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การบริหารงานต ารวจส าหรับองค์การในระดับต่าง ๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นระดับกองก ากับ
การ ระดับกองบังคับการ ระดับกองบัญชาการ จนถึงระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร
องค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร (Functions of Management) โดยในที่นี้ การบริหารงานสมัยใหม่ นิยมใช้หน้าที่
ทางการบริหารอย่างทั่วไป จ านวน 4 หน้าที่ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การชักน าหรือ
การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) หรือที่มักเรียกกันว่า POLC อันสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานได้ทุกระดับและทุกประเภทขององค์การ 

การวางแผน (Planning) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการบริหารงานต ารวจ กล่าวคือ หากไม่มีการ
วางแผนหรือการวางแผนไม่ดีเพียงพอ ก็จะท าให้การบริหารงานในขั้นตอนล าดับถัดไป คือ การจัดองค์การ การชักน าและ
การควบคุม ประสบปัญหาในที่สุด ดังนั้นการวางแผนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารองค์การ ซึ่งการวางแผนมี
หลายประเภทและแต่ละประเภทก็มีแนวทางการจ าแนกที่แตกต่างกัน เช่น จ าแนกตามระยะเวลา จ าแนกตามความถี่ใน
การใช้ เป็นต้น  

แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมถึงการด าเนินงานทัว่
ทั้งองค์การ และเมื่อผู้บริหารและบุคลากรในองค์การร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์แล้ว จะต้องน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน สามารถพัฒนาองค์การได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” นั่นเอง 
 

ความหมายของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
 

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการนิยามความหมาย จึงขอน าเสนอเป็นล าดับขั้น จากค าว่ายุทธศาสตร์ ไปจนถึงค าว่า
การบริหารยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นหรือผลักดัน เพื่อให้องค์กรหรือกิจการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิธีการมุ่งเน้นหรือ
ผลักดันท าได้โดยการจัดสรรทรัพยากรลงไปในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2556) 

หรืออาจกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์ ตามที่แวดวงธุรกิจเรียกกันว่า “กลยุทธ์” ก็คือ ชุดของแผน ที่รวบรวมไปจนถึง
การบริหารและจัดการทรัพยากรทุกประเภทในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นแผนเพื่อจัดการคน แผนเพื่อจัดการเงิน แผนเพื่อ
จัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ แผนเพื่อจัดการข้อมูลข่าวสาร แผนเพื่อจัดการกระบวนงานหลักขององค์การ เป็นต้น 

ดังนั้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) จึงเป็นการบริหารชุดของแผน  ที่ได้ก าหนดขึ้นมา
ร่วมกันของทั้งองค์การ โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารและจัดการเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามควบคุมรวมถึงการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์การจะสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างถูกต้องตามทิศทาง (Direction) ที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในอีกแง่หนึ่ง การบริหารงานต ารวจเชิงกลยุทธ์แสดงให้เห็นถึงการผลักดันวิธีการท างานแบบเก่าๆ ไปสู่เทคนิค
ใหม่ๆ ในการน านวัตกรรมมาใช้ในงานต ารวจ เช่น การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานพิสูจน์หลักฐานที่ซับซ้อน 
(Dempsey and Forst, 2010) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจัดได้ว่าเป็นงานประจ าของผู้บริหารองค์การต ารวจ ที่จะต้องให้
ความสนใจและตระหนักอยู่เสมอ 
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คุณค่าของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
 

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดให้กับองค์การได้อย่างดี เมื่อ
พิจารณาจากองค์การภาคเอกชน จะเห็นได้ว่า ธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจการค้า รวมไปถึงธุรกิจ
บริการ อันมีความใกล้เคียงกับองค์การภาครัฐมากที่สุด องค์การทั้งหมดนี้ได้น าแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์หรือ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อพัฒนาและผลักดันการเปลี่ยนแปลงองค์การให้ไปสู่ความทันสมัยทั้งสิ้น  ในขณะที่องค์การ
หลายๆ แห่งที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในพลวัตสมัยใหม่ ก็อาจไม่ได้น าแนวคิดของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ไป
ใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อความล้าหลังในการผลิต การให้บริการ และประสิทธิผลโดยรวมของการบริหารงานอีกด้วย 

องค์การภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ได้น าแนวคิดของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้
อย่างกว้างขวาง ผ่านทางข้อก าหนดด้านคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก าหนดไว้ก็ตาม ล้วนแล้วแต่ท าให้องค์การภาครัฐสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกหรือประชาชนได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

การปฏิรูปงานต ารวจก็เช่นเดียวกัน หลายๆ ประเทศที่มีการปฏิรูปและยกระดับคุณภาพการให้บริการของงาน
ต ารวจ ก็น าแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ เช่น การปฏิรูปงานต ารวจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็น า
แนวคิดเร่ืองการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิรูปนโยบายการบริหารงานต ารวจ (Wong, 2012) โดยแบ่งแนวทางการ
ด าเนินงานเป็นหลายระยะ (Phase) ซึ่งจะท าให้มีความชัดเจนในล าดับก่อนหลังของทิศทางการขับเคลื่อนอีกด้วย 

 
ระดับของยุทธศาสตร์ 
 

ในทางธุรกิจสามารถแบ่งกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์องค์การ ได้เป็น 3 ระดับ คือ ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ 
(Corporate Level Strategies) ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Level Strategies) และยุทธศาสตร์ระดับ
หน้าที่ (Functional Level Strategies) ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ระดับนี้  จะต้องมีความสอดคล้อง กลมกลืนซึ่งกันและกัน 
(Ghillyer, 2012.) 

แต่ในการบริหารองค์การภาครัฐ ยังอาจไม่สามารถก าหนดระดับของยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจาก
ระดับของการบริหารงานภาครัฐ มีความแตกต่างกันในแต่ละองค์การ ซึ่งนักวิชาการบางท่าน แบ่งระดับเป็น ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์กรม เป็นต้น 

ส าหรับการบริหารงานยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ นั้น  ในทัศนะของผู้เขียน อาจแบ่งได้เป็น 3 
ระดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนักวิชาการชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ของธุรกิจ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการ 
- ยุทธศาสตร์ของกองบังคับการ 
ทั้งนี้ ถือเป็นการจัดประเภทที่สอดคล้องกับหลักวิชาการทางธุรกิจ  แต่ในองค์การระดับกองก ากับการ ที่มี

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่โดดเด่น ก็อาจด าเนินการจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ระดับกองก ากับการ ก็ได้ ซึ่งผู้เขียน
เห็นเพียงแค่ข้อจ ากัดด้านเวลาในการจัดท าเท่านั้น ที่เหลือคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่องค์การมียุทธศาสตร์ซึ่งมี
จ านวนมากมาย 
 
กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
 

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์มีล าดับขั้นตอนในการบริหารที่องค์การต่าง ๆ น ามาใช้อย่างแพร่หลา ย โดยที่
นักวิชาการและนักกลยุทธ์ส่วนใหญ่ได้ก าหนดกระบวนการไว้อย่างหลายมุมมอง เช่น 
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กระบวนการบริหารเชิงยุทธ์ศาสตร์ตามที่  Fred R. David กล่าวไว้ มีจ านวน 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การน ายุทธ์ศาสตร์ไปปฏิบัติ และการควบคุมยุทธศาสตร์ 

ในขณะที่ กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวคิดของ Whellen & Hunger ประกอบไปด้วยขั้นตอน
จ านวน 4 ข้ันตอน (พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2559) ดังแผนภาพนี้ 

 
โดยตามแผนภาพจะเห็นได้ว่า การวางแผนยุทธศาสตร์จะเริ่มต้นจากการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม 

(Environmental Scanning) ตามด้วยการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การน ายุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) และสิ้นสุดที่การควบคุมหรือประเมินผลยุทธศาสตร์ (Strategy 
Evaluation) 

ในขณะที่นักวิชาการหลายท่านเห็นว่า หลังจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้ว ควรก าหนดทิศทางองค์การให้
ชัดเจนด้วย ซึ่งองค์การจะต้องทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Value) ปรัชญา (Philosophy) 
วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) เป็นต้น 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ 
 

ในขั้นตอนแรกของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หรือตรวจสอบสภาพแวดล้อม หรือนัก
ยุทธศาสตร์อาจเรียกว่า “การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis)” ซึ่งทั้งนี้ หลักวิชาการที่น ามาใช้ในการวินิจฉัย
องค์การคือการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) นั่นเอง 

SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อน าผล
ที่ได้ในรุปแบบของจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) มา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อการวางแผนและพัฒนาองค์การต่อไป ( เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2557) โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมอาจแบ่งได้เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  จะน ามาซึ่งการระบุถึงโอกาสและภัยคุกคามต่อหน่วยงานนั้นๆ 
นักวิชาการมักน าหลัก PEST Analysis ไปใช้ในการวิเคราะห์ (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม, 2555) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

- Political Factors คือ ปัจจัยทางการเมือง โดยรวมไปถึงปัจจัยทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
- Economic Factors คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
- Social Factors คือ ปัจจัยทางด้านสังคม โดยรวมไปถึงประชากรศาสตร์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
- Technological Factors คือ ปัจจัยทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ             
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน (Task 

Environment) เช่น ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้รับบริการ หน่วยงานที่ก ากับดูแลเบื้องบน สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  ทั้งนี้
ภายหลังจากการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การจะท าให้นักยุทธศาสตร์สามารถก าหนด โอกาส 
(Opportunities: O) และ ภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats: T) ขององค์การได้อย่างชัดเจน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ส่งผลต่อการเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานตนเอง  โดยมี
แนวคิดที่ส าคัญตามทัศนะของนักวิชาการหลากหลายแนวคิด ทั้งนี้ผู้เขียนขอเสนอแนวคิด 7S Model มาใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ อันประกอบไปด้วย S จ านวน 7 ตัว (Trompernaars and Coebergh, 2014) ดังนี้ 

- Style คือ สไตล์การบริหารงานของผู้น าองค์การ 
- Staff คือ บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ทั้งในด้านความเพียงพอและในด้านศักยภาพของบุคลากร 
- Skills คือ ทักษะในการท างานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทุกระดับซึ่งรวมไปถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์อีกด้วย 
- Structure คือ โครงสร้างองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายมิติ เช่น ล าดับชั้นการบังคับบัญชา ช่วงการบังคับ

บัญชา ขนาดการควบคุม การรวมหรือกระจายอ านาจ เป็นต้น 
- Systems คือ ระบบการบริหารงาน โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนงานหลักขององค์การ ตั้งแต่ปั จจัยน าเข้า 

กระบวนการ จนถึงผลผลิตองค์การ 
- Strategy คือ กลยุทธ์ขององค์การ ครอบคลุมตั้งแต่ที่มา และสถานะของกลยุทธ์ 
- Shared Values คือ ค่านิยมร่วมขององค์การ โดยอาจหมายถึง ความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะเป็นของบุคลากร

ทั้งหมดในองค์การ 
โดยหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในดังกล่าวจะท าให้สามารถก าหนด จุดแข็ง (Strengths: S) และ 

จุดอ่อนหรือข้อจ ากัด (Weaknesses: W) ขององค์การได้อย่างครบถ้วน 
 
การก าหนดทิศทางองค์การ 
 

การก าหนดทิศทางองค์การเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการก าหนด 3 ประเด็น คือ วิสัยทัศน์องค์การ (Vision) 
พันธกิจองค์การ (Mission) และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) โดยที่ทั้ง 3 ส่วนนี้ จะต้องมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กันในการบริหารองค์การ (Dess, Lumpkin, Eisner and McNamara, 2014) 

ส าหรับการบริหารงานส านักงานต ารวจแห่งชาติและการบริหารงานต ารวจในแต่ละระดับ นิยมก าหนดทิ ศทาง
องค์การโดยพิจารณาจาก 3 ส่วน คือ 

- วิสัยทัศน์ (Vision) คือ สิ่งหรือสภาวะที่อนาคตองค์การเราอยากเป็นหรืออยากจะไป 
- พันธกิจ (Mission) คือ หน้าที่หรือขอบเขตงานที่องค์การเราก าลังท าอยู่ 
- ค่านิยม (Values) มักจะก าหนดเป็น 2 ส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ ค่านิยมหลัก หรื อ ค่านิยมร่วม ซึ่ง

หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดี
งาม สมควรประกาศไว้เพื่อก ากับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฎิบัติตาม 
 
การก าหนดยุทธศาสตร์ 
 

เมื่อนักยุทธศาสตร์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและยุทธศาสตร์ได้รับสารสนเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทิศทางองค์การแล้ว นั้น การก าหนดยุทธศาสตร์ซึ่งเปรียบเสมือนการสั่งยาของแพทย์จึงเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงองค์การได้ 

เครื่องมือที่นิยมน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ มีมากมาย เช่น BCG Matrix, GE Matrix, IE Matrix, SPACE Matrix 
และ SWOT Matrix เป็นต้น  ในที่นี้ผู้เขียนเห็นว่า ส่วนราชการนิยมใช้ SWOT Matrix เป็นเครื่องมือในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถท าได้โดยการระบุกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท าลงในช่อง 4 ช่อง ดังภาพนี้ 
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ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) 

SO Strategy 
กลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท า 

โดยพิจารณาจากการใช้จุด
แข็งไปเกาะกุมโอกาส 

WO Strategy 
กลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท า  

โดยพิจารณาจากการเอาชนะ
จุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส 

ภัยคุกคาม (T) 

ST Strategy 
กลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท า 

โดยพิจารณาจากการใช้จุด
แข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

WT Strategy 
กลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท า  

โดยพิจารณาจากการใช้
จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

 

 เมื่อได้สิ่งที่จะท าในอนาคตแล้ว นักยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดระดับของสิ่งที่จะท า ซึ่งโดยทั่วไปส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมักแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- กลยุทธ์ 
- โครงการ 
ในขณะที่หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ อาจก าหนดเป็นระดับที่แตกต่างกัน เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กล

ยุทธ์ แผนงาน งาน โครงการ ไปจนถึงกิจกรรม เป็นต้น 
ทั้งนี้ องค์การจะต้องก าหนดส่วนอ่ืน ๆ เพื่อท าให้แผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย อีกด้วย 
 
การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 

การน ายุทธศาสตร์ที่ได้จากแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์เลย เพราะว่า หากการจัดท ายุทธศาสตร์จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ประการใดแต่ถ้าการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขาดการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรมก็จะท าให้การปฏิบัติตามแผนมีความ
ล้มเหลวตามมาในที่สุด การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจะต้องตระหนักถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง จ านวน 10 ประการ (อนิวัช 
แก้วจ านงค์, 2558) ดังนี้ 

1. การจัดท าวัตถุประสงค์ประจ าปี 
2. การก าหนดกฎ ระเบียบ และนโยบายในการปฏิบัติ 
3. การจัดสรรทรัพยากร 
4. การออกแบบโครงสร้างองค์การ 
5. การทบทวนและปรับปรุงการให้รางวัล 
6. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
7. การปรับผูบ้ริหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
8. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 
9. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งนี้ ผู้น าองค์การในทุกระดับของยุทธศาสตร์จะต้องแสดงบทบาทการน าเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนองค์การให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยแนวคิดการน าไปปฏิบัติทั้ง 10 ประการนี้อย่างเคร่งครัด  
 
การควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

หลังจากที่องค์การได้เริ่มขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แล้ว องค์การจะต้องควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การ
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ควบคุม (Controlling) จึงเปรียบเสมือนการวัดผลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ยุทธศาสตร์ก าหนดขึ้นมานั่นเอง 
 ส่วนหนึ่งของการด าเนินยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย อาจจะต้องมีการติดตาม (Monitoring) โครงการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว 
(สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, 2557) ทั้งนี้ การติดตามการด าเนินงานอาจแบ่งได้เป็น การติดตามในช่วงเริ่มต้น การติดตามใน
ระหว่างด าเนินงานและการติดตามช่วงปลายของยุทธศาสตร์ 
 การตรวจสอบ (Auditing) ที่ส าคัญเมื่อองค์การมียุทธศาสตร์และด าเนินการตามยุทธศาสตร์แล้วนั้น ก็คือการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจากแหล่ง
ภายนอกที่มีอ านาจในการตรวจสอบ 
 การประเมินผลยุทธศาสตร์ (Evaluating) เป็นบทบาทและหน้าที่ส าคัญของนักยุทธศาสตร์เพื่อน าผลที่ได้จากการ
วัดค่าไปท าการปรับปรุงการด าเนินงานและรายงานผูบ้ังคับบัญชาเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีขึ้นหรือเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อยุทธศาสตร์ในวาระถัดไป  
 

 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นบทบาทที่มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารทุก
ระดับชั้นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในองค์การ โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
หรือการน าไปปฏิบัติที่ดี จนถึงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  โดยทุกข้ันตอนต้องอาศัยความ
มุ่งมั่น ทุ่มเท เชื่อมั่นศรัทธาต่อการบรรลุเป้าหมายการให้บริการประชาชน อันจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญขององค์การไปสู่ความไว้วางใจต่อการให้บริการในท่ีสุด 
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