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 “ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของ กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา” 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
หมวดวิชา การแก้ปัญหาที่บังคับการและการบริหารวิกฤตการณ์  

 
หลักการ/ภารกิจหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการในการแก้ไขปัญหาท่ีบังคับการ 

 

                                                                      
   วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

              เพ่ือให้มีความรู ้และความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีของฝา่ยอ านวยการในการแก้ไขปญัหาที่
บังคับการ 

 
 

1. บทน า 
  งานก าลังพลในโครงสร้างการจัดส่วนราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการจัดหน่วยงานก าลัง
พลเป็นระดับแตกต่างกัน เช่น ระดับกองบัญชาการจัดเป็นกองก ากับการ ซึ่งแต่ละกองบัญชาการอาจเรียกชื่อ
ต่างกัน คือ กองกับการ 1 หรือ กองก ากับการก าลังพล เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ ใน
หน่วยระดับกองบังคับการหรือต ารวจภูธรจังหวัดมีการจัดเป็น 2 ลักษณะ คือจัดเป็นแผนกหรืองานก าลังพล ใน
กองก ากับการอ านวยการ หรือจักเป็นแผนก/งานธุรการก าลังพล ไม่ว่าจะจัดในรูปแบบใด ความรับผิดชอบของ
ผู้เป็นหัวหน้างานก าลังพล ในแต่ละระดับหน่วยก็มีหน้าที่โดยทั่วๆ ไปเหมือนๆกัน 
 เอกสารนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบค าบรรยายวิชางานก าลังพล กองบัญชาการ
ศึกษา แนวทางในการเรียบเรียงใช้แนวทางงานก าลังพลทางทหาร โดยมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้อง
กับโครงสร้างการจัดหน่วยงาน ก าหนดหน้าที่การงานและแบบแผนของงานต ารวจ นอกจากนี้เอกสารก าลังพล
นี้จะใช้เป็นเอกสารแนะน าให้ผู้ปฏิบัติงานก าลังพลได้ตระหนักถึงขอบเขตของงานก าลังพลและหน้าที่ของ
หัวหน้างานก าลังพลในฐานะท่ีเป็นฝ่าอ านวยการของหน่วยในระดับต่างๆของกรมต ารวจ ได้เข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

 
2. งานในหน้าที่ของงานก าลังพล 
          2.1 งานธุรการประจ า โดยทั่วๆ ไปหน่วยงานก าลังพล มีหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีหน้าที่หลักๆ ดังต่อไปนี้ คือ 
                 2.1.1 งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่คือ การจัดการจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ การ
ดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ เป็น
เจ้าหน้าที่ธุรการในงานอ่ืนๆ เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                  2.1.2 งานทะเบียนพล มีหน้าที่คือ การจัดท าท าเนียบก าลังพล จัดท าความต้องการก าลังพล
ด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอนบุคคลเข้ารับราชการ การประเมินบุคคล ด าเนินการเก่ียวกับการลา 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนยศ การออกจากราชการ บ าเหน็จบ านาญและการด าเนินการเก่ียวกับเงินเพ่ิม
พิเศษต่างๆ 
                  2.1.3 งานประวัติ มีหน้าที่ในการจัดท าเก็บรักษาสมุดประวัติ แฟ้มบัตรประจ าตัว การ
ด าเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวบรวมประวัติการศึกษาคุณวุฒิการศึกษาคุณวุฒิข้าราชการ 
                  2.1.4 งานคดีวินัย มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับระเบียบวินัยข้าราชการควบคุม
การประพฤติปฏิบัติของข้าราชการการรับเรื่องราวการร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริงและการลงทัณฑ์ 
                 2.1.5 งานสวัสดิการ ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ให้แก่ข้าราชการต ารวจ จัดการเก่ียวกับ
สหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ 
 งานดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะเป็นธุรการประจ า ที่หัวหน้าหน่วยงานต้องปฏิบัติ ณ ส านักงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจ า ตามห้วงเวลาของปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน หรือตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
 2.2 งานก าลังพลในการปฏิบัติการ 
 หัวหน้าหน่วยงานก าลังพลในฐานนะท่ีเป็นฝ่ายอ านวยการ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ
อ านวยการในการปฏิบัติงานด้านก าลังพล ยังคงมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างไปจากงานประจ าหากมีการใช้ก าลังพล
เข้าปฏิบัติการเป็นจ านวนมาก และมีห้วงระยะเวลาที่นานพอสมควร ซึ่งฝ่ายอ านวยการก าลังพลจะมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
                2.2.1 งานในหน้าที่เฉพาะ 
       งานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายก าลังพล คือ กิจการทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับก าลังพล  ของหน่วย
รวมทั้งเหตุการณ์ สภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสภาพขวัญและก าลังใจของก าลังพล อันอาจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สุขภาพพลานามัยของก าลังพลและวินัยของก าลังพล ซึ่งฝ่ายก าลังพลของ
หน่วยมีหน้าที่เฉพาะในงานต่าง ๆ ดังนี้ 
                       2.2.1.1 การรักษายอดก าลังพล ฝ่ายก าลังพลรับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ยอดก าลังพลต่อผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการรักษายอดก าลังพลให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ ฝ่าย
ก าลังพลจะต้องประมาณการเกี่ยวกับยอดก าลังพล ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
รับผิดชอบเป็นส่วนรวมในการทดแทนก าลังพล 
             1) ยอดก าลังพล เครื่องมือในการรักษายอดก าลังพล 
                 - สรุปยอดก าลังพลประจ าวัน 
                          - การรายงานก าลังพลตามระยะเวลา 
             2) ประมาณการสูญเสีย ฝ่ายก าลังพลจะประมาณการสูญเสียอย่างต่อเนื่องและน ามาปรับ
กับยอดก าลังพล เพ่ือก าหนดความต้องการก าลังทดแทนในอนาคต และเพ่ือเป็นฐานในการขอสนับสนุนก าลัง
พลเพิ่มเติม 
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            3) การทดแทนก าลังพล การปฏิบัติการทดแทนก าลังพลนี้จะกระท าภายใต้การควบคุมแบบ
รวมการ เพ่ือสนองต่อการปฏิบัติให้เกิดผลสูงสุด ในการทดแทนก าลังพล มีฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ  เกี่ยวข้องดังนี้ 
                - ฝ่ายก าลังพล จัดท าและด ารงรักษาประมาณการก าลังทดแทนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการ
ทดแทนเป็นหน่วย และเสนอแนะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ รวมทั้งอ านวยการเก่ียวกับการ
ทดแทนก าลังพล 
                - ฝ่ายยุทธการ (ฝ่ายแผน) ให้ข้อเสนอ จัดล าดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบก าลัง
ทดแทนเป็นบุคคล และทดแทนเป็นหน่วย 
                - ฝ่ายการข่าว ให้ข้อเสนอล าดับความเร่งด่วนในการมอบผู้ช านาญการ 
                          - ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง จัดให้มีการสนับสนุนการส่งก าลัง อ านวยความสะดวกและการขนส่ง
ในการปฏิบัติการทดแทน 
                       2.2.1.2 การจัดการก าลังพล 
              ฝ่ายก าลังพลมีความรับผิดชอบหลักทางฝ่ายอ านวยการในการก ากับดูแลงานธุรการและ
การจัดการทั้งมวลเกี่ยวกับเรื่องราวและระเบียบปฏิบัติซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อก าลังพลเป็นรายบุคคลและ
ก ากับดูแลโดยตรงต่อนโยบายการจัดการก าลังพลในหน่วยท าให้มั่นใจว่าระเบียบปฏิบัติที่น ามาใช้เป็นไปตาม
นโยบายแล้ว 
              - ฝ่ายก าลังพล ของหน่วยทุกระดับ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายและ
ควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการเกี่ยวกับการด าเนินการก าลังพล 
              - ฝ่ายก าลังพลก ากับดูแลก าหนดการป้องกันอุบัติเหตุให้ข้อเสนอถึงวิธีการความปลอดภัย 
การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับที่เกิดและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และให้ข้อเสนอเกี่ยวกับ
มาตรการแก้ไข 
                       2.2.1.3 การพัฒนาและการรักษาขวัญ 
              การปฏิบัติภารกิจของหน่วยย่อมมีผลกระทบต่อขวัญของก าลังพล ดังนั้นฝ่ายก าลังพลจึง
ต้องพิจารณาสภาพขวัญและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาพขวัญของก าลังพลด้วย โดยการประเมินค่าของสิ่งบอก
เหตุทางขวัญที่ได้จากการตรวจเยี่ยม จากรายการและการประสานกับฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ ฝ่ายก าลังพลมี
หน้าที่เสนอแนะผู้บังคับบัญชา ถึงสภาพขวัญ และการปฏิบัติของหน่วยที่มีผลกระทบต่อสภาพขวัญของก าลัง
พลแนวทางในการพัฒนาและการรักษาขวัญ 
              1) การบริหารก าลังพล คือการเอาใจใส่ต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของต ารวจแต่ละ
บุคคล 
                  - การพักผ่อนและการลา 
                  - การหมุนเวียนก าลังพล 
                  - การสวัสดิการ 
                  - การจัดการต่อสิทธิพึงมีพึงได้ของก าลังพล 
         - การอบรมจริยธรรม 
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     2 ) การจัดการศพ ฝ่ายก าลังพลต้องด าเนินการเก่ียวกับพิธีการศพกรณีมีการเสียชีวิต เพื่อ
เป็นการรักษาขวัญส าหรับผู้ที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ 
              3) บ าเหน็จรางวัล ฝ่ายก าลังพลจะต้องด าเนินการในด้านบ าเหน็จรางวัลตามสิทธิต่างๆ 
ให้กับครอบครัวก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่และเกิดการสูญเสียอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เสีย
ขวัญ ในขณะเดียวกันต้องด าเนินการในด้านบ าเหน็จ รางวัล ค าชมเชย ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จ 
                       2.2.1.4 การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
              ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทุกระดับมีหน้าที่ในการกวดขันก าลังพลในการบังคับบัญชาให้
รักษาวินัย กฎ ข้อบังคับและค าสั่ง โดยมีฝ่ายก าลังพลรับผิดชอบในการก ากับดูแล จัดท านโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปโดยยุติรรมเท่าเทียมกันและเป็นระเบียบเดียวกัน และรับผิดชอบในการบังคับให้
เป็นไปตามกันโดยระเบียบและค าสั่งของหน่วย 
                       2.2.1.5 การจัดการในส านักงาน คือการควบคุมการจัดหน่วยและการด าเนินงานธุรการของ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การจัดระเบียบ การควบคุม และการ
ก าหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้มีมาตรฐานและฝ่ายก าลังพลพร้อมที่จ าให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ 
กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือการจัดส านักงานภายในการรักษาความปลอดภัยการจัดแผนผังในส านักงาน การ
ก าหนดที่ตั้งและแบ่งสรรพื้นที่ส าหรับส านักงานโดยยึดถือเจตนารมณ์แนวทางนโยบายของผู้บังคับบัญชาและ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ 
                        2.2.1.6 เบ็ดเตล็ด 
                        ฝ่ายก าลังพลมีความรับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการต่อเรื่องราวเกี่ยวกับก าลังพลเป็น
รายบุคคล เช่นการศึกษาของบุตรก าลังพล เรื่องท่ีเกี่ยวกับครอบครัว การรับรองผู้มาเยี่ยม และเรื่องราวทาง
ธุรการอ่ืนๆ 
              2.2.2 งานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายก าลังพล 
            งานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายก าลังพลในฐานะฝ่ายอ านวยการ ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา
เป็นเช่นเดียวกับฝ่ายอ านวยการอื่นๆ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บังคับบัญชา การจัดท าค าสั่งและการก ากับดูแล ซึ่งในแต่ละหน้าที่มีรายละเอียดดังนี้ 
                      2.2.2.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร 
            ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายอ านวยการก าลังพลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คือข่าวสารที่ผู้บังคับบัญชา
จ าเป็นต้องรู้เพ่ือทราบสถานการณ์ก าลังพลที่เป็นอยู่ เพ่ือจะน ามาใช้ในการตกลงใจได้ถูกต้อง ข่าวสารต่างๆ จะ
ตองมีการวิเคราะห์ประมวลผลใช้ได้ข้อเท็จจริง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภารกิจ ในขณะเดียวกันฝ่ายก าลังพลก็
จะต้องให้ข่าวสารแก่ฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการด าเนินการ ข่าวสารของฝ่ายก าลังพล คือ
ข่าวสารซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายก าลังพลซึ่งมีท่ีมาจากนโยบายด้านก าลังพลของหน่วยเหนือ 
สถานภาพก าลังพล การจัดสวัสดิการ สภาพขวัญของก าลังพล การประพฤติปฏิบัติ ระเบียบวินัยของก าลังพล 
            ข่าวสารของฝ่ายก าลังพล คือ ข่าวสารทั้งปวงอันเก่ียวข้องกับงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่าย
ก าลังพล อันประกอบด้วย 
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              1) การรักษายอดก าลังพล คือ จ านวนก าลังพล จ านวนเต็มทั้งหมด ทีใช้ในการปฏิบัติการ
ครั้งหนึ่งๆ ได้มาจากนโยบาย ค าสั่งของหน่วยงานเหนือ ซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติครั้งนั้น หากไม่รักษายอด
ก าลังพลไว้ อาจท าให้เกิดปัญหา อุปสรรคหรือไม่บรรลุการปฏิบัติได้ 
              2) การทดแทนก าลังพล เป็นการปฏิบัติเพื่อรักษายอดก าลังพล เช่น การสูญเสียเกิดข้ึน จะ
มีการทดแทนการสูญเสียเป็นบุคคลหรือไม่ หรือหน่วยได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องจนก าลังพลเหนื่อยล้า จะมีการ
จัดก าลังพลหน่วยใหม่เข้าทดแทนหรือไม่ ก าลังพลที่จะใช้ทดแทนเป็นบุคคลหรือเป็นหน่วยจะจัดหามาจากที่ใด 
             3) การด าเนินการก าลังพล ในการปฏิบัติการฝ่ายก าลังพลจะเป็นการกล่าวถึงงานทางธุรการ
ส่งมอบก าลังพล การบังคับบัญชา การอนุมัติสั่งการในเรื่องของการเข้าปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากหน้าที่ของ
ก าลังพล 
               4) การพัฒนาและรักษาขวัญก าลังพล ที่เข้าปฏิบัติการน่าจะมีปัญหาข้อขัดข้องต่างๆท่ี
กระทบต่อขวัญในการปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายอ านวยการก าลังพลจะต้องน ามากล่าว เพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพ่ือที่จะขจัดปัญหานั้น ตลอดจนการตรวจเยี่ยมบ ารุงขวัญต่างๆต่อก าลังพล การจัดการในเรื่องสิทธิพึงมีพึงได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว 
           5) การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติการ ระเบียบวินัยของก าลังพล เป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการน ามาสู่ความส าเร็จ และขจัดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น
การที่จะท าให้ก าลังพลประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของระเบียบ วินัย กฎ และข้อบังคับ จะต้องมีกาชี้แจง ท า
ความเข้าใจกับก าลังพลให้ชัดเจนก่อนออกปฏิบัติ 
          6) เบ็ดเตล็ด จะกล่าวถึงเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับงานทางธุรการอ่ืนๆ เช่น 
              - การต้อนรับแขก จะด าเนินการอย่างไร ได้จัดสถานที่ไว้ที่ไหน 
              - การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน สถานที่ เวลา ที่จะให้ข่าวสารหรือการจ ากัดพ้ืนที่ส าหรับ
สื่อมวลชน เพ่ือไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
              - สถานที่ตั้งของฝ่ายก าลังพลของหน่วยงานเหนือ อยู่ที่ใด ติดต่อประสานงานอย่างไร 
                   2.2.2.2 การประมาณการ 
         ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานก าลังพล ฝ่ายก าลังพลต้องประมาณ
สถานการณ์ในเรื่องก าลังพลโดยต่อเนื่องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยการน าข้อมูลที่ฝ่ายก าลังพลมีอยู่มา
วิเคราะห์กับภารกิจ สถานการณ์ของฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ และพิจารณาถึงข้อสนับสนุนและข้อจ ากัด ตลอดจน
ปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อก าลังพลในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการ
อ่ืนๆ ในการที่จะสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติที่คาดว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่เพียงใดในทัศนะของฝ่ายก าลังพล 
         ในการประมาณการก าลังพล เพื่อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา ฝ่ายก าลังพลจะต้องทราบภารกิจ
ของหน่วยที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลานั้นๆ และน าสถานการณ์ด้านต่างๆ ซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารจากฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ มาเป็นข้อพิจารณากล่าวคือ 
                   - ใช้สถานการณ์ข่าวกรอง ในด้านของลักษณะพ้ืนที่ปฏิบัติการมาเป็นข้อพิจารณาว่าจะมี
ผลกระทบต่อก าลังพลของหน่วยอย่างไรในด้านสภาพขวัญ สุขภาพ หรือโอกาสสูญเสียก าลังพล 
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                      - ใช้สถานการณ์ทางการปฏิบัติ(แนวทางในการปฏิบัติ)ในด้านการใช้ก าลังการวางก าลังต่อ
แนวทางในการปฏิบัติต่างๆที่ก าหนดขึ้น และพิจารณาว่าแต่ละแนวทางการปฏิบัตินั้นๆ มีผลต่อก าลังพล
อย่างไร จะใช้ก าลังพลมากน้อยเพียงไร 
                      - ใช้สถานการณ์ทางการส่งก าลังบ ารุง(การสนับสนุน)ในด้านสิ่งอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ ที่จะมีผลต่อการปฏิบัติของก าลังพล 
                      - ใช้สถานการณ์ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในด้านความรู้สึกนึกคิดทัศนคติของประชาชนใน
พ้ืนที่ปฏิบัติการที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ จะมีผลกระทบอย่างไรต่อก าลังพล 
                      - การวิเคราะห์สถานการณ์ของฝ่ายก าลังพล จะกล่าวถึงนโยบายการรักษายอดก าลังพลของ
หน่วยการทดแทนก าลังพลการเปลี่ยนก าลัง การจัดก าลังพล อ านาจในการสั่งการ ขออนุมัติผู้มีอ านาจ การ
จัดการในด้านสิทธิก าลังพล สวัสดิการ การกวดขันความประพฤติระเบียบวินัย และการรักษาความปลอดภัยที่
ท าการ 
            การประมาณการก าลังพล กระท าได้ ๒ ลักษณะคือ การเสนอการประมาณการด้วยวาจา
และการเสนอการประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร ขึ้นอยู่กับระดับหน่วยที่จะท าการประมาณการว่าจะใช้
รูปแบบใด 
            1) การเสนอการประมาณการด้วยวาจามีหัวข้อส าหรับการเสนอประมาณการดังนี้ 
                          (1) ทบทวนสถานการณ์ทางด้านก าลังพล 
                          (2) ข้อเสนอเรื่อง 
                               - แง่คิดทางด้านการก าลังพล 
                               - ทางทางปฏิบัติต่างๆที่จะใช้ในการปฏิบัติมีผลต่อก าลังพลอย่างไร 
                                -แนวทางการปฏิบัติต่างๆที่ก าหนด 
                               - แนวทางใดฝ่ายก าลังพลสามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ดีท่ีสุด 
                               - ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับก าลังพล 
                               - ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขและเรื่องอ่ืนๆ 
                      2) การเสนอประมาณการลายลักษณ์อักษรมีแบบฟอร์มส าหรับการประมาณการและ
รายละเอียดดังนี้ (เอกสารประกอบหมายเลข 4) 
                      2.2.2.3 การให้ข้อเสนอแนะ ฝ่ายก าลังพลให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาจากประมาณการ
ก าลังพลที่ได้กระท าไว้อย่างสมบูรณ์ทันสมัย โดยมีสาระในการเสนอแนะคือ 
            1) การสนับสนุนด้านก าลังพล ต่อแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ทุกแนวทางสามารถท าได้
หรือไม่ 
            2) สามารถสนับสนุนแนวทางใดได้ดีที่สุด 
            3) ในการสนับสนุนด้านก าลังพล มีปัญหาข้อจ ากัด และข้อแนะน าต่อผู้บังคับบัญชาและผู้
บังคับหน่วยปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
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2.2.2.4 การท าแผนค าสั่งและการแจกจ่าย 
                                - แผนก าลังพล กระท าตามข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก ตามปกติฝ่าย
ก าลังพลมักจะได้ท าแผนของตนไว้ก่อนผู้บังคับบัญชาจะตกลงใจแล้วเพียงปรับปรุงตามความจ าเป็นเพื่อ
สนับสนุนข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด 
                                - แผนก าลังพล ควรจะได้มีการตรวจสอบใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นที่แน่นอนว่าแผน
นั้นเหมาะสมที่จะสนับสนุนภารกิจของหน่วยที่เป็นอยู่ปัจจุบันและไม่ขัดนโยบาย 
                      ฝ่ายก าลังพลของหน่วยแต่ละระดับ สามารถจัดท าแผนและค าสั่งไปยังหน่วยรองให้
ถือปฏิบัติได้ในรูปต่าง ๆ คือ 
                      1) การประชุมของผู้บังคับบัญชา 
                      2) ประกาศหนังสือเวียน หนังสือราชการ 
                      3) ในหัวข้อธุรการและการส่งก าลังบ ารุงของค าสั่งยุทธการ 
                      4) จัดท าในรูปผนวก ก าลังพล ประกอบค าสั่งปฏิบัติการ ซึ่งผนวกก าลังพลจัดท าได้ 
2 แบบคือ ผนวกชนิดจ่ายไปพร้อมกับค าสั่งยุทธการ และแบบแยกจ่าย ซึ่งทั้ง 2 แบบมีรายละเอียดในการ
จัดท าเหมือนกันแตกต่างกันที่หัวเรื่องเท่านั้น 
                                 (1) ผนวกก าลังพลแบบจ่ายพร้อมกับค าสั่งปฏิบัติการ(เอกสารประกอบ
หมายเลข 2) 
                                 (2) ผนวกก าลังพล แบบจ่ายแยกหลังจากที่แจกจ่ายค าสั่งปฏิบัติการแบบ
ในการเขียน ดังนี้(เอกสารประกอบหมายเลข 3) 
   2.2.2.5  การก ากับดูแล ฝ่ายก าลังพลยังมีความรับผิดชอบต่อไปหลังจากท่ีได้จัดท าแผนและ
ค าสั่งส่งไปยังหน่วยรองแล้ว เพื่อติดตามตรวจสอบว่าแผน นโยบาย ค าสั่ง ค าแนะน าต่างๆ ได้สนับสนุน และ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ทั้งยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของแผน นโยบาย 
และค าสั่งนั้นๆอยู่เสมอเพ่ือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การก ากับดูแล สามารถ
กระท าได้โดยการเยี่ยมเยียนด้วยตนเอง การตรวจหน่วยในหน้าที่ของฝ่ายอ านวยการและการศึกษาจาก
รายงานต่างๆ  ฝ่ายก าลังพลต้องระลึกเสมอว่าตนเองเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ มิใช่คอยจับผิด และสามารถท่ีจะ
ก ากับดูแลกิจการต่างๆ ให้เหมาะสมเรียบร้อย และสามารถที่จะทราบประสิทธิภาพของต ารวจแต่ละบุคคลซึ่ง
เป็นผลมาถึงประสิทธิภาพของหน่วยได้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมของฝ่ายก าลังพลความส าเร็จของงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติเกิดข้ึนได้
เพราะการประสานงาน ซึ่งจะท าให้ฝ่ายก าลังพล ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนสมบูรณ์ น ามาสู่การท า
ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาได้ การประสานงานกับฝ่ายอ านวยการและฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ พึงระมัดระวังใน
การให้ค าปรึกษาหารือและการประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหน่วยรอง ที่เรื่องนั้นอาจจะมีผลกระทบกระเทือน
ต่อบุคคลนั้นๆด้วย 
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3. สรุป 

 
 งานในหน้าที่ของฝ่ายก าลังพลดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงภาระหน้าที่ของหัวหน้าก าลังพลว่ามีความ
รับผิดชอบทั้งก่ีปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน และการปฏิบัติการในสนาม ซึ่งในหน่วยต ารวจมักไม่มีความคุ้นเคยใน
การปฏิบัติงานมากนัก ดังนั้นเอกสารฉบับนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการแนะน าให้ฝ่ายก าลังพลของหน่วย ได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอ านวยการได้สมบูรณ์มากขึ้น เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา เป็น
เครื่องมือในการช่วยผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ วินิจฉัย ตกลงใจ สั่งการ ในการปฏิบัติภากิจให้บรรลุ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามท่ีต้องการ 
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เอกสารประกอบหมายเลข 1 
(ประเภทเอกสาร) 
         ชุดท่ี ของ ชดุ 
         หนา้ ของ หนา้ 
         นามหนว่ย ……………… 
         ทีต่ั้งหนว่ยจัดท า 
         หมูว่ันเวลา 
         หมายเลขอ้างสาสน์ 
ประมานการ ก าลังพล 
อ้างถึง : แผนที่…………(เท่าท่ีจ าเป็นพอให้เข้าใจประมาณการ) 
1. ภารกิจ 
 ภารกิจตามท่ีระบุไว้ จากการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
2. สถานการณ์และข้อพิจารณา 

 
ก. สถานการณ์ทางการข่าว เป็นข่าวสารที่ได้รับจากฝ่ายการข่าว อาจใช้ในรูปสรุปย่อหรืออ้างเอกสารหรือ
ผนวกข่าวกรอง ซึ่งมีหัวข้อพอสรุปได้ดังนี้ 
1) ลักษณะพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
2) ก าลัง และการวางก าลังของฝ่ายตรงข้าม 
3) ขีดความสามารถฝ่ายตรงข้าม 
 ก)  ผลกระทบต่อภารกิจ 
 ข)  ผลกระทบกระเทือนต่อกิจกรรมต่าง ๆ ทางก าลังพล 

 
ข. สถานการณ์ทางการปฏิบัติ เป็นข่าวสารที่ได้รับจากแนวทางในการวางแผนของผู้บังคับบัญชาและจากฝ่าย
แผน 
1) การวางก าลังของหน่วยปฏิบัติหลัก 
2) มาตรการ การปฏิบัติที่คาดว่าจะท าเพ่ือบรรลุภารกิจ ทางการปฏิบัติ 
3) การปฏิบัติ ในห้วงเวลาต่อไป(ถ้ามี) และปัจจัยในการวางแผนอื่นๆเพ่ือประสานงานและการประมาณการ
ของฝ่ายอ านวยการ 

 
ค. สถานการณ์ส่งก าลังบ ารุง เป็นข่าวสารที่ได้จากฝ่ายส่งก าลังบ ารุง 
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         ชุดที่  ของ ชุด 
         หนา้ ของ หนา้  

(ประมาณการก าลังพล) 
1) การวางก าลังปัจจุบันของหน่วยและสถานที่ตั้ง ทางการส่งก าลังบ ารุงซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ทางด้าน
ก าลังพล 
2) การเปลี่ยนแปลงตามแผน ภายในเรื่องของการส่งก าลังบ ารุงที่น่าจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติของ
ก าลังพล 

 
ง. สถานการณ์บริการสังคม เป็นข่าวสารที่ได้จากฝ่ายการบริการสังคม 
1) การวางก าลังปัจจุบันของหน่วย และสถานที่ตั้งทางกิจการพลเรือน ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อสถานการณ์
ด้านก าลังพล 
2) การเปลี่ยนแปลงตามโครงการภายในเรื่องของกิจการพลเรือน ที่น่าจะกระทบกระเทือนต่อสถานการณ์ด้าน
ก าลังพล 

 
จ. สถานการณ์ก าลังพล   กล่าวแสดงถึงสถานภาพของสถานการณ์ก าลังพลไว้ในหัวข้อต่างๆดังนี้ 
1) การรักษายอดก าลังพล 
2) การจัดการก าลังพล 
3) การพัฒนารักษาขวัญ 
4) การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
5) การจัดการภายในกองบังคับการ 
6) เบ็ดเตล็ด 

 
ฉ. สมมติฐาน สมมติฐานใดๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เป็นมูลฐาน ส าหรับริเริ่มวางแผนหรือท าการประมาณการ
สมมติฐานย่อมแก้ไขต่อไปเป็นข้อมูลที่เป็นจริง เมื่อมีแนวทางในการวางแผนโดยเฉพาะ 
 

3.การวิเคราะห์ 
  น าแต่ละข้อย่อของสถานการณ์ก าลังพล มาวิเคราะห์ต่อมาตรการปฏิบัติที่ก าหนด โดยพิจารณาความ
เหมาะสมถึงปัจจัยทั้งปวง ทางก าลังพลเพื่อแสดงปัญหาและข้อขัดข้องให้เห็น  
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4. การเปรียบเทียบ 
ก.ประเมินค่าข้อขัดข้องของฝ่ายก าลังพล โดยเพ็งเล็งต่อความส าเร็จภารกิจซึ่งใช้มาตรการทางการปฏิบัติ ซึ่ง
เขียนไว้ในประมาณการสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชามาพิจารณา 
ข.ค้นหาข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละมาตรการการปฏิบัติ ซึ่งก าลังพิจารณาอยู่จากข้อคิดของฝ่ายก าลังพลรวมทั้ง
วิธีต่างๆ ที่ใช้แก้ปัญหาข้อบกพร่อง หรือการแก้ไขดัดแปลง ซึงต้องใช้ในแต่ละมาตรการการปฏิบัติ 
 

5. ข้อสรุป/ข้อเสนอ 
ก. จากการพิจารณาในแง่ของฝ่ายก าลังพล แสดงให้เห็นว่าภารกิจตามท่ีก าหนดไว้ ฝ่าก าลังพลสามารถ
สนับสนุนได้หรือไม่ 
ข. ให้ระบุว่า มาตรการการปฏิบัติใด หรือหลายๆ มาตรการใดที่คาดว่าจะกระท า สามรารถให้การสนับสนุนใน
แง่ก าลังพลได้ดีท่ีสุด 
ค. ระบุถึงปัญหา และข้อขัดข้องทางการก าลังพลของแต่ละมาตรการปฏิบัติ 
ง. ระบุถึงข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา และข้อขัดข้องนั้น ทางด้านก าลังพล รวมถึงข้อเสนออ่ืนๆ  

 

       (ลงนาม) …………………………………………… 
        ต าแหนง่ หัวหนา้ฝา่ยก าลังพล  
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เอกสารประกอบหมายเลข 2 

          ชุด ของ ชดุ 
          หนา้ ของ ชดุ 
ผนวก การก าลังพล 
 ประกอบค าสั่งปฏิบัติการ 
 1.สถานการณ์ (อาจอ้างถึงค าสั่งปฏิบัติการได้) 
 2.ภารกิจ (การปฏิบัติงาน ด้านก าลังพล เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติ) 
 3.กล่าวทั่วไป (กล่าวถึงภาพท่ัวไปในการปฏิบัติของหน่วย) 
 4.งานในหน้าที่ 

 
 ก .การรักษายอดก าลังพล 
  1) ยอดก าลังพล 
  2) การทดแทนก าลัง 
 ข .การจัดการก าลังพล 
 ค .การพัฒนาและการรักษาขวัญ 
 ง .การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
  จ .การจัดการภายในส านักงาน 
 ฉ .เบ็ดเตล็ด 

 
 5.การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
 ตอบรับ 

 

(ลงนาม)……………………………………… 
          ผูบ้งัคับหนว่ย ………………… 
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เอกสารประกอบหมายเลข 3 
(ประเภทเอกสาร) 

 
         ชุดท่ี ของ ชดุ 
         หนา้ ของ หนา้ 
         นามหนว่ย ……………… 
         ทีต่ั้งหนว่ยจัดท า 
         หมูว่ันเวลา 
         หมายเลขอ้างสาสน์ 
 
ผนวก ก าลังพล ประกอบค าสั่งปฏิบัติการ 
อ้างถึง  : ……………………….. 
           : ……………………….. 
 1. สถานการณ์ (อาจอ้างถึงค าสั่งปฏิบัติการได้) 
 2. ภารกิจ (การปฏิบัติงาน ด้านก าลังพล เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติ) 
 3. กล่าวทั่วไป (กล่าวถึงภาพท่ัวไปในการปฏิบัติของหน่วย) 
 4. งานในหน้าที่ 

 
 ก . การรักษายอดก าลังพล 
  1) ยอดก าลังพล 
  2) การทดแทนก าลัง 
 ข .การจัดการก าลังพล 
 ค .การพัฒนาและการรักษาขวัญ 
 ง .การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
  จ .การจัดการภายในส านักงาน 
 ฉ .เบ็ดเตล็ด 
  

5. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
 ตอบรับ 

 (ลงนาม)……………………………………… 
          ผูบ้งัคับหนว่ย ………………… 
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แบบฟอร์มการให้ข่าวสารของงานก าลังพล 
เรียน  ผู้บังคับบัญชา 
 กระผม …………………..........................................ต าแหน่ง………………………………………………………. 
รับผิดชอบงานก าลังพลของหน่วย……………………………………………………………………………………………………… 
 1. การรักษายอดก าลังพลทั้งหมด  
      - จ านวนก าลังพลทั้งหมด ………………….. นาย 
      - จ านวนก าลังพลที่เข้าปฏิบัติการ ………………….. นาย 
      - การรักษายอดก าลังพล ………………….. % จากจ านวนที่เข้าปฏิบัติการ 
 2. การทดแทนก าลัง 
      - การทดแทนเป็นบุคคล 
     - การทดแทนเป็นหน่วย 
 3. การด าเนินการก าลังพล……………………………………………………………………………………………………….. 
 4. พัฒนาและการรักษาขวัญ…………………………………………………………………………………………………….. 
 5. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ………………………………………………………………………………………………… 
 6. เบ็ดเตล็ด 
      - การต้อนรับแขก 
      - การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
      - ที่ตั้งฝ่ายก าลังพลของหน่วยเหนือ 
 ฝ่ายก าลังพลขอจบการให้ข่าวสารขั้นต้นต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการเพียงเท่านี้ หากมี
ข่าวสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

       ลงชื่อ ………………………………….. 
           (……………………………………..) 
                                                                             สว.งานก าลังพล…………………. 

 

 

 

 
 

 “เอกสารฉบับน้ีใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น” 


