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 “ลขิสทิธิข์องบทความเปนของ กลุมงานอาจารย กองบัญชาการศึกษา” 

เอกสารประกอบการเรียนรูดวยตนเอง  
หมวดวิชา ความรูพืน้ฐานในงานฝายอาํนวยการ  

 

ความรูพ้ืนฐานฝายกําลังพล 
 

                                                                      
วัตถุประสงคการเรียนรู  
      เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจพ้ืนฐานงานในหนาท่ีของฝายกําลังพล  

 

1.  กลาวท่ัวไป 
  

งานกําลังพลในโครงสรางการจัดสวนราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการจัดหนวยงานกําลัง
พลเปนระดับแตกตางกัน เชน ระดับกองบัญชาการจัดเปนกองกํากับการ ซ่ึงแตละกองบัญชาการอาจเรียกชื่อ
ตางกัน คือ กองกํากับการ 1 หรือ กองกํากับการกําลังพล เปนหนวยงานในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ ใน
หนวยระดับกองบังคับการหรือตํารวจภูธรจังหวัดมีการจัดเปน 2 ลักษณะ คือจัดเปนแผนกหรืองานกําลังพล ใน
กองกํากับการอํานวยการ หรือจัดเปนแผนก/งานธุรการกําลังพล ไมวาจะจัดในรูปแบบใด ความรับผิดชอบของ
ผูเปนหัวหนางานกําลังพล ในแตละระดับหนวยก็มีหนาท่ีโดยท่ัว ๆ ไปเหมือน ๆ กัน 
 เอกสารนี้ไดเรียบเรียงข้ึนเพ่ือใชเปนเอกสารประกอบคําบรรยายวิชางานกําลังพล ในหลักสูตรฝาย
อํานวยการตํารวจ ของ วิทยาลัยการตํารวจ แนวทางในการเรียบเรียงใชแนวทางงานกําลังพลทางทหาร โดยมี
การปรับปรุงแกไขใหมีความสอดคลองกับโครงสรางการจัดหนวยงาน กําหนดหนาท่ีการงานและแบบแผนของ
งานตํารวจ นอกจากนี้เอกสารงานกําลังพลนี้จะใชเปนเอกสารแนะนําใหผูปฏิบัติงานกําลังพล ไดตระหนักถึง
ของเขตของงานกําลังพลและหนาท่ีของหัวหนางานกําลังพลในฐานะท่ีเปนฝายอํานวยการของหนวยในระดับ
ตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเขาใจในบทบาทและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดครอบคลุมครบถวนมาก
ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
2.  งานในหนาท่ีของงานกําลังพล 
 
 2.1  งานธุรการประจํา โดยท่ัวๆไปหนวยงานกําลังพล มีหนาท่ีหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 
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       2.1.1  งานธุรการและสารบรรณ  มีหนาท่ีคือ การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ การดูแล
รักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานท่ีจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย สถานท่ีราชการ เปน
เจาหนาท่ีธุรการในงานอ่ืน ๆ เม่ือผูบังคับบัญชามอบหมาย 
       2.1.2  งานทะเบียนพล  มีหนาท่ีจัดทําเนียบกําลังพล จัดทําความตองการกําลังพลดําเนินการ
เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง โอนบุคคลเขารับราชการ การประเมินผลบุคคล ดําเนินการเก่ียวกับการลา การเลื่อน
ข้ันเงินเดือน เลื่อนยศ การออกจากราชการ บําเหน็จบํานาญและการดําเนินการเก่ียวกับเงินเพ่ิมพิเศษตาง ๆ 
       2.1.3  งานประวัติ  มีหนาท่ีในการจัดทํา  เก็บรักษาสมุดประวัติ แฟมบัตรประจําตัว การ
ดําเนินการของเครื่องราชอิสริยาภรณ รวบรวมประวัติการศึกษาคุณวุฒิขาราชการ 
       2.1.4  งานคดีวินัย  มีหนาท่ีรวบรวมระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับระเบียบวินัยขาราชการควบคุม
การประพฤติปฏิบัติของขาราชการรับเรื่องราวรองทุกข สืบสวนขอเท็จจริงและการลงทัณฑ 
       2.1.5  งานสวัสดิการ  ดําเนินการเก่ียวกับสิทธิตาง ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ จัดการเก่ียวกับ
สหกรณการกีฬาและการสันทนาการ 
       งานดังกลาวขางตนมีลักษณะเปนงานธุรการประจํา ท่ีหัวหนาหนวยงานตองปฏิบัติ ณ สํานักงาน
ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับคําสั่งของทางราชการ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจํา ตามหวงเวลาของ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน หรือตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
 2.2  งานกําลังพลในการปฏิบัติการ 
       หัวหนาหนวยงานกําลังพลในฐานะท่ีเปนฝายอํานวยการ ซ่ึงมีหนาท่ีชวยเหลือผูบังคับบัญชาใน
การอํานวยการปฏิบัติงานดานกําลังพล ยังคงมีภาระหนาท่ีท่ีแตกตางไปจากงานประจําหากมีการใชกําลังพล
เขาปฏิบัติการเปนจํานวนมาก และมีหวงระยะเวลาท่ีนานพอสมควร ซ่ึงฝายอํานวยการกําลังพลจะมีหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
        2.2.1  งานในหนาท่ีเฉพาะ 
       งานในหนาท่ีเฉพาะของฝายกําลังพล คือ กิจการท้ังปวงท่ีเก่ียวของกับกําลังพล ของ
หนวยรวมท้ังเหตุการณ สภาพสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอสภาพขวัญและกําลังใจของกําลังพล อันอาจมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สุขภาพพลานามัยของกําลังพลและวินัยของกําลังพล ซ่ึงฝายกําลังพลของ
หนวยมีหนาท่ีเฉพาะในงานตาง ๆ ดังนี้ คือ 
       2.2.1.1  การรักษายอดกําลังพล ฝายกําลังพลรับผิดชอบในการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
ยอดกําลังพลตอผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการรักษายอดกําลังพลใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติ ฝาย
กําลังพลจะตองประมาณการเก่ียวกับยอดกําลังพล ในสถานการณปจจุบันและอนาคตอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
รับผิดชอบเปนสวนรวมในการทดแทนกําลังพล 
        1)  ยอดกําลังพล  เครื่องมือในการรักษายอดกําลังพล 
    -  สรุปยอดกําลังพลประจําวัน  
    -  การรายงานกําลังพลตามระยะเวลา  
        2)  ประมาณการสูญเสีย  ฝายกําลังพลจะประมาณการสูญเสียอยางตอเนื่อง
และนํามาปรับกับยอดกําลังพล เพ่ือกําหนดความตองการกําลงทดแทนในอนาคต และเพ่ือเปนฐานในการขอ
สนับสนุนกําลังพลเพ่ิมเติม 
        3)  การทดแทนกําลังพล  การปฏิบัติการทดแทนกําลังพลนี้จะกระทําภายใต
การควบคุมแบบรวมการ เพ่ือสนองตอการปฏิบัติใหบังเกิดผลสูงสุด ในการทดแทนกําลังพล มีฝายอํานวยการ
อ่ืน ๆ เก่ียวของดังนี้ 
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            -  ฝายกําลังพล  จัดทําและดํารงรักษาประมาณการกําลังทดแทนอยาง
ตอเนื่องรวมท้ังการทดแทนเปนหนวย และเสนอแนะผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการอ่ืน ๆ รวมท้ัง
อํานวยการเก่ียวกับการทดแทนกําลังพล 
    -  ฝายยุทธการ (ฝายแผน) ใหขอเสนอ จัดลําดับความเรงดวนในการแบง
มอบกําลัง ทดแทนเปนบุคคล และทดแทนเปนหนวย 
    -  ฝายการขาว  ใหขอเสนอลําดับความเรงดวนในการมอบผูชํานาญการ  
    -  ฝายสงกําลังบํารุง  จัดใหมีการสนับสนุนการสงกําลัง อํานวยความ
สะดวกและการขนสงในการปฏิบัติการทดแทน 
              2.2.1.2  การจัดการกําลังพล 
       ฝายกําลังพลมีความรับผิดชอบหลักทางฝายอํานวยการในการกํากับดูแลงาน
ธุรการและการจัดการท้ังมวลเก่ียวกับเรื่องราวและระเบียบปฏิบัติซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนตอกําลังพลเปน
รายบุคคล และกํากับดูแลโดยตรงตอนโยบายการจัดการกําลังพลในหนวยทําใหม่ันใจวาระเบียบปฏิบัติท่ี
นํามาใชเปนไปตามนโยบายแลว 
        -  ฝายกําลังพล  ของหนวยทุกระดับ มีหนาท่ีใหขอเสนอแนะในการกําหนด
นโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เก่ียวกับการดําเนินการกําลังพล 
        -  ฝายกําลังพลกํากับดูแล  กําหนดการปองกันอุบัติเหตุ ใหขอเสนอถึงวิธีการ
ความปลอดภัย การเก็บขอมูล และวิเคราะหขาวสารเก่ียวกับท่ีเกิดและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และให
ขอเสนอเก่ียวกับมาตรการแกไข 
        - การดําเนินการกําลังพล ไดแก การจัดหา การแบงประเภท การบรรจุ การ
เลื่อนยศ การยาย การปลดเกษียณ การไลออก การหมุนเวียนกําลังพล 
       - กําลังพลพลเรือน  (อาสาสมัคร ลูกจาง) 
       - ความปลอดภัย วางแผน พัฒนา  เรื่องราวท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของกําลัง
พล การปองกันอุบัติภัย ฯลฯ 
       - เชลยศึก และกําลังท่ีถูกกักกันไดตัวคืนมา 
       - การแบงสรรแหลงกําลังคน 
        - การประเมินคาการใชกําลังคนท่ีมีอยู และ การพัฒนานโยบายและมาตรฐาน 
        - การจัดหาและแจกจายกําลังคน 
      2.2.1.3  การพัฒนาและการรักษาขวัญ 
        การปฏิบัติภารกิจของหนวยยอมมีผลกระทบตอขวัญของกําลังพล ดังนั้นฝาย
กําลังพลจึงตองพิจารณาสภาพขวัญและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสภาพขวัญของกําลังพลดวย โดยการประเมิน
คาของสิ่งบอกเหตุทางขวัญท่ีไดจากการตรวจเยี่ยม จากรายงานและจากการประสานกับฝายอํานวยการอ่ืน ๆ 
ฝายกําลังพลมีหนาท่ีเสนอแนะผูบังคับบัญชา ถึงสภาพขวัญ และการปฏิบัติของหนวยท่ีมีผลกระทบตอสภาพ
ขวัญของกําลังพลแนวทางในการพัฒนาและการรักษาขวัญ 
        1)  การบริการกําลังพล  คือการเอาใจใสตอความตองการและความเปนอยูของ
ตํารวจแตละบุคคล 
    -  การพักผอนและการลา  
    -  การหมุนเวียนกําลังพล  
    -  การสวัสดิการ  
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    -  การจัดการตอสิทธิพึงมีพึงไดของกําลังพล  
    -  การอบรมจริยธรรมศาสนกิจ  
    -   การออมทรัพย การไปรษณียการเงิน 
    -   การบริการรานคาสวัสดิการ 
         2)  การจัดการศพ  ฝายกําลังพลตองดําเนินการเก่ียวกับพิธีการศพกรณีมีการ
เสียชีวิตเพ่ือเปนการรักษาขวัญ สําหรับผูท่ียังคงตองปฏิบัติหนาท่ี 
         3)  บําเหน็จรางวัล  ฝายกําลังพลจะตองดําเนินการในดานบําเหน็จ รางวัลตาม
สิทธิตาง ๆ ใหกับครอบครัวกําลังพลท่ีปฏิบัติหนาท่ีและเกิดการสูญเสียอยางรวดเร็ว เพ่ือใหกําลังพลท่ียังปฏิบัติ
หนาท่ีไมเสียขวัญ ในขณะเดียวกันตองดําเนินการในดานบําเหน็จ รางวัล คําชมเชย สําหรับผูปฏิบัติท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีไดสําเร็จ 
       2.2.1.4  การรักษาวินัย  กฎ ขอบังคับ และคําสั่ง 
         ผูบังคับบัญชาของหนวยทุกระดับมีหนาท่ีในการกวดขันกําลังพลในบังคับบัญชา
ใหรักษาวินัย กฎ ขอบังคับและคําสั่ง โดยมีฝายกําลังพลรับผิดชอบในการกํากับดูแล จัดทํานโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ เพ่ือใหม่ันใจวาเปนไปโดยยุติธรรมเทาเทียมกันและเปนระเบียบเดียวกัน และรับผิดชอบในการบังคับให
เปนไปตามกันโดยระเบียบและคําสั่งของหนวย 
      2.2.1.5  การจัดการในกองบัญชาการ 
        การจัดการในกองบัญชาการ  คือการควบคุมการจัดหนวยและการดําเนินงาน
ธุรการของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การจัดระเบียบ การควบคุม 
และการกําหนดระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ใหมีมาตรฐานและฝายกําลังพลพรอมท่ีจะใหคําแนะนําแกฝาย
อํานวยการอ่ืน ๆ กิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ คือการจัดกองบัญชาการภายในการรักษาความปลอดภัยการจัดแผนผัง
ในกองบังคับการ การกําหนดท่ีตั้งและแบงสรรพ้ืนท่ีสําหรับสํานักงานโดยยึดถือเจตนารมณแนวทางนโยบาย
ของผูบังคับบัญชาและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีอยู 
       2.2.1.6  เบ็ดเตล็ด 
        ฝายกําลังพลมีความรับผิดชอบทางฝายอํานวยการตอเรื่องราวเก่ียวกับกําลังพล
เปนรายบุคคล เชน การศึกษาของบุตรกําลังพล เรื่องท่ีเก่ียวกับครอบครัว การรับรองผูมาเยี่ยม และเรื่องราว
ทางธุรการอ่ืน ๆ  
        งานกําลังพลเบ็ดเตล็ดตองทําการใหคําแนะนําเก่ียวกับท่ีตั้งหนวย การพัฒนา
การศึกษาของกําลังพล การดูแลครอบครัวของกํากลังพล การตองรับผูมาเยี่ยม และเรื่องราวทางธุรการท่ีไมได
มอบใหผูใดรับผิดชอบ 
        2.2.2  งานในหนาท่ีรวมของฝายกําลังพล 
        งานในหนาท่ีรวมของฝายกําลังพลในฐานะฝายอํานวยการ ผูมีหนาท่ีชวยเหลือ
ผูบังคับบัญชาเปนเชนเดียวกับฝายอํานวยการอ่ืน ๆ คือ การใหขอมูลขาวสาร การประมาณการ การให
ขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา การจัดทําคําสั่งและการกํากับดูแล ซ่ึงในแตละหนาท่ีมีรายละเอียดดังนี้ 
        2.2.2.1  การใหขอมูลขาวสาร 
         ขอมูลขาวสารท่ีฝายกําลังพลเสนอตอผูบังคับบัญชา คือขาวสารท่ีผูบังคับบัญชา
จําเปนตองรูเพ่ือทราบสถานการณกําลังพลท่ีเปนอยู เพ่ือจะนํามาใชในการตกลงใจไดถูกตอง ขาวสารตาง ๆ 
จะตองมีการวิเคราะหประมวลผลใชไดขอเท็จจริง ซ่ึงจะมีผลกระทบตอภารกิจ  ในขณะเดียวกันฝายกําลังพลก็
จะตองใหขาวสารแกฝายอํานวยการอ่ืน ๆ เพ่ือเปนขอพิจารณาในการดําเนินการ ขาวสารของฝายกําลังพล คือ 
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ขาวสารซ่ึงเก่ียวของกับงานในหนาท่ีเฉพาะของฝายกําลังพลซ่ึงมีท่ีมาจากนโยบายดานกําลังพลของหนวยเหนือ 
สถานภาพกําลังพล การจัดสวัสดิการ สภาพขวัญของกําลังพล การประพฤติปฏิบัติ ระเบียบวินัยของกําลังพล 
         ขาวสารของฝายกําลังพล คือ ขาวสารท้ังปวงอันเก่ียวของกับงานในหนาท่ี
เฉพาะของฝายกําลังพล อันประกอบดวย 
         1)  การรักษายอดกําลังพล  คือ จํานวนกําลังพล จํานวนเต็มท้ังหมด ท่ีใชใน
การปฏิบัติการครั้งหนึ่ง ๆ ไดมาจากนโยบาย คําสั่งของหนวยเหนือ ซ่ึงเพียงพอตอการปฏิบัติครั้งนั้น หากไม
รักษายอดกําลังพลไว อาจทําใหเกิดปญหา อุปสรรคหรือไมบรรลุการปฏิบัติได 
         2)  การทดแทนกําลังพล  เปนการปฏิบัติเพ่ือรักษายอดกําลังพล เชน มีการ
สูญเสียเกิดข้ึน จะมีการทดแทนการสูญเสียเปนบุคคลหรือไม หรือหนวยไดปฏิบัติภารกิจตอเนื่องจนกําลังพล
เหนื่อยลาจะมีการจัดกําลังหนวยใหมเขาทดแทนหรือไม กําลังพลท่ีจะใชในการทดแทนเปนบุคคลหรือเปน
หนวยจะจัดหามาจากท่ีใด 
         3)  การดําเนินการกําลังพล  ในการปฏิบัติการฝายกําลังพลจะเปนการกลาวถึง
งานทางธุรการในสงมอบกําลังพล การบังคับบัญชา การอนุมัติสั่งการในเรื่องของการเขาปฏิบัติหนาท่ีและการ
พนจากหนาท่ีของกําลังพล 
          4) การพัฒนาและรักษาขวัญกําลังพล ท่ีเขาปฏิบัติการนาจะมีปญหาขอขัดของ
ตาง ๆ ท่ีกระทบตอขวัญในการปฏิบัติซ่ึงฝายกําลังพลจะตองนํามากลาว เพ่ือแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ
เพ่ือท่ีจะขจัดปญหานั้น ตลอดจนการตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญตาง ๆ ตอกําลังพล การจัดการในเรื่องสิทธิพึงมีพึงได
อยางถูกตองครบถวนและรวดเร็ว 
          5)  การรักษาวินัย กฎ ขอบังคับ ในการปฏิบัติการ ระเบียบวินัยของกําลังพล 
เปนสวนประกอบสําคัญในการนํามาสูความสําเร็จ และขจัดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
ดังนั้นการท่ีจะใหกําลังพลประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบของระเบียบ วินัย กฎ และขอบังคับ จะตองมีการชี้แจง
ทําความเขาใจกับกําลังพลใหชัดเจนกอนออกปฏิบัติ 
          6)  เบ็ดเตล็ด  จะกลาวถึงเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานทางธุรการอ่ืน ๆ เชน 
      -  การตอนรับแขก  จะดําเนินการอยางไร ไดจัดสถานท่ีไวทีไหน 
      -  การแถลงขาวตอสื่อมวลชน สถานท่ี เวลา ท่ีจะใหขาวสารหรือการ
จํากัดพ้ืนท่ีสําหรับสื่อมวลชน เพ่ือไมใหเขาไปเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
      -  สถานท่ีตั้ง  ของฝายกําลังพลของหนวยเหนือ อยูท่ีใด ติดตอ
ประสานงานอยางไร 
       2.2.2.2  การประมาณการ 
         ในฐานะท่ีเปนผูชวยเหลือผูบังคับบัญชาเก่ียวกับงานกําลังพล ฝายกําลังพลตอง
ประมาณสถานการณในเรื่องกําลังพลโดยตอเนื่องทันสมัยอยูตลอดเวลา โดยการนําขอมูลท่ีฝายกําลังพลมีอยู
มาวิเคราะหกับภารกิจ สถานการณของฝายอํานวยการอ่ืน ๆ และพิจารณาถึงขอสนับสนุนและขอจํากัด 
ตลอดจนปญหาตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอกําลังพลในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาและฝาย
อํานวยการอ่ืน ๆ ในการท่ีจะสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติท่ีคาดวาจะปฏิบัติไดหรือไมเพียงใดในทัศนะของฝาย
กําลังพล 
         ในการประมาณการกําลังพล เพ่ือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา ฝายกําลังพล
จะตองทราบภารกิจของหนวยท่ีจะดําเนินการในหวงระยะเวลานั้น ๆ และนําสถานการณดานตาง ๆ ซ่ึงไดจาก
การแลกเปลี่ยนขาวสารจากฝายอํานวยการอ่ืน ๆ มาเปนขอพิจารณากลาว คือ 
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          - ใชสถานการณขาวกรอง  ในดานของลักษณะพ้ืนท่ีปฏิบัติการมาเปน
ขอพิจารณาวาจะมีผลกระทบตอกําลังพลของหนวยอยางไรในดานสภาพขวัญ สุขภาพ หรือโอกาสสูญเสียกําลัง
พล 
         -  ใชสถานการณทางการปฏิบัติ (แนวทางในการปฏิบัติ) ในดานการใชกําลัง
การวางกําลังตอแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน และพิจารณาวาแตละแนวทางการปฏิบัตินั้น ๆ มีผล
ตอกําลังพลอยางไรจะใชกําลังพลมากนอยเพียงไร 
         -  ใชสถานการณทางการสงกําลังบํารุง (การสนับสนุน) ในดานสิ่งอุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติ ท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติของกําลังพล 
         -  ใชสถานการณชุมชนและมวลชนสัมพันธ ในดานความรูสึกนึกคิดทัศนคติของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ จะมีผลกระทบอยางไรตอกําลังพล 
         -  การวิเคราะหสถานการณของฝายกําลังพล  จะกลาวถึงนโยบายการรักษา
ยอดกําลังพลของหนวยการทดแทนกําลังพลการเปลี่ยนกําลัง การจัดการกําลังพล อํานาจในการสั่งการ ขอ
อนุมัติผูมีอํานาจ การจัดการในดานสิทธิกําลังพล สวัสดิการ การกวดขันความประพฤติระเบียบวินัย และการ
รักษาความปลอดภัยท่ีทําการ 
                การประมาณการกําลังพล กระทําได 2 ลกัษณะคือ การเสนอการประมาณการ
ดวยวาจาและการเสนอการประมาณการเปนลายลักษณอักษร ข้ึนอยูกับระดับหนวยท่ีจะทําการประมาณการ
วาจะใชรูปแบบใด    
       2.2.2.3  การใชขอเสนอแนะ ฝายกําลังพลใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชาจากประมาณ
การกําลังพลท่ีไดกระทําไวอยางสมบูรณทันสมัย โดยมีสาระในการเสนอแนะคือ 
              1)  การสนับสนุนดานกําลังพล  ตอแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไวทุกแนวทาง
สามารถทําไดหรือไม 
         2)  สามารถสนับสนุนแนวทางใดไดดีท่ีสุด 
         3)  ในการสนับสนุนดานกําลังพล มีปญหาขอจํากัด และขอแนะนําตอ
ผูบังคับบัญชาและผูบังคับหนวยปฏิบัติอยางไรบาง 
      2.2.2.4  การทําแผนคําสั่งและการแจกจาย 
           -  แผนกําลังพล กระทําตามขอตกลงใจของผูบังคับบัญชาเปนหลัก ตามปกติ
ฝายกําลังพลมักจะไดทําแผนของตนไวกอนผูบังคับบัญชาจะตกลงใจแลวเพียงปรับปรุงตามความจําเปนเพ่ือ
สนับสนุนขอตกลงใจของผูบังคับบัญชาใหดีท่ีสุด 
        -  แผนกําลังพล ควรจะไดมีการตรวจสอบใหมอยูเสมอ เพ่ือใหเปนท่ีแนนอนวา
แผนนั้นเหมาะสมท่ีจะสนับสนุนภารกิจของหนวยท่ีเปนอยูปจจุบันและไมขัดนโยบาย 
        ฝายกําลังพลของหนวยแตละระดับ สามารถจัดทําแผนและคําสั่งไปยังหนวยรอง
ใหถือปฏิบัติไดในรูปตาง ๆ คือ 
        1)  การประชุมของผูบังคับบัญชา 
        2)  ประกาศหนังสือเวียน หนังสือราชการ 
        3)  ในหัวขอธุรการและการสงกําลังบํารุงของคําสั่งยุทธการ 
        4)  จัดทําในรูปผนวก กําลังพล ประกอบคําสั่งปฏิบัติการ ซ่ึงผนวกกําลังพล
จัดทําได 2 แบบ คือ ผนวกชนิดจายไปพรอมกับคําสั่งยุทธการ และแบบจายแยก  
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       2.2.2.5  การกํากับดูแล  ฝายกําลังพลยังมีความรับผิดชอบตอไปหลังจากท่ีไดจัดทําแผน
และคําสั่งสงไปยังหนวยรองแลว เพ่ือติดตามตรวจสอบวาแผน นโยบาย คําสั่งคําแนะนําตาง ๆ ไดสนับสนุน
และสอดคลองกับภารกิจของหนวย ถูกตอง เหมาะสมแลว ท้ังยังตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของแผน 
นโยบายและคําสั่งนั้น ๆ อยูเสมอเพ่ือเสนอใหผูบังคับบัญชาแกไขเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน การกํากับ
ดูแล สามารถกระทําไดโดยการเยี่ยมเยียนดวยตนเอง การตรวจหนวยในหนาท่ีของฝายอํานวยการและ
การศึกษาจากรายงานตาง ๆ ฝายกําลังพลตองระลึกเสมอวาตนเองเปนผูใหความชวยเหลือ มิใชคอยจับผิด 
และสามารถท่ีจะกํากับดูแลกิจการตาง ๆ ใหเหมาะสมเรียบรอยและสามารถท่ีจะทราบประสิทธิภาพของ
ตํารวจแตละบุคคลซ่ึงเปนผลมาถึงประสิทธิภาพของหนวยได 
           ในการปฏิบัติหนาท่ีรวมของฝายกําลังพลความสําเร็จของงานทุกข้ันตอนการปฏิบัติ
เกิดข้ึนไดเพราะการประสานงานซ่ึงจะทําใหฝายกําลังพล ไดรับขอมูลขาวสารครบถวนสมบูรณ นํามาสูการทํา
ขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาได การประสานงานกับฝายอํานวยการและฝายสนับสนุนอ่ืน ๆ พึงระมัดระวังใน
การใหคําปรึกษาหารือและการประสานงานกับผูบังคับบัญชาหนวยรอง ท่ีเรื่องนั้นอาจมีผลกระทบกระเทือน
ตอบุคคลนั้น ๆ ดวย 
 
3.  สรุป 
 

งานในหนาท่ีของฝายกําลังพลดังกลาวขางตน ชี้ใหเห็นถึงภาระหนาท่ีของ หัวหนางานกําลังพลวามี
ความรับผิดชอบท้ังการปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน และการปฏิบัติการในสนาม ซ่ึงในหนวยตํารวจมักไมมี
ความคุนเคยในการปฏิบัติมากนักดังนั้นเอกสารฉบับนี้ นาจะเปนประโยชนในการแนะนําใหฝายกําลังพลของ
หนวย ไดปฏิบัติงานในหนาท่ีฝายอํานวยการ ไดสมบูรณมากข้ึนเปนการชวยเหลือแบงเบาภาระของ
ผูบังคับบัญชา และเปนเครื่องมือในการชวยใหผูบังคับบัญชาในการวิเคราะห วินิจฉัย ตกลงใจ สั่งการ ในการ
ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามท่ีตองการ 
 
 

 

 “เอกสารฉบับน้ีใชเพ่ือประโยชนทางการศึกษาเทาน้ัน” 


