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“ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของ กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา”
เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หมวดวิชา การแก้ปัญหาที่บังคับการและการบริหารวิกฤตการณ์

หลักการ/ภารกิจหน้าที่ฝ่ายอานวยการในการแก้ไขปัญหาที่บังคับการ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพือ่ ให้มีความรู้ และความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องฝ่ายอานวยการในการแก้ไขปัญหาที่
บังคับการ
1. บทนา
งานกาลังพลในโครงสร้างการจัดส่วนราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ มีการจัดหน่วยงานกาลัง
พลเป็นระดับแตกต่างกัน เช่น ระดับกองบัญชาการจัดเป็นกองกากับการ ซึ่งแต่ละกองบัญชาการอาจเรียกชื่อ
ต่างกัน คือ กองกับการ 1 หรือ กองกากับการกาลังพล เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการอานวยการ ใน
หน่วยระดับกองบังคับการหรือตารวจภูธรจังหวัดมีการจัดเป็น 2 ลักษณะ คือจัดเป็นแผนกหรืองานกาลังพล ใน
กองกากับการอานวยการ หรือจักเป็นแผนก/งานธุรการกาลังพล ไม่ว่าจะจัดในรูปแบบใด ความรับผิดชอบของ
ผู้เป็นหัวหน้างานกาลังพล ในแต่ละระดับหน่วยก็มีหน้าที่โดยทั่วๆ ไปเหมือนๆกัน
เอกสารนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบคาบรรยายวิชางานกาลังพล กองบัญชาการ
ศึกษา แนวทางในการเรียบเรียงใช้แนวทางงานกาลังพลทางทหาร โดยมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้อง
กับโครงสร้างการจัดหน่วยงาน กาหนดหน้าที่การงานและแบบแผนของงานตารวจ นอกจากนี้เอกสารกาลังพล
นี้จะใช้เป็นเอกสารแนะนาให้ผู้ปฏิบัติงานกาลังพลได้ตระหนักถึงขอบเขตของงานกาลังพลและหน้าที่ของ
หัวหน้างานกาลังพลในฐานะที่เป็นฝ่าอานวยการของหน่วยในระดับต่างๆของกรมตารวจ ได้เข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
2. งานในหน้าที่ของงานกาลังพล
2.1 งานธุรการประจา โดยทั่วๆ ไปหน่วยงานกาลังพล มีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ มีหน้าที่หลักๆ ดังต่อไปนี้ คือ
2.1.1 งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่คือ การจัดการจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ การ
ดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ เป็น
เจ้าหน้าที่ธุรการในงานอื่นๆ เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2.1.2 งานทะเบียนพล มีหน้าที่คือ การจัดทาทาเนียบกาลังพล จัดทาความต้องการกาลังพล
ดาเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอนบุคคลเข้ารับราชการ การประเมินบุคคล ดาเนินการเกี่ยวกับการลา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนยศ การออกจากราชการ บาเหน็จบานาญและการดาเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
พิเศษต่างๆ
2.1.3 งานประวัติ มีหน้าที่ในการจัดทาเก็บรักษาสมุดประวัติ แฟ้มบัตรประจาตัว การ
ดาเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวบรวมประวัติการศึกษาคุณวุฒิการศึกษาคุณวุฒิข้าราชการ
2.1.4 งานคดีวินัย มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการควบคุม
การประพฤติปฏิบัติของข้าราชการการรับเรื่องราวการร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริงและการลงทัณฑ์
2.1.5 งานสวัสดิการ ดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ให้แก่ข้าราชการตารวจ จัดการเกี่ยวกับ
สหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ
งานดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะเป็นธุรการประจา ที่หัวหน้าหน่วยงานต้องปฏิบัติ ณ สานักงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจา ตามห้วงเวลาของปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน หรือตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
2.2 งานกาลังพลในการปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยงานกาลังพลในฐานนะที่เป็นฝ่ายอานวยการ ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ
อานวยการในการปฏิบัติงานด้านกาลังพล ยังคงมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างไปจากงานประจาหากมีการใช้กาลังพล
เข้าปฏิบัติการเป็นจานวนมาก และมีห้วงระยะเวลาที่นานพอสมควร ซึ่งฝ่ายอานวยการกาลังพลจะมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
2.2.1 งานในหน้าที่เฉพาะ
งานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายกาลังพล คือ กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกาลังพล ของหน่วย
รวมทั้งเหตุการณ์ สภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสภาพขวัญและกาลังใจของกาลังพล อันอาจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สุขภาพพลานามัยของกาลังพลและวินัยของกาลังพล ซึ่งฝ่ายกาลังพลของ
หน่วยมีหน้าที่เฉพาะในงานต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1.1 การรักษายอดกาลังพล ฝ่ายกาลังพลรับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ยอดกาลังพลต่อผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการรักษายอดกาลังพลให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ ฝ่าย
กาลังพลจะต้องประมาณการเกี่ยวกับยอดกาลังพล ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
รับผิดชอบเป็นส่วนรวมในการทดแทนกาลังพล
1) ยอดกาลังพล เครื่องมือในการรักษายอดกาลังพล
- สรุปยอดกาลังพลประจาวัน
- การรายงานกาลังพลตามระยะเวลา
2) ประมาณการสูญเสีย ฝ่ายกาลังพลจะประมาณการสูญเสียอย่างต่อเนื่องและนามาปรับ
กับยอดกาลังพล เพื่อกาหนดความต้องการกาลังทดแทนในอนาคต และเพื่อเป็นฐานในการขอสนับสนุนกาลัง
พลเพิ่มเติม
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3) การทดแทนกาลังพล การปฏิบัติการทดแทนกาลังพลนี้จะกระทาภายใต้การควบคุมแบบ
รวมการ เพื่อสนองต่อการปฏิบัติให้เกิดผลสูงสุด ในการทดแทนกาลังพล มีฝ่ายอานวยการอื่นๆ เกี่ยวข้องดังนี้
- ฝ่ายกาลังพล จัดทาและดารงรักษาประมาณการกาลังทดแทนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการ
ทดแทนเป็นหน่วย และเสนอแนะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอานวยการอื่นๆ รวมทั้งอานวยการเกี่ยวกับการ
ทดแทนกาลังพล
- ฝ่ายยุทธการ (ฝ่ายแผน) ให้ข้อเสนอ จัดลาดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกาลัง
ทดแทนเป็นบุคคล และทดแทนเป็นหน่วย
- ฝ่ายการข่าว ให้ข้อเสนอลาดับความเร่งด่วนในการมอบผู้ชานาญการ
- ฝ่ายส่งกาลังบารุง จัดให้มีการสนับสนุนการส่งกาลัง อานวยความสะดวกและการขนส่ง
ในการปฏิบัติการทดแทน
2.2.1.2 การจัดการกาลังพล
ฝ่ายกาลังพลมีความรับผิดชอบหลักทางฝ่ายอานวยการในการกากับดูแลงานธุรการและ
การจัดการทั้งมวลเกี่ยวกับเรื่องราวและระเบียบปฏิบัติซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อกาลังพลเป็นรายบุคคลและ
กากับดูแลโดยตรงต่อนโยบายการจัดการกาลังพลในหน่วยทาให้มั่นใจว่าระเบียบปฏิบัติที่นามาใช้เป็นไปตาม
นโยบายแล้ว
- ฝ่ายกาลังพล ของหน่วยทุกระดับ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายและ
ควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการเกี่ยวกับการดาเนินการกาลังพล
- ฝ่ายกาลังพลกากับดูแลกาหนดการป้องกันอุบัติเหตุให้ข้อเสนอถึงวิธีการความปลอดภัย
การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับที่เกิดและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และให้ข้อเสนอเกี่ยวกับ
มาตรการแก้ไข
2.2.1.3 การพัฒนาและการรักษาขวัญ
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยย่อมมีผลกระทบต่อขวัญของกาลังพล ดังนั้นฝ่ายกาลังพลจึง
ต้องพิจารณาสภาพขวัญและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาพขวัญของกาลังพลด้วย โดยการประเมินค่าของสิ่งบอก
เหตุทางขวัญที่ได้จากการตรวจเยี่ยม จากรายการและการประสานกับฝ่ายอานวยการอื่นๆ ฝ่ายกาลังพลมี
หน้าที่เสนอแนะผู้บังคับบัญชา ถึงสภาพขวัญ และการปฏิบัติของหน่วยที่มีผลกระทบต่อสภาพขวัญของกาลัง
พลแนวทางในการพัฒนาและการรักษาขวัญ
1) การบริหารกาลังพล คือการเอาใจใส่ต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของตารวจแต่ละ
บุคคล
- การพักผ่อนและการลา
- การหมุนเวียนกาลังพล
- การสวัสดิการ
- การจัดการต่อสิทธิพึงมีพึงได้ของกาลังพล
- การอบรมจริยธรรม
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2
) การจัดการศพ ฝ่ายกาลังพลต้องดาเนินการเกี่ยวกับพิธีการศพกรณีมีการเสียชีวิต เพื่อ
เป็นการรักษาขวัญสาหรับผู้ที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่
3) บาเหน็จรางวัล ฝ่ายกาลังพลจะต้องดาเนินการในด้านบาเหน็จรางวัลตามสิทธิต่างๆ
ให้กับครอบครัวกาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่และเกิดการสูญเสียอย่างรวดเร็ว เพื่อให้กาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เสีย
ขวัญ ในขณะเดียวกันต้องดาเนินการในด้านบาเหน็จ รางวัล คาชมเชย สาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้สาเร็จ
2.2.1.4 การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และคาสั่ง
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทุกระดับมีหน้าที่ในการกวดขันกาลังพลในการบังคับบัญชาให้
รักษาวินัย กฎ ข้อบังคับและคาสั่ง โดยมีฝ่ายกาลังพลรับผิดชอบในการกากับดูแล จัดทานโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปโดยยุติรรมเท่าเทียมกันและเป็นระเบียบเดียวกัน และรับผิดชอบในการบังคับให้
เป็นไปตามกันโดยระเบียบและคาสั่งของหน่วย
2.2.1.5 การจัดการในสานักงาน คือการควบคุมการจัดหน่วยและการดาเนินงานธุรการของ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การจัดระเบียบ การควบคุม และการ
กาหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้มีมาตรฐานและฝ่ายกาลังพลพร้อมที่จาให้คาแนะนาแก่ฝ่ายอานวยการอื่นๆ
กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือการจัดสานักงานภายในการรักษาความปลอดภัยการจัดแผนผังในสานักงาน การ
กาหนดที่ตั้งและแบ่งสรรพื้นที่สาหรับสานักงานโดยยึดถือเจตนารมณ์แนวทางนโยบายของผู้บังคับบัญชาและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่มีอยู่
2.2.1.6 เบ็ดเตล็ด
ฝ่ายกาลังพลมีความรับผิดชอบทางฝ่ายอานวยการต่อเรื่องราวเกี่ยวกับกาลังพลเป็น
รายบุคคล เช่นการศึกษาของบุตรกาลังพล เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว การรับรองผู้มาเยี่ยม และเรื่องราวทาง
ธุรการอื่นๆ
2.2.2 งานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายกาลังพล
งานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายกาลังพลในฐานะฝ่ายอานวยการ ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา
เป็นเช่นเดียวกับฝ่ายอานวยการอื่นๆ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บังคับบัญชา การจัดทาคาสั่งและการกากับดูแล ซึ่งในแต่ละหน้าที่มีรายละเอียดดังนี้
2.2.2.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายอานวยการกาลังพลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คือข่าวสารที่ผู้บังคับบัญชา
จาเป็นต้องรู้เพื่อทราบสถานการณ์กาลังพลที่เป็นอยู่ เพื่อจะนามาใช้ในการตกลงใจได้ถูกต้อง ข่าวสารต่างๆ จะ
ตองมีการวิเคราะห์ประมวลผลใช้ได้ข้อเท็จจริง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภารกิจ ในขณะเดียวกันฝ่ายกาลังพลก็
จะต้องให้ข่าวสารแก่ฝ่ายอานวยการอื่นๆ เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการดาเนินการ ข่าวสารของฝ่ายกาลังพล คือ
ข่าวสารซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายกาลังพลซึ่งมีที่มาจากนโยบายด้านกาลังพลของหน่วยเหนือ
สถานภาพกาลังพล การจัดสวัสดิการ สภาพขวัญของกาลังพล การประพฤติปฏิบัติ ระเบียบวินัยของกาลังพล
ข่าวสารของฝ่ายกาลังพล คือ ข่าวสารทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่าย
กาลังพล อันประกอบด้วย

5

1) การรักษายอดกาลังพล คือ จานวนกาลังพล จานวนเต็มทั้งหมด ทีใช้ในการปฏิบัติการ
ครั้งหนึ่งๆ ได้มาจากนโยบาย คาสั่งของหน่วยงานเหนือ ซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติครั้งนั้น หากไม่รักษายอด
กาลังพลไว้ อาจทาให้เกิดปัญหา อุปสรรคหรือไม่บรรลุการปฏิบัติได้
2) การทดแทนกาลังพล เป็นการปฏิบัติเพื่อรักษายอดกาลังพล เช่น การสูญเสียเกิดขึ้น จะ
มีการทดแทนการสูญเสียเป็นบุคคลหรือไม่ หรือหน่วยได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องจนกาลังพลเหนื่อยล้า จะมีการ
จัดกาลังพลหน่วยใหม่เข้าทดแทนหรือไม่ กาลังพลที่จะใช้ทดแทนเป็นบุคคลหรือเป็นหน่วยจะจัดหามาจากที่ใด
3) การดาเนินการกาลังพล ในการปฏิบัติการฝ่ายกาลังพลจะเป็นการกล่าวถึงงานทางธุรการ
ส่งมอบกาลังพล การบังคับบัญชา การอนุมัติสั่งการในเรื่องของการเข้าปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากหน้าที่ของ
กาลังพล
4) การพัฒนาและรักษาขวัญกาลังพล ที่เข้าปฏิบัติการน่าจะมีปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่
กระทบต่อขวัญในการปฏิบัติ ซึ่งฝ่ายอานวยการกาลังพลจะต้องนามากล่าว เพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อที่จะขจัดปัญหานั้น ตลอดจนการตรวจเยี่ยมบารุงขวัญต่างๆต่อกาลังพล การจัดการในเรื่องสิทธิพึงมีพึงได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว
5) การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติการ ระเบียบวินัยของกาลังพล เป็น
ส่วนประกอบสาคัญในการนามาสู่ความสาเร็จ และขจัดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น
การที่จะทาให้กาลังพลประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของระเบียบ วินัย กฎ และข้อบังคับ จะต้องมีกาชี้แจง ทา
ความเข้าใจกับกาลังพลให้ชัดเจนก่อนออกปฏิบัติ
6) เบ็ดเตล็ด จะกล่าวถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานทางธุรการอื่นๆ เช่น
- การต้อนรับแขก จะดาเนินการอย่างไร ได้จัดสถานที่ไว้ที่ไหน
- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน สถานที่ เวลา ที่จะให้ข่าวสารหรือการจากัดพื้นที่สาหรับ
สื่อมวลชน เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สถานที่ตั้งของฝ่ายกาลังพลของหน่วยงานเหนือ อยู่ที่ใด ติดต่อประสานงานอย่างไร
2.2.2.2 การประมาณการ
ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานกาลังพล ฝ่ายกาลังพลต้องประมาณ
สถานการณ์ในเรื่องกาลังพลโดยต่อเนื่องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยการนาข้อมูลที่ฝ่ายกาลังพลมีอยู่มา
วิเคราะห์กับภารกิจ สถานการณ์ของฝ่ายอานวยการอื่นๆ และพิจารณาถึงข้อสนับสนุนและข้อจากัด ตลอดจน
ปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกาลังพลในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอานวยการ
อื่นๆ ในการที่จะสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติที่คาดว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่เพียงใดในทัศนะของฝ่ายกาลังพล
ในการประมาณการกาลังพล เพื่อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา ฝ่ายกาลังพลจะต้องทราบภารกิจ
ของหน่วยที่จะดาเนินการในห้วงระยะเวลานั้นๆ และนาสถานการณ์ด้านต่างๆ ซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารจากฝ่ายอานวยการอื่นๆ มาเป็นข้อพิจารณากล่าวคือ
- ใช้สถานการณ์ข่าวกรอง ในด้านของลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการมาเป็นข้อพิจารณาว่าจะมี
ผลกระทบต่อกาลังพลของหน่วยอย่างไรในด้านสภาพขวัญ สุขภาพ หรือโอกาสสูญเสียกาลังพล
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- ใช้สถานการณ์ทางการปฏิบัติ(แนวทางในการปฏิบัติ)ในด้านการใช้กาลังการวางกาลังต่อ
แนวทางในการปฏิบัติต่างๆที่กาหนดขึ้น และพิจารณาว่าแต่ละแนวทางการปฏิบัตินั้นๆ มีผลต่อกาลังพล
อย่างไร จะใช้กาลังพลมากน้อยเพียงไร
- ใช้สถานการณ์ทางการส่งกาลังบารุง(การสนับสนุน)ในด้านสิ่งอุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ ที่จะมีผลต่อการปฏิบัติของกาลังพล
- ใช้สถานการณ์ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในด้านความรู้สึกนึกคิดทัศนคติของประชาชนใน
พื้นที่ปฏิบัติการที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ จะมีผลกระทบอย่างไรต่อกาลังพล
- การวิเคราะห์สถานการณ์ของฝ่ายกาลังพล จะกล่าวถึงนโยบายการรักษายอดกาลังพลของ
หน่วยการทดแทนกาลังพลการเปลี่ยนกาลัง การจัดกาลังพล อานาจในการสั่งการ ขออนุมัติผู้มีอานาจ การ
จัดการในด้านสิทธิกาลังพล สวัสดิการ การกวดขันความประพฤติระเบียบวินัย และการรักษาความปลอดภัยที่
ทาการ
การประมาณการกาลังพล กระทาได้ ๒ ลักษณะคือ การเสนอการประมาณการด้วยวาจา
และการเสนอการประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร ขึ้นอยู่กับระดับหน่วยที่จะทาการประมาณการว่าจะใช้
รูปแบบใด
1) การเสนอการประมาณการด้วยวาจามีหัวข้อสาหรับการเสนอประมาณการดังนี้
(1) ทบทวนสถานการณ์ทางด้านกาลังพล
(2) ข้อเสนอเรื่อง
- แง่คิดทางด้านการกาลังพล
- ทางทางปฏิบัติต่างๆที่จะใช้ในการปฏิบัติมีผลต่อกาลังพลอย่างไร
-แนวทางการปฏิบัติต่างๆที่กาหนด
- แนวทางใดฝ่ายกาลังพลสามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ดีที่สุด
- ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกาลังพล
- ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขและเรื่องอื่นๆ
2) การเสนอประมาณการลายลักษณ์อักษรมีแบบฟอร์มสาหรับการประมาณการและ
รายละเอียดดังนี้ (เอกสารประกอบหมายเลข 4)
2.2.2.3 การให้ข้อเสนอแนะ ฝ่ายกาลังพลให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาจากประมาณการ
กาลังพลที่ได้กระทาไว้อย่างสมบูรณ์ทันสมัย โดยมีสาระในการเสนอแนะคือ
1) การสนับสนุนด้านกาลังพล ต่อแนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้ทุกแนวทางสามารถทาได้
หรือไม่
2) สามารถสนับสนุนแนวทางใดได้ดีที่สุด
3) ในการสนับสนุนด้านกาลังพล มีปัญหาข้อจากัด และข้อแนะนาต่อผู้บังคับบัญชาและผู้
บังคับหน่วยปฏิบัติอย่างไรบ้าง
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2.2.2.4 การทาแผนคาสั่งและการแจกจ่าย
- แผนกาลังพล กระทาตามข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก ตามปกติฝ่าย
กาลังพลมักจะได้ทาแผนของตนไว้ก่อนผู้บังคับบัญชาจะตกลงใจแล้วเพียงปรับปรุงตามความจาเป็นเพื่อ
สนับสนุนข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด
- แผนกาลังพล ควรจะได้มีการตรวจสอบใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นที่แน่นอนว่าแผน
นั้นเหมาะสมที่จะสนับสนุนภารกิจของหน่วยที่เป็นอยู่ปัจจุบันและไม่ขัดนโยบาย
ฝ่ายกาลังพลของหน่วยแต่ละระดับ สามารถจัดทาแผนและคาสั่งไปยังหน่วยรองให้
ถือปฏิบัติได้ในรูปต่าง ๆ คือ
1) การประชุมของผู้บังคับบัญชา
2) ประกาศหนังสือเวียน หนังสือราชการ
3) ในหัวข้อธุรการและการส่งกาลังบารุงของคาสั่งยุทธการ
4) จัดทาในรูปผนวก กาลังพล ประกอบคาสั่งปฏิบัติการ ซึ่งผนวกกาลังพลจัดทาได้
2 แบบคือ ผนวกชนิดจ่ายไปพร้อมกับคาสั่งยุทธการ และแบบแยกจ่าย ซึ่งทั้ง 2 แบบมีรายละเอียดในการ
จัดทาเหมือนกันแตกต่างกันที่หัวเรื่องเท่านั้น
(1) ผนวกกาลังพลแบบจ่ายพร้อมกับคาสั่งปฏิบัติการ(เอกสารประกอบ
หมายเลข 2)
(2) ผนวกกาลังพล แบบจ่ายแยกหลังจากที่แจกจ่ายคาสั่งปฏิบัติการแบบ
ในการเขียน ดังนี้(เอกสารประกอบหมายเลข 3)
2.2.2.5
การกากับดูแล ฝ่ายกาลังพลยังมีความรับผิดชอบต่อไปหลังจากที่ได้จัดทาแผนและ
คาสั่งส่งไปยังหน่วยรองแล้ว เพื่อติดตามตรวจสอบว่าแผน นโยบาย คาสั่ง คาแนะนาต่างๆ ได้สนับสนุน และ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ทั้งยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของแผน นโยบาย
และคาสั่งนั้นๆอยู่เสมอเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การกากับดูแล สามารถ
กระทาได้โดยการเยี่ยมเยียนด้วยตนเอง การตรวจหน่วยในหน้าที่ของฝ่ายอานวยการและการศึกษาจาก
รายงานต่างๆ ฝ่ายกาลังพลต้องระลึกเสมอว่าตนเองเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ มิใช่คอยจับผิด และสามารถที่จะ
กากับดูแลกิจการต่างๆ ให้เหมาะสมเรียบร้อย และสามารถที่จะทราบประสิทธิภาพของตารวจแต่ละบุคคลซึ่ง
เป็นผลมาถึงประสิทธิภาพของหน่วยได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมของฝ่ายกาลังพลความสาเร็จของงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติเกิดขึ้นได้
เพราะการประสานงาน ซึ่งจะทาให้ฝ่ายกาลังพล ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนสมบูรณ์ นามาสู่การทา
ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาได้ การประสานงานกับฝ่ายอานวยการและฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ พึงระมัดระวังใน
การให้คาปรึกษาหารือและการประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหน่วยรอง ที่เรื่องนั้นอาจจะมีผลกระทบกระเทือน
ต่อบุคคลนั้นๆด้วย
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3. สรุป
งานในหน้าที่ของฝ่ายกาลังพลดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงภาระหน้าที่ของหัวหน้ากาลังพลว่ามีความ
รับผิดชอบทั้งกี่ปฏิบัติงาน ณ สานักงาน และการปฏิบัติการในสนาม ซึ่งในหน่วยตารวจมักไม่มีความคุ้นเคยใน
การปฏิบัติงานมากนัก ดังนั้นเอกสารฉบับนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการแนะนาให้ฝ่ายกาลังพลของหน่วย ได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการได้สมบูรณ์มากขึ้น เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา เป็น
เครื่องมือในการช่วยผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ วินิจฉัย ตกลงใจ สั่งการ ในการปฏิบัติภากิจให้บรรลุ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ต้องการ
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เอกสารประกอบหมายเลข 1
(ประเภทเอกสาร)
ชุดที่ ของ ชุด
หน้า ของ หน้า
นามหน่วย
ทีต่ ้ังหน่วยจัดทา
หมูว่ ันเวลา
หมายเลขอ้างสาสน์
ประมานการ กาลังพล
อ้างถึง : แผนที่…………(เท่าที่จาเป็นพอให้เข้าใจประมาณการ)
1. ภารกิจ
ภารกิจตามที่ระบุไว้ จากการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. สถานการณ์และข้อพิจารณา

………………

ก. สถานการณ์ทางการข่าว เป็นข่าวสารที่ได้รับจากฝ่ายการข่าว อาจใช้ในรูปสรุปย่อหรืออ้างเอกสารหรือ
ผนวกข่าวกรอง ซึ่งมีหัวข้อพอสรุปได้ดังนี้
1) ลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ
2) กาลัง และการวางกาลังของฝ่ายตรงข้าม
3) ขีดความสามารถฝ่ายตรงข้าม
ก)
ผลกระทบต่อภารกิจ
ข)
ผลกระทบกระเทือนต่อกิจกรรมต่าง ๆ ทางกาลังพล
ข. สถานการณ์ทางการปฏิบัติ เป็นข่าวสารที่ได้รับจากแนวทางในการวางแผนของผู้บังคับบัญชาและจากฝ่าย
แผน
1) การวางกาลังของหน่วยปฏิบัติหลัก
2) มาตรการ การปฏิบัติที่คาดว่าจะทาเพื่อบรรลุภารกิจ ทางการปฏิบัติ
3) การปฏิบัติ ในห้วงเวลาต่อไป(ถ้ามี) และปัจจัยในการวางแผนอื่นๆเพื่อประสานงานและการประมาณการ
ของฝ่ายอานวยการ
ค. สถานการณ์ส่งกาลังบารุง เป็นข่าวสารที่ได้จากฝ่ายส่งกาลังบารุง
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ชุดที่ ของ ชุด
หน้า ของ หน้า
(ประมาณการกาลังพล)
1) การวางกาลังปัจจุบันของหน่วยและสถานที่ตั้ง ทางการส่งกาลังบารุงซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ทางด้าน
กาลังพล
2) การเปลี่ยนแปลงตามแผน ภายในเรื่องของการส่งกาลังบารุงที่น่าจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติของ
กาลังพล
ง. สถานการณ์บริการสังคม เป็นข่าวสารที่ได้จากฝ่ายการบริการสังคม
1) การวางกาลังปัจจุบันของหน่วย และสถานที่ตั้งทางกิจการพลเรือน ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อสถานการณ์
ด้านกาลังพล
2) การเปลี่ยนแปลงตามโครงการภายในเรื่องของกิจการพลเรือน ที่น่าจะกระทบกระเทือนต่อสถานการณ์ด้าน
กาลังพล
จ. สถานการณ์กาลังพล กล่าวแสดงถึงสถานภาพของสถานการณ์กาลังพลไว้ในหัวข้อต่างๆดังนี้
1) การรักษายอดกาลังพล
2) การจัดการกาลังพล
3) การพัฒนารักษาขวัญ
4) การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง
5) การจัดการภายในกองบังคับการ
6) เบ็ดเตล็ด
ฉ. สมมติฐาน สมมติฐานใดๆ ที่จาเป็นต้องใช้เป็นมูลฐาน สาหรับริเริ่มวางแผนหรือทาการประมาณการ
สมมติฐานย่อมแก้ไขต่อไปเป็นข้อมูลที่เป็นจริง เมื่อมีแนวทางในการวางแผนโดยเฉพาะ
3.การวิเคราะห์
นาแต่ละข้อย่อของสถานการณ์กาลังพล มาวิเคราะห์ต่อมาตรการปฏิบัติที่กาหนด โดยพิจารณาความ
เหมาะสมถึงปัจจัยทั้งปวง ทางกาลังพลเพื่อแสดงปัญหาและข้อขัดข้องให้เห็น
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4. การเปรียบเทียบ
ก.ประเมินค่าข้อขัดข้องของฝ่ายกาลังพล โดยเพ็งเล็งต่อความสาเร็จภารกิจซึ่งใช้มาตรการทางการปฏิบัติ ซึ่ง
เขียนไว้ในประมาณการสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชามาพิจารณา
ข.ค้นหาข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละมาตรการการปฏิบัติ ซึ่งกาลังพิจารณาอยู่จากข้อคิดของฝ่ายกาลังพลรวมทั้ง
วิธีต่างๆ ที่ใช้แก้ปัญหาข้อบกพร่อง หรือการแก้ไขดัดแปลง ซึงต้องใช้ในแต่ละมาตรการการปฏิบัติ
5. ข้อสรุป/ข้อเสนอ
ก. จากการพิจารณาในแง่ของฝ่ายกาลังพล แสดงให้เห็นว่าภารกิจตามที่กาหนดไว้ ฝ่ากาลังพลสามารถ
สนับสนุนได้หรือไม่
ข. ให้ระบุว่า มาตรการการปฏิบัติใด หรือหลายๆ มาตรการใดที่คาดว่าจะกระทา สามรารถให้การสนับสนุนใน
แง่กาลังพลได้ดีที่สุด
ค. ระบุถึงปัญหา และข้อขัดข้องทางการกาลังพลของแต่ละมาตรการปฏิบัติ
ง. ระบุถึงข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา และข้อขัดข้องนั้น ทางด้านกาลังพล รวมถึงข้อเสนออื่นๆ

(ลงนาม)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกาลังพล

……………………………………………
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เอกสารประกอบหมายเลข 2
ชุด ของ ชุด
หน้า ของ ชุด
ผนวก การกาลังพล
ประกอบคาสั่งปฏิบัติการ
1.สถานการณ์ (อาจอ้างถึงคาสั่งปฏิบัติการได้)
2.ภารกิจ (การปฏิบัติงาน ด้านกาลังพล เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติ)
3.กล่าวทั่วไป (กล่าวถึงภาพทั่วไปในการปฏิบัติของหน่วย)
4.งานในหน้าที่
ก

ข
ค
ง
จ
ฉ

.การรักษายอดกาลังพล
1) ยอดกาลังพล
2) การทดแทนกาลัง
.การจัดการกาลังพล
.การพัฒนาและการรักษาขวัญ
.การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง
.การจัดการภายในสานักงาน
.เบ็ดเตล็ด
5.การบังคับบัญชาและการสื่อสาร

ตอบรับ

(ลงนาม)………………………………………
ผูบ้ งั คับหน่วย
…………………
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เอกสารประกอบหมายเลข 3
(ประเภทเอกสาร)
ชุดที่ ของ ชุด
หน้า ของ หน้า
นามหน่วย
ทีต่ ้ังหน่วยจัดทา
หมูว่ ันเวลา
หมายเลขอ้างสาสน์

………………

ผนวก กาลังพล ประกอบคาสั่งปฏิบัติการ
อ้างถึง : ………………………..
: ………………………..
1. สถานการณ์ (อาจอ้างถึงคาสั่งปฏิบัติการได้)
2. ภารกิจ (การปฏิบัติงาน ด้านกาลังพล เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติ)
3. กล่าวทั่วไป (กล่าวถึงภาพทั่วไปในการปฏิบัติของหน่วย)
4. งานในหน้าที่
ก

ข
ค
ง
จ
ฉ

. การรักษายอดกาลังพล
1) ยอดกาลังพล
2) การทดแทนกาลัง
.การจัดการกาลังพล
.การพัฒนาและการรักษาขวัญ
.การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ คาสั่ง
.การจัดการภายในสานักงาน
.เบ็ดเตล็ด
5. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร

ตอบรับ
(ลงนาม)………………………………………
ผูบ้ งั คับหน่วย
…………………

14

แบบฟอร์มการให้ข่าวสารของงานกาลังพล
เรียน ผู้บังคับบัญชา
กระผม
…………………..........................................ตาแหน่ง……………………………………………………….
รับผิดชอบงานกาลังพลของหน่วย………………………………………………………………………………………………………
1. การรักษายอดกาลังพลทั้งหมด
- จานวนกาลังพลทั้งหมด ………………….. นาย
- จานวนกาลังพลที่เข้าปฏิบัติการ ………………….. นาย
- การรักษายอดกาลังพล ………………….. % จากจานวนที่เข้าปฏิบัติการ
2. การทดแทนกาลัง
- การทดแทนเป็นบุคคล
- การทดแทนเป็นหน่วย
3. การดาเนินการกาลังพล………………………………………………………………………………………………………..
4. พัฒนาและการรักษาขวัญ……………………………………………………………………………………………………..
5. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ…………………………………………………………………………………………………
6. เบ็ดเตล็ด
- การต้อนรับแขก
- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
- ที่ตั้งฝ่ายกาลังพลของหน่วยเหนือ
ฝ่ายกาลังพลขอจบการให้ข่าวสารขั้นต้นต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอานวยการเพียงเท่านี้ หากมี
ข่าวสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ลงชื่อ

…………………………………..
(……………………………………..)
สว.งานกาลังพล………………….

“เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น”

