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“ลิขสิทธิข์ องบทความเปนของ กลุม งานอาจารย กองบัญชาการศึกษา”
เอกสารประกอบการเรียนรูดวยตนเอง
หมวดวิชา ความรูพ น้ื ฐานในงานฝายอํานวยการ

ความรูพื้นฐานฝายกําลังพล
วัตถุประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจพื้นฐานงานในหนาที่ของฝายกําลังพล
1. กลาวทั่วไป
งานกําลังพลในโครงสรางการจัดสวนราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการจัดหนวยงานกําลัง
พลเปนระดับแตกตางกัน เชน ระดับกองบัญชาการจัดเปนกองกํากับการ ซึ่งแตละกองบัญชาการอาจเรียกชื่อ
ตางกัน คือ กองกํากับการ 1 หรือ กองกํากับการกําลังพล เปนหนวยงานในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ ใน
หนวยระดับกองบังคับการหรือตํารวจภูธรจังหวัดมีการจัดเปน 2 ลักษณะ คือจัดเปนแผนกหรืองานกําลังพล ใน
กองกํากับการอํานวยการ หรือจัดเปนแผนก/งานธุรการกําลังพล ไมวาจะจัดในรูปแบบใด ความรับผิดชอบของ
ผูเปนหัวหนางานกําลังพล ในแตละระดับหนวยก็มีหนาที่โดยทั่ว ๆ ไปเหมือน ๆ กัน
เอกสารนี้ไดเรียบเรียงขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารประกอบคําบรรยายวิชางานกําลังพล ในหลักสูตรฝาย
อํานวยการตํารวจ ของ วิทยาลัยการตํารวจ แนวทางในการเรียบเรียงใชแนวทางงานกําลังพลทางทหาร โดยมี
การปรับปรุงแกไขใหมีความสอดคลองกับโครงสรางการจัดหนวยงาน กําหนดหนาที่การงานและแบบแผนของ
งานตํารวจ นอกจากนี้เอกสารงานกําลังพลนี้จะใชเปนเอกสารแนะนําใหผูปฏิบัติงานกําลังพล ไดตระหนักถึง
ของเขตของงานกําลังพลและหนาที่ของหัวหนางานกําลังพลในฐานะที่เปนฝายอํานวยการของหนวยในระดับ
ตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเขาใจในบทบาทและหนาที่ที่รับผิดชอบไดครอบคลุมครบถวนมาก
ยิ่งขึ้น

2. งานในหนาที่ของงานกําลังพล
2.1 งานธุรการประจํา โดยทั่วๆไปหนวยงานกําลังพล มีหนาที่หลัก ๆ ดังตอไปนี้
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2.1.1 งานธุรการและสารบรรณ มีหนาที่คือ การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ การดูแล
รักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ เปน
เจาหนาที่ธุรการในงานอื่น ๆ เมื่อผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.1.2 งานทะเบียนพล มีหนาที่จัดทําเนียบกําลังพล จัดทําความตองการกําลังพลดําเนินการ
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง โอนบุคคลเขารับราชการ การประเมินผลบุคคล ดําเนินการเกี่ยวกับการลา การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เลื่อนยศ การออกจากราชการ บําเหน็จบํานาญและการดําเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ
2.1.3
งานประวัติ มีหนาที่ในการจัดทํา เก็บรักษาสมุดประวัติ แฟมบัตรประจําตัว การ
ดําเนินการของเครื่องราชอิสริยาภรณ รวบรวมประวัติการศึกษาคุณวุฒิขาราชการ
2.1.4 งานคดีวินัย มีหนาที่รวบรวมระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยขาราชการควบคุม
การประพฤติปฏิบัติของขาราชการรับเรื่องราวรองทุกข สืบสวนขอเท็จจริงและการลงทัณฑ
2.1.5 งานสวัสดิการ ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับ
สหกรณการกีฬาและการสันทนาการ
งานดังกลาวขางตนมีลักษณะเปนงานธุรการประจํา ที่หัวหนาหนวยงานตองปฏิบัติ ณ สํานักงาน
ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับคําสั่งของทางราชการ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจํา ตามหวงเวลาของ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน หรือตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไวอยางชัดเจน
2.2 งานกําลังพลในการปฏิบัติการ
หัวหนาหนวยงานกําลังพลในฐานะที่เปนฝายอํานวยการ ซึ่งมีหนาที่ชวยเหลือผูบังคับบัญชาใน
การอํานวยการปฏิบัติงานดานกําลังพล ยังคงมีภาระหนาที่ที่แตกตางไปจากงานประจําหากมีการใชกําลังพล
เขาปฏิบัติการเปนจํานวนมาก และมีหวงระยะเวลาที่นานพอสมควร ซึ่งฝายอํานวยการกําลังพลจะมีหนาที่
ดังตอไปนี้
2.2.1 งานในหนาที่เฉพาะ
งานในหนาที่เฉพาะของฝายกําลังพล คือ กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับกําลังพล ของ
หนวยรวมทั้งเหตุการณ สภาพสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอสภาพขวัญและกําลังใจของกําลังพล อันอาจมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สุขภาพพลานามัยของกําลังพลและวินัยของกําลังพล ซึ่งฝายกําลังพลของ
หนวยมีหนาที่เฉพาะในงานตาง ๆ ดังนี้ คือ
2.2.1.1 การรักษายอดกําลังพล ฝายกําลังพลรับผิดชอบในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ยอดกําลังพลตอผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการรักษายอดกําลังพลใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติ ฝาย
กําลังพลจะตองประมาณการเกี่ยวกับยอดกําลังพล ในสถานการณปจจุบันและอนาคตอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
รับผิดชอบเปนสวนรวมในการทดแทนกําลังพล
1) ยอดกําลังพล เครื่องมือในการรักษายอดกําลังพล
- สรุปยอดกําลังพลประจําวัน
- การรายงานกําลังพลตามระยะเวลา
2) ประมาณการสูญเสีย ฝายกําลังพลจะประมาณการสูญเสียอยางตอเนื่อง
และนํามาปรับกับยอดกําลังพล เพื่อกําหนดความตองการกําลงทดแทนในอนาคต และเพื่อเปนฐานในการขอ
สนับสนุนกําลังพลเพิ่มเติม
3) การทดแทนกําลังพล การปฏิบัติการทดแทนกําลังพลนี้จะกระทําภายใต
การควบคุมแบบรวมการ เพื่อสนองตอการปฏิบัติใหบังเกิดผลสูงสุด ในการทดแทนกําลังพล มีฝายอํานวยการ
อื่น ๆ เกี่ยวของดังนี้
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- ฝายกําลังพล จัดทําและดํารงรักษาประมาณการกําลังทดแทนอยาง
ตอเนื่องรวมทั้งการทดแทนเปนหนวย และเสนอแนะผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการอื่น ๆ รวมทั้ง
อํานวยการเกี่ยวกับการทดแทนกําลังพล
- ฝายยุทธการ (ฝายแผน) ใหขอเสนอ จัดลําดับความเรงดวนในการแบง
มอบกําลัง ทดแทนเปนบุคคล และทดแทนเปนหนวย
- ฝายการขาว ใหขอเสนอลําดับความเรงดวนในการมอบผูชํานาญการ
- ฝายสงกําลังบํารุง จัดใหมีการสนับสนุนการสงกําลัง อํานวยความ
สะดวกและการขนสงในการปฏิบัติการทดแทน
2.2.1.2 การจัดการกําลังพล
ฝายกําลังพลมีความรับผิดชอบหลักทางฝายอํานวยการในการกํากับดูแลงาน
ธุรการและการจัดการทั้งมวลเกี่ยวกับเรื่องราวและระเบียบปฏิบัติซึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอกําลังพลเปน
รายบุคคล และกํากับดูแลโดยตรงตอนโยบายการจัดการกําลังพลในหนวยทําใหมั่นใจวาระเบียบปฏิบัติที่
นํามาใชเปนไปตามนโยบายแลว
- ฝายกําลังพล ของหนวยทุกระดับ มีหนาที่ใหขอเสนอแนะในการกําหนด
นโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เกี่ยวกับการดําเนินการกําลังพล
- ฝายกําลังพลกํากับดูแล กําหนดการปองกันอุบัติเหตุ ใหขอเสนอถึงวิธีการ
ความปลอดภัย การเก็บขอมูล และวิเคราะหขาวสารเกี่ยวกับที่เกิดและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และให
ขอเสนอเกี่ยวกับมาตรการแกไข
- การดําเนินการกําลังพล ไดแก การจัดหา การแบงประเภท การบรรจุ การ
เลื่อนยศ การยาย การปลดเกษียณ การไลออก การหมุนเวียนกําลังพล
- กําลังพลพลเรือน (อาสาสมัคร ลูกจาง)
- ความปลอดภัย วางแผน พัฒนา เรื่องราวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกําลัง
พล การปองกันอุบัติภัย ฯลฯ
- เชลยศึก และกําลังที่ถูกกักกันไดตัวคืนมา
- การแบงสรรแหลงกําลังคน
- การประเมินคาการใชกําลังคนที่มีอยู และ การพัฒนานโยบายและมาตรฐาน
- การจัดหาและแจกจายกําลังคน
2.2.1.3 การพัฒนาและการรักษาขวัญ
การปฏิบัติภารกิจของหนวยยอมมีผลกระทบตอขวัญของกําลังพล ดังนั้นฝาย
กําลังพลจึงตองพิจารณาสภาพขวัญและปจจัยที่มีผลกระทบตอสภาพขวัญของกําลังพลดวย โดยการประเมิน
คาของสิ่งบอกเหตุทางขวัญที่ไดจากการตรวจเยี่ยม จากรายงานและจากการประสานกับฝายอํานวยการอื่น ๆ
ฝายกําลังพลมีหนาที่เสนอแนะผูบังคับบัญชา ถึงสภาพขวัญ และการปฏิบัติของหนวยที่มีผลกระทบตอสภาพ
ขวัญของกําลังพลแนวทางในการพัฒนาและการรักษาขวัญ
1) การบริการกําลังพล คือการเอาใจใสตอความตองการและความเปนอยูของ
ตํารวจแตละบุคคล
- การพักผอนและการลา
- การหมุนเวียนกําลังพล
- การสวัสดิการ
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- การจัดการตอสิทธิพึงมีพึงไดของกําลังพล
- การอบรมจริยธรรมศาสนกิจ
การออมทรัพย การไปรษณียการเงิน
การบริการรานคาสวัสดิการ
2) การจัดการศพ ฝายกําลังพลตองดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการศพกรณีมีการ
เสียชีวิตเพื่อเปนการรักษาขวัญ สําหรับผูที่ยังคงตองปฏิบัติหนาที่
3) บําเหน็จรางวัล ฝายกําลังพลจะตองดําเนินการในดานบําเหน็จ รางวัลตาม
สิทธิตาง ๆ ใหกับครอบครัวกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่และเกิดการสูญเสียอยางรวดเร็ว เพื่อใหกําลังพลที่ยังปฏิบัติ
หนาที่ไมเสียขวัญ ในขณะเดียวกันตองดําเนินการในดานบําเหน็จ รางวัล คําชมเชย สําหรับผูปฏิบัติที่ปฏิบัติ
หนาที่ไดสําเร็จ
2.2.1.4 การรักษาวินัย กฎ ขอบังคับ และคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาของหนวยทุกระดับมีหนาที่ในการกวดขันกําลังพลในบังคับบัญชา
ใหรักษาวินัย กฎ ขอบังคับและคําสั่ง โดยมีฝายกําลังพลรับผิดชอบในการกํากับดูแล จัดทํานโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปโดยยุติธรรมเทาเทียมกันและเปนระเบียบเดียวกัน และรับผิดชอบในการบังคับให
เปนไปตามกันโดยระเบียบและคําสั่งของหนวย
2.2.1.5 การจัดการในกองบัญชาการ
การจัดการในกองบัญชาการ คือการควบคุมการจัดหนวยและการดําเนินงาน
ธุรการของผูบังคับบัญชาเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การจัดระเบียบ การควบคุม
และการกําหนดระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ใหมีมาตรฐานและฝายกําลังพลพรอมที่จะใหคําแนะนําแกฝาย
อํานวยการอื่น ๆ กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ คือการจัดกองบัญชาการภายในการรักษาความปลอดภัยการจัดแผนผัง
ในกองบังคับการ การกําหนดที่ตั้งและแบงสรรพื้นที่สําหรับสํานักงานโดยยึดถือเจตนารมณแนวทางนโยบาย
ของผูบังคับบัญชาและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู
2.2.1.6 เบ็ดเตล็ด
ฝายกําลังพลมีความรับผิดชอบทางฝายอํานวยการตอเรื่องราวเกี่ยวกับกําลังพล
เปนรายบุคคล เชน การศึกษาของบุตรกําลังพล เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว การรับรองผูมาเยี่ยม และเรื่องราว
ทางธุรการอื่น ๆ
งานกําลังพลเบ็ดเตล็ดตองทําการใหคําแนะนําเกี่ยวกับที่ตั้งหนวย การพัฒนา
การศึกษาของกําลังพล การดูแลครอบครัวของกํากลังพล การตองรับผูมาเยี่ยม และเรื่องราวทางธุรการที่ไมได
มอบใหผูใดรับผิดชอบ
2.2.2 งานในหนาที่รวมของฝายกําลังพล
งานในหนาที่รวมของฝายกําลังพลในฐานะฝายอํานวยการ ผูมีหนาที่ชวยเหลือ
ผูบังคับบัญชาเปนเชนเดียวกับฝายอํานวยการอื่น ๆ คือ การใหขอมูลขาวสาร การประมาณการ การให
ขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา การจัดทําคําสั่งและการกํากับดูแล ซึ่งในแตละหนาที่มีรายละเอียดดังนี้
2.2.2.1 การใหขอมูลขาวสาร
ขอมูลขาวสารที่ฝายกําลังพลเสนอตอผูบังคับบัญชา คือขาวสารที่ผูบังคับบัญชา
จําเปนตองรูเพื่อทราบสถานการณกําลังพลที่เปนอยู เพื่อจะนํามาใชในการตกลงใจไดถูกตอง ขาวสารตาง ๆ
จะตองมีการวิเคราะหประมวลผลใชไดขอเท็จจริง ซึ่งจะมีผลกระทบตอภารกิจ ในขณะเดียวกันฝายกําลังพลก็
จะตองใหขาวสารแกฝายอํานวยการอื่น ๆ เพื่อเปนขอพิจารณาในการดําเนินการ ขาวสารของฝายกําลังพล คือ
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ขาวสารซึ่งเกี่ยวของกับงานในหนาที่เฉพาะของฝายกําลังพลซึ่งมีที่มาจากนโยบายดานกําลังพลของหนวยเหนือ
สถานภาพกําลังพล การจัดสวัสดิการ สภาพขวัญของกําลังพล การประพฤติปฏิบัติ ระเบียบวินัยของกําลังพล
ขาวสารของฝายกําลังพล คือ ขาวสารทั้งปวงอันเกี่ยวของกับงานในหนาที่
เฉพาะของฝายกําลังพล อันประกอบดวย
1) การรักษายอดกําลังพล คือ จํานวนกําลังพล จํานวนเต็มทั้งหมด ที่ใชใน
การปฏิบัติการครั้งหนึ่ง ๆ ไดมาจากนโยบาย คําสั่งของหนวยเหนือ ซึ่งเพียงพอตอการปฏิบัติครั้งนั้น หากไม
รักษายอดกําลังพลไว อาจทําใหเกิดปญหา อุปสรรคหรือไมบรรลุการปฏิบัติได
2) การทดแทนกําลังพล เปนการปฏิบัติเพื่อรักษายอดกําลังพล เชน มีการ
สูญเสียเกิดขึ้น จะมีการทดแทนการสูญเสียเปนบุคคลหรือไม หรือหนวยไดปฏิบัติภารกิจตอเนื่องจนกําลังพล
เหนื่อยลาจะมีการจัดกําลังหนวยใหมเขาทดแทนหรือไม กําลังพลที่จะใชในการทดแทนเปนบุคคลหรือเปน
หนวยจะจัดหามาจากที่ใด
3) การดําเนินการกําลังพล ในการปฏิบัติการฝายกําลังพลจะเปนการกลาวถึง
งานทางธุรการในสงมอบกําลังพล การบังคับบัญชา การอนุมัติสั่งการในเรื่องของการเขาปฏิบัติหนาที่และการ
พนจากหนาที่ของกําลังพล
4) การพัฒนาและรักษาขวัญกําลังพล ที่เขาปฏิบัติการนาจะมีปญหาขอขัดของ
ตาง ๆ ที่กระทบตอขวัญในการปฏิบัติซึ่งฝายกําลังพลจะตองนํามากลาว เพื่อแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ
เพื่อที่จะขจัดปญหานั้น ตลอดจนการตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญตาง ๆ ตอกําลังพล การจัดการในเรื่องสิทธิพึงมีพึงได
อยางถูกตองครบถวนและรวดเร็ว
5) การรักษาวินัย กฎ ขอบังคับ ในการปฏิบัติการ ระเบียบวินัยของกําลังพล
เปนสวนประกอบสําคัญในการนํามาสูความสําเร็จ และขจัดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
ดังนั้นการที่จะใหกําลังพลประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบของระเบียบ วินัย กฎ และขอบังคับ จะตองมีการชี้แจง
ทําความเขาใจกับกําลังพลใหชัดเจนกอนออกปฏิบัติ
6) เบ็ดเตล็ด จะกลาวถึงเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทางธุรการอื่น ๆ เชน
- การตอนรับแขก จะดําเนินการอยางไร ไดจัดสถานที่ไวทีไหน
- การแถลงขาวตอสื่อมวลชน สถานที่ เวลา ที่จะใหขาวสารหรือการ
จํากัดพื้นที่สําหรับสื่อมวลชน เพื่อไมใหเขาไปเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
- สถานที่ตั้ง ของฝายกําลังพลของหนวยเหนือ อยูที่ใด ติดตอ
ประสานงานอยางไร
2.2.2.2 การประมาณการ
ในฐานะที่เปนผูชวยเหลือผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับงานกําลังพล ฝายกําลังพลตอง
ประมาณสถานการณในเรื่องกําลังพลโดยตอเนื่องทันสมัยอยูตลอดเวลา โดยการนําขอมูลที่ฝายกําลังพลมีอยู
มาวิเคราะหกับภารกิจ สถานการณของฝายอํานวยการอื่น ๆ และพิจารณาถึงขอสนับสนุนและขอจํากัด
ตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอกําลังพลในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาและฝาย
อํานวยการอื่น ๆ ในการที่จะสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติที่คาดวาจะปฏิบัติไดหรือไมเพียงใดในทัศนะของฝาย
กําลังพล
ในการประมาณการกําลังพล เพื่อเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา ฝายกําลังพล
จะตองทราบภารกิจของหนวยที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลานั้น ๆ และนําสถานการณดานตาง ๆ ซึ่งไดจาก
การแลกเปลี่ยนขาวสารจากฝายอํานวยการอื่น ๆ มาเปนขอพิจารณากลาว คือ
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- ใชสถานการณขาวกรอง ในดานของลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการมาเปน
ขอพิจารณาวาจะมีผลกระทบตอกําลังพลของหนวยอยางไรในดานสภาพขวัญ สุขภาพ หรือโอกาสสูญเสียกําลัง
พล
- ใชสถานการณทางการปฏิบัติ (แนวทางในการปฏิบัติ) ในดานการใชกําลัง
การวางกําลังตอแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ ที่กําหนดขึ้น และพิจารณาวาแตละแนวทางการปฏิบัตินั้น ๆ มีผล
ตอกําลังพลอยางไรจะใชกําลังพลมากนอยเพียงไร
- ใชสถานการณทางการสงกําลังบํารุง (การสนับสนุน) ในดานสิ่งอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติของกําลังพล
- ใชสถานการณชุมชนและมวลชนสัมพันธ ในดานความรูสึกนึกคิดทัศนคติของ
ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ จะมีผลกระทบอยางไรตอกําลังพล
- การวิเคราะหสถานการณของฝายกําลังพล จะกลาวถึงนโยบายการรักษา
ยอดกําลังพลของหนวยการทดแทนกําลังพลการเปลี่ยนกําลัง การจัดการกําลังพล อํานาจในการสั่งการ ขอ
อนุมัติผูมีอํานาจ การจัดการในดานสิทธิกําลังพล สวัสดิการ การกวดขันความประพฤติระเบียบวินัย และการ
รักษาความปลอดภัยที่ทําการ
การประมาณการกําลังพล กระทําได 2 ลักษณะคือ การเสนอการประมาณการ
ดวยวาจาและการเสนอการประมาณการเปนลายลักษณอักษร ขึ้นอยูกับระดับหนวยที่จะทําการประมาณการ
วาจะใชรูปแบบใด
2.2.2.3 การใชขอเสนอแนะ ฝายกําลังพลใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาจากประมาณ
การกําลังพลที่ไดกระทําไวอยางสมบูรณทันสมัย โดยมีสาระในการเสนอแนะคือ
1) การสนับสนุนดานกําลังพล ตอแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวทุกแนวทาง
สามารถทําไดหรือไม
2) สามารถสนับสนุนแนวทางใดไดดีที่สุด
3) ในการสนับสนุนดานกําลังพล มีปญหาขอจํากัด และขอแนะนําตอ
ผูบังคับบัญชาและผูบังคับหนวยปฏิบัติอยางไรบาง
2.2.2.4 การทําแผนคําสั่งและการแจกจาย
- แผนกําลังพล กระทําตามขอตกลงใจของผูบังคับบัญชาเปนหลัก ตามปกติ
ฝายกําลังพลมักจะไดทําแผนของตนไวกอนผูบังคับบัญชาจะตกลงใจแลวเพียงปรับปรุงตามความจําเปนเพื่อ
สนับสนุนขอตกลงใจของผูบังคับบัญชาใหดีที่สุด
- แผนกําลังพล ควรจะไดมีการตรวจสอบใหมอยูเสมอ เพื่อใหเปนที่แนนอนวา
แผนนั้นเหมาะสมที่จะสนับสนุนภารกิจของหนวยที่เปนอยูปจจุบันและไมขัดนโยบาย
ฝายกําลังพลของหนวยแตละระดับ สามารถจัดทําแผนและคําสั่งไปยังหนวยรอง
ใหถือปฏิบัติไดในรูปตาง ๆ คือ
1) การประชุมของผูบังคับบัญชา
2) ประกาศหนังสือเวียน หนังสือราชการ
3) ในหัวขอธุรการและการสงกําลังบํารุงของคําสั่งยุทธการ
4) จัดทําในรูปผนวก กําลังพล ประกอบคําสั่งปฏิบัติการ ซึ่งผนวกกําลังพล
จัดทําได 2 แบบ คือ ผนวกชนิดจายไปพรอมกับคําสั่งยุทธการ และแบบจายแยก
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2.2.2.5 การกํากับดูแล ฝายกําลังพลยังมีความรับผิดชอบตอไปหลังจากที่ไดจัดทําแผน
และคําสั่งสงไปยังหนวยรองแลว เพื่อติดตามตรวจสอบวาแผน นโยบาย คําสั่งคําแนะนําตาง ๆ ไดสนับสนุน
และสอดคลองกับภารกิจของหนวย ถูกตอง เหมาะสมแลว ทั้งยังตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของแผน
นโยบายและคําสั่งนั้น ๆ อยูเสมอเพื่อเสนอใหผูบังคับบัญชาแกไขเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การกํากับ
ดูแล สามารถกระทําไดโดยการเยี่ยมเยียนดวยตนเอง การตรวจหนวยในหนาที่ของฝายอํานวยการและ
การศึกษาจากรายงานตาง ๆ ฝายกําลังพลตองระลึกเสมอวาตนเองเปนผูใหความชวยเหลือ มิใชคอยจับผิด
และสามารถที่จะกํากับดูแลกิจการตาง ๆ ใหเหมาะสมเรียบรอยและสามารถที่จะทราบประสิทธิภาพของ
ตํารวจแตละบุคคลซึ่งเปนผลมาถึงประสิทธิภาพของหนวยได
ในการปฏิบัติหนาที่รวมของฝายกําลังพลความสําเร็จของงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
เกิดขึ้นไดเพราะการประสานงานซึ่งจะทําใหฝายกําลังพล ไดรับขอมูลขาวสารครบถวนสมบูรณ นํามาสูการทํา
ขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาได การประสานงานกับฝายอํานวยการและฝายสนับสนุนอื่น ๆ พึงระมัดระวังใน
การใหคําปรึกษาหารือและการประสานงานกับผูบังคับบัญชาหนวยรอง ที่เรื่องนั้นอาจมีผลกระทบกระเทือน
ตอบุคคลนั้น ๆ ดวย
3. สรุป
งานในหนาที่ของฝายกําลังพลดังกลาวขางตน ชี้ใหเห็นถึงภาระหนาที่ของ หัวหนางานกําลังพลวามี
ความรับผิดชอบทั้งการปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน และการปฏิบัติการในสนาม ซึ่งในหนวยตํารวจมักไมมี
ความคุนเคยในการปฏิบัติมากนักดังนั้นเอกสารฉบับนี้ นาจะเปนประโยชนในการแนะนําใหฝายกําลังพลของ
หนวย ไดปฏิบัติงานในหนาที่ฝายอํานวยการ ไดสมบูรณมากขึ้นเปนการชวยเหลือแบงเบาภาระของ
ผูบังคับบัญชา และเปนเครื่องมือในการชวยใหผูบังคับบัญชาในการวิเคราะห วินิจฉัย ตกลงใจ สั่งการ ในการ
ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามที่ตองการ

“เอกสารฉบับนี้ใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาเทานั้น”

