เอกสารประกอบการเรียนรูดวยตนเอง
หมวดวิชา.........ความรูพ
 น้ื ฐานในงานฝายอํานวยการ..............

ความรูเ กีย่ วกับงานแผนและยุทธศาสตร

พ.ต.อ.หญิง สมรรัตน นิรันดรเกียรติ
อาจารย (สบ ๔)(ทนท.อจ.วิชาบริหารงานตํารวจ) กอจ.

วัตถุประสงคการเรียนรู
๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับงานฝายแผนและยุทธศาสตร
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรม ประยุกตความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานฝายแผนและยุทธศาสตร โดย
สามารถเขียนแผนได
๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู หลักวิชา ไปปรับใชสําหรับการพัฒนาหนวยงานและ
การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
เนื้อหา
๑. กลาวโดยทั่วไป
การจัดฝายอํานวยการของตํารวจมีความมุงหมายใหเปนผูชวยเหลือผูบังคับบัญชา (ผูบังคับหนวย) ใน
การดําเนินการทางดานธุรการของหนวย และเปนผูเสนอขอมูลและความเห็นในการพิจารณาตกลงใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนผูใหความชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการจัดทําแผนหรือคําสั่ง และติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนหรือคําสั่ง เพื่อแบงเบาภาระของผูบังคับบัญชาอีกสวนหนึ่งดวย การจัดฝายอํานวยการของ
ตํารวจสามารถจัดกลุมงานที่สําคัญได ๕ สายงาน คือ
๑.๑ ฝายกําลังพล
๑.๒ ฝายการขาว
๑.๓ ฝายแผนงานและงบประมาณ
(ฝายแผนและยุทธศาสตร)
๑.๔ ฝายสงกําลังบํารุง
๑.๕ ฝายชุมชนมวลชนสัมพันธ
เหตุผลที่แบงสายงานฝายอํานวยการของตํารวจออกเปน ๕ สายงานเนื่องจากหนวยงานตํารวจสวน
ใหญมีการจัดฝายอํานายการตํารวจเปน ๕ สายงาน ซึ่งครอบคลุมการทํางานของหนวยงานในระดับสถานี
ตํารวจ อันเปนหนวยงานในระดับปฏิบัติการที่ตองปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหบริการ
ของตํารวจตอประชาชนในเขตทองที่ ความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติก็จะเกิดขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานระดับสถานีตํารวจภายใตการอํานวยการ ควบคุม และ
กํากับดูแลของผูบังคับบัญชาระดับภาค จังหวัด และฝายอํานวยการ
งานในหนาที่ของฝายอํานวยการอีกสายหนึ่งซึ่งมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงานขององคกร
ตางๆ รวมทั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติดวย ไดแก “ฝายแผนงานละงบประมาณ” หนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบทางดานฝายอํานวยการในเรื่อง การปฏิบัติการ นโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยปฏิบัติการตางๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติไดถูกจัดไวในหนวยงาน
ของตํารวจเกือบทุกหนวยและทุกระดับ ซึ่งในระดับของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มี สํานักงานแผนงานและ

-๒งบประมาณ (สนผ.) รับผิดชอบทางฝายอํานวยการในดานการปฏิบัติการ งบประมาณ การวิจัยพัฒนา การ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และเปนศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหัวหนาหนวยงานระดับ
ผูบัญชาการ ไมวาจะเปนหนวยงานระดับใดหรือมีชื่อเรียกอยางไรก็ตาม หนวยหรือบุคคลที่รับผิดชอบทางฝาย
อํานวยการดานแผนงานจะตองมีหนาที่ชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการที่จะทําใหหนวยที่ตนเองเปนฝาย
อํานวยการอยู ปฏิบัติภารกิจหลักไดบรรลุผลสําเร็จอยางมีระบบ คือ การใชแผนงาน โครงการ การกําหนด
นโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยรอง ใหบรรลุตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานนั้นๆ
๒. งานในหนาทีข่ องฝายแผนงาน
งานในหนาที่ของฝายแผนงานของทุกหนวยมีดังตอไปนี้
๒.๑ การจัดหนวย ไดแก การปรับปรุงโครงสรางองคกนของหนวยที่ตนเองเปนฝายอํานวยการอยูและ
หนวยรอง (การจัดทําและปรับปรุงอัตราการการจัดยุทโธปกรณ และการจัดหนวยเพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง)
๒.๒ การฝก ไดแกการฝกอบรมขาราชการตํารวจ เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรภายในองคกร ซึ่งตอง
กระทําโดยตอเนื่อง เพื่อเปนการทบทวน ฟนฟูสรรถภาพ และประสิทธิภาพของกําลังพล หรือเพื่อใหได
รับทราบเทคนิค วิทยาการ ตลอดจนทําความคุนเคยกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการแผนงาน หรือ เครื่องมือ
เครื่องใชใหมๆ ซึ่งรวมถึงการจัด อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือวิธีอื่นใด ในการเพิ่มพูนความรูแก
ขาราชการตํารวจ และการกําหนดความตองการและพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจและสงเขารับการฝก
ศึกษา อบรม ดูงานของขาราชการตํารวจทั้งในและนอกประเทศดวย
๒.๓ การปฏิบัติ (ในทางทหารเรียกวาการยุทธ) ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ตั้งแตการ
กําหนดภารกิจ กําหนดนโยบาย กําหนดแผนงาน โครงการ กําหนดแผน/คําสั่งปฏิบัติการ ติดตามกํากับดูแล
การปฏิบัติและผลการปฏิบัติ และการนําผลการปฏิบัติที่ไดจากการติดตามกํากับดูแลไปวิจัยประเมินผล
พัฒนาการปฏิบัติตอไป
๒.๔ การงบประมาณ ซึ่งรับผิดชอบวิธีการงบประมาณ ตั้งแตการจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรร
การควบคุมการใชจาย การบริหารงบประมาณ จนถึงขั้นการรายงานการใชจายงบประมาณ
งานในหนาที่ของฝายแผนจะครอบคลุมทุกหลักการบริหารทั่วไปตามแนวความคิดของ ลูเธอร กูลิคค
(Luther Gulick) ซึ่งหนาที่บริหารเรียกยอวา POSDCOORB ประกอบไปดวย PLANNING การวางแผน
ORGANIZING การจัดองคกร STAFFING การบริหารงานบุคคล DIRECTING การอํานวยการ
COORDINATING การประสานงาน CONTROLLING การควบคุมงาน REPORTING การรายงานผลงาน
BUDGETING การงบประมาณ โดยเวนเพียงหลักการจัดบุคคลใหเหมาะสมกับงานซึ่งเปนหนาที่ของฝายกําลัง
พล ตอไปจะขออธิบายเทคนิคการบริหารงาน
POSDCOORB เทคนิคการบริหารงาน
มีการศึกษา เรียนรู ใช ในวงการตางๆมานาน โดยเฉพาะวงการศึกษานํามาใชในการบริหารการศึกษา
อยางกวางขวาง ประกอบดวยวิธีการจัดการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
PLANNING การวางแผน
เปนเทคนิคกระบวนการบริหารที่สําคัญจําเปนตองทําเปนขั้นตอน ดวยความประณีต ระมัดระวัง
มีความหมายสําคัญ ดังนี้

-๓๑. การวางแผนเปนการใชสามัญสํานึกอยางมีเหตุผล
๒. การวางแผนเปนการมองปญหาที่มีอยูและพยายามหาวิธีการแกไขปญหานั้น
๓. การวางแผนเปนการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานใดๆ ภายในเวลาที่กําหนด
๔. การวางแผนเปนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
๕. การวางแผนเปนความพยายามตอเนื่องในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
๖. การวางแผนเปนการใชความรูความสามารถวินิจฉัยเหตุการณตางๆ ในอนาคต
กิจกรรมการวางแผน 6 กิจกรรม คือ
๑. การกําหนดวัตถุประสงค
๒. การกําหนดทางเลือก
๓. การกําหนดวิธีการบริหารทรัพยากร
๔. การกําหนดวิธีการดําเนินงาน
๕. การกําหนดวิธีการควบคุม
๖. การกําหนดวิธีการประเมินผล
ขั้นตอนในการวางแผน
๑. ขั้นเตรียมการ เปนการเตรียมขอมูล บุคลากร ทรัพยากร วัตถุประสงค เปาหมายในการ
ดําเนินการ รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา
๒. ขั้นวิเคราะหสรุป วิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ
๓. ขั้นดําเนินการวางแผน กําหนดวาจะทําอะไร what อยางไร how ใครทําบาง who ที่ใหน
where และเมื่อใหร when
๔. ขั้นประเมินผล เปนการสรุปผลการวางแผน เชนบอกเวลาที่ไดรับทั้งทางตรง และทางออม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สุดทายนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ORGANIZING การจัดองคกร
การจัดองคกร เปนภารกิจของหนวยงาน องคการ ที่จะรวมกันจัดรูปงานเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นมีเปาหมายที่แนนอน มีการจัดการที่เปนรูปแบบ ทุกคนในหนวยงานมีความรู
ความเขาใจกลไกการดําเนินงานภายใตระบบขององคกรอยางชัดเจน
เอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of command การจัดองคกรจําเปนตองกําหนด
เสนทางเดินของงาน ตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสุดทายของการทํางาน อํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทาย ความ
มีประสิทธิภาพขององคกรนั้น เอกภาพในการบังคับบัญชามีความสําคัญ หนวยงานตองจัดใหเกิดความ
คลองตัวในการทํางาน สวนตอการปฏิบัติ และรายงาน การวิเคราะหประเมินผล สิ่งสําคัญในการสรางความ
เปนเอกภาพในการบังคับบัญชา อยูที่ความชัดเจนในการวินิจฉัยสั่งการ การรับรูในความรับผิดชอบรวมกัน
ของผูบริหารและผูปฏิบัติ การรับรูเปาหมาย วัตถุประสงคสูงสุดของงาน โดยหลักเกณฑ เงื่อนไงที่ผานการ
วิเคราะห วางแผนมาเปนอยางดีแลว
องคประกอบในการจัดองคกร
๑. ภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร
๒. ขอบขาย ความรับผิดขอบของงานในองคกร
๓. สายการบังคับบัญชา การเลื่อนไหลของสายงาน

-๔๔. จํานวนบุคลากร หรือผูรับผิดชอบในแตละงาน แตละหนาที่
๕. การประเมินผลและการควบคุมงาน
ลักษณะองคกรที่มีความสําคัญในปจจุบัน ๒ สวน คือ
๑. การจัดองคกรในภาคราชการ Bureaucatic Section ภาคราชการใหความสําคัญกับ
โครงสรางการบริหาร การจัดลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา ลําดับขั้นการตัดสินใจเปนรูปเจดีย คือ
ผูบริหารสูงสุดอยูยอดแหลมของเจดีย แลวมีผูมีอํานาจ ตามภารกิจ รองลงมาตามลําดับ จนถึงหนวยปฏิบัติ
การดําเนินงานเนนที่ความสําเร็จของงานเปนประเด็นหลัก
๒. การบริหารงานธุรกิจเอกชน Privatic Section ภาคธุรกิจเอกชนจะไมซับซอนเหมือน
ภาคราชการ องคการจะมีปลายแหลมที่ยอด แตฐานจะแยกเร็วกวาของภาคราชการ เอกชนจะเนนที่ภาค
บริการ ความพอใจของลูกคา มากกวาความสําเร็จของงาน ดังนั้น การจัดองคการจึงมีลักษณะเหมือนหมวด
นักรบไทยโบราณ ผูจัดการ หรือเจาของกิจการอยูบนยอด และมีผูปฏิบัติหรือรองผูจัดการอยูในขั้นรองลงมา
ไมมากนัก สวนผูปฏิบัตินี้จะมีตั้งแตรองผูจัดการลงไป
STAFFING การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล Staffing หรือ Personel Administration หรือ Personel
Management หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในการทํางานในหนวยงานหรือ องคการเพื่อให
บุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ตองการ และใหบุคคลไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการสําคัญ
ดังนี้
๑. การกําหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อเปน
กรอบในการบริหาร นโยบายจะเริ่มตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายในแผนพัฒนาระดับกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี สวนภาคธุรกิจเอกชน เนน
ที่นโยบายและระเบียบที่จําเปนแกการดําเนินงาน
๒. การวางแผนกําลังคน Man Power Planning เปนกระบวนการวางแผนวาหนวยงานมี
กําลังคนกี่คน แตละคนปฏิบัติหนาที่อยางไร ความรูความสามารถดานใดบาง เพื่อความ
เหมาะสมกับงาน ซึ่งเริ่มตั้งแตแผนความตองการ แผนการใหไดมาของกําลังคนและแผนการ
ใชกําลังคน
๓. การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนง Placement & Recruitment
- การสรรหาบุคลา เปนกระบวนการที่จะประชาสัมพันธหนวยงานเพื่อใหไดบุคคลที่มี
ความรูความสามารถเหมาะสมสําหรับองคกร ใหมาสมัคร เพื่อคัดเลือก Selection
คนที่มีความรูความสามารถเหมาะสมที่สุดเขารวมปฏิบัติงานในองคกร
- การจัดบุคคล Placement หมายถึงการจัดบุคคลที่ผานการคัดเลือก ใหดํารง
ตําแหนงที่หนวยงานวางแผนไวแลว เพื่อใหบุคคลปฏิบัติหนาที่เกิดประโยชนตอ
องคกรสูงสุด
๔. การพัฒนาบุคลากร Human Resource Development เปนกระบวนการเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในองคกร การพัฒนาบุคลากร
สามารถพัฒนาโดยองคเอง หรือ ใหหนวยงาน อื่นชวยพัฒนาก็ได ทั้งนี้ ยึดความรู
ความสามารถที่บุคลาที่ไดรับ เปนประโยชนตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงแกองคกร

-๕๕. การใหเงินเดือนและคาตอบแทน Salary Or Compensation ถือเปนภารกิจสําคัญที่
ผูบริหารเจาของกิจการ ตองจายใหขาราชการ หรือลูกจาง เพื่อเปนคายังชีพ ทดแดนการ
ทํางาน ถือเปนรางวัลสําหรับการทํางาน การใหคาตอบแทน เงินเดือน โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ดังตอไปนี้
- หลักความสามารถ Competence ยึดผลงานตามความสามารถเหมาะกับเงิน
คาตอบแทน
- หลักความเสมอภาค Equality ใหโอกาสคนเสมอกันไมเลือกชั้นวรรณะ
- หลักความมั่นคง Security ถือวาการเขาทํางานในองคเปนอาชีพอาชีพหนึ่ง การ
กําหนดคาตอบแทนเงินเดือน ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต การเขา ออก จากงาน มี
กฎหมาย กฎเกณฑรอบรับที่ชัดเจน เปนธรรม
- ความเปนกลางทางการเมือง Political neutrality คือ การทํางานไมเกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือการเปลี่ยนรัฐบาล
- หลักสําคัญในการใหเงินเดือน คือ งานมาก งานยาก รับผิดชอบสูงใหเงินเดือนสูง
งานนอย งานไมยาก รับผิดชอบนอย เงินเดือนนอย
๖. งานทะเบียนประวัติหรือขอมูลบุคลากร เปนงานธุรการของบุคคล ขอมูลการเขามาทํางาน
ของบุคลากร ตั้งแตขอมูลสวนตัว การศึกษา การทํางาน การเลื่อนตําแหนง การพัฒนา
ศึกษาอบรม เงินเดือน งานขอมูลทะเบียนประวัติมีความสําคัญมาก คนที่ออกจากงานเพื่อ
ไปทํางานหนาที่ตําแหนงใหมหากไดรับคํารับรองหรือหลักฐานการผานงานเดิมมาดวย มัด
ไดรับการพิจารณาวาเปนผูมีประสบการ มีความชํานาญตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ
๗. งานประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ การประเมินความดี
ความชอบของบุคคลเปนวิธีการสําคัญที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติของคนเมื่อ
ทํางานไปยอมเกิดความเฉื่อย เมื่อไดรับการประเมินผลเปนระยะ และไดขวัญกําลังใจยอมทํา
ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. งานวินัย และการดําเนินงานทางวินัย เปนกิจกรรมสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
ไมใหทําความผิด แบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร เปนภารกิจสําคัญของผูบริหารใน
การสอดสอง ดูและ ความประพฤติ การรักษาวินัยของบุคลากรในองคกร ใหดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค เปาหมายขององคกรที่วางไว ถามีบุคคลละเมิดตองดําเนินการตามแบบแผน
ตามสมควร
๙. สวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และสิทธิประโยชน
๑๐. การใหออกจากราชการ และการรับบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ พนักงานองคกรเอกชน มี
ขอตกลง ขอกําหนด อายุในการทํางาน เปนขอกําหนดขอตกลงกอนการทํางาน หรือการจาง
งาน การออกจากงานเปนบทสุดทายของการบริหารงานบุคคล การออกจากงานมี 2 กรณีท่ี
สําคัญ
- ออกตามประสงคพนักงาน เชน ลาออก
- ออกเพราะความตองการของหนวยงาน เชน เกษียณอายุ ยุบเลิกตําแหนง ออก
เพราะทําผิด ซึ่งองคกรตองใหออกตามขอตกลง

-๖DIRECTING การอํานวยการ
หมายถึง การสงเสริม ชวยเหลือ ปรึกษา แนะนํา สั่งการ ประสานกิจกรรม การติดตอ
การมอบหมายภารกิจตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย หรือ แผนที่วางไว
กิจกรรมอํานวยการที่สําคัญ จําแนกไดดังนี้
๑. การประสานงาน Coordinating
๒. การตัดสินใจและสั่งการ Decision Makinh
๓. การสั่งงาน Oder
๔. การติดตามดูแลกํากับ และใหคําปรึกษา Supervising & Guiding
๕. การสรางขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจ Moral and Motivating
๖. การใชภาวะผูนํา Leadership
๗. การสรางมนุษยสัมพันธ Human Relation
๘. การจัดระบบสื่อสารและการสรางเครือขาย Net Work and Communicating
๙. การมอบหมายงานและการมอบอํานาจหนาที่ Take Oder & Delegating
๑๐. การสงเสริมกิจกรรมอื่นๆ Supporting
COORDINATING การประสานงาน
การประสานงานหมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางานเพื่อ ใหผูปฏิบัติรูถึงวัตถุประสงค และ
รายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบัติหนาที่ในลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย งานมีการรอยรัดตอเนื่องกันจน
เสร็จสิ้นภารกิจของหนวยงานที่ไดรวมกันวางไว มีลักษณะสําคัญดังนี้
๑. การประสานงานเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหาร หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต
การวางแผน เรียกประสานแผน เพื่อใหคนวางรูปแบบการทํางานตามความรูความสามารถ เรียกวา ประสาน
คน และประสานความเขาใจทางความคิดเรียกประสานงานความคิด โดยเรียกการประสานทั้งหมด วา การ
ประสานงาน
๒. การประสานงานเปนหนาที่ของผูบริหาร หรือผูจัดการ
๓. การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความรวมมือ
๔. การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
๕. การประสานงานจะเปนกิจกรรมที่อยูในทุกขั้นตอนของการทํางาน
๖. การประสานงานเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสัมพันธ
วัตถุประสงคของการประสานงาน
๑. ลดความขัดแยง ระหวางผูปฏิบัติกับองคกร
๒. ชวยใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
๓. เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงาน เวลา และวัสดุอุปกรณ
วิธีการประสานงานที่สําคัญ
๑. การจัดทําแผนผัง กําหนดหนาที่การงานของหนวยงาน แผนภูมิ ปายทะเบียน เปนตน
๒. จัดทําความสั่ง กําหนดหนาที่ชัดเจน
๓. ตั้งคณะกรรมการ ตามแผนงาน
๔. ทําแผนปฏิบัติงาน และแผนควบคุมการปฏิบัติงาน

-๗๕. การกําหนดสงงาน
๖. การระบุการจัดสรรงบประมาณ การจัดกิจกรรม การควบคุมกิจกรรม
๗. การจัดประชุม สัมมนา การกระจายขาว
หลักการคัดเลือกผูที่เหมาะสมในการทําหนาที่ประสานงาน
๑. เปนผูที่เขาใจภารกิจองคกรเปนอยางดี
๒. เปนผูมีวุฒิภาวะ นาเชื่อถือ เปนผูใหญ
๓. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง
๔. เปนผูมีความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธ
๕. เปนผูมีศิลปในการพูดโนมนาวใจคน
CONTROLLING การควบคุมงาน
การควบคุมงาน หมายถึง การดําเนินการในการกํากับดูแลการดําเนินงานตางๆ เพื่อใหเปนไป
ตามแผนงานที่วางไว การควบคุมงานมีลักษณะเปนการกําหนดเกณฑ หรือ เปาหมายของการปฏิบัติงานไว
ลวงหนาแลวเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ปรากฎในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานปริมาณ Quantity
๒. ดานคุณภาพ Quality
๓. ดานเวลา Time
๔. ดานงบประมาณ หรือตนทุน Budget or Cost
วิธีการควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพ
๑. กําหนดเกณฑมาตรฐาน หรือเปาหมายการปฏิบัติงานในลักษณะที่ทาทาย
๒. จัดระบบติดตอสื่อสารใหทั่วถึง Net work ใหมีการประสานงานสอดคลองตอเนื่อง สามารถ
รายงานกิจกรรมไดทันทวงที
๓. ควรใชวิธีการควบคุมงานตามแผนงานบริหาร จุดประสงคเปนตัวชี้นํา M.B.O.
๔. ควรใชวิธีการควบคุมงานแบบงายๆ ไมซับซอน เห็นผลชัดเจนตามจุดสําคัญ
๕. ใหกําลังใจอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ
๖. พยายามปองกันพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน ใหเปนไปในเชิงบวก สรางสรรค
กิจกรรมควบคุมงานที่สําคัญ
๑. กําหนดแผนผัง แผนภูมิควบคุมงาน ชัดเจน Bar Chart, Gantt Chart
๒. ใชงบประมาณเปนตัวควบคุมงาน
๓. ควบคุมโดยกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค MBO
๔. ควบคุมงานโดยใชหองปฏิบัติการ
ปญหาที่พบบอยในการควบคุมงาน
๑. การจัดระบบงานขาดประสิทธิภาพ
๒. การไมใหความสําคัญของการควบคุมงานของผูบริหาร
๓. ขาดความรู เทคนิคที่เหมาะสมในการควบคุมงาน
๔. ขากหลักเกณฑ มาตรฐานในการควบคุมงาน
๕. ขาดการรวมมือของผูปฏิบัติงาน

-๘REPORTING การรายงานผลงาน
การรายงานผลงาน หมายถึง การที่ผูมีหนาที่เสนอผลของงาน หรือกิจกรรม ใหผูบริหาร
หรือผูรวมงานไดทราย ซึ่งมีลักษณะสําคัญ 2 ลักษณะ
๑. รายงานขณะปฏิบัติงาน เปนการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานดวยวาจา หรือ ดวยลายลักษณอักษร ปจจุบัน มี
การรายงานสูสาธารณชน เชน ทางสื่อมวลชน เพื่อสรางความเขาใจ ความพอใจแก
ประชาชน
๒. การรายงานเมื่อสิ้นสุดแผนงาน เปนการรวบรวมผลการดําเนินงานทั้งหมด สรุป เปนรายงาน
ผลการดําเนินงาน
สิ่งที่จําเปนควรเนนพิเศษในการรายงาน
๑. รายงานเปนกระบวนการ INPUT PROCESS OUT PUT
๒. รายงานการใชทรัพยากร มีการใชทรัพยากรอะไรไปบาง มีปญหาอุปสรรคอยางไร
๓. รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
๔. รายงานเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น Feed Back เปนการรายงานในภาพรวม
BUDGETING การงบประมาณ
การงบประมาณ มองที่การจัดหา จัดทํา และบริหารงบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกร งบประมาณ Budget หรือตนทุน Cost คือ เงินหรือทรัพยสินของที่ใชในการดําเนินงานขององคกร
หมายถึงทุนในการดําเนินงาน แบงลักษณะงบประมาณได 2 ภาค
๑. งบประมาณภาคราชการ Bureaucratic Budgeting จัดสรร จัดทําโดยกระทรวงทบวงกรม
ตางๆ ไปตามความจําเปน โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ
๒. งบประมาณของภาคเอกชน Private Budgeting เปนทุนที่บริษัท หางราน ไดมาจากการ
ระดมทุน เชน หุน เงินกูจากแหลงธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนสวนตัวการบริหาร จัดสรรมา
จากคณะกรรมการ B0ard ตามแผนงานที่คณะกรรมการไดกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธไว
ความสําคัญของงบประมาณ
งบประมาณ ถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร การดําเนินงานตองอาศัยเงินงบประมาณ
สวนราชการ ไมสามารถผลิตไดเอง เชน เงินเดือน การกอสราง รถยนตพาหนะตางๆ จําเปนตองจัดหาดวย
เงินงบประมาณทั้งสิ้น
๓. งานในหนาที่ทั่วไปของฝายอํานายการ หรือพันธกิจ หรืองานในหนาที่รวมของฝายอํานวยการ
งานในหนาที่ทั่วไปของฝายอํานายการ หรือพันธกิจ หรืองานในหนาที่รวมของฝายอํานวยการ ในสวน
ของฝายแผน มี ๕ ประการ ดังตอไปนี้
๓.๑ การรวบรวมและใหขอมูลขาวสาร (INFORMATOIN) คือการดําเนินการเพื่อใหขอมูลขาวสารใน
เรื่องตางๆ ที่ฝายแผนงานรับผิดชอบตามงานในหนาที่เฉพาะรวบรวมอยูอยางมีระบบ สามารถนําสวนใดสวน
หนึ่งมาเสนอตอผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการสายอื่นๆ เมื่อมีความจําเปน หรือเมื่อหนวยกําลังจะเขา
ปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่ง ซึ่งขอมูลขาวสารที่ฝายแผนงานรับผิดชอบอยูนั้น ในภาพรวมจะไดแกสถานภาพ
ดานการปฏิบัติการของหนวย การเสนอขอมูลเหลานี้ตอผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการอื่นๆ เพื่อเปนการ

-๙ประสานงาน ทําใหผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการอื่นๆ ไดรับทราบ เกี่ยวกับสถานภาพ การปฏิบัติ และผล
การปฏิบัติ ของหนวยที่เปนปจจุบันไดตลอดเวลา ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของคําวา “รูเรา”
๓.๒ การวิเคราะหขอมูลขาวสาร หรือการประมาณการ (ESTIMATE) ไดแกการนําเอาขอมูลขาวสาร
ของตนที่มีอยู มารวมกับขอมูลขาวสารที่ไดจากผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งฝาย
การขาว ซึ่งจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับฝายตรงขาม ซึ่งจะเปนการทําใหคําวา “รูเขา รูเรา” สมบูรณมากยิ่งขึ้น
ฝายแผนงานจะตองนําเอาขอมูล หรือปจจัยที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจในแตละครั้ง มาดําเนินกรรมวิธี
วิเคราะหเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติงาน หรือแนวความคิดในการปฏิบัติงาน หรือหนทางปฏิบัติ หรือ
ทางเลือกในการปฏิบัติงานที่ฝายแผนงานกําหนดขึ้น เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบประกอบการตกลงใจของ
ผูบังคับบัญชาที่จะเลือก วิธีในการปฏิบัติงานแตละครั้งใหไดวิธีหรือทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติการครั้งนั้นๆ
ลําดับขั้นตอนโดยคราวๆ ของการประมาณการ ไดแก เมื่อไดรับทราบภารกิจและมีการเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
แลว ฝายแผนงาน จะตองกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน หรือแนวความคิดในการปฏิบัติงาน หรือหนทางปฏิบัติ
หรือทางเลือกในการปฏิบัติงานขึ้นหลายๆ วิธี อยางนอยที่สุด ๒ วิธี เพื่อใหเกิด “ทางเลือก” แลวเสนอ
ทางเลือกนี้ใหแก ผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการอื่นๆ ทราบ เพื่อนําไปประกอบการเปรียบเทียบกับขอมูลที่
แตละฝายรับผิดชอบอยู โดยเฉพาะในสวนของฝายแผนงานเองจะตองนํา “ทางเลือก” นี้ไปเปรียบเทียบกับ
ขอมูลฝายตรงขาม ที่ไดมาจากฝายการขาว หรือภารกิจที่หนวยกําลังจะปฏิบัติเพื่อทําการวิเคราะหวา หากฝาย
เราปฏิบัติตามทางเลือกที่ ๑ ฝายตรงขามจะทําอยางไร แลวจะเกิดผลอยางไร หากฝายเราปฏิบัติตามทางเลือก
ที่ ๒ ฝายตรงขามจะทําอยางไร แลวจะเกิดผลอยางไร หากฝายเราปฏิบัติตามทางเลือกที่ ๓ ตลอดจนทางเลือก
อื่นๆ ฝายตรงขามจะทําอยางไร แลวจะเกิดผลอยางไร การเปรียบเทียบนี้จะตองดําเนินไปทุกทางเลือกที่ฝาย
แผนงานที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดผลของการวิเคราะหที่ชัดเจนวา ทางเลือกใดจะมีประสิทธิภาพ และมีโอกาส
ที่จะประสบผลสําเร็จมากกวาทางเลือกอื่นๆ เพื่อนําผลของการวิเคราะหเปรียบเทียบนี้ไปใหขอเสนอแนะตอ
ผูบังคับบัญชาในขั้นตอไป
สําหรับทางเลือกที่ฝายแผนเปนผูกําหนดขึ้นนี้ ฝายอํานวยการสายงานอื่นๆ รวมถึงผูบังคับบัญชาดวย
จะนําไปเปนตัวเปรียบเทียบในการประมาณการของแตละสายงาน โดยนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับงานใน
ความรับผิดชอบของแตละสายงาน เชน ฝายกําลังพล ก็นําไปเปรียบเทียบวาในแตละทางเลือกนั้น ในแงของ
กําลังพล (จํานวน ประสิทธิภาพ ขวัญ กําลังใจ สามารถปฏิบัติไดหรือไม ทางเลือกใดสามารถปฏิบัติไดโดยเกิด
ความเสียหายตอแงของกําลังพลมากนอยกวากัน เปนตน
การปฏิบัติงานในขั้นนี้ของฝายแผนงานในบางภารกิจจะตองกระทําโดยละเอียดรอบคอบมีขอมูล
หลักฐานสนับสนุนความคิดเห็นไดอยางเดนชัด แตในบางภารกิจก็อาจไมมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ
จัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือกําหนดทางเลือกขึ้นมาเปรียบเทียบอยางหลากหลาย หากสามารถเห็นได
ชัดเจนอยูแลววาทางเลือกแรกที่กําหนดขึ้นมานั้นสามารถบรรลุภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว

-๑๐๓.๓ การใหขอเสนอแนะ (ADVISOR) เปนงานในหนาที่โดยปกติของฝายอํานวยการทุกสายงาน ที่
จะตองใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการวินิจฉัยสั่งการงานที่อยูในความรับผิดชอบของฝายอํานวยการแต
ละสายงานอยูแลว ขอเสนอแนะนี้หากเปนงานที่ปฏิบัติอยูตามปกติประจําวันก็อาจไมตองมีรายละเอียดหรือ
ขอพิจารณาเหตุผลประกอบมากนัก แตในงานที่มีความสําคัญ ตองใชความละเอียดรอบคอบในการตกลงใจสั่ง
การของผูบังคับบัญชา ฝายแผนจะตองใชขอเสนอแนะที่ผานกระบวนการทํางานในขั้นของการวิเคราะหขอมูล
อยางสมบูรณ หรือขอเสนอแนะที่ผานการประมาณการมาแลวนั่นเองมาใชในการเสนอตอผูบังคับบัญชา
ขอเสนอแนะที่ดีจะตองมีความสมบูรณในตัวเองวาจะให ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด ทําไม และอยางไร เพื่อลด
การทํางานของผูบังคับบัญชา สิ่งที่จะตองหลีกเลี่ยงหรือถือเปนขอหามในการเสนอแนะของฝายอํานวยการทุก
สายรวมทั้งฝายแผนงานก็คือ การนําขอมูล หรืองานที่ผานเขามา เสนอขึ้นไปยังผูบังคับบัญชาใหสั่งการ โดยใช
คําวา “เพื่อโปรดพิจารณา” โดยไมมีขอเสนอวาควรจะสั่งการอยางไรกับขอมูลหรืองานเรื่องนั้นๆ
๓.๔ การจัดทําแผน/คําสั่ง (PLANNING) เมื่อผูบังคับบัญชาไดตกลงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว ก็เปน
หนาที่ของฝายอํานวยการในการนําขอตกลงใจของผูบังคับบัญชาไปแปลงเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปน
หลักฐานในการปฏิบัติหรือแจกจายใหแกผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานเรื่องนั้นๆ สําหรับขอตกลงใจของ
ผูบังคับบัญชาที่เปนเรื่องการปฏิบัติการของหนวยก็เปนหนาที่ของฝายแผนงานที่จะตองนําขอตกลงใจนี้ไป
แปลงเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบของ แผนหรือคําสั่ง ซึ่งหากเปนเรื่องที่ไมสลับซับซอน ก็อาจจัดทําเปน
ขาววิทยุ บันทึกสั่งการ หรือคําสั่งตามระเบียบงานสารบรรณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แตหากเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีรายละเอียดมากๆ ก็จะตองนําไปจัดทําในรูปแบบของ แผน หรือคําสั่งยุทธการซึ่งประกอบดวย ๕
หัวขอ คือ ๑. สถานการณ ๒. ภารกิจ ๓. การปฏิบัติ ๔. ธุรการและการสงกําลังบํารุง ๕. การบังคับบัญชา
และการติดตอสื่อสาร
๓.๕ การกํากับดูแล (MONITORING) งานสําคัญประการตอไปของฝายอํานวยการก็คือ การกํากับดูแล
ซึ่งในที่นี้ไดแก การติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งไดสั่งการไปแลววา คําสั่งนั้นมีผล
เพียงใด หนวยหรือบุคคลผูไดรับคําสั่งไดรับทราบคําสั่งดวยความเขาใจแจมแจงหรือไม การปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
มีปญหาอุปสรรคขอขัดของเพียงใดหรือไม จนกระทั่งถึงการปฏิบัติภารกิจนั้น บรรลุภารกิจไดผลสมความมุง
หมายของทางราชการมากนอยเพียงใด ซึ่งผลของการกํากับดูแลนี้หากพบวาการปฏิบัติสามารถดําเนินไปไดจน
บรรลุภารกิจก็จะนําไปเปนบันทึกรายงานผลการปฏิบัติหรือเก็บรวบรวมเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน แตหาก
พบวาการปฏิบัติครั้งนั้นๆ ไมสามารถบรรลุภารกิจได ก็จะนําไปเปนขอมูลขาวสาร หรือปจจัยในการปฏิบัติงาน
ครั้งใหมตอไป
บทสรุป
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหงานฝายอํานวยการ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
ไว โดยงานแตละฝายตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได จะตองอาศัยการประสานงานอยางใกลชิดตอเนื่อง
ตั้งแตการใหขอมูลขาวสารไปจนถึงขั้นการกํากับดูแล และจะตองประสานงานกับฝายอํานวยการของ
หนวยเหนือและหนวยรองอยางตอเนือ่ งอีกดวย
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