก า ร 

Intelligence One Stop 

Service ในดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูให

บริการมีความรูและ

ทั ก ษ ะ เ ท า ทั น

เทคโนโลยีสําหรับ

ร อ ย ล ะ ข อ ง

เ จ า ห น า ท่ี ผู

ใหบริการท่ีเขารับ

การอบรมเพ่ือเพ่ิม

70% 80% 85% 90% 100%     บช.ภ.3 
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ใหบริการประชาชน

อยางมีประสิทธิภาพ 

ความรูและทักษะ

ดานเทคโนโลยี 

กลยุทธท่ี 2.1.2 พัฒนาการดําเนินงานของตํารวจภูธรภาค ๓ ใหทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง โดยการ

นํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การ

ใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมองคกร 

แผนงานท่ี 2.1.2.1 แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกรเพ่ือเปนระบบราชการไทย 4.0 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

 การจัดทําฐานขอมูล
เพ่ือใชในการตัดสินใจ 

เพ่ือจัดทําฐานขอมูล
ด า นยุ ติ ธ ร ร มของ
ตํารวจภูธรภาค ๓  

ร อ ย ล ะ ข อ ง
ความสํ า เร็ จของ
ฐ า น ข อ มู ล ด า น
ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง
ตํารวจภูธรภาค ๓ 

60% 70% 80% 90% 100% บช.ภ.3 

 

ตารางท่ี 3.7 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

เปาประสงคท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาประสงคท่ี 2.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตํารวจมีความเปนมือ

อาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เชื่อม่ันและศรัทธาตอองคกร 

กลยุทธท่ี 2.2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการความรู (Knowledge Management) ถายทอดความรู

อยางเปนระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง 

แผนงานท่ี 2.2.1.1 แผนการฝกอบรมใหความรูและการนําความรูไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

การบริหารจัดการองค
ความรูขององคกร และ
พัฒนาระบบ KM  

เ พ่ือจัดการความรู
อยางเปนระบบ 

ระดับความสําเร็จ
ของระบบ KM 

60% 70% 80% 90% 100% บช.ภ.3 

กลยุทธท่ี 2.2.2 พัฒนาระบบการแตงตั้ง และพิจารณาบําเหน็จความชอบขาราชการตํารวจ ใหเปนไปตามระบบ

คุณธรรม 

แผนงานท่ี 2.2.2.1 การประเมินแบบ 360 องศา เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม และความเปนธรรม 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับ 

ผิดชอบ 66 67 68 69 70 
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 การสํารวจความพึงพอใจของ
ขาราชการตํารวจท่ีมีตอการ
ดําเนินงานขององคกร 

เพ่ือทราบระดับความพึง
พ อ ใ จ ท่ี มี ต อ ก า ร
ดําเนินงานของหนวยงาน 

รอยละของความพึง
พอใจในระดับดีถึงดี
มากมากกวา 80% 

80% 85% 87% 89% 90% บช.ภ.3 

3.5 แผนท่ียุทธศาสตร (STRATEGIC MAP)  

ผูศึกษาไดจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic map) ของแผนปฏิบัติราชการระบบแจงความทาง

อิเล็กทรอนิกส ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 5 ป ( 2566 – 2570 )  

โดยกําหนดเปาประสงคในแตละมิติ ตามกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซ่ึงจําแนกเปน 4 มิติ ตามแผนภาพท่ี 3.1 ตามแผนภาพท่ี 3.2 

ไดดังนี้  

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the business) เปาประสงคท่ีแสดงผลงานท่ีบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชน และผูรับบริการ  

เปาประสงค 

R.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกําลังบํารุงมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (Save the customer) เปาประสงคท่ีใหความสําคัญกับ

ผูรับบริการในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ สรางความพึงพอใจ แกผูรับบริการ 

เปาประสงค 

S.1 ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอ

ภาคและเปนธรรม 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage resources) เปาประสงคท่ีแสดง

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ โดยองคกรตองการทรัพยากร (นอกเหนือบุคลากร) รวมถึงตองมีกระบวนการ 

หรือกิจกรรม เพ่ือนําไปสูสิ่งท่ีผูรับบริการตองการ หรือเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ 

เปาประสงค 

M.1 สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และบังคับใช

กฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

มิติท่ี 4 มิติดานพัฒนาองคกร (Capacity building) เปาประสงคท่ีเก่ียวของกับการเตรียมความ

พรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคกรในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

 C.1 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตํารวจมีความเปนมืออาชีพ

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เชื่อม่ันและศรัทธาตอองคกร 
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แผนภาพที่ 3.1 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน  เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
 

 

2. พัฒนาองคกรใหทันสมยั สูระบบราชการไทย 4.0   

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 

วัตถุประสงค  

มิติท่ี 1 

ประสิทธิผล 

ตามพันธกิจ 

มิติท่ี 2 

คุณภาพ 

การใหบริการ 

มิติท่ี 3 

ประสิทธิผล 

ของการปฏิบัติ

มิติท่ี 4 

พัฒนาองคกร 

R.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกําลังบํารุงมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

M.1 สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค

และเปนธรรม 

 

S.1 ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเปนธรรม 
 

 

C.1 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตํารวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เช่ือม่ันและ

ศรัทธาตอองคกร 
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 แผนภาพ 3.2 กรอบความเช่ือมโยงแผนปฏิบตัิการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เปาประสงค 
สังคมมีความสงบเรียบรอย 

ประชาชน มีความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพยสิน และ

 

วิสัยทัศน  เปนองคกรบังคับใชกฎหมายท่ีประชาชนเช่ือม่ันศรัทธา 
 

กลยุทธ 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม

ของประชาชน ไมเกินรอยละ 40 

 

ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวย 

ความยุติธรรมทางอาญา 

  

ประเด็นยุทธศาสตร/ 

วัตถุประสงค 

 

2. พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0   

 

ประชาชนไดรับการอํานวยความ

ยุติธรรมทางอาญาและการบริการ

ดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค

 
 

1.บู ร ณ า ก า ร กั บ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

และประสานควารวม

แ ล ะ แ ล ะ ส ร า ง

เครือขาย เพื่อปองกัน

แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม

อ า ช ญ า ก ร ร ม แ ล ะ

รักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

อยางเปนระบบ 

2.สรางนวัตกรรมและนํา

เทค โน โล ยีมา ใช ใ นการ

ขับเคลื่อนระบบงานบังคับ

ใชกฎหมายตามภารกิจของ

ตํารวจ และพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลดานกระบวนการ

ยุติธรรมใหมีความทันสมัย 

และมีประสทิธิภาพ 

1.พัฒนารูปแบบการ

ใหบริการทุกประเภท

ของตํารวจภูธรภาค ๓ 

เ พ่ื อ อํ า น ว ย ค ว า ม

สะดวกในการใหบริการ

ประชาชน สามารถมี

การ เ ชื่ อม โ ย งหล าย

หนวยงานทั้ งภายใน

แ ล ะ ภ า ย น อ ก 

 

 

2.พัฒนาการดําเนินงานของ

ตํารวจภูธรภาค ๓ ใหทันสมัย 

เป ดกว า ง  เป นองค ก ร ขี ด

สมรรถนะสู ง  โ ดยการ นํา

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล มา

ใชในการพัฒนานโยบาย การ

ตัดสินใจ การบริหารจัดการ 

การใหบริการ และการพัฒนา

นวัตกรรมองคกร 

1.สงเสริมใหบุคลากร

มีการจัดการความรู  

( Knowledge 

Management) 

ถายทอดความรูอยาง

เปนระบบและมีการ

แลก เปลี่ ยน เรี ยนรู

อยางตอเนื่อง 

การจัดองคกรมีความเหมาะสม การ

สงกําลังบํารุงมีความพรอมและ

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน และนํา

 

 

ระบบการบริหารงานทรัพยากร

บุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการ

ตํารวจมีความเปนมืออาชีพ

่ 

 

 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองคการ

ใหทันสมัย เปดกวาง มีขีดสมรรถนะสูง  

ไมนอยกวารอยละ 80 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรตอการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคล ไมนอยกวา

รอยละ 80 

 

2.พัฒนาบุคลากร

ด านการปอง กัน

และปราบปราม

อาชญากรรม ใหมี

ความพรอมตอการ

ปฏิบัติงานและทัน

ต อ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงใน

ดานตาง ๆ 

1.เสริมสรางและพัฒนา

ขีดสมรรถนะใหพนักงาน

สอบสวน ผูชวยพนักงาน

ส อ บ ส ว น  แ ล ะ ฝ า ย

กฎหมาย ใหมีองคความรู 

มาตรฐานจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการบริการ

ประชาชนอยางมืออาชีพ  

2.พัฒนาระบบการ

แตงต้ัง และพิจารณา

บํา เหน็จความชอบ

ขาราชการตํารวจ ให

เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ บ บ

คุณธรรม  

 

ความเชื่อม่ันของประชาชนตอ

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 
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บทท่ี 4 

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนําแผนฯ ไปใช 

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส ตํารวจภูธรภาค 3 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.2566 – 2570) เปนการจัดทําโดยศึกษาคนควาและวิเคราะหเนื้อหา

ความเชื่อมโยงสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 

และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.2562  เพ่ือเปน

แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) ไปสูการปฏิบัติ ผลจากการประเมินสภาวะแวดลอมภายในและ

ภายนอก พบวา ตําแหนงทางยุทธศาสตรของตํารวจภูธรภาค 3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูใน

ตําแหนงท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีไดเปรียบ แตภาพรวมภายในองคกรมีจุดออนท่ีตองการการแกไข ดังนั้น

ควรดําเนินกลยุทธเชิงแกไข ท่ีมุงเนนการพัฒนาองคกร (Turnaround) เพ่ือแกไขจุดออน และสราง

จุดแข็งในการแขงขัน  เพ่ือเปนองคกรบังคับใชกฎหมายท่ีประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา 

  แผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส ตํารวจภูธรภาค 3 สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.2566 – 2570 ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร 4 เปาประสงค 8 กลยุทธ 

9 แผนงาน 9 โครงการ สรุปไดดังนี้ 

1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน และอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

  เปาประสงค ท่ี 1.1 สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน มีความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

  เปาประสงคท่ี 1.2 ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา

และการบริการดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเปนธรรม 

  2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0   

  เปาประสงคท่ี 2.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกําลังบํารุงมี

ความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   
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  เปาประสงคท่ี 2.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

ขาราชการตํารวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เชื่อม่ันและศรัทธา

ตอองคกร 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส ตํารวจภูธรภาค 3 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน และปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกันดังนี้ 

 1.  ผูบริหารตองใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดานระบบแจงความ

ทางอิเล็กทรอนิกส ตํารวจภูธรภาค 3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยางเปนระบบในรูปแบบของการ

จัดตั้งคณะทํางานดานตางๆ และขับเคลื่อนผานคณะกรรมการเพ่ือใหการปฏิบัติงานประสานสอดคลอง 

 2. สรางความเขาใจเปาหมาย และวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติราชการตํารวจภูธรภาค 3 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส แกกําลังพลของตํารวจภูธรภาค 3 

และผูท่ีเก่ียวของของหนวยงานตางๆ ใหทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนแผนไปสู

การปฏิบัติ รวมท้ังปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไว 

 3. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมดานระบบแจงความทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหมีความรู 

ความสามารถและความเชีย่วชาญ สามารถตอบสนองตอแผนปฏิบัติราชการได 

4. ปรับปรุงโครงสรางองคกร สนับสนุนใหมีกําลังพลท่ีมีความรูดานระบบแจงความทาง

อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนใหปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังสรางขวัญกําลังใจท่ีดี 

5. กําหนดแผนปฏิบัติการประจําป วางแผน ติดตาม และประเมินผล เพ่ือใหการนําแผนไปสู

การปฏิบัติ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  

----------------------------------- 
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บรรณานุกรม 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 

กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2565. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 แหลงท่ีมา :  

https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=develop_issue 

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

แผนปฏิบัติราชการตํารวจภูธรภาค 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 

พ.ศ.2565 
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                                    ประวัติยอผูวิจัย 

ช่ือ-สกุล พันตํารวจโทธนพนธ  สุขสอน 

วัน เดือน ปเกิด   2  กุมภาพันธ  2513   

การศึกษา  - หลักสูตร ผูนําหนวยตํารวจตระเวนชายแดน เม่ือ 27 มกราคม 2549 

-ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปการศึกษา 2539 

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2554 

- ศึกษาอบรมหลักสูตร สารวัตร รุนท่ี 117 จากวิทยาลัยการตํารวจ พ.ศ. 2555 

ประวัติการทํางาน  

      พ.ศ.2549 - ผบ.มว.(สบ1) รอย ตชด. 314 กก.ตชด.31  

      พ.ศ.2551 -  ผบ.มว.(สบ1) รอย ตชด. 314 กก.ตชด.31 ปฏิบัติหนาท่ี ผบ.มว.     

             ฉก.ตชด.ท่ี 3101 ปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อําเภอธารโต   

      พ.ศ.2555 - ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.31 ทําหนาท่ี รอง ผบ.รอย ตชด.ท่ี 316 กก.ตชด.31 

      พ.ศ.2557 - รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

      พ.ศ.2557 - รอง สว.จร.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ จังหวัดปทุมธานี 

      พ.ศ.2558 - สวป.สถานีตํารวจภูธรลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

      พ.ศ.2561 - สารวัตรกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัด สมุทรปราการ 

      พ.ศ.2564 - ปจจุบันดาํรงตําแหนง รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3 

 

ตําแหนงปจจุบัน -รองผูกํากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค 3 

         สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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