การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในงานตารวจ
โดย พ.ต.ท.วัชรพงษ์ พนิตธำรง

บทนา
การบริหารงานตารวจสาหรับองค์การในระดับต่าง ๆ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นระดับกองกากับ
การ ระดับกองบังคับการ ระดับกองบัญชาการ จนถึงระดับสานักงานตารวจแห่งชาติก็ตาม จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร
องค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร (Functions of Management) โดยในที่นี้ การบริหารงานสมัยใหม่ นิยมใช้หน้าที่
ทางการบริหารอย่างทั่วไป จานวน 4 หน้าที่ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การชักนาหรือ
การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) หรือที่ มั กเรีย กกั น ว่ า POLC อั น สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
บริหารงานได้ทุกระดับและทุกประเภทขององค์การ
การวางแผน (Planning) มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการบริหารงานตารวจ กล่าวคือ หากไม่มีการ
วางแผนหรือการวางแผนไม่ดีเพียงพอ ก็จะทาให้การบริหารงานในขั้นตอนลาดับถัดไป คือ การจัดองค์การ การชักนาและ
การควบคุม ประสบปัญหาในที่สุด ดังนั้นการวางแผนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารองค์การ ซึ่งการวางแผนมี
หลายประเภทและแต่ละประเภทก็มีแนวทางการจาแนกที่แตกต่างกัน เช่น จาแนกตามระยะเวลา จาแนกตามความถี่ใน
การใช้ เป็นต้น
แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมถึงการดาเนินงานทัว่
ทั้งองค์การ และเมื่อผู้บริหารและบุคลากรในองค์การร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์แล้ว จะต้องนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างครบถ้วน สามารถพัฒนาองค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” นั่นเอง

ความหมายของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการนิยามความหมาย จึงขอนาเสนอเป็นลาดับขั้น จากคาว่ายุทธศาสตร์ ไปจนถึงคาว่า
การบริหารยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นหรือผลักดัน เพื่อให้องค์กรหรือกิจการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิธีการมุ่งเน้นหรือ
ผลักดันทาได้โดยการจัดสรรทรัพยากรลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2556)
หรืออาจกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์ ตามที่แวดวงธุรกิจเรียกกันว่า “กลยุทธ์” ก็คือ ชุดของแผน ที่รวบรวมไปจนถึง
การบริหารและจัดการทรัพยากรทุกประเภทในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นแผนเพื่อจัดการคน แผนเพื่อจัดการเงิน แผนเพื่อ
จัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ แผนเพื่อจัดการข้อมูลข่าวสาร แผนเพื่อจัดการกระบวนงานหลักขององค์การ เป็นต้น
ดังนั้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) จึงเป็นการบริหารชุดของแผน ที่ได้กาหนดขึ้นมา
ร่วมกันของทั้งองค์การ โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารและจัดการเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามควบคุมรวมถึงการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์การจะสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างถูกต้องตามทิศทาง (Direction) ที่กาหนดไว้แล้ว
ในอีกแง่หนึ่ง การบริหารงานตารวจเชิงกลยุทธ์แสดงให้เห็นถึงการผลักดันวิธีการทางานแบบเก่าๆ ไปสู่เทคนิค
ใหม่ ๆ ในการน านวั ต กรรมมาใช้ ในงานต ารวจ เช่น การน าเทคโนโลยีส มั ยใหม่ม าใช้ในงานพิ สู จน์ หลั กฐานที่ ซั บ ซ้ อน
(Dempsey and Forst, 2010) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจัดได้ว่าเป็นงานประจาของผู้บริหารองค์การตารวจ ที่จะต้องให้
ความสนใจและตระหนักอยู่เสมอ

คุณค่าของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การบริห ารเชิ งยุ ท ธศาสตร์ส ามารถน าไปสู่ การเปลี่ ย นแปลงอย่ างก้า วกระโดดให้ กับ องค์การได้ อย่ า งดี เมื่ อ
พิจารณาจากองค์การภาคเอกชน จะเห็นได้ว่า ธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจการค้า รวมไปถึงธุรกิจ
บริการ อันมีความใกล้เคียงกับองค์การภาครัฐมากที่สุด องค์ การทั้งหมดนี้ได้นาแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์หรือ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อพัฒนาและผลักดันการเปลี่ยนแปลงองค์การให้ไปสู่ความทันสมัยทั้งสิ้น ในขณะที่องค์การ
หลายๆ แห่งที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในพลวัตสมัยใหม่ ก็อาจไม่ได้นาแนวคิดของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ไป
ใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อความล้าหลังในการผลิต การให้บริการ และประสิทธิผลโดยรวมของการบริหารงานอีกด้วย
องค์การภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ได้นาแนวคิดของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้
อย่างกว้างขวาง ผ่านทางข้อกาหนดด้ านคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การดาเนินงานให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ หรือการพั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ กาหนดไว้ก็ต าม ล้วนแล้ วแต่ท าให้องค์การภาครัฐสามารถดาเนิน งานได้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริก ารลู ก ค้ า ภายในและลู ก ค้ า ภายนอกหรือ ประชาชนได้ อ ย่ า งบรรลุ
วัตถุประสงค์
การปฏิรูปงานตารวจก็เช่นเดียวกัน หลายๆ ประเทศที่มีการปฏิรูปและยกระดับคุณภาพการให้บริการของงาน
ตารวจ ก็นาแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปใช้ เช่น การปฏิรูปงานตารวจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็นา
แนวคิดเรื่องการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิรูปนโยบายการบริหารงานตารวจ (Wong, 2012) โดยแบ่งแนวทางการ
ดาเนินงานเป็นหลายระยะ (Phase) ซึ่งจะทาให้มีความชัดเจนในลาดับก่อนหลังของทิศทางการขับเคลื่อนอีกด้วย

ระดับของยุทธศาสตร์
ในทางธุ รกิจ สามารถแบ่ งกลยุ ท ธ์ ห รือยุ ท ธศาสตร์อ งค์ การ ได้ เป็ น 3 ระดั บ คือ ยุ ท ธศาสตร์ระดั บ องค์ ก าร
(Corporate Level Strategies) ยุ ท ธศาสตร์ระดั บ หน่ ว ยธุ รกิจ (Business Level Strategies) และยุ ท ธศาสตร์ระดั บ
หน้าที่ (Functional Level Strategies) ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ระดับนี้ จะต้องมีความสอดคล้อง กลมกลืนซึ่งกันและกัน
(Ghillyer, 2012.)
แต่ในการบริหารองค์การภาครัฐ ยังอาจไม่สามารถกาหนดระดับของยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจาก
ระดับของการบริหารงานภาครัฐ มีความแตกต่างกันในแต่ละองค์การ ซึ่งนักวิชาการบางท่าน แบ่งระดับเป็น ยุ ทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์กรม เป็นต้น
สาหรับการบริหารงานยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ นั้น ในทัศนะของผู้เขียน อาจแบ่งได้เป็น 3
ระดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนักวิชาการชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ของธุรกิจ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
- ยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการ
- ยุทธศาสตร์ของกองบังคับการ
ทั้ งนี้ ถือเป็ น การจัด ประเภทที่ สอดคล้ องกับ หลักวิช าการทางธุรกิจ แต่ ในองค์การระดั บ กองกากับ การ ที่ มี
ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่โดดเด่น ก็อาจดาเนินการจัดทาเป็นยุทธศาสตร์ระดับกองกากับการ ก็ได้ ซึ่งผู้เขียน
เห็นเพียงแค่ข้อจากัดด้านเวลาในการจัดทาเท่านั้น ที่เหลือคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่องค์การมียุทธศาสตร์ซึ่งมี
จานวนมากมาย

กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การบริห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์มี ล าดั บ ขั้น ตอนในการบริห ารที่ อ งค์ ก ารต่ า ง ๆ น ามาใช้ อ ย่ างแพร่ห ลา ย โดยที่
นักวิชาการและนักกลยุทธ์ส่วนใหญ่ได้กาหนดกระบวนการไว้อย่างหลายมุมมอง เช่น
พ.ต.ท.วัชรพงษ์ พนิตธำรง (กลุ่มงำนอำจำรย์ บช.ศ.)
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กระบวนการบริห ารเชิ ง ยุ ท ธ์ ศ าสตร์ต ามที่ Fred R. David กล่ า วไว้ มี จ านวน 3 ขั้ น ตอน คื อ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การนายุทธ์ศาสตร์ไปปฏิบัติ และการควบคุมยุทธศาสตร์
ในขณะที่ กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวคิดของ Whellen & Hunger ประกอบไปด้วยขั้นตอน
จานวน 4 ขั้นตอน (พิบูล ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2559) ดังแผนภาพนี้

โดยตามแผนภาพจะเห็ น ได้ ว่ า การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ จ ะเริ่ ม ต้ น จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
(Environmental Scanning) ตามด้วยการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การนายุทธศาสตร์
หรือกลยุ ท ธ์ไปปฏิบั ติ (Strategy Implementation) และสิ้ น สุ ด ที่ การควบคุม หรือประเมิ น ผลยุท ธศาสตร์ (Strategy
Evaluation)
ในขณะที่นักวิชาการหลายท่านเห็นว่า หลังจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้ว ควรกาหนดทิศทางองค์การให้
ชัดเจนด้วย ซึ่งองค์การจะต้องทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) พั นธกิจ (Mission) ค่านิ ยม (Value) ปรัชญา (Philosophy)
วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) เป็นต้น

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ
ในขั้นตอนแรกของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หรือตรวจสอบสภาพแวดล้อม หรือนัก
ยุทธศาสตร์อาจเรียกว่า “การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis)” ซึ่งทั้งนี้ หลักวิชาการที่นามาใช้ในการวินิจฉัย
องค์การคือการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) นั่นเอง
SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่นามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อนาผล
ที่ได้ในรุปแบบของจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) มา
ก าหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ เพื่ อ การวางแผนและพั ฒ นาองค์ ก ารต่ อ ไป (เอกชั ย บุ ญ ยาทิ ษ ฐาน, 2557) โดยการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมอาจแบ่งได้เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ จะนามาซึ่งการระบุถึงโอกาสและภัยคุกคามต่อหน่วยงานนั้นๆ
นักวิชาการมักนาหลัก PEST Analysis ไปใช้ในการวิเคราะห์ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานัก งานปลัดกระทรวง
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 จาเป็นที่ จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน (Task
Environment) เช่น ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ ผู้รับบริการ หน่วยงานที่กากับดูแลเบื้องบน สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้
ภายหลั ง จากการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกองค์ ก ารจะ ท าให้ นั ก ยุ ท ธศาสตร์ ส ามารถก าหนด โอกาส
(Opportunities: O) และ ภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats: T) ขององค์การได้อย่างชัดเจน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ส่งผลต่อการเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานตนเอง โดยมี
แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ตามทั ศนะของนั กวิ ช าการหลากหลายแนวคิด ทั้ งนี้ ผู้เขีย นขอเสนอแนวคิด 7S Model มาใช้ ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ อันประกอบไปด้วย S จานวน 7 ตัว (Trompernaars and Coebergh, 2014) ดังนี้
- Style คือ สไตล์การบริหารงานของผู้นาองค์การ
- Staff คือ บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ทั้งในด้านความเพียงพอและในด้านศักยภาพของบุคลากร
- Skills คือ ทักษะในการทางานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทุกระดับซึ่งรวมไปถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์อีกด้วย
- Structure คือ โครงสร้างองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายมิติ เช่น ลาดับชั้นการบังคับบัญชา ช่วงการบังคับ
บัญชา ขนาดการควบคุม การรวมหรือกระจายอานาจ เป็นต้น
- Systems คื อ ระบบการบริห ารงาน โดยเกี่ ย วข้อ งกั บ กระบวนงานหลั กขององค์ การ ตั้ งแต่ ปั จจั ย น าเข้ า
กระบวนการ จนถึงผลผลิตองค์การ
- Strategy คือ กลยุทธ์ขององค์การ ครอบคลุมตั้งแต่ที่มา และสถานะของกลยุทธ์
- Shared Values คือ ค่านิ ยมร่วมขององค์การ โดยอาจหมายถึง ความมุ่งมั่ นร่วมกัน ที่ จะเป็ น ของบุ คลากร
ทั้งหมดในองค์การ
โดยหลั กการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายในดั งกล่ าวจะท าให้ ส ามารถกาหนด จุด แข็ง (Strengths: S) และ
จุดอ่อนหรือข้อจากัด (Weaknesses: W) ขององค์การได้อย่างครบถ้วน

การกาหนดทิศทางองค์การ
การกาหนดทิศทางองค์การเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการกาหนด 3 ประเด็น คือ วิสัยทัศน์องค์การ (Vision)
พันธกิจองค์การ (Mission) และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) โดยที่ทั้ง 3 ส่วนนี้ จะต้องมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กันในการบริหารองค์การ (Dess, Lumpkin, Eisner and McNamara, 2014)
สาหรับการบริหารงานสานักงานตารวจแห่งชาติและการบริหารงานตารวจในแต่ละระดับ นิยมกาหนดทิ ศทาง
องค์การโดยพิจารณาจาก 3 ส่วน คือ
- วิสัยทัศน์ (Vision) คือ สิ่งหรือสภาวะที่อนาคตองค์การเราอยากเป็นหรืออยากจะไป
- พันธกิจ (Mission) คือ หน้าที่หรือขอบเขตงานที่องค์การเรากาลังทาอยู่
- ค่ านิ ย ม (Values) มั กจะกาหนดเป็ น 2 ส่ ว นหรือส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง คือ ค่านิ ย มหลั ก หรื อ ค่า นิ ย มร่ว ม ซึ่ ง
หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดี
งาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฎิบัติตาม

การกาหนดยุทธศาสตร์
เมื่อนักยุทธศาสตร์หรือผู้ปฏิบัติ งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ได้รับสารสนเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทิศทางองค์การแล้ว นั้น การกาหนดยุทธศาสตร์ซึ่งเปรียบเสมือนการสั่งยาของแพทย์จึงเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการการตั ดสินใจที่มีป ระสิทธิภาพเพื่อให้ ได้แผนยุทธศาสตร์ที่ สามารถขับ เคลื่อนไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงองค์การได้
เครื่องมือที่นิยมนามากาหนดยุทธศาสตร์ มีมากมาย เช่น BCG Matrix, GE Matrix, IE Matrix, SPACE Matrix
และ SWOT Matrix เป็ น ต้ น ในที่ นี้ ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า ส่ ว นราชการนิ ย มใช้ SWOT Matrix เป็ น เครื่องมื อในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถทาได้โดยการระบุกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทาลงในช่อง 4 ช่อง ดังภาพนี้
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ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก

โอกาส (O)

ภัยคุกคาม (T)

จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

SO Strategy
กลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทา
โดยพิจารณาจากการใช้จุด
แข็งไปเกาะกุมโอกาส
ST Strategy
กลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทา
โดยพิจารณาจากการใช้จุด
แข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค

WO Strategy
กลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทา
โดยพิจารณาจากการเอาชนะ
จุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส
WT Strategy
กลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทา
โดยพิจารณาจากการใช้
จุดอ่อนหลีกเลี่ยงอุปสรรค

เมื่อได้สิ่งที่จะทาในอนาคตแล้ว นักยุทธศาสตร์จะต้องกาหนดระดับของสิ่งที่จะทา ซึ่งโดยทั่วไปสานักงานตารวจ
แห่งชาติมักแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- กลยุทธ์
- โครงการ
ในขณะที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ อาจกาหนดเป็นระดับที่แตกต่างกัน เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ แผนงาน งาน โครงการ ไปจนถึงกิจกรรม เป็นต้น
ทั้งนี้ องค์การจะต้องกาหนดส่วนอื่น ๆ เพื่อทาให้แผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย อีกด้วย

การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
การนายุทธศาสตร์ที่ได้จากแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์เลย เพราะว่า หากการจัดทายุทธศาสตร์จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ประการใดแต่ถ้าการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขาดการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรมก็จะทาให้การปฏิบัติตามแผนมีความ
ล้มเหลวตามมาในที่สุด การนายุทธศาสตร์ไปปฏิ บัติจะต้องตระหนักถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จานวน 10 ประการ (อนิวัช
แก้วจานงค์, 2558) ดังนี้
1. การจัดทาวัตถุประสงค์ประจาปี
2. การกาหนดกฎ ระเบียบ และนโยบายในการปฏิบัติ
3. การจัดสรรทรัพยากร
4. การออกแบบโครงสร้างองค์การ
5. การทบทวนและปรับปรุงการให้รางวัล
6. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
7. การปรับผูบ้ ริหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
8. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
9. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
10.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ ผู้นาองค์การในทุกระดับของยุทธศาสตร์จะต้องแสดงบทบาทการนาเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนองค์การให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยแนวคิดการนาไปปฏิบัติทั้ง 10 ประการนี้อย่างเคร่งครัด

การควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์
หลั ง จากที่ อ งค์ ก ารได้ เริ่ม ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์แ ล้ ว องค์ ก ารจะต้ อ งควบคุ ม ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ดังนั้น การ
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ควบคุม (Controlling) จึงเปรียบเสมือนการวัดผลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เปรียบเที ยบกับตั วชี้ วัด และค่าเป้าหมายที่
ยุทธศาสตร์กาหนดขึ้นมานั่นเอง
ส่วนหนึ่งของการดาเนินยุทธศาสตร์ให้สาเร็จตามเป้าหมาย อาจจะต้องมีการติดตาม (Monitoring) โครงการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว
(สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, 2557) ทั้งนี้ การติดตามการดาเนินงานอาจแบ่งได้เป็น การติดตามในช่วงเริ่มต้น การติดตามใน
ระหว่างดาเนินงานและการติดตามช่วงปลายของยุทธศาสตร์
การตรวจสอบ (Auditing) ที่สาคัญเมื่อองค์การมียุทธศาสตร์และดาเนินการตามยุทธศาสตร์แล้วนั้น ก็คือการ
ตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจากแหล่ง
ภายนอกที่มีอานาจในการตรวจสอบ
การประเมินผลยุทธศาสตร์ (Evaluating) เป็นบทบาทและหน้าที่สาคัญของนักยุทธศาสตร์เพื่อนาผลที่ได้จากการ
วัดค่าไปทาการปรับปรุงการดาเนินงานและรายงานผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีขึ้นหรือเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อยุทธศาสตร์ในวาระถัดไป

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นบทบาทที่มีความสาคัญและมีคุณค่าต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารทุก
ระดับชั้นในสานักงานตารวจแห่งชาติ กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในองค์การ โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
หรือการนาไปปฏิบัติที่ดี จนถึงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ โดยทุกขั้นตอนต้องอาศัยความ
มุ่งมั่น ทุ่มเท เชื่อมั่นศรัทธาต่อการบรรลุเป้าหมายการให้บริการประชาชน อันจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญขององค์การไปสู่ความไว้วางใจต่อการให้บริการในที่สุด
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