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

ภารกิจของฝายอํานวยการ
วัตถุประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรู และความเขาใจความหมาย ประเภท ภารกิจ และแนวทางการดําเนินการ
ของฝายอํานวยการ
1. ความหมายของฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการ หมายความถึง ผูที่ทําหนาที่ชวยเหลือผูบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติภารกิจได
อยางสมบูรณโดยการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งใหขอมูลขาวสาร ประสานงาน วิเคราะห
ขอมูลขาวสารและใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการตกลงใจในการปฏิบัติงานในภารกิจใด ๆ การจัดทํา
แผนหรือคําสั่ง และการดําเนินการใหแผนหรือคําสั่งไปถึงมือผูผูปฏิบัติไดทันตอเวลา สามารถปฏิบัติตามแผน
หรือคําสงของผูบังคับบัญชาไดอยางถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงค ติดตามกํากับดูแลปฏิบัติงานแทน
ผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถทราบสถานการณ และปญหาขอขัดของในการปฏิบัติภารกิจได
อยางรวดเร็ว และตอเนื่อง
2. ประเภทของฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
2.1 ฝายอํานวยการประสานงานหรือฝายอํานวยการหลัก ไดแก ฝายอํานวยการที่รับผิดชอบ
งานอํานวยการ หลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 5 สายงาน คือ งานกําลังพล งานขาว งานแผนงานและ
ยุทธศาสตร งานสงกําลังบํารุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ ในการปฏิบัติหนาที่ของฝายอํานวยการ
ประสานงานหรือฝายอํานวยการหลัก จะตองเปนผูใหความชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการตกลงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยการใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ การใหขอเสนอแนะ การจัดทําแผน/คําสั่ง การกํากับดูแลการ
บริหารของหนวยงานอันไดแก กําลังพล งบประมาณ สิ่งอุปกรณ และระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ไดถูกใชไป
อยางเปนประโยชนสูงสุด และจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางสมบูรณ สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นใน สังคม ชุมชน หรือพื้นที่รับผิดชอบไดอยางถูกตองและทันตอเวลา
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2.2 ฝายอํานวยการพิเศษ ไดแก ผูที่รับผิดชอบในการชวยเหลือผูบังคับบัญชาดวยการปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่ตองการความชํานาญเปนพิเศษเฉพาะดาน ตามสาขาวิชาชีพเทคนิค และงานในหนาที่อื่น ๆ ที่มี
ขอบเขตนอยกวาหนาที่ของฝายอํานวยการประสานงานหรือฝายอํานวยการหลัก แตมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
กวาและมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับเรื่องเทคนิค เชน การสื่อสาร การประมวลผลขอมูลขอสนเทศ ฯลฯ
การใหความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของฝายอํานวยการพิเศษ จะทําไดโดยการแนะนํา หรือใหขอมูล
ขาวสาร และขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานเทคนิคตาง ๆ
2.3 ฝายอํานวยการประจําตัว ไดแก ผูที่รับผิดชอบการใหความชวยเหลือผูบังคับบัญชาในเรื่อง
กิจการเฉพาะ หรืองานในหนาที่พิเศษ อันไดแก ตําแหนงนายเวร หรือ นายตํารวจประจําสํานักงาน
ผูบังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานโดยตรงตอผูบังคับบัญชา มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
2.3.1 ชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการแบงเวลาปฏิบัติราชการและกิจกรรมอื่น ๆ โดยปลดเปลื้อง
จากงานที่ไมจําเปน เพื่อใหสามารถใชเวลาในการปฏิบัติงานตามหนาที่ไดมากขึ้น
2.3.2 การรักษาความปลอดภัยและอํานวยการความสะดวกใหกับผูบังคับบัญชา
2.3.3 ชวยเหลือในการจัดตารางเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.4 เตรียมการและดําเนินงานเกี่ยวกับการเดินทางของผูบังคับบัญชา
2.3.5 การรับรองผูมาติดตอราชการกับผูบังคับบัญชา
2.3.6 การประสานงานที่เกี่ยวของกับพิธีการ ในสวนที่เกี่ยวของกับผูบังคับบัญชา
2.3.7 การปฏิบัติงานดานธุรการของผูบังคับบัญชา
2.3.8 การกํากับดูแลเจาหนาที่อื่นประจําสํานักงานผูบังคับบัญชา เชน พลขับ เจาหนาที่ธุรการ ฯลฯ
4. พันธกิจของฝายอํานวยการตํารวจ:
พันธกิจของฝายอํานวยการตํารวจ หมายความถึง หนาที่ที่ฝายอํานวยการตํารวจจะตองปฏิบัติอยู
ตลอดเวลาอยางตอเนื่อง กลาวคือ เปนหนาที่ที่จะละเวนการปฏิบัติเสียมิไดในการทําหนาที่ฝายอํานวยการ
ตํารวจ ไมวาจะเปนฝายอํานวยการในสายงานใด หรือประเภทใดก็ตาม อันไดแกงานในหนาที่รวม 5 ประการ
ของฝายอํานวยการ ไดแก การใหขอมูลขาวสาร การวิเคราะหขอมูลขาวสาร (การประมาณการ) การให
ขอเสนอแนะการทําแผน/คําสั่ง และการกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คําสั่ง ซึ่งการปฏิบัติหนาที่รวมทั้ง 5
ประการดังกลาว ถือวาเปนหัวใจในการปฏิบัติอยางสมบูรณของฝายอํานวยการ หากมีการละเลยการปฏิบัติ
หนาที่ประการใดประการหนึ่ง ยอมเปนที่มาของความผิดพลาดหรือความลมเหลวในการปฏิบัติงานในที่สุด
4.1 การใหขอมูลขาวสาร การใหขอมูลขาวสารถือเปนหนาที่เบื้องตน ที่ฝายอํานวยการจะตองเปนผูให
ขอมูลขาวสารในสวนที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของฝายอํานวยการนั้น ๆ อยางครบถวนสมบูรณตอ
ผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถทราบขอมูลขาวสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่
จําเปนอยางครบถวนไมมองขามขอมูลขาวสารบางประการที่มีสวนเกี่ยวของ การใหขอมูลขาวสารของฝาย
อํานวยการสามารถดําเนินการไดโดยวิธีการดังนี้
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4.1.1 รวบรวมขอมูลขาวสารที่มีอยูในแตละงาน และกําหนดใหมีระบบรายงานขอมูลขาวสารใน
แตละเรื่อง ใหสามารถทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และทันสมัยอยูตลอดเวลา
4.1.2 จัดระเบียบของขอมูลขาวสาร และประเมินคาความถูกของขอมูลขาวสารที่อาจมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากขอเท็จจริง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหวงระยะเวลา
4.1.3 การเสนอขอมูลขาวสารใหกับผูบังคับบัญชา จะตองดําเนินการอยางรวดเร็วและสมบูรณ
รวมทั้งจะตองมีการประสานขอมูลขาวสารที่มีอยูและไดรับมากับฝายอํานวยการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรืออาจมี
ผลกระทบถึง
4.1.4 การเสนอขอมูลขาวสารใหกับผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการอื่น อาจทําไดโดยการ
จัดทําเปนเอกสารขอมูลขาวสาร (ขาวสารชั้นตน) หรือการบรรยายสรุปขอมูลขาวสารในการประชุมของ
ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ
4.2 การประมาณการ (การวิเคราะหขอมูลขาวสาร) ของฝายอํานวยการ ถือเปนหนาที่รวมประการ
ตอมาที่ฝายอํานวยการตํารวจ จะตองปฏิบัติโดยไมจําเปนตองมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาใหดําเนินการ โดย
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลขาวสารที่มีอิทธิพลตอแนวทางการปฏิบัติงาน และสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ขาวสารตอผูบังคับบัญชา โดยจะตองมีเนื้อหาสาระที่ครบคลุมถึง
4.2.1 ขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยหรือขอมูลที่สําคัญที่อาจจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และ
ลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนสาเหตุใหเกิดอะไรขึ้น หรือกระทบตอแนวทางการปฏิบัติงานอยางไร
4.2.2 สรุปผลการวิเคราะหของฝายอํานวยการ ในการใชทรัพยากรที่มีอยูเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจ
นั้น ๆ โดยจะมีผลเสีย หรือจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมานอยที่สุด และสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
ไดอยางสมบูรณที่สุด
4.3 การใหขอเสนอแนะ เปนหนาที่ของฝายอํานวยการที่จะตองนําผลการวิเคราะหขอมูลขาวสารมา
กําหนดเปนขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา การใหขอเสนอแนะของฝายอํานวยการ มุงเนนในการใหคําแนะนํา
ตอผูบังคับบัญชาในสวนที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของฝายอํานวยการนั้น ๆ ไมเปนการบีบบังคับ
ผูบังคับบัญชาใหตกลงใจประทําการอยางหนึ่งอยางใด โดยไมสามารถเลือกหนทางปฏิบัติอื่นได ทั้งนี้การให
ขอเสนอแนะของฝายอํานวยการยังรวมถึงการใหขอเสนอกับฝายอํานวยการอื่น ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติงานไดดวย
4.4 การทําแผน/คําสั่ง หนาที่รวมของฝายอํานวยการในเรื่องนี้เปนการนําเอาขอตกลงใจรวมถึงขอ
หวงใยของผูบังคับบัญชามาแปลเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไป
ปฏิบัติใหเกิดความสําเร็จ อยางรวดเร็ว และแผน/คําสั่งที่หนวยเกี่ยวของจะตองปฏิบัติสามารถไปถึงมือ
ผูเกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว สมบูรณ และทันตอเวลา
4.5 การกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คําสั่ง ถือเปนการใหความชวยเหลือผูบังคับบัญชา ใหมั่นใจได
วาหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตามแผน/คําสั่งของผูบังคับบัญชา อันเปนการแบงเบาภาระในการ
กํากับดูแลการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาอีกสวนหนึ่ง ทั้งยังเปนการทําใหฝายอํานวยการสามารถทราบ
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สถานการณตางๆไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ตลอดจนในกรณีที่หนวยปฏิบัติตามแผน/คําสั่งเกิดมีปญหา
ขัดของในการปฏิบัติ ก็สามารถเสนอขอมูลขาวสารใหกับผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการแกไขปญหาได
5. แนวทางการดําเนินการของฝายอํานวยการ
แนวทางการดําเนินงานฝายอํานวยการ หมายความถึง วิธีการที่นํามาใชเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติหนาที่ฝายอํานวยการ ซึ่งประกอบดวย
5.1 การทํางานอยางสมบูรณฝายอํานวยการ
5.1.1 การทํางานอยางสมบูรณของฝายอํานวยการ หมายความถึง การที่ฝายอํานวยการจะใหการ
ชวยเหลือผูบังคับบัญชา โดยการดําเนินการตามหนาที่ความรับผิดชอบของฝายอํานวยการแตละฝาย อยาง
ถูกตองและสมบูรณ กลาวคือ ฝายอํานวยการจะตองดําเนินการในเรื่องรายละเอียดปลีกยอยของการ
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ ใหครบถวน การเสนอผูบังคับบัญชาจะเปนเพียงแตการที่จะใหผูบังคับบัญชาให
ขอตกลงใจเทานั้นไมใชใหผูบังคับบัญชาสั่งการในรายละเอียด แตจะตองไมเปนการเสนอปญหายุงยากให
ผูบังคับบัญชาเพิ่มเติม จะตองเปนฝายชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการแกปญหายุงยากตาง ๆ แทน ตัวอยางเชน
การเสนองานของฝายอํานวยการควรจะตองจัดทํารายละเอียดเสนอตอผูบังคับบัญชาใหขอตกลงใจวาจะอนุมัติ
หรือไมอนุมัติเทานั้น ไมใชจะตองใหผูบังคับชาตองสั่งการในรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่เห็นวายังขาดความ
สมบูรณอีก
5.1.2 การจัดทําเอกสารของฝายอํานวยการเสนอตอผูบังคับบัญชา หากเปนกรณีที่จะตองเสนอให
ผูบังคับบัญชาสั่งการเปน บันทึกรายงาน คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ วิทยุหรือหนังสือสั่งการใด ๆ
จะตองรางหนังสือดังกลาวแนบเสนอไปในคราวเดียวกันดวย ไมใชเสนอเพื่อสั่งการใหจัดทําหนังสือดังกลาวครั้ง
หนึ่งแลวกลับมาจัดทําเสนอหนังสือเสนอยอนกลับไปใหผูบังคับบัญชาลงนามอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนการเสียเวลา
และเปนการทํางานหลายครั้งในเรื่องเดียวกัน
5.1.3 การทํางานอยางสมบูรณของฝายอํานวยการ ยอมทําใหฝายอํานวยการตองทํางานมากขึ้นแต
จะเปนการปลดเปลื้องภาระของผูบังคับบัญชา ทําใหผูบังคับบัญชามีเวลาในการปฏิบัติงานอื่นมากขึ้น เพราะ
งานที่สมบูรณของฝายอํานวยการ จะตองมีความครบถวน ชัดเจน ถูกตองอยูแลว ผูบังคับบัญชาไมตอง
เสียเวลาในการอานหรือตรวจสอบเอกสารอื่นอีกมากมาย หรือใชเวลาในการพิจารณาในรายละเอียดเปน
เวลานาน
5.1.4 ในรายงานที่สมบูรณของฝายอํานวยการ จะตองกลาวถึงขอเท็จจริงที่สําคัญอยางรวบรัดและ
ชัดเจนแสดงขอพิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ทุกแนวทางที่สามารถปฏิบัติได รวมทั้งขอดีขอเสีย
ของแตละแนวทาง และความคิดเห็นของฝายอํานวยการในเรื่องนั้น ๆ ดวย
5.2 การประสานงานของฝายอํานวยการ
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5.2.1 การประสานงานภายในของฝายอํานวยการถือเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ดวยเหตุผลสอง
ประการ คือ เพื่อใหมั่นใจไดวาการทํางานของฝายอํานวยการตามแผน/คําสั่งของผูบังคับบัญชา เปนไปอยาง
สอดคลองกัน และเปนการหลีกเลี่ยงขอขัดแยงและการปฏิบัติงานซ้ําซอนกัน
5.2.2 เปนหนาที่ของฝายอํานวยการที่จะตองแกไขปญหาขอขัดแยงระหวางฝายอํานวยการฝาย
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติตามแผน/คําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยไมทําใหปญหาปลีกยอยตาง ๆ เปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติตามตามเจตนารมณ หรือวัตถุประสงคของหนวยงาน
5.2.3 หัวหนาฝายอํานวยการ หรือรองผูบังคับหนวย (ในกรณีที่ไมมีหัวหนาฝายอํานวยการ)
จะตองเปนผูกําหนดระเบียบหรือแนวทางในการประสานงานของฝายอํานวยการ
5.2.4 แนวทางปฏิบัติในการประสานงาน ไดแก
(1) การประชุมของฝายอํานวยการอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ
(2) การบรรยายสรุป
(3) การแจกจายขอมูลขาวสารสําคัญ
(4) การติดตอประสานงานโดยตรง
5.3 การกํากับดูแลของฝายอํานวยการ เปนหนาที่ของฝายอํานวยการ ที่จะตองติดตามกํากับดูแล
การปฏิบัติตามแผน/คําสั่งของผูบังคับบัญชา เพื่อเปนการแบงเบาภาระของผูบังคับบัญชา และเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจไดวา การปฏิบัติตามแผน/คําสั่งสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางแทจริง ดังนั้นฝาย
อํานวยการจะตองเขาใจถึงแผน/คําสั่ง ตลอดจนแนวความคิดในการปฏิบัติ และเจตนารมณของผูบังคับบัญชา
อยางชัดเจน เครื่องมือในการกํากับดูแลของฝายอํานวยการ ไดแกการวิเคราะหรายงาน การเยี่ยมเยียน และ
การตรวจของฝายอํานวยการเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลของฝายอํานวยการ
5.3.1 การวิเคราะหและประเมินคารายงานขอมูลขาวสาร จะชวยใหฝายอํานวยการทราบถึง
สถานภาพ และสถานการณในแตละเรื่อง แตจะตองพึงระมัดระวังในเรื่องความทันตอเหตุการณของขอมูล
ขาวสารดวย
5.3.2 การเยี่ยมเยียนของฝายอํานวยการ เปนวิธีการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานวิธีหนึ่งและ
จะชวยใหฝายอํานวยการสามารถทราบขอมูลขาวสารไดอยางเปนปจจุบันอยูเสมอ และชวยในการประสานงาน
ของฝายอํานวยการอยางใกลชิด แตฝายอํานวยการจะตองพึงระลึกอยูเสมอวาความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการเปนความรับผิดชอบของผูบังคับหนวยปฏิบัติการ ฝายอํานวยการจะตองไมแทรกแซง หรือ
วิพากษวิจารณการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น ๆ
5.3.3 การตรวจของฝายอํานวยการ อาจทําไดโดยความตองการของผูบังคับบัญชา กอนที่จะ
ดําเนินการตรวจของฝายอํานวยการ ฝายอํานวยการจะตองแจงลักษณะและความมุงหมายของการตรวจใหกับ
หนวยปฏิบัติการที่รับการตรวจทราบลวงหนา และกอนเสร็จสิ้นการตรวจฝายอํานวยการจะตองแจงผลการ
ตรวจอยางไมเปนทางการใหกับหนวยปฏิบัติการทราบ การรายงานผลการตรวจอยางไมเปนทางการละเปน
ทางการจะตองตรงกับความเปนจริง กะทัดรัดและชัดเจน
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5.4 เครื่องมือในการประสานงาน ในการติดตอประสานงานฝายอํานวยการสามารถใชเครื่องมือตาง
ๆ ไดดังนี้
5.4.1 การพบปะดวยตนเอง ทั้งการพบปะเปนทางการและไมเปนทางการ
5.4.2 การติดตอผานระบบการสื่อสาร ทั้งทางวิทยุ หรือโทรศัพท
5.4.3 การติดตอดวยเอกสารหนังสือราชการ
5.4.4 การรวมกิจกรรมอื่น ๆ ของฝายอํานวยการและหนวยปฏิบัติการ
5.5 การวิเคราะหขอมูล
5.5.1 การวิเคราะหขอมูลขาวสาร เปนหนาที่ตามปกติของฝายอํานวยการที่จะตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยไมตองมีการสั่งการของผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบวาจากขอมูลขาวสารที่ไดรับนั้นมี
ผลกระทบใดเกิดขึ้นตอหนวยและงานทางฝายอํานวยการของตน
5.5.2 การวิเคราะหหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา หรือปฏิบัติภารกิจ
ใหสมบูรณ เปนสวนหนึ่งของจัดทําขอพิจารณาของฝายอํานวยการ
5.5.3 การวิเคราะหขอมูลขาวสารของฝายอํานวยการ อาจทําตามกําหนดหวงเวลาที่ไดกําหนดไว
ตามปกติ และตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ โดยปกติจะดําเนินการเปนลายลักษณอักษร แตในสถานการณที่มี
เวลาจํากัดก็อาจดําเนินการดวยวาจา
5.6 การบรรยายสรุป
การบรรยายสรุปเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะกระจายขอมูลขาวสาร ใหผูบังคับบัญชาและฝาย
อํานวยการ ทราบสถานภาพ สถานการณ และปญหาขอขัดของตาง ๆ อยางเปนปจจุบัน
5.7 รายงานและสรุปผลงาน
การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่ใชการอยางกวางขวางในระบบการปฏิบัติงานของ
ทุกหนวยราชการ และทุกระดับหนวยงาน ซึ่งฝายอํานวยการทุกสายงานจะเปนผูรับผิดชอบในการเสนอแนะให
ผูบังคับบัญชาสั่งการ และรวบรวมขอมูลขาวสารจากรายงานและสรุปผลงานมาใชในการวิเคราะหขอมูล
ขาวสารประเภทของการรายงานและสรุปผลงานแบงออกไดเปน 3 ประเภทดังนี้
5.7.1 รายงานและสรุปผลงานตามหวงระยะเวลา ซึ่งบรรจุขอมูลขาวสารสําคัญที่กําหนดไว โดย
กําหนดหวยระยะเวลาการรายงานสม่ําเสมอ เชน รายงานประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน รอบ 6 เดือน
หรือประจําป
5.7.2 รายงานและสรุปผลงานเปนครั้งคราว เปนการรายงานหรือสรุปผลการปฏิบัติซึ่งไดกําหนด
ความตองการ หรือสั่งการไวใหดําเนินการทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ หรือสถานการณที่ไดกําหนดไวลวงหนา
ไดแก การรายงานเหตุดวนสําคัญ การรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมประทวง เปนตน
5.7.3 รายงานและสรุปผลงานครั้งเดียว เปนรายงานและสรุปผลงานที่จัดทําเพียงครั้งเดียวเมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติในแตละภารกิจ เชน สรุปผลการระดมกวาดลางอาชญากรรมในเทศกาลตาง ๆ หรือสรุป
ผลการรักษาความสงบในการเลือกตั้ง ฯ เปนตน
5.8 การทําประมาณการ (การวิเคราะหขอมูลขาวสาร)
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การทําประมาณการ (การวิเคราะหขอมูลขาวสาร) เปนการดําเนินการตามปกติของฝาย
อํานวยการทุกสายงาน ที่จะนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนเองมาวิเคราะหไวเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของตน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเปนการคาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ตามปกติในการทําประมาณการของฝายอํานวยการ จะตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและสามารถเสนอผลการวิเคราะหขอมูลขาวสารตอผูบังคับบัญชาไดอยางรวดเร็ว ในหนวยขนาดเล็ก
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลขาวสาร (ประมาณการ) อาจเปนการเสนอดวยวาจา แตแนวทางการจัดทําการ
วิเคราะหขอมูลขาวสารมีการกําหนดรูปแบบของเอกสารการประมาณการ (วิเคราะหขอมูลขาวสาร) ของฝาย
อํานวยการแตละสายงาน ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดของรูปแบบในการจัดทําในบทตอไป
5.9 แนวทางการปฏิบัติในการทําขอเสนอ
การจัดทําขอเสนอของฝายอํานวยการ หมายความถึง การที่ฝายอํานวยการนําขอมูลขาวสาร
สําคัญที่เกี่ยวของกับปญหา หรือภารกิจ มาพิจารณาและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติที่จะชวยเหลือให
ผูบังคับบัญชาสามารถตกลงใจในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยปกติในการจัดทําขอเสนอของฝายอํานวยการ
ฝายอํานวยการจะตองวิเคราะหแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากการปฏิบัติ ให
ผูบังคับบัญชาทราบ และใหขอเสนอในแนวทางปฏิบัติที่ฝายอํานวยการพิจารณาเห็นวาเปนแนวทางการปฏิบัติ
ที่ฝายอํานวยการพิจารณาเห็นวาเปนแนวทางปฏิบัติที่ฝายอํานวยการพิจารณาเห็นวาเปนแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกตองและเหมาะสมที่สุด โดยปกติทั่วไปฝายอํานวยการจะเสนอขอเสนอในรูปแบบของการจัดทําขอพิจารณา
ของฝายอํานวยการ
5.10 ขอพิจารณาของฝายอํานวยการ
ขอพิจารณาของฝายอํานวยการ หมายความถึง การรายงานผลการวิเคราะหขอมูลขาวสารของ
ฝายอํานวยการในภาวะปกติ และใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาเพื่อตกลงใจสั่งการในการแกปญหา หรือ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ โดยการจัดทําขอพิจารณาของฝายอํานวยการสามารถดําเนินการไดทั้งเปนเอกสาร
และการเสนอดวยวาจา ตามปกติการเสนอขอพิจารณาของฝายอํานวยการจะประกอบดวยหัวขอดังนี้
5.10.1 เรื่องเดิม
5.10.2 ขอเท็จจริง
5.10.3 ขอกฎหมายหรือระเบียบ (ถามี)
5.10.4 ขอพิจารณา
5.10.5 ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ ในการจัดทําขอพิจารณาของฝายอํานวยการเปนหนังสือ ควรจะตองมีลักษณะดังนี้
(1) ถูกตองตรงขอเท็จจริง
(2) มีความชัดเจน กระทัดรัด และเขาใจไดงาย
(3) ตองสั้น ใชคํางายแบบธรรมดา ลดความฟุมเฟอยและเรื่องราวที่ไมสําคัญลง
(4) ตรงประเด็น ไมมีความเห็นสวนตัว หรืออคติ
(5) มีความตอเนื่องเรียบเรียงเรื่องราวอยางมีเหตุผล
(6) มีความสมบูรณ (ในกรณีที่มีเอกสารประกอบเรื่อง ใหจัดทําเอกสารประกอบแนบ
ทายเพื่อใหสามารถตรวจสอบและศึกษาประกอบการพิจารณาได)
5.11 แนวทางปฏิบัติในการทําแผนและคําสั่ง
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ในการจัดทําแผน/คําสั่ง ฝายอํานวยการแตละฝายจะตองแปลงเจตนารมณของผูบังคับบัญชาที่
เกี่ยวของในสายงานของตน เสนอใหหัวหนาฝายอํานวยการเปนผูพิจารณา เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม
ประกาศใชแผน/คําสั่ง โดยในการจัดทําจะตองมีการประสานงานระหวางฝายอํานวยการตาง ๆ อยางใกลชิด
เพื่อใหแนวทางการปฏิบัติตามแผน/คําสั่งเกิดความสอดคลองกัน และในกรณีที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติใน
งานของบางฝายอํานวยการเปนจํานวนมาก ก็อาจจะจัดทําเปนผนวกรายละเอียดการปฏิบัติประกอบแผน/
คําสั่ง (รายละเอียดในการทําแผน/คําสั่งจะนําเสนอในสวนที่กลาวถึงการจัดทําแผน/คําสั่งจะนําเสนอในสวนที่
กลาวถึงการจัดทําแผน/คําสั่งตอไปในตอนทายเอกสารฉบับนี้)
5.12 การวิจัยของฝายอํานวยการ
การวิจัยของฝายอํานวยการ หมายความถึง การรวบรวมและประเมินคาขอมูลขาวสารและ
ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ฝายอํานวยการรวบรวมมาใชในการศึกษาวิเคราะห เพื่อพัฒนารูปแบบ เทคนิค และวิธี
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ฝายอํานวยการจัดทําขึ้น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะนําผลการศึกษาวิจัยมาใชในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
5.13 เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ฝายอํานวยการสามารถใหเครื่องมือตาง ๆ ในการปฏิบัติงานดังนี้
5.13.1 แฟมนโยบาย เปนเอกสารที่สรุปนโยบาย และคําสั่งที่ใชอยูในปจจุบันของผูบังคับบัญชา
และหนวยเหนือที่ฝายอํานวยการรวบรวมและจัดทําขึ้นเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
5.13.2 บันทึก เปนเอกสารสําคัญที่บันทึกขอมูลขาวสารของหนวย ไดแก บันทึกประจําวัน
รายงานการประชุม เปนตน
5.13.3 เอกสารแยกเรื่อง เปนเอกสารที่เก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร คําสั่ง รายงาน และบันทึกการ
ปฏิบัติเฉพาะเรื่องที่ฝายอํานวยการจัดทําขึ้นเพื่อใชในการปฏิบัติงานตามปกติ
5.13.4 แผนที่สถานการณ คือ การวาดภาพเพื่อแสดงสถานการณที่สําคัญและเปนปจจุบัน โดย
ในการแสดงสถานการณจะตองใหปรากฏถึงขอมูลขาวสารสําคัญ ทั้งในสวนที่เปนการปฏิบัติของฝายตรงขาม
หรือสถานการณสําคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ เชน การเกิดเหตุอาชญากรรม และการปฏิบัติของฝายเรา
โดยปกติแผนที่สถานการณของหนวยงานหนึ่งจะจัดทําขึ้นเพียงที่เดียว และฝายอํานวยการทุกสายงานจะใช
รวมกัน แตในกรณีจําเปน และบางฝายอํานวยการมีรายละเอียดขอมูลขาวสารสําคัญเปนจํานวนมาก อาจแยก
จัดทําโดยเฉพาะก็ได ตามปกติแผนที่สถานการณที่หนวยงานจัดทําขึ้นเพียงที่เดียวจะอยูในการกํากับดูแลของ
ฝายอํานวยการดายการขาว และแผนงาน
5.13.5 ขาวสารประกอบแผนที่สถานการณ คือ ขอมูลขาวสารที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เครื่องหมายแผนที่ที่ลงไวในแผนที่สถานการณ เพื่อขยายรายละเอียดของขอมูลขาวสารในแตละเรื่อง เปน
หนาที่ของฝายอํานวยการทุกสายงายที่จะตองจัดทําขาวสารประกอบแผนที่สถานการณในสวนที่ตนเอง
รับผิดชอบตามปกติขาวสารประกอบแผนที่สถานการณจะจัดทําไวขางแผนที่เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
สถานการณ การจัดทําขาวสารประกอบแผนที่อาจจัดทําใหหลายรูปแบบตามชนิดและรายละเอียดของขาวสาร
เชน จัดทําเปนแผนภูมิ จัดทําเปนตารางขอมูล หรือจัดทําเปนบันทึกรายละเอียด เปนตน

“เอกสารฉบับนี้ใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาเทานั้น”

