
 

 

คูมือการบริหารงาน 
การดําเนินการร้ือถอนอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานในสังกัดศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 

ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการ เอ ไอ ดี หรือยูซอม 
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คูมือการบริหารงาน 
การดําเนินการร้ือถอนอาคารที่ทําการพิสูจนหลักฐานในสังกัดศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 

ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการ เอ ไอ ดี หรือยูซอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
พันตํารวจเอก  โรจนชัย   สุขสมยิ่ง   เลขที่ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตร การบริหารงานตํารวจช้ันสูง รุนท่ี 38 
กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ.2557 
 

 

 



 
 

 

คํานํา 

 คูมือการบริหารงานการดําเนินการรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐานในสังกัดศูนยพิสูจน
หลักฐาน 2 ซ่ึงไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการ เอ ไอ ดี หรือยูซอม ฉบับนี้เปน
เอกสารประกอบการศึกษาวิชาเอกสารศึกษา หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนท่ี 38 วิทยาลัย
การตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูบริหารอาจนําไปใชเปนแนวทางการ
พิจารณาในการบริหารควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานพรอมท้ังแนวทางการตัดสินใจแกไขขอขัดของท่ีเกิดจากการดําเนินการดังกลาว 
 อยางไรก็ดี เนื่องจากระยะเวลาในการจัดทําเอกสารดังกลาวมีจํากัด อาจทําใหยังไมสมบูรณ  
มีกรณีผิดพลาดขาดตกบกพรองบาง หากผูใดพบเห็นไดโปรดกรุณาแจงและเสนอแนะเพ่ือจะไดแกไข
ใหเกิดความสมบูรณเรียบรอยของเอกสารนี้ตอไปพรอมท้ังขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย 
 
            พันตํารวจเอกโรจนชัย สขุสมยิ่ง 
            ผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร การบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนท่ี 38 
               เลขท่ี 90 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของคูมอืบริหาร 
  คูมือการบริหารงานการดําเนินการรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐานในสังกัดศูนย
พิสูจนหลักฐาน 2 เปนแนวทางสําหรับผูบริหารนําไปใชในการบริหารควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน พรอมท้ังแนวทางแกไขปญหาขอขัดของท่ีเกิด
จากการดําเนินการดังกลาว เพ่ือใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1.2 วัตถุประสงคของคูมอื 
 (1) เพ่ือนําเสนอวิธีการบริหารการดําเนินรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐาน ในสังกัด
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 
 (2) เพ่ือทราบข้ันตอนการดําเนินการรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐานในสังกัดศูนย
พิสูจนหลักฐาน 2 
 (3) เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน จากการดําเนินการรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจน
หลักฐาน ในสังกัดศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 
 (4) เพ่ือพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาตามขอ (๓) พรอมการตัดสินใจเลือกแนวทาง
แกปญหา 
 

1.3 ประโยชนของคูมือ 
 ทําใหผูบริหารสามารถควบคุมกํากับดูแลการรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐานได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมงาน การดําเนินการ การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ
ดําเนินการและการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ ถูกตอง ทันเวลา เพ่ือมิให
เกิดความเสียหายตอทางราชการ 
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บทท่ี 2 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 

 
 ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 เปนหนวยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ.2552 กฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการกําหนดอํานาจหนาท่ี
ของสวนราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีสถานท่ีทําการอยูท่ีถนนโรงพยาบาลเกา 
ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท 038-276906 หมายเลข
โทรสาร 038-276907 ทําหนาท่ีพิสูจนหลักฐานดานตางๆ เชน ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ตรวจพิสูจน
ยาเสพติด ตรวจพิสูจนอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝง ฯลฯ เปนตน เพ่ือ
สนับสนุนพนักงานสอบสวน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 2 จํานวน 8 จังหวัด ประกอบดวย 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว โดยแบงสวนราชการ
ออกเปน 1 ฝาย 9 กลุมงานและ 7 พิสูจนหลักฐานจังหวัด ปรากฏตามแผนผังโครงสรางสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจและศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 ดังนี้ 
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โครงสรางสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(ฐานะเทียบเทากองบัญชาการ) 

 

กองบัญชาการหรือสวนราชการ 

ท่ีมีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ 

สํานักงานยุทธศาสตรตาํรวจ สํานักงานสงกําลังบํารุง 

สํานักงานกําลังพล สํานักงานงบประมาณและการเงิน 

สํานักงานกฎหมายและคด ี สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ 

สํานักงานจเรตํารวจ สํานักงานตรวจสอบภายใน 

กองบัญชาการ 
ตํารวจนครบาล 

ตํารวจภูธรภาค 1-9 

ศูนยปฏิบัติการตํารวจ 

ชายแดนภาคใต 

กองบัญชาการตํารวจ 

สอบสวนกลาง 

กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 

สํานักงานตรวจคน 

เขาเมือง 

สํานักงานนายตํารวจ 

ราชสํานักประจํา 

สํานักงานเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล 

กองบัญชาการตํารวจ 

ตระเวนชายแดน 

สํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ 

กองบัญชาการศึกษา 

โรงพยาบาลตํารวจ 
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โครงสรางสํานักงานพสิูจนหลักฐานตํารวจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 

ศูนยขอมูลวัตถุระเบิด กลุมงานพิสูจนเอกลักษณบุคคล 

กองบังคับการ
อํานวยการ 

กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร 

สถาบันฝกอบรม
และวิจัย 

การพิสูจน
หลักฐานตํารวจ 

กองพิสูจน
หลักฐานกลาง 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 1 ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 

 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 3 

 
ศูนยพิสูจนหลักฐาน 5 

 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 7 

 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 9 

 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 

 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 6 

 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 8 

 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 10 

 

 

 

 

หนวยงานระดับกองบัญชาการ 

หนวยงานระดับกองบังคับการ 

หนวยงานระดับกองกํากับการ 
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โครงสรางศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 

ฝายอํานวยการ 

กลุมงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

กลุมงานตรวจอาวุธปนและ

เครื่องกระสุนปน 

กลุม่งานตรวจ 

ลายน้ิวมือแฝง 

กลุมงานตรวจพิสูจน

อาชญากรรมคอมพิวเตอร 

กลุมงานผูเช่ียวชาญ 

กลุมงานตรวจเอกสาร 

กลุมงานตรวจทางเคมี 

ฟสิกส 

กลุมงานตรวจทางชีววิทยา

และ ดี เอ็น เอ 

พิสูจนหลักฐาน 

จังหวัดตราด 

พิสูจนหลักฐานจังหวัด

ระยอง 

พิสูจนหลักฐาน 

จังหวัดจันทบุร ี

พิสูจนหลักฐาน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พิสูจนหลักฐาน 

จังหวัดสระแกว 

พิสูจนหลักฐาน 

จังหวัดนครนายก 

พิสูจนหลักฐาน 

จังหวัดปราจีนบุร ี

กลุมงานตรวจยาเสพติด 

หนวยงานระดับกองบังคับการ 

หนวยงานระดับกองกํากับการ 

หนวยงานระดับงาน 
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2.1 วิสัยทัศนของศูนยพิสจูนหลักฐาน 2 
 “เปนตํารวจมืออาชีพดานพิสูจนหลักฐานและวิทยาการตํารวจเพ่ือความผาสุกของ
ประชาชน” 
 

2.2 พันธกิจของศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 
 พันธกิจท่ี 1 ปกปอง เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
 พันธกิจท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสรางความเชื่อม่ันหนวยงานดานพิสูจน
หลักฐานและวิทยาการตํารวจ 
 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาบุคคลากรทุกสายงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มี
ความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันในศีลธรรมและสรางคานิยมใหมีความเปนอยูท่ีเรียบงาย ประหยัด 
 พันธกิจท่ี 4 สรางเครือขายอาสาสมัครและแนวรวม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุและการตรวจพิสูจนหลักฐาน 
 พันธกิจท่ี 5 เตรียมความพรอมและเรงรัดการดําเนินการดานบุคลากร โครงสรางกฎระเบียบ
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถรองรับและเปนมาตรฐานในกรอบของอาเซียน 
 พันธกิจท่ี 6 พัฒนาศูนยปฏิบัติการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 (ศปก.ศพฐ.2) ใหมีความพรอม  
เพ่ือเปนเครื่องมือของผูบังคับบัญชาในการขับเคลื่อนติดตามการปฏิบัติและบูรณาการ 
 พันธกิจท่ี 7 เนนภาวะผูนําในทุกระดับ ผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางท่ีดีใหแกผูใตบังคับ 
บัญชา ใหทํางานเปนทีมและมีเอกภาพ 
 พันธกิจท่ี 8 จัดระบบและดําเนินการดานสวัสดิการใหแกขาราชการตํารวจและครอบครัว มี
สุขภาพพลานามัย แข็งแรง มีความเปนอยูท่ีดี ดําเนินชีวิตเรียบงาย พ่ึงพาตนเองได ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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บทท่ี 3 
ความสําคัญของงานการรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐาน 

ในสังกัดศูนยพิสูจนหลกัฐาน 2 
 
3.1 ลักษณะของงาน 
  ในการบริหารราชการนั้น พิจารณาไดวาเปนกระบวนการท่ีเปลี่ยนแปลง Inputs คือ สิ่ง
ท่ีใชในการบริหารราชการหรือปจจัยนําเขาใหเปน Outputs คือ ผลท่ีไดในการบริหารราชการ  โดย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ เรียกวา กระบวนการเปลี่ยนรูปหรือ Conversion process  
 Inputs  หรือ สิ่งตางๆ ท่ีใชในการบริหารราชการประกอบดวย 
   (1) คนหรือบุคลากร  (man)  
   (2) เงินหรืองบประมาณ  (money) 
   (3) วัสดุอุปกรณ   (materials) 
   (4) การบริหารจัดการ  (management) 
 

 กระบวนการเปลี่ยนรูป แสดงเปนภาพหรือแผนผังได ดังนี้ 
 

Inputs 

คน 
เงิน 

วัสดุอุปกรณ 
การบริหารจัดการ 

 
 ในการบริหารราชการของศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 นั้น บุคลากร ไดแก ผูบริหาร ผูปฏิบัติ
(นักวิทยาศาสตรผูตรวจพิสูจน) ผูสนับสนุน (เจาหนาท่ีฝายอํานวยการ) เงินงบประมาณ ไดแก งบประมาณ
ประจําปท่ีไดรับจากทางราชการ  วัสดุอุปกรณ ไดแก วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีใชใน
การพิสูจนตางๆ ตลอดจนอาคารสถานท่ีทําการหองปฏิบัติทางวิทยาศาสตร และการบริหารจัดการ 
ไดแก การบริหารราชการตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีไดกําหนดไว 
 การบริหารราชการของศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 ใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและพันธกิจ 
นั้น สวนประกอบของ Inputs ท้ัง 4 ประเภท มีความสําคัญอยางมากและเปนปจจัยตัวแปรในการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย กลาวคือ นักวิทยาศาสตรจะตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการตรวจ
พิสูจน เพ่ือสนับสนุนภารกิจของพนักงานสอบสวนและตองพัฒนาองคความรูใหกาวทันความเจริญกาวหนา
ของโลกในปจจุบัน ซ่ึงมีความเปลี่ยนแปลงในหลายดานหลายมิติอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ตองมีเงิน
งบประมาณสนับสนุนท้ังในหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดคาวัสดุ 
ใหเพียงพอ และตองมีวัสดุอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัยอยางเพียงพอในการตรวจพิสูจน
ตางๆ รวมตลอดถึงอาคารสถานท่ีทําการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  ท่ีทันสมัย สามารถรองรับ

Outputs 

ผลตางๆท่ีไดจาก
การบริหารจัดการ 

 

องคการและการ

บริหารจัดการ 
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ภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน เนื่องจากปจจุบันผลการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร ไดรับการยอมรับ
และเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม และสุดทายคือการบริหารราชการหรือการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ของผูบริหาร 
 ในกรณีศึกษาครั้งนี้มุงเนนเฉพาะกรณีอาคารสถานท่ีทําการ เนื่องจากมีสวนสําคัญอยาง
มากตอการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร ในการปฏิบัติหนาท่ีตรวจพิสูจนดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุน
พนักงานสอบสวน นั่นคือ หองปฏิบัติการตรวจพิสูจนหลักฐานหรือท่ีเรียกวาหอง LAB ซ่ึงตั้งอยูใน
อาคารท่ีทําการนั้นเอง ในขอเท็จจริงถึงแมวานักวิทยาศาสตร จะมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ีตรวจพิสูจนหลักฐานเปนอยางดี แตถาหองปฏิบัติการตรวจพิสูจนยังอยูในสภาพท่ีลาหลังตามไม
ทันวิทยาการความรูระบบเทคโนโลยีท่ีกาวหนาทันสมัยอยางตอเนื่อง และไมหยุดยั้ง ผลการตรวจ
พิสูจนอาจจะไมสมบูรณเนื่องจากขาดตัวชวยท่ีมีประสิทธิภาพ เฉกเชน หองปฏิบัติการตรวจพิสูจน 
สรุปไดวา การดําเนินการตรวจพิสูจนหลักฐานท่ีมีประสิทธิภาพตองประกอบดวย นักวิทยาศาสตรท่ีมี
ความรูความสามารถ หองปฏิบัติการตรวจพิสูจน รวมตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุอุปกรณสารเคมี
ตางๆ 
 ปจจุบันอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐานจังหวัดในสังกัดศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 ซ่ึงมีท่ีตั้ง 
อยูท่ีจังหวัดตางๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ คือ ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สระแกว สวนใหญมักจะเปนอาคารท่ีเปนท่ีราชพัสดุตาม พ.ร.บ.ท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการ เอไอดี หรือยูซอม ซ่ึงกอสรางมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 
40 ปข้ึนไป  สภาพอาคารชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แมวาจะไดมีการปรับปรุงซอมแซมแลวก็
ตาม ตัวอาคารมีขนาดเล็ก ไมสามารถรองรับวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ไดอยางเพียงพอ รวมท้ังไมมีความ
แข็งแรงในการรองรับครุภัณฑบางอยางท่ีมีน้ําหนักมาก เชน ตูนิรภัย ตูเก็บรักษาของกลาง ตูเก็บแผน
พิมพลายนิ้วมือ ฯลฯ เปนตน และไมมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการสรางหองปฏิบัติการตรวจพิสูจน ซ่ึงมีขนาด
กวางใหญสําหรับรองรับเครื่องมือเครื่องใชทางวิทยาศาสตรจํานวนมาก ตลอดจนหองเก็บรักษาของ
กลาง หองเก็บรักษาวัสดุวิทยาศาสตร หองยิงปน หองจําลองสถานการณ หองศูนยปฏิบัติการพิสูจน
หลักฐาน (ศปก.พฐ) หองประชุม หองอบรมสัมมนา หองสเก็ตซภาพคนราย หองเก็บขอมูลประวัติ
คนราย ฯลฯ เปนตน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางอาคารท่ีทําการหลังใหม โดยมีข้ันตอน คือ จัดทํา
คําของบประมาณพรอมรายละเอียดท่ีเก่ียวของ เชน รูปแบบอาคาร รายละเอียดวัสดุกอสราง ฯลฯ 
เปนตน เม่ือไดรับงบประมาณแลว กอนท่ีจะดําเนินการกอสราง จะตองรื้อถอนอาคารท่ีทําการเดิมกอน  
 การดําเนินการรื้อถอนอาคารท่ีทําการจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก กลาวคือ หาก
ดําเนินการรื้อถอนอาคารไดรวดเร็วมากเทาใด ก็มีผลทําใหไดอาคารท่ีทําการหลังใหมเร็วเทานั้น 
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการขออนุมัติรื้อถอนอาคารท่ีทําการ คือ งานพัสดุ ฝายอํานวยการ
ของหนวยงาน 
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3.2 ขั้นตอนบริหารรื้อถอนอาคารท่ีทําการของผูบริหาร 
 3.2.1 ข้ันเตรียมงานของผูบริหาร 
    3.2.1.1 คัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีสภาพของอาคารท่ีทําการและการรับผิดชอบของผูกระทําละเมิด 
 3.2.1.2 คัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ประเมินราคาข้ันต่ําของอาคารท่ีทําการเพ่ือขายทอดตลาด 
 3.2.1.3 พิจารณาเลือกเจาหนาท่ีโยธาธิการ เพ่ือรวมดําเนินการตามขอ 3.2.1.2  
 3.2.1.4 เตรียมการประสานงานสํานักงานความรวมมือ เพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) 
  3.๒.๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารรับผิดชอบ 
  ควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนการรื้อถอนอาคารท่ี
ทําการสําเร็จลุลวงภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วหรือพอสมควร ไมลาชา 
  3.2.2.1 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีสภาพของ
อาคารท่ีทําการและการรับผิดชอบของผูกระทําละเมิด 
  3.2.2.2 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ําของอาคารท่ีทําการ
เพ่ือขายทอดตลาด 
  3.๒.2.3 ออกหนังสือขอความรวมมือกับเจาหนาท่ีโยธาธิการ เพ่ือรวมดําเนินการ
กับคณะ กรรมการตาม ขอ 3.2.2.2  
  3.2.2.4 ติดตามเรงรัดประสานงานกรณีนําเสนอผูบังคับการสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ พิจารณาเพ่ือนําเรียนสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรม
วิเทศสหการเดิม) เพ่ือขอความเห็นชอบใหรื้อถอนอาคารท่ีทําการเดิม 
 3.2.2.5 ติดตามเรงรัดประสานงานสํานักงานรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) เพ่ือใหความเห็นชอบรื้อถอนอาคาร 
 3.2.2.6 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประมูลขายทอดตลาดอาคารท่ีทําการ 
 

3.3 กระบวนการดําเนินการรื้อถอนอาคารท่ีทําการ 
 3.3.1 ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
จํานวนไมนอยกวา 3 คน ควรเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด เพ่ือทราบขอมูล
รายละเอียดเก่ียวกับการไดมา สภาพการใชประโยชนในปจจุบัน เหตุผลความจําเปนท่ีตองรื้อถอน
ตลอดจนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
 3.3.2 ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคา ข้ันต่ําของ
อาคารท่ีทําการเพ่ือขายทอดตลาด จํานวนไมนอยกวา 3 คน ควรเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ในสังกัดและตองมีกรรมการไมนอยกวา 1 คนเปนผูชํานาญการหรือมีความรูเก่ียวกับการประเมินราคา 
ซ่ึงอาจจะประสานขอความรวมมือจากสํานักงานสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสํานักงาน
โยธาธิการจังหวัดหรือสํานักงานเทศบาล เปนตน 
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 3.3.3 ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 ทําหนังสือเชิญเจาหนาท่ีโยธาธิการรวมกับ
คณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ําของอาคารท่ีทําการ 
 3.3.4 การดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
 (1) ขอคัดสําเนาหลักฐานทางทะเบียนของอาคารท่ีทําการ เพ่ือทราบขอมูล
รายละเอียดของการไดมา 
 (2) สอบปากคําเจาหนาท่ีพัสดุของอาคารท่ีทําการ เพ่ือทราบขอมูลรายละเอียด
ของการไดมาตลอดจนสภาพของอาคารในปจจุบัน 
 (3) สอบปากคําเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในอาคารท่ีทําการ เพ่ือทราบสภาพของ
อาคารในปจจุบันและมีผูท่ีทําใหอาคารเสียหายโดยการกระทําละเมิดหรือไม 
 (4) สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี เพ่ือทราบวามีผูกระทํา
ละเมิดทําใหอาคารเสียหายและตองรับผิดชดใชคาเสียหายทางแพงหรือไมอยางไร 
 (5) ถายภาพอาคารท่ีทําการท้ัง 4 ดานพรอมระบุ วัน เดือน ป ท่ีถายภาพและ
คณะกรรมการลงนามรับรอง เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันสภาพของอาคารในปจจุบัน 
 (6) รวบรวมผลการดําเนินงาน พรอมรายงานผลตอผูแตงตั้งคณะกรรมการ 
 3.3.5 การดําเนินการของคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ําของอาคารท่ีทําการเพ่ือขาย
ทอดตลาด 
 (1) รวมกับเจาหนาท่ีโยธาธิการประเมินราคาข้ันต่ําของอาคารท่ีทําการ 
 (2) คณะกรรมการรายงานผลตอผูแตงตั้งคณะกรรมการ 
 3.3.6 เม่ือผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 ไดรับรายงานแลวรวบรวมขอมูลพรอม
หลักฐาน เอกสารแบบฟอรมขออนุมัติจําหนายพัสดุ จํานวน 4 ฉบับ และเอกสารรายการแจงขอรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) จํานวน 4 ฉบับ นําเสนอผูบัญชาการสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ 
 3.3.7 ผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ เสนอสํานักงานความรวมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) เพ่ือขอความเห็นชอบใหรื้อถอนอาคารท่ีทําการ
จําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด 
 3.3.8 สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) ให
ความเห็นชอบใหรื้อถอนอาคาร 
 3.3.9 ดําเนินการขายทอดตลาด 
 (1) แตงตั้งคณะกรรมการประมูลขายทอดตลาดอาคารท่ีทําการไมนอยกวา 3 
คน เปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด 1 วัน 
 (2) จัดทําประกาศขายทอดตลาด พรอมแจกจายเพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนไดทราบการประมูลขายทอดตลาด ไมนอยกวา 20 วัน 
 (3) คณะกรรมการดําเนินการประมูลขายทอดตลาด 1 วัน 
 (4) คณะกรรมการรายงานผลตอผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2  1 วัน 
 (5) รับชําระเงิน พรอมนําเงินสงสํานักงานความรวมมือ เพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (กรมสหวิเทศการเดิม) พรอมสงมอบอาคารพ้ืนท่ี 1 วัน 
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 (6) ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 รายงานผลตอผูบัญชาการ สํานักงาน
พิสูจนหลักฐาน ภายใน 30 วนั 
 (7) ขอจําหนายอาคารทางทะเบียนตอธนารักษพ้ืนท่ี ซ่ึงอาคารนั้นตั้งอยู ภายใน 
30 วัน 
 (8) สงสําเนาผลการดําเนินการตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ โดยรายงานผาน
สํานักงานสงกําลังบํารุง และกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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แผนผังแสดงกระบวนการดําเนินการรื้อถอนและการจําหนายอาคารท่ีทําการ  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบังคับบัญชาแจงใหทราบวาไดรับจัดสรรงบประมาณ

กอสรางอาคารท่ีทําการหลังใหม 

ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง 

ขอความรวมมือเจาหนาท่ี

โยธาธิการ 

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคา

ข้ันต่ําของอาคารเพ่ือขายทอดตลาด 

รวมกันดําเนินการ 

รายงานผลตอผูบังคับการ

ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 

เสนอผูบัญชาการสํานักงาน

พิสูจนหลักฐานตํารวจ 

เสนอขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารท่ีทําการ

จําหนายโดยวิธีการขายทอดตลาดตอสํานักงาน

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาระหวางประเทศ  

(กรมวิเทศสหการเดิม) 

มีคําสั่งเห็นชอบ 
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ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2  

แตงตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด 

คณะกรรมการขายทอดตลาด 

(1 วัน) 

เจาหนาท่ีพัสดุประกาศขาย 

(ไมนอยกวา 20 วัน) 

รายงานผลตอ 

ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 ( 1 วัน) 

- รับชําระเงินจากผูซื้อ 
- สงเงินใหสํานักงานความรวมมือเพ่ือ 
  พัฒนาระหวางประเทศ 
- มอบอาคารและพ้ืนท่ี 
  ( 1 วัน) 

ผูซื้อดําเนินการ 

รื้อถอน 

รายงานผลตอผูบัญชาการพิสูจนหลกัฐานตํารวจ 

(ภายใน 30 วัน)  

จําหนายอาคารออกจากทะเบียนท่ีราชพัสด ุ

ตอธนารักษพ้ืนท่ีท่ีอาคารตั้งอยู 

 (ภายใน 30 วัน) 

รายงานผลตอผูบัญชาการพิสูจนหลักฐานตํารวจ 

สงสําเนาใหสํานักงานสงกําลังบํารงุ และ 

  กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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ความหมายของท่ีราชพัสดุ 
 

ท่ีราชพัสดุ ไมถือวาเปนท่ีราชพัสดุ 
อสงัหาริมทรัพย์อนัเป็นทรัพย์สนิของแผน่ดินทกุชนิด 

          - ท่ีดินเพียงอยา่งเดยีว 

          - อาคารหรือสิง่ปลกูสร้างเพียงอยา่งเดียว 

          - ท่ีดินรวมทัง้อาคารหรือสิง่ปลกูสร้างบนท่ีดิน 

- สาธารณสมบตัิของแผน่ดิน 

       ประเภทท่ีดินรกร้างวา่งเปลา่และท่ีดินรกร้าง ซึง่มี

ผู้ เวนคืนหรือทอดทิง้หรือกลบัมาเป็นของแผน่ดินโดย

ประการอ่ืน 

       ประเภทอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับพลเมืองหรือสงวน

ไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกนั เช่น ท่ีชายตลิง่ 

ทางนํา้ ทางหลวง ทะเลสาบ   เป็นต้น 

- อสงัหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบคุคล 

- อสงัหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

การถือกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุ 
- กระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุ 
- ยกเวน 

  ท่ีดินท่ีไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
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การขออนุมัติร้ือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจในการอนุญาตใหรื้อถอน 

อาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ
ท่ัวไป 

 

อาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีสรางจากความ
ชวยเหลือของสหรัฐอเมริกาตาม 

โครงการ เอไอดี หรือยซูอม 

 

อาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ
ดังน้ี 

๑. กอสรางแลวไมนอยกวา ๒๕ ป 
๒. ชํารุดจนใชราชการไมได 
๓. อาคารหรือสิ่งปลูกสรางเดิม เพ่ือปลูก
สรางใหมทดแทนตามท่ีไดรับงบประมาณ 

 
 
 

 

ในกรุงเทพฯ    - อธิบดีกรมราชทัณฑ 
ในจังหวัดอ่ืน   - ผูวาราชการจังหวัด 

                    (ผูวาราชการจังหวัดอาจ  
                    จะมอบอํานาจใหธนารักษ 
                    พ้ืนท่ีก็ได)   

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมอื 

เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 

(กรมวิเทศสหการเดิม) 
 

หัวหนาสวนราชการของผูใชท่ีราชพัสด ุ
 

กรณสีํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

   หนวยสังกัด           หนวยสังกัด  

สํานักงานผูบัญชาการ      กองบัญชาการ 
ตํารวจแหงชาต ิ                 หรือเทียบเทา 

 
 

ผูบัญชาการ        ผูบัญชาการ 
ตํารวจแหงชาต ิ        หนวยงานน้ัน ๆ 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหปญหา 

 

 จากประสบการณการควบคุมกํากับดูแลการรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐาน 
พบวา เกิดปญหาอุปสรรคในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีผูบริหารรับผิดชอบดูแลดังนี้ 
   1. กรณีออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีสภาพของอาคารท่ี
ทําการและการรับผิดชอบของผูกระทําละเมิด 
  1.1 เกิดปญหาหาความลาชาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตางๆ เนื่องจาก
ผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 ไมไดแตงตั้งคณะกรรมการจากนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ประจําหนวยงานพิสูจนหลักฐานจังหวัด ท่ีจะทําการรื้อถอนอาคารท้ังหมด แตไดแตงตั้งจากนายตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรจากหนวยงานพิสูจนหลักฐานจังหวัดอ่ืน มารวมเปนคณะกรรมการดวย ทําใหเกิดความ
ลาชาในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก 
    (1) การรวมกันปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เกิดสภาพความไมคลองตัว 
เนื่องจากกรรมการท่ีสังกัดพิสูจนหลักฐานจังหวัดอ่ืน ไมสามารถเดินทางมาปฏิบัติหนาท่ีไดในทันที
ทันใดในบางกรณี เนื่องจากระยะทางการเดินทางจากตนสังกัดมายังพิสูจนหลักฐานจังหวัดท่ีจะทําการ
รื้อถอนอาคารตองใชเวลา เพราะตองเดินทางขามจังหวัดแลวแตความใกลไกลในแตละกรณี และใน
บางครั้งไดมีการนัดหมายกันเพ่ือรวมปฏิบัติงาน แตปรากฏวากรรมการท่ีสังกัดพิสูจนหลักฐานจังหวัด
อ่ืนมีภารกิจเรงดวนท่ีจะตองปฏิบัติท่ีหนวยงานตนสังกัด ทําใหคณะกรรมการไมสามารถปฏิบัติงาน
ตามท่ีกําหนดนัดหมายกันไว 
    (2) ภารกิจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ มิใชภารกิจท่ีปฏิบัติใหสําเร็จ
ไดในครั้งเดียว เนื่องจากมีข้ันตอนการปฏิบัติหลายข้ันตอน ดังไดเสนอไวในขอ 3.3.4 ของบทท่ี 3   
ทําใหเกิดปญหาความลาชาจากความท่ีมิไดมีตนสังกัดประจําอยูท่ีหนวยพิสูจนหลักฐานจังหวัดท่ีจะทํา
การรื้อถอนอาคาร เปนจํานวนหลายครั้ง 
 1.2 เกิดปญหากรณีหนวยงานพิสูจนหลักฐานจังหวัดท่ีจะทําการรื้อถอนอาคารท่ี
ทําการมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรไมครบจํานวนท่ีจะแตงตั้งเปนคณะกรรมการ ซ่ึงโดยปกติคณะ 
กรรมการจะประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 นาย 
   2. กรณีออกสําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ําของอาคารท่ีทําการเพ่ือ
ขายทอดตลาด 
 เกิดปญหาอุปสรรคเชนเดียวกับกรณีแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีสภาพอาคารท่ีทําการและการรับผิดชอบของผูกระทําละเมิด 
 
   3. กรณีขอความรวมมือเจาหนาท่ีโยธาธิการ เพ่ือรวมดําเนินการกับคณะกรรมการฯ 
เกิดปญหาความลาชา เนื่องจากเจาหนาท่ีโยธาธิการ 
  (1) มีภารกิจประจําของหนวยงานตนสังกัด 
  (2) ภารกิจสนับสนุนหนวยงานอ่ืนท่ีรองขอ ซ่ึงอาจมีหลายหนวยงานรองขอใหรวม
ดําเนินการกรณีรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐาน ก็เปนหนึ่งในภารกิจนี้ 
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  (3) ไปราชการ 
  (4) ลาพักผอน 
  (5) ลาปวย 
  (6) ลาไปศึกษาตอ 
   4. กรณีข้ันตอนการนําเสนอผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจพิจารณา
เพ่ือนําเรียนสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) เพ่ือขอ
อนุมัติรื้อถอนสถานท่ีทําการ 
  เกิดปญหาความลาชาเนื่องจากความเขาใจผิดของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติตามแนวทาง
เดิมท่ีเคยปฏิบัติ คือ นําเสนอสํานักงานสงกําลังบํารุง และกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบกอน เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว จึงนําเสนอผูบัญชาการสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ ลงนามในหนังสือเสนอขออนุมัติรื้อถอนอาคารตอสํานักงานความรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) ซ่ึงปจจุบันผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจขออนุมัติรื้อถอนตอสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ ( กรมวิเทศสหการเดิม) ได  โดยมิ
ตองใหสํานักงานสงกําลังบํารุงและกองการตางประเทศ พิจารณาใหความเห็นชอบกอน เนื่องจากเปน
หนวยงานระดับกองบัญชาการ ซ่ึงมีผูบัญชาการมีอํานาจดําเนินการในฐานะอธิบดีหรือแทนผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการนั้นๆ ตามระเบียบ ก.
ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติได (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ขอ 4 
   5. กรณีข้ันตอนการพิจารณาใหความเห็นชอบรื้อถอนอาคารของสํานักงานความ
รวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) 
 เกิดความลาชาเนื่องจากสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
(กรมวิเทศสหการเดิม) มีการประชุมใหความเห็นชอบกรณีดังกลาว เดือนละ 1 ครั้ง 
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บทท่ี 5 
แนวทางในการบริหารงานเพื่อการแกไขปญหา 

 

5.1 แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการบริหาร 
 5.1.1 กระบวนการเปลี่ยนรูป (Conversion process) ในการบริหาร (อางถึงใน กมล   
อดุลพันธุ,  2524 : 47-48) 
 ในการบริหารราชการนั้น  พิจารณาไดวาเปนกระบวนการท่ีเปลี่ยนแปลง Inputs 
คือ สิ่งท่ีใชในการบริหารราชการ ซ่ึงประกอบดวย คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีบริหารใหเปน 
Outputs คือ ผลท่ีไดในการบริหารราชการ 
 กระบวนการเปลี่ยนรูป  แสดงเปนแผนผังไดดังนี้ 
 

Inputs 

คน 
เงิน 

วัสดุอุปกรณ 
หลักวิชาการบริหาร 

 

  5.1.2 แนวคิดของ Luther  Gulick (อางถึงใน  กมล  อดุลพันธุ, 2524 : 50-51) 
 หนาท่ีของนักบริหารมี 7 ประการคือ 
    (1) การวางแผน (Planning)  การกําหนดเคาโครงหรือแนวทางกวางๆ ของ
สิ่งท่ีคิดจะทํา ตลอดจนวิธีปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวนั้น เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
    (2) การจัดองคการ (Organizing) การกําหนดโครงสรางอยางเปนทางการ
ของอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติ จัดแบงเปนหนวยงานยอยๆ ในองคการ วัตถุประสงคของหนวยงาน
พรอมความเก่ียวของเชื่อมโยงประสานกันอยางไร 
    (3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน ฝกอบรม 
ผูท่ีเขาปฏิบัติงานแลว  ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหอยูในสภาพท่ีนาพอใจ 
 
    (4) การอํานวยการ (Directing) การคิดและตัดสินใจในการบริหาร แลว
นํามากําหนดเปนคําสั่งท่ัวไปหรือคําสั่งเฉพาะ วิธีปฏิบัติตามคําสั่ง 
    (5) การรวมมือประสานงาน (Coordinating) การจัดใหมีการเชื่อมโยง
ประสานกันระหวางงานตางๆ ในความรับผิดชอบ 

Outputs 

ผลตางๆ ท่ีไดจาก
การบริหารราชการ
ของทุกหนวยงาน 

 

องคการและการ

บริหารราชการ 
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    (6) การรายงานผลงานปฏิบัติ (Reporting) ตองคอยดูแลใหผูใตบังคับ 
บัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานวาไดผลอยางไรบาง 
    (7) งบประมาณ (Budgeting) การรับผิดชอบดานงบประมาณ ท้ังใน
รูปแบบของการวางแผนทางการเงิน การจัดทําบัญชีใชจาย และควบคุมการใชจายเงิน 
  5.1.3 การรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Cooperation) (อางถึงใน กมล  อดุลพันธุ, 
2524 : 229)  เปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยกันปฏิบัติงาน แตอาจไมใชในเวลาหรือจังหวะ
เดียวกันก็ได ซ่ึงมีความหมายใกลเคียงกับคําวา การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การ
ประสานกําลังแรงงาน จิตใจ .และความสามารถในเวลาเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน 
  5.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ ผูบริหารขององคกรมีโอกาสประสบกับสถานการณ
หรือปญหา ซ่ึงตองทําการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจเปนการเลือกทางเลือกท่ีสมเหตุสมผลมากท่ีสุด 
จากทางเลือกท่ีมีอยูหลายๆ ทางเลือก การตัดสินใจของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญมาก   
 Gore and Dyson (อางถึงในกลุมงานอาจารย กองบัญชาการศึกษา, 2557 : 8) 
ใหความหมายของการตัดสินใจวา หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกท่ีมีอยูแลว
หลายทาง เพ่ือเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายท่ีวางไว 
  กลุมงานอาจารย กองบัญชาการศึกษา (2557 : 9) ไดสรุปวา การตัดสินใจคือ
ผลสรุปหรือผลข้ันสุดทายของกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล เพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง
เหมาะสมกับสถานการณทรัพยากรและบุคคล   สามารถนําไปปฏิบัติและทําใหงานบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคตามท่ีตองการ 
 Stoner (อางถึงในกลุมอาจารย  กองบัญชาการศึกษา, 2557 : 15-16) ไดให
ทัศนะเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงอาศัยเหตุและผล (rational decision - making) ประกอบ 
ดวยข้ันตอน 7 ข้ันตอนดวยกัน คือ  
    (1) วิเคราะหและระบุขอบเขตของปญหา 
    (2) รวบรวมและวิเคราะหขอเท็จจริง 
    (3) พัฒนาทางเลือกในการแกปญหา 
    (4) ประเมินผลทางเลือกตาม ขอท่ี 3 เพ่ือเลือกทางเลือกท่ีจะชวยให
แกปญหาได 
    (5) เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุด 
    (6) วิเคราะหผลท่ีไดจากการตัดสินใจ 
    (7) ตัดสินใจ 
 สรุปไดวาภารกิจท่ีสําคัญของผูบริหาร คือ การตัดสินใจภายใตกระบวนการท่ีเปนระบบ
เพ่ือนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายหรือการตัดสินใจ เพ่ือหาแนวทางการจัดการสิ่งท่ีสามารถแกไข
ปญหาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเปนระบบ และสามารถชวยองคการหนวยงานดําเนินงานตามโครงการหรือ
แผนงานท่ีระบุไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.2 ระเบียบ / กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานเพ่ือการตัดสินใจแกไขปญหา 
 5.2.1 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา
ประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมหมวด2 ขอ 19, 20 (ผูใชท่ีราชพัสดุ
ประสงคจะรื้อถอนอาคารท่ีเปนท่ีราชพัสดุในจังหวัดอ่ืนตองไดรับการอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
กอน ยกเวนอาคารท่ีกอสรางมาแลวไมนอยกวา 25ปหรืออาคารเดิมเพ่ือปลูกสรางอาคารใหมทดแทน
ตามท่ีไดรับงบประมาณ หรืออาคารท่ีชํารุดจนใชในราชการไมได หรืออาคารท่ีเก่ียวกับราชการลับทาง
ทหาร) 
 5.2.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชท่ีราช
พัสดุ พ.ศ. 2546 หมวด5 ขอ 21 และ ขอ 22 (กรณีจะจําหนายอาคารท่ีจะทําการรื้อถอนใหแตงตั้ง
คณะกรรมการไมนอยกวา 3 คนเพ่ือประเมินราคาอาคาร กรรมการอยางนอย 1 คนจะตองเปน
ผูชํานาญการหรือมีความรูมีความรูเก่ียวกับการประเมินราคาอาคาร)  
 5.2.3 หนังสือกรมวิเทศสหการท่ี นร 1906 /ว 37  ลง 16 ต.ค. 2538 เรื่องแบบ
ปฏิบัติเก่ียวกับพัสดุท่ีไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ (การจําหนายอาคารท่ีไดรับความชวยเหลือ
จากสหรัฐอเมริกาตามโครงการ เอ ไอ ดี จะตองไดรับความเห็นชอบจาก กรมวิเทศสหการกอน) 
 5.2.4 พ.ร.บ. ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย
หลักเกณฑ การปฏิบัติราชการ ของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. 2555 ขอ 4 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งหรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใด
กําหนดใหการดําเนินการใดเปนอํานาจของอธิบดีหรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใหผูบัญชาการมี
อํานาจเชนวานั้น ในฐานะเปนอธิบดีหรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการของกองบัญชาการนั้นๆ เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ 
 1. การวางแผนสรรหากําลังพล 
 2. การใหความยินยอมใหขาราชการตํารวจโอนไปรับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน 
 3. การอนุญาตใหขาราชการตํารวจไปปฏิบัติหนาท่ีชั่วคราวนอกสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 4. การจัดหายุทธภัณฑบางประเภทตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
 ในการใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูบัญชาการจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของและกฎหมายวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ขอ 5
การใชอํานาจของผูบัญชาการตาม ขอ 4 ไมเปนการตัดอํานาจของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีจะมี
คําสั่งเปนอยางอ่ืน เม่ือเห็นวา การใชอํานาจของผูบัญชาการไมเปนไปตามขอ 4 วรรคสอง หรือไดเกิด
หรืออาจเกิดความเสียหายตอสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือมีความจําเปนเพ่ือรักษาประโยชนของทาง
ราชการ ท้ังนี้เม่ือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสั่งการประการใดแลวใหรายงาน   กตช. ทราบ 
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5.3 สรุปแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งท่ีตองพิจารณาการ
ประกอบการตัดสินใจ 
 5.3.1 กรณีออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีสภาพอาคารท่ีทํา
การและการรับผิดชอบของผูกระทําละเมิด 
  มีแนวทางเลือก 2 ทางคือ 
    (1) แตงตั้งคณะกรรมการท้ังหมดจากเจาหนาท่ีพิสูจนหลักฐานจังหวัดท่ีจะ
ทําการรื้อถอนอาคาร มีขอดีขอเสียคือ 
   ขอดี 
    -  คณะกรรมการสามารถทํางานไดรวดเร็ว เนื่องจากปฏิบัติหนาท่ีอยูท่ีเดียวกัน 
     -  ประหยัดงบประมาณ 
    ขอเสีย 
    -  อาจเกิดขอครหาวา ไมมีความเปนกลาง หรือไมโปรงใส หรือไมได
ขอเท็จจริงตามความเปนจริง เนื่องจากคณะกรรมการแตงตั้งมาจากเจาหนาท่ีพิสูจนหลักฐานจังหวัดท่ี
จะทําการรื้อถอนอาคารท้ังหมดไมมีคนกลางจากหนวยอ่ืน 
    (2) แตงตั้งคณะกรรมการ โดยมีเจาหนาท่ีพิสูจนหลักฐานจังหวัดอ่ืนมารวม
เปนกรรมการดวย มีขอดีขอเสียคือ 
    ขอดี 
    -  มีความเปนกลางไดขอเท็จจริงนาเชื่อถือ เนื่องจากมีกรรมการจากหนวย
พิสูจนหลักฐานจังหวัดอ่ืนๆ รวมเปนกรรมการ 
    ขอเสีย 
    -  ความลาชาในการดําเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการท่ีมาจากพิสูจน
หลักฐานจังหวัดอ่ืน ตองใชเวลาในการเดินทางมาปฏิบัติหนาท่ี ทําใหเกิดความไมคลองตัว ประกอบกับ
คณะกรรมการตองดําเนินการหลายครั้งหลายเวลา มิใชภารกิจท่ีจะปฏิบัติไดสําเร็จในครั้งเดียว 
    -  สิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจากมีคาใชจายประเภทเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก    
คาพาหนะ ของกรรมการท่ีมาจากพิสูจนหลักฐานจังหวัดอ่ืน 
   การพิจารณาตัดสินใจ 
   ควรเลือกแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการท้ังหมดจากเจาหนาท่ีพิสูจนหลักฐาน
จังหวัดท่ีทานจะทําการรื้อถอนอาคาร เนื่องจากสามารถทํางานไดรวดเร็วเพราะการอยูท่ีเดียวกัน การ
นัดประชุมเพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนการกําหนดนัดวันท่ีจะลงมือปฏิบัติ ซ่ึงมีหลายข้ันตอน 
สามารถรวมตัวกันไดเร็วและไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ อีกท้ัง
ความเห็นท่ีคณะกรรมการเสนอผูบังคับบัญชาตองไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากผูบังคับบัญชา  
หากมีขอสงสัยประการใด ก็สามารถสั่งการใหตรวจขอเท็จจริงเพ่ิมเติมไดหรือกรณีตรวจสอบสภาพ
อาคาร หากมีขอสงสัยไมกระจางชัด ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีโยธาธิการรวม
ตรวจสอบเพ่ิมเติมได 
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  อีกปญหาหนึ่ง คือ กรณีหนวยพิสูจนหลักฐานจังหวัดท่ีจะทําการรื้อถอนอาคารท่ีทําการ 
มีเจาหนาท่ีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ไมครบ 3 นาย ตองแตงตั้งเจาหนาท่ีจากหนวยงานพิสูจน
หลักฐานจากจังหวัดอ่ืนมารวมเปนกรรมการ  
   มีทางเลือกเจาหนาท่ีจากหนวยพิสูจนหลักฐานจากจังหวัดอ่ืนอีก 7 จังหวัด 
   การพิจารณาตัดสินใจ 
    เลือกเจาหนาท่ีจากหนวยพิสูจนหลักฐานจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีใกลท่ีสุดกับหนวยท่ี
จะรื้อถอนอาคาร รวมเปนกรรมการ เพ่ือประหยัดเวลาในการเดินทางมารวมดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ทําใหคณะกรรมการสามารถดําเนินการไดรวดเร็วกวาการแตงตั้งเจาหนาท่ีพิสูจนหลักฐาน
จากจังหวัดอ่ืนท่ีอยูไกลกวา 
 5.3.2 กรณีออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ําของอาคารท่ีทําการเพ่ือ
ขายทอดตลาด 
 ลักษณะของปญหาตลอดจนแนวทางการเลือกวิธีการแกปญหาและการพิจารณา
ตัดสินใจเหมือนกับ ขอ 5.3.1  
 5.3.3 กรณีขอความรวมมือเจาหนาท่ีโยธาธิการ เพ่ือรวมดําเนินการกับคณะกรรมการ
ประเมินราคาข้ันต่ําของอาคารท่ีทําการเพ่ือขายทอดตลาด 
 มีแนวทางเลือก 3 ทาง คือ 
    (1) ขอความรวมมือจากกองโยธาธิการ สํานักงานสงกําลังบํารุง สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ มีขอดีขอเสียคือ 
     ขอดี 
    -  ติดตอประสานงานไดงายกวา เนื่องจากเปนหนวยงานในสังกัด สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเหมือนกัน 
    ขอเสีย 
    -  มีท่ีทําการอยูท่ีกรุงเทพมหานคร การเดินทางมารวมเปนคณะกรรมการ
ประเมินราคาข้ันต่ําของอาคารท่ีทําการเพ่ือขายทอดตลาด ไมสะดวกเนื่องจากอยูคนละจังหวัดและ
สิ้นเปลืองงบประมาณ คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาเดินทาง 
   (2) ขอความรวมมือจากโยธาธิการจังหวัดท่ีอาคารพิสูจนหลักฐานจังหวัดท่ี
จะทําการรื้อถอนตั้งอยู มีขอดีขอเสียคือ 
    ขอดี 
    -  สะดวกในการเดินทางมารวมเปนกรรมการประเมินราคาข้ันต่ําอาคารท่ีทํา
การเพ่ือขายทอดตลาด เนื่องจากอยูท่ีตัวจังหวัด ซ่ึงหนวยพิสูจนหลักฐานสวนใหญก็มีท่ีทําการอยูท่ีตัว
จังหวัดเชนเดี่ยวกัน 
    ขอเสีย 
    -  โยธาธิการจังหวัดมีภารกิจมาก กลาวคือ ภารกิจหนาท่ีประจําของโยธาธิการ
จังหวัด นอกจากนั้นยังมีหลายหนวยงานท่ีขอความรวมมือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับงานโยธาธกิาร  
ทําใหเจาหนาท่ีโยธาธิการจังหวัดอาจจะไมสะดวกในการใหความรวมมือหรืออาจตองใชเวลานานใน
การกําหนดวันเวลาท่ีจะมารวมดําเนินการให ฯลฯ เปนตน 
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    (3) ขอความรวมมือจากโยธาธิการเทศบาล มีขอดีขอเสียดังนี้ 
     ขอดี 
   -  มีภารกิจนอยกวาโยธาธิการจังหวัด เนื่องจากรับผิดชอบเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ มีโอกาสท่ีจะดําเนินการไดรวดเร็วกวาโยธาธิการจังหวัด 
    ขอเสีย 
    -  เจาหนาท่ีโยธาธิการเทศบาลมีนอยกวาเจาหนาท่ีโยธาธิการจังหวัด การ
เดินทางมารวมดําเนินการอาจจะไมสะดวกเทาโยธาธิการจังหวัด 
 การพิจารณาการตัดสินใจ 
  -  ไมควรเลือกกองโยธาธิการ สํานักงานสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เนื่องจากระยะทางการเดินทางมาดําเนินการไกลกวาโยธาธิการจังหวัดและโยธาธิการเทศบาล  
  -  ปกติ ควรเลือกโยธาธิการจังหวัด เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีใหญกวาและมีความ
พรอมในการใหการสนับสนุนมากกวาโยธาธิการเทศบาล  แตท้ังนี้ก็ตองพิจารณาถึงตัวแปรตางๆ ท่ีอาจ
เปนอุปสรรคใหเกิดความลาชาในการรวมมือดําเนินการดวย เชน มีหลายหนวยงานขอรับการสนับสนุน
ภารกิจกอนหนวยงานของเรา ทําใหตองรอคอยใหการดําเนินการเหลานั้นเสร็จเรียบรอยกอน จึง
สามารถใหการสนับสนุนหนวยงานของเราได หรือ มีภารกิจของหนวยโยธาธิการจังหวัดเองเปนจํานวน
มากรอคอยอยู หรือเจาหนาท่ีโยธาธิการจังหวัดติดภารกิจอ่ืน เชน ไปราชการ ลาพักผอน ลากิจ ลา
ปวย ลาไปศึกษาตอ ฯลฯ เปนตน 
 ดังนั้นการตัดสินใจทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ระหวางการขอความรวมมือจากโยธาธิการจังหวัด
หรือโยธาธิการเทศบาลก็คือ การประสานงานลวงหนาเพ่ือจะไดทราบวาในชวงระยะเวลาท่ีหนวยงาน
ของเราตองการขอรับการสนับสนุนนั้นหนวยงานใดมีความพรอมในการสนับสนุนมากกวากัน จาก
ปจจัยตัวแปรตางๆ ดังท่ีไดกระทําดังกลาวขางตน เปนตน 
  5.3.4 กรณีข้ันตอนการนําเสนอผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจพิจารณา 
เพ่ือนําเรียนสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) เพ่ือขอ
ความเห็นชอบรื้อถอนอาคารท่ีทําการ   
   เนื่องจากการอนุมัติรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐาน ซ่ึงไดรับความ
ชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการ เอ ไอ ดี หรือยูซอม มีไมบอยนัก ทําใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
มักจะนําตัวอยางเรื่องเดิมมาเปนแนวทางการดําเนินการ ซ่ึงจะเกิดการผิดพลาดในข้ันตอนนําเสนอผู
บัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจพิจารณาเพ่ือนําเรื่องสํานักงานความรวมมือเพ่ือพัฒนา
ระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) เพ่ือขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารท่ีทําการ เนื่องจากเดิมผู
บัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจจะตองนําเรียนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพ่ือพิจารณา
เรื่องขออนุมัติรื้ออาคารท่ีทําการตอสํานักงานความรวมมือเพ่ือพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศ
สหการเดิม) โดยตองนําเสนอผานไปยังสํานักงานสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกองการ
ตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณากอนท่ีจะนําเรียนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพ่ือ
ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวขางตน แตปจจุบันผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจขอ
ความเห็นชอบรื้ออาคารท่ีทําการตอสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศ
สหการเดิม) ไดโดยตรง ไมตองเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติพิจารณาโดยผานสํานักงานสงกําลัง
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บํารุงและกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติแตอยางใด เนื่องจากเปนหนวยงานระดับ
กองบัญชาการซ่ึง มิไดเปนหนวยงานข้ึนตรงตอสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูบัญชาการจึงมี
อํานาจดําเนินการในฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในสวนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการของกองบัญชาการนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ระเบียบ กตช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2555 ขอ 4  
 
  การพิจารณาการตัดสินใจ 
 ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2 ซ่ึงเปนหนวยงานระดับกองบังคับการ และเปนหนวยท่ีรับผิดชอบ
การขออนุมัติรื้อถอนอาคารท่ีทําการพิสูจนหลักฐานในสังกัด ตองตรวจสอบหนังสือท่ีจะลงนามเสนอไป
ยังผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจวาไดเสนอความเห็นกระบวนข้ันตอนนําเสนอขออนุมัติ
รื้อถอนอาคารท่ีทําการไปยังสํานักความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) 
โดยตรงไมตองผานสํานักงานสงกําลังบํารุง และกองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือไม
เพ่ือมิใหเกิดการเสียเวลาโดยใชเหตุ นอกจากนั้นยังตองประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายอํานวยการท่ี
รับผิดชอบงานพัสดุของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ เก่ียวถึงกรณีดังกลาวดวย เพ่ือมิใหเกิดความ
ลาชาเสียเวลาดังกลาวขางตน 
  5.3.5 กรณีข้ันตอนการพิจารณาขอความเห็นชอบใหรื้อถอนอาคารของสํานักงานความ
รวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม)  
   ปกติสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการ
เดิม) จะนําเรื่องการเห็นชอบใหรื้อถอนอาคารท่ีทําการซ่ึงไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ตาม
โครงการ เอ ไอ ดี หรือ ยูซอม เขาในระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน ซ่ึงจะมีการประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง ดังนั้นหากนําเรื่องขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารท่ีทําการเสนอตอท่ีประชุมประจําเดือน ซ่ึง
เพ่ิงดําเนินการเสร็จสิ้นไป ก็จะตองใชเวลาอีกอยางนอย 1 เดือน กลาวคือ นําเขาท่ีประชุมในครั้งตอไป 
ทําใหเกิดความลาชา 
 
 การพิจารณาการตัดสินใจ 
 การดําเนินการในข้ันตอนนี้ใหกระชับไมตองใชเวลามาก มีแนวทางเลือก 2 ทางคือ 
   (1) ประสานงานถึงสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศ
สหการเดิม) ซ่ึงตั้งอยูท่ีศูนยราชการ ถนนแจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพ่ือทราบกําหนดวันท่ีจะมี
การประชุมประจําเดือน พรอมติดตามเรงรัดหนังสือขอความเห็นชอบใหรื้อถอนอาคารท่ีทําการใหสงถึง
สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
กลาวคือ ไมตองรอผลการพิจารณาใหความเห็นชอบเปนเวลายาวนาน อาจจะเปนภายในไมเกิน 1 สัปดาห 
หรือนอยกวานั้นกอนวันประชุม 
   (2) ประสานงานกับสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศ
สหการเดิม) กรณีท่ีหนังสือขอความเห็นชอบใหรื้อถอนอาคารท่ีทําการสงถึงสํานักงานความรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) หลังจากการประชุมเพ่ิงผานพนไป เชน 1 วันหรือ 
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2 วัน เปนตน โดยขอความรวมมือใหเปดประชุมเปนกรณีพิเศษ เรงดวนเนื่องจากมีความจําเปน
เรงดวนอยางยิ่ง ซ่ึงกรณีนี้จะตองมีเหตุผลความจําเปนท่ีสําคัญมากและไดรับการพิจารณาแลววามี
ความจําเปนจริงๆ สมควรไดรับการชวยเหลืออนุเคราะหจึงจะมีการเปดประชุมเปนกรณีพิเศษ 
 ควรเลือกแนวทางท่ี (1) เนื่องจากเปนการบริหารจัดการกระบวนการภายในหนวยงาน
ของเราเอง เพ่ือสงไปใหทันเขาวาระประชุมของหนวยงานอ่ืน ซ่ึงเปนการดําเนินการประชุมตาม
กําหนดวันเวลาปกติตามแผนท่ีไดกําหนดไว แตถามีความจําเปนจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ี (2)  
ก็ตองใชความสามารถพิเศษท่ีจะประสานงานโนมนาวใหสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) พิจารณาเห็นความสําคัญและความจําเปนในการขอใหนําเขาประชุม
เปนกรณีพิเศษ 
 
5.4 ผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด 
 เกิดความลาชาในการดําเนินการรื้อถอนอาคารท่ีทําการ ซ่ึงทําใหมีผลกระทบดังนี้ 
   การกอสรางอาคารท่ีทําการใหมลาชา ทําใหการใชประโยชนจากอาคารหลังใหม เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 3 ลาชาออกไป สงผลกระทบตอการใหบริการ
สนับสนุนพนักงานสืบสวนสอบสวน ประชาชน ทางดานนิติวิทยาศาสตร ซ่ึงอาจจะไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร 
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ประวัติผูเขียน 
ชื่อ สกุล  พันตํารวจเอก  โรจนชัย    สขุสมยิ่ง 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน ศูนยพิสูจนหลักฐาน 2  ถนนโรงพยาบาลเกา   ตําบลบางปลาสรอย   
  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 45 ซอยเขมาเนรมิตร ถ. ประชาราษฎร 1  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ   
  กทม 10800 
ระดับการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 
   นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ระดับปริญญาโท 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (สังคมวิทยาประยุกต)    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประสบการณในการทํางาน  
ป 2524  รองสารวัตรแผนก 2 กองกํากับการ 1 กองตํารวจสันติบาล 
ป 2530  รองสารวัตรแผนก 1 กองกํากับการ 1 กองตํารวจสันติบาล 
ป 2534  สารวัตรงาน 1 ฝาย 1 สวนอํานวยการ สํานักงานปราบปรามยาเสพติด กรมตํารวจ 
ป 2535  สารวัตรแผนกธุรการ กองกํากับการกําลังพล  กองบังคับการอํานวยการ  
            กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
ป 2535  สารวัตรแผนกพลาธิการ กองกํากับการสงกําลังบํารุง กองบังคับการอํานวยการ   
           กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
ป 2537  สารวัตรงาน 2 ฝายบริการการศึกษา สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ 
ป 2539  สารวัตรงาน 3 กองกํากับการ 1 สํานักงานวิทยาการตํารวจ 
ป 2542  รองผูกํากับการวิทยาการเขต 7  
ป 2547  รองผูกํากับการวิทยาการเขต 1 
ป 2548  รองผูกํากับการวิทยาการเขต 14 
ป 2549  ผูกํากับการวิทยาการเขต 42 
ป 2552  ผูกํากับการฝายอํานวยการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน 8 
ป 2554  ผูกํากับการฝายอํานวยการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน 1 
ป 2555  รองผูบังคับการศูนยพิสูจนหลักฐาน 2  
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