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 “ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของ กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา” 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
หมวดวิชา การแก้ปัญหาที่บังคับการและการบริหารวิกฤตการณ์  

 
บทบาทหน้าที่งานบริการสังคมในการแก้ไขปัญหาที่บังคับการ 

 

                                                                      
   วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

              เพ่ือให้มีความรู ้และความเข้าใจความหมาย ประเภท ลักษณะ และรูปแบบงานบรกิารสงัคมในการ
แก้ไขปัญหาที่บังคับการ 

 
 

1. บทน า 
 
           การบริการสังคม หมายถึง การด าเนินงานของต ารวจภายในขอบเขตของงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
การให้บริการและการบรรเทาภัย การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ การปฏิบัติการทางจิตวิทยา การ
ปลูกฝังอุดมการณ์ การท างานองค์กรมวลชน กลุ่มบุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติของต ารวจในทุกภารกิจบนพื้นฐานของความเชื่อถือ ศรัทธา และความพึงพอใจในการให้บริการของ
ต ารวจ เพ่ือให้สามารถเผชิญต่อปัญหาอาชญากรรม และหรือเหตุการณ์ส าคัญท้ังในภาวะปกติ และไม่ปกรติ 
อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้กระท าผิด หรือฝ่ายตรงข้าม จากการคุกคามของสาธารณภัย รวมทั้งภัย
คุกคามจากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคมจิตวิทยา ได้ทันต่อเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. งานในหน้าที่บริการสังคม 
 2.1 งานในหน้าที่เฉพาะ 
  2.1.1 เป็นฝ่ายอ านวยการหลักท่ีช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในเรื่องท้ังปวงเก่ียวกับงานบริการ
สังคมของหน่วยโดยมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา ผู้วางแผน , ผู้ประสานงาน,และผู้ก ากับดูแล การปฏิบัติภายใน
หน่วยและหน่วยรองของงานในหน้าที่เฉพาะบริการสังคม ที่จะต้องรับผิดชอบในการวางแผน อ านวยการ
ประสานงาน และก ากับดูแล ประกอบด้วย 7 ข้อหลักคือ 
   2.1.1.1 การประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ของต ารวจ หมายถึงการให้ข่าวสาร
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในหน่วยงานของต ารวจ เพ่ือสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีต่อกันในหน่วยงานต ารวจ 
และระหว่างงานต ารวจกับสถาบันอื่นและประชาชน 
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้มาติดต่อกับหน่วยงานของต ารวจ 
   2) เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับข่าวสาร ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนใน
หน่วยงานของต ารวจ 
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   3) เพ่ือป้องกันและแก้ไขการเข้าใจผิด 
   4) เพ่ือตอบโต้ข่าวลือและการปฏิบัติทางจิตวิทยาของฝ่ายตรงข้าม หรือผู้ไม่ประสงค์
ดีต่อหน่วยงานต ารวจ 
   ลักษณะการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
   1)งานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วย มีเป้าหมายที่ข้าราชการต ารวจและครอบรัว 
   2)งานประชาสัมพันธ์นอกหน่วย มีเป้าหมายที่สถาบันอ่ืนแประชาชนทั่วไป 
   วิธีด าเนินงาน 
   1) การจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้
มาติดต่อ 
   2) การให้ข่าวสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริงผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การให้
สัมภาษณ์การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน การจดท าบทความ 
   3) แถลงข้อเท็จจริง การจัดเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข่าวสาร การจัดนิทรรศการ การ
ท าผังแนะน าสถานที่ การแต่งกายที่ถูกต้อง การรักษาระเบียบวินัยเป็นต้น ถึงแม้ว่าการให้ข่าวสารข้อเท็จจริง
ของหน่วย จะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก็ตามจะต้องมีขอบเขตการให้ข่าว 
   2.1.1.2 การให้บริการและบรรเทาภัย งานให้บริการและบรรเทาภัย หมายถึง การ
ให้บริการและหรือการปฏิบัติแก่ประชาชน และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย 
นอกเหนือไปจากการให้บริการและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของ
ต ารวจ แต่การบริหารและการบรรเทาภัยที่แสดงออกถึงความมีน้ าใจเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ประสบเหตุ
และผู้พบเห็น 
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือเกิดทัศนะคติท่ีดีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
   2) เพ่ือให้เกิดความผูกพันใกล้ชิด 
   3) เพ่ือเป็นพื้นฐานการสร้างความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
   ลักษณะการให้บริการและบรรเทาภัย 
   1) การให้บริการ และอ านวยความสะดวกของข้าราชการต ารวจเป็นรายบุคคล 
   2) การให้บริการทางด้านสาธารณสุข สาธารณภัย การทะเบียน และการจราจร แก่
ประชาชน รวมถึงการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี ที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ล่อแหลมต่อการถูกท าร้ายทั้งทางร่างกาย 
และจิตใจได้ง่าย 
   3) การจัดหน่วยบริการ รวมทั้งหน่วยปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา และบรรเทาความ
เดือดร้อนเมื่อเกิดภัย 
   วิธีด าเนินการ 
   1) การให้บริการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ถือระเบียบการต ารวจไม่
เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 23 บทที่ 9 ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนในหน้าที่ของต ารวจ คือ 
    1.1) ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย เป็นต้นว่าช่วยให้ได้รับการพยาบาลเบื้องต้นให้
พ้นเขตอันตรายระยะแรก หรือช่วยจัดส่องผู้เจ็บป่วยให้ถึงหมอ 
    1.2) ช่วยเหลือคนแก่ เด็กและผู้หญิง ซึ่งอยู่ในลักษณะล่อแหลมต่อความไม่
ปลอดภัย เป็นต้นว่าอยู่ในที่เปลี่ยว หลงทาง ข้ามถนนในขณะยานพาหนะพลุกพล่าน หรือในที่อ่ืนใดที่เห็นว่าถ้า
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ไม่ช่วยเหลืออาจได้รับอันตราย 
    1.3) ช่วยจัดการระงับหรือป้องกันเหตุการณ์ที่เห็นว่าถ้าปล่อยปละละเลยไว้
อาจเป็นชนวนให้เกิดความผิดทางอาญาขึ้นได้โดยง่าย 
    1.4) ช่วยให้ค าแนะน า หรือช่วยเหลือประการอื่นใดในสิ่งที่สามารถ
ช่วยเหลือได้เมื่อการช่วยนั้น ไม่เป็นการขัดต่อระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรืองานในหน้าที่ของต ารวจ
การช่วยเหลือตามนัยที่กล่าวมานี้ ข้าราชกาต ารวจทุกคนพึงถือว่าเป็นสาระส าคัญสิ่งหนึ่งที่ควรกระท า ทั้งพึงถือ
ว่าเป็นสาระส าคัญส่วนหนึ่ง ที่ควรกระท า ทั้งพึงกระท าด้วยความเต็มใจ แต่กรณีใดที่กระท าแล้วอาจเป็นเหตุให้
ถูกมองไปในทางเสื่อม ก็ควรระมัดระวัง เป็นต้นว่า ในเรื่องช่วยเหลือแล้ว จะมีทางให้ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบแต่อีก
ฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ เช่นนี้ ก็ต้องกระท าด้วยความเที่ยงธรรมและระมัดระวังให้สมกับท่ีเขามอบความไว้วางใจ
ให้ช่วยเหลือยิ่งขึ้นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ด าเนินการโดยหน่วยรับผิดชอบพื้นท่ี จัดก าลัง
ข้าราชการต ารวจเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนข้นต้น รวมทั้งการปลอบประโลมผู้ประสบภัยให้มี
ก าลังใจ 
   2) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
เกี่ยวข้องในการให้บริการและหรือการปฏิบัติแก่ประชาชนทุกชั้นตอนทั้งในภาวะปกติ และภาวะที่มีเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง 
   3) จัดระบบการปฏิบัติในการตรวจตรา ควบคุม สงเคราะห์ และคุ้มครองเด็ก 
เยาวชน และสตรีภายในอ านาจหน้าที่ของต ารวจให้เป็นไปตามแผน/ค าสั่ง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวของ 
   2.1.1.3 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานฝึกอบรมและมวลชนสัมพันธ์ 
หมายถึงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม และท างานเป็นกลุ่ม พร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันปราบปรามและการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
การควบคุมคุ้มครองสงเคราะห์ รักษาสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี รวมทั้งการรักษาความมั่นคงของชาติ 
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน 
    2) เพ่ือให้กลุ่มบุคคลที่ผ่านการอบรมให้ความร่วมมือกบต ารวจในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปรามการเผยแพร่
ระบาดของยาเสพติด การควบคุมคุ้มครอง สงเคราะห์ รักษาสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี รวมทั้งการรักษาความ
มั่นคงของชาติ การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
   3) การจัดฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์โดยต ารวจ 
   4) การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งสถาบันอ่ืนๆ หรือ
ประชาชนจัดขึ้น 
   วิธีด าเนินการ 
   1) การจัดฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์โดยต ารวจ ด าเนินการตามแนวทาง
ของการจัดฝึกอบรมทั่วไป 
   2) การให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึงสถาบันอ่ืนๆหรือประชาชนจัด ต้อง
ศึกษาเรื่องที่ตนเองจะไปให้ความรู้อย่างถ่องแท้ และการบรรยายให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
   2.1.1.4 การปฏิบัติการทางจิตวิทยา การปฏิบัติการทางจิตวิทยาในหน้าที่ของต ารวจ
หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมทั้งปวงตามแผนที่วางไว้ต่อเป้าหมายต่างๆ ทั้งที่เป็นข้าราชการต ารวจ ประชาชน 
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ทั้งท่ีเป็นฝ่ายต ารวจ และเป็นปฏิปักษ์ รวมทั้งฝ่ายตรงข้าม ทั้งในยามปกติและยามบ้านเมืองเกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยเพื่อก่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดเห็น อารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของเป้าหมาย
ในทางท่ีจะสนับสนุนกิจการของต ารวจ 
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจและความสามัคคีของฝ่ายเรา 
   2) เพ่ือโน้มน้าวประชาชนที่เป็นปฏิปักษ์ให้เห็นด้วยกับฝ่ายเรา และท าลายขวัญ
ก าลังใจ และความเป็นปึกแผ่นของฝ่ายตรงข้าม 
   3) เพ่ือขัดขวาง บั่นทอน การปฏิบัติงานนของฝ่ายตรงข้ามในลักษระปฏิบัติการทาง
จิตวิทยา 
   4) การปฏิบัติกรจิตวิทยาเชิงรับ มุ่งด าเนินการต่อฝ่ายตรงข้ามเพ่ือท าลายขวัญ
ก าลังใจ และสามัคคี   
   5) การปฏิบัติกรจิตวิทยาเชิงรุก มุ่งด าเนินการต่อฝ่ายตรงข้ามเพ่ือท าลายขวัญ
ก าลังใจความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนขัดขวาง บั่นทอน การปฏิบัติงานฝ่ายตรงข้าม 
   วิธีด าเนินการ 
   1) การจัดกิจกรรมรื่นเริงและสันทนาการ 
   2) การเข้าร่วมกิจกรรม หรือประเพณีท้องถิ่น 
   3) การให้ข่าวสารข้อเท็จจริงบางส่วน พร้อมความคิดเห็นประกอบ 
   4) การปล่อยข่าวลือหรือท้ิงใบปลิวโฆษณา (ข้อควรระวัง การแสดงความคิดเห็น 
การปล่อยข่าลือ และการทิ้งใบปลิว อาจเป็นการละเมิดและต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย) 
   2.1.1.5 การปลูกฝังอุดมการณ์ การปลูกฝังอุดมการณ์ หมายถึง การปลูกฝังความ
เชื่ออันสูงสุด แล้วน ามาเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ 
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือให้เกิดคุณธรรม ระเบียบวินัย ความขยัน อดทน และเสียสละ 
   2) เพ่ือให้เข้าใจและศรัทธาเชื่อมันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   3) เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีรู้จักด ารงตนพอควร และเห็นคุณค่าของธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
   4) เพ่ือยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย ลักษณะการปลูกฝังอุดมการณ์ เป็นการโน้มน้าวเป้าหมาย อันได้แกข้าราชการต ารวจและประชาชนให้เกิด
ความเชื่อ และมีพฤติกรรมตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ 
   วิธีด าเนินการ 
   1) การจัดการอบรมเพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์ และการจัดสวัสดิการ 
   2) สอดแทรกการปลูกฝังอุดมการณ์ในการฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อ่ืนๆ 
   3) การท าตนเป็นแบบอย่างและการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
    3.1) ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อเข้าถึงสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
    3.2) ศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการคัดเลือกผู้น าตลอดจนการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ 
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    3.3) ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคลเป้าหมายเพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการคัดเลือกผู้น าตลอดจนการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ 
    3.4) สนับสนุนการจัดตังองค์กรประชาชนที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และนโยบาย
ของรัฐบาล 
    3.5) ให้การศึกษาเพ่ิมเติมแก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
    3.6) การมอบหมายภารกิจให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจ 
    3.7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามข้ันตอนต่างๆท่ีผ่านมา 
             2.1.1.6 ท างานองค์กรมวลชน งานองค์กรมวลชนในหน้าที่ของต ารวจ หมายถึง 
กิจกรรมที่ด าเนินการให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมขึ้นในหมู่ประชาชน เพ่ือสนับสนุนกิจการและงานของ
ต ารวจกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างเป็นระเบียบ 
   2) เพ่ือให้กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบนั้น สนับสนุนกิจการและงาน
ของต ารวจ  
   3)เพ่ือให้กลุ่มประชนที่รวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบนั้น ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนหรือ
ท้องถิ่นของตนเอง 
   ลักษณะงานองค์กรมวลชน 
    1) การจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมข้ึนเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ของงานองค์กร
มวลชน 
    2) การเพ่ิมวัตถุประสงค์ในองค์กรมวลชนรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ให้สนับสนุน
วัตถุประสงค์ของต ารวจ 
    วิธีด าเนินการ ยึดล าดับขั้นตอนการด าเนินงานมวลชนสัมพันธ์ 7ขั้นตอน เป็นหลัก
พิจารณาสรุปสาระส าคัญเป็นขั้นท่ี 1-5 โดยสังเขปดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 การติดต่อเข้าถึง เอาชนะจิตใจและศึกษาสภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในเบื้องต้น ให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน แล้วขยายความ ให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
เชื่อมันและไว้ใจ รวมถึงการรวบรวมและศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้
อย่างลึกซึ้งเก่ียวกับข้อมูลที่น่าสนใจเป็นการเฉพาะ 
    ขั้นที่ 2การให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้ใจ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของสังคม
หรือของชุมชน รวมทั้งสถานการณ์สนใจเฉพาะ ให้แก่บุคคลเป้าหมายชี้แนะหนทางในการป้องกันแก้ไขใน
ครรลองที่ถูกต้อง กระตุ้น เร่งเร้า ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเกิดความตระหนัก และตื่นตัวที่จะต้องเข้า
มามีส่วนรว่มในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
    ขั้นที่ 3 การจัดตั้งองค์การมวลชน เพ่ือความเป็นระบบในการบริหารและความ
สะดวกในการมอบภารกิจ ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมาย กับท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมาย มี
ความรู้สึกว่าตนเองต้องเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งตน
เป็นสมาชิกอยู่ด้วย 
    ขั้นที่  4 การมอบหมายภารกิจ เพื่อให้เกิดภาวการณ์เข้ามามีส่วนร่วมของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลโดยตรง ในการเข้ามามีบทบาทส าหรับการป้องกันแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะกับให้
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ปรากฏการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปแบบ 
    ขั้นที่5 การติดตามผล เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของกระบวนการด าเนินงานทั้งปวง 
จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กับทั้งศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ หรือเป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติ เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือไม่อย่างไร แล้ว
น าข้อมูลมาแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาต่อไป 
    2.1.1.7 การพัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และ/หรือเสริมความ
มั่นคง หมายถึงการที่ต ารวจเข้าไปร่วมหรือแนะน าประชาชนในชุมชนเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ใน
ชุมชนของตน พร้อมกับปลูกฝังความส านึก ให้ประชาชนรู้จักป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหรือรักษาความ
มั่นคงของชาติ 
    วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกดข้ึนในชุมชน 
    2) เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้จักป้องกันตนเองจากอาชญากรรมและภัยพิบัติต่างๆ 
    3) เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือกับต ารวจในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความม่ันคงของชาติ ในบทบาทของตนเอง 
     ลักษณะการด าเนินงาน 
    1) ก าหนดและเสนอโครงการพัฒนาชุมชนโดยต ารวจ 
    2) เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนกับองค์การอื่น แล้วปลูกฝังความส านึกและแนวทาง
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันตนเองจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ รวมทั้งทางการให้ความ
ร่วมมือกับต ารวจ 
     
                2.2 งานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายอ านวยการบริการสังคม  
 

     ก็เช่นเดียวกับฝ่ายอ านวยการประสานงานอ่ืนๆ นั่นเอง คือ มีพันธกิจ / ความรับผิดชอบที่จะต้อง
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุภารกิจความรับผิดชอบทางด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 5 ประการคือ การให้ข้อมูล
ข่าวสาร, การท าประมาณการ,การท าข้อเสนอ,การท าแผน/ค าสั่งและการก ากับดูแล การปฏิบัติตามแผน/ค าสั่ง
ด้านบริการสังคมนั้น สิ่งส าคัญท่ีจะขาดเสียมิได้ ในการที่จ าท าให้ความรับผิดชอบทั้ง 5ประการดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จคือ การประสานงานกับฝ่ายอ านวยการด้วยกัน และฝ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
   2.2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารหรือการให้ข่าวสารชั้นต้น (เอกสารประกอบหมายเลข๑) 
    2.2.1.1 จะต้องจัดหา,รวบรวม,แยกประเภท ,ประเมินค่า เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
ตลอดจนแจกจ่ายข่าวสารทั้งปวงทางด้านบริการสังคม ซึ่งได้ประเมินค่าแล้วให้กับผู้บังคับบัญชา,ฝ่าย
อ านวยการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตลอดจนหน่วยรองได้ทราบข้อมูลสถานการณ์ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
    2.2.1.2 ข่าสารที่ส าคัญๆที่จะต้องแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชา,ฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยรองได้ทราบ ได้แก่ ลักษณะพ้ืนที่ปฏิบัติการทางบริการสังคม ซึ่งครอบคลุม
รายละเอียดทั้งปวงเกี่ยวกับสภาพทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ,งานหรือ
กิจกรรมส าคัญท่ีก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และคาดว่าจะต้องด าเนินการต่อไปในอนาคต,เครื่องมือ
เครื่องใช้ตลอดจนหน่วยปฏิบัติการทางด้านบริการสังคม 
    2.2.1.3 ข่าวสารต่างๆตามข้อ 2.2.1.2 ฝ่ายอ านวยการบริการสังคม จะต้องวางแผน
งานเพ่ือให้ได้มา โดยประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือฝ่ายข่าวของหน่วย ประสานกับหน่วยงานอื่น
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ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถที่จะมีข้อมูลสถานการณ์ด้าน
บริการสังคมที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ 
   2.2.2 การท าประมาณการ (เอกสารประกอบหมายเลข2) 
    2.2.2.1 จะต้องจัดท าประมาณการบริการสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ
ตรวจสอบปัจจัยทั้งปวง ทางด้านบริการสังคม ที่ผลกระทบหรืออิทธิพลต่อหนทางปฏิบัติที่ก าลังพิจารณา และ
เสนอหนทางยุทธวิธีที่หน่วยได้รับ 
    2.2.2.2 ประมาณการบริการสังคมที่ฝ่ายอ านวยกาฯจัดท าขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ได้ประมาณการณ์สถานการณ์ และตกลงใจได้เร็วขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายอ านวยการ
ด้วยกันในการท าประมาณการของตน 
    2.2.2.3 ปัจจัยส าคัญทางด้านบริการสังคม ที่ฝ่ายอ านวยการ ฯ จะต้องพิจารณาถึง
ผลกระทบกระเทือนต่อหนทางปฏิบัติทางยุทธวิธี ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับประชาชน และทรัพยากรในพ้นที่ท่ี
รับผิดชอบ เช่นการกีดขวางการปฏิบัติการของต ารวจ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร,ความเสียหายของ
ประชาชนและทรัพยากรที่จะได้รัย 
   2.2.3 การท าข้อเสนอหรือการให้ข้อเสนอแนะ 
    2.2.3.1 ฝ่ายอ านวยการบริการสังคม ท าข้อเสนอเพ่ือช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ
บรรลุขอตกลงและในการก าหนดนโยบายด้านบริการสังคม ตลอดจนให้ข้อเสนอแก่ฝ่ายอ านวยการคนอ่ืนๆ 
และแก่หน่วยรองของตน เพื่อช่วยเหลือ แนะน าและอ านวยประโยชน์ตามที่ต้องการ 
    2.2.3.2 ข้อเสนอทางบริการสังคม ในยามปกติ ฝ่ายอ านวยการฯ จะจัดท าในรูปของ
บันทึกความเห็น/ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ ส่วนการปฏิบัติการที่จะต้องใช้ก าลังต ารวจหรือในภาวะที่ไม่
ปกติ ข้อเสนอทางด้านชุมชนสัมพันธ์ จะกระท าในรูปข้อเสนอท่ีได้จากการประมาณการบริการสังคม 
   2.2.4 การจัดท าแผน/ค าสั่ง และผนวก ประกอบแผน/ค าสั่งยุทธการหรือปฏิบัติการ (เอกสาร
หมายเลข3) 
    2.2.4.1 ฝ่ายอ านวยการบริการสังคม จะจัดท าแผนและค าสั่งด้านบริการสังคม โดย
แปลงข้อตกลงใจ แนวความคิดในการปฏิบัติและนโยบายของผู้บังคับบัญชามาเป็นแผนและค าสั่งต่างๆ ด้านริ
การสังคมเพ่ือให้หน่วยรองปฏิบัติตามข้อตกลงใจ และเวลาในการท างานด้วย 
    2.2.4.2 ท าแผนโดยอาศัยเหตุการณ์หรือภาวการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วย
ผู้บังคับบัญชาในการแสวงหาข้อตกลงใจ และลดเวลาในการท างานด้วย 
    2.2.4.3 จะต้องประสานแผน/ค าสั่งที่จัดท าข้ึน กับฝ่ายอ านวยการคนอ่ืนๆทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ก่อนที่จะแจกจ่ายแผน/ค าสั่งให้กับ
หน่วยรอง เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับสายงานอื่นๆ ในแผน/ค าสั่งที่จัดท าข้ึนและท าการปรับแก้ได้
ตามความจ าเป็นในกรณีท่ีขัดแย้งกับสายงานอื่นๆ 
    2.2.4.4 แผน/ค าสั่งบริการสังคม ในยามปกติจะออกมาในรูปค าสั่ง/ค าชี้แจงของ
หน่วย ระเบียบปฏิบัติประจ าทางด้านบริการสังคมท่ีหน่วยจะต้องปฏิบัติ ส่วนในภาวะไม่ปกติมีเหตุการณ์ส าคัญ
ในการใช้ก าลังเข้าปฏิบัติการ จะออกมาในรูปการบริการสังคมที่จะต้องปฏิบัติเพื่อสนับสนุน แผน/ค าสั่ง
ยุทธการ และหรือ แผน/ค าสั่งธุรการส่งก าลังบ ารุง(การช่วยรบ)ของหน่วยราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
   2.2.5 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผน/ค าสั่ง 
    2.2.5.1 ฝ่าอ านวยการบริการสังคมช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการก ากับดูแลทาง
ฝ่ายอ านวยการต่อหน่วยรองในแผน/ค าสั่งบริการสังคมท่ีออกไปให้หน่วยรองปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยรองมี
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ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    2.2.5.2 การก ากับดูแลของฝ่ายอ านวยการฯ ต่อหน่วยรองในระดับต่างๆไม่ใช่เป็น
การจับผิดต่อหน่วยรอง แต่เป็นการก ากับดูแล เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้าน
บริการสังคม ที่อาจเกิดข้ึนของหน่วยรอง 
    2.2.5.3 การก ากับดูแลของฝ่ายอ านวยการ ฯ การะท าโดยการวิเคราะห์,รางาน,การ
เยี่ยมเยียนและการตรวจทางฝ่ายอ านวยการ 
   2.2.6 การประสาน 
   2.2.6.1 ฝ่ายอ านวยการบริการสังคมจะต้องประสานงานกับฝ่ายอ านวยการคนอื่นๆ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสังคมในหน่วยของตน 
เพ่ือให้งานบริการสังคม ที่รับผิดชอบประสบความส าเร็จ/บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
    2.2.6.2 ท าการประสานงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าแผน/ค าสั่งบริการสังคมไปให้หน่วยรอง
ปฏิบัตินั้น มีความสอดคล้องกับงานของฝ่ายอ านวยการสายงานอื่นๆ และเพ่ือหลีกเลี่ยง/ขจัดข้อขัดแย้งหรือ
งานที่ซ้ าซ้อนกันซึ่งอาจเกิดข้ึนได้โดยปรับแก้ตามความจ าเป็นก่อนน าไปปฏิบัติ 
    2.2.6.3 การประสานงานของฝ่ายอ านวยการบริการสังคม กระท าได้หลายลักษณะ
เช่น การติดต่อเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข้อคิดเห็น ,การแจกจ่ายข่าวสารให้ทราบ,การบรรยายสรุปข่าวสาร 
ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายอ านวยการคนอ่ืนๆอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
3. สรุป 
   

3.1 งานบริการสังคม ในหน้าที่เฉพาะ ข้อ 2.1 ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริม และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของต ารวจ ภายในขอบเขตและอ านาจหน้าที่ ตามแผนกรมต ารวจแม่บท ในแผนด้านต่างๆ ทั้ง 
8แผน มุ่งเน้น ส่งเสริมการรักษาซึ่งความสัมพันธ์อันดีแก่ประชาชน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ช่วยเหลือป้องกันชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน อันเกิดจากทุกข์ภัย ต่างๆ และให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ หรือไม่
เสียหายต่อกรมต ารวจ ร่วมมือช่วยเหลือส่วนราชการอ่ืนๆ ในการป้องกันปราบปรามการกระท าผิดอาญา และ
รักษาความมั่นคงแห่งชาติ ในแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของแผนงานประจ าปี ของแต่ละระดับหน่วยที่ให้
ความส าคัญ ในด้านการให้บริการ การฝึกอบรมแก่ก าลังพล ของต ารวจเอง และประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ฝ่ายอ านวยการท าหน้าที่บริการสังคมเป็นผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบหลัก มีหน่วยปฏิบัติการบริการสังคมเป็นหน่วย
ปฏิบัติโดยเฉพาะ (จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยเฉพาะกิจ/งาน ปัจจุบันเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามภารกิจ การจัดขนาด
หน่วยและระดับของหน่วย) หน่วยรองของทุกระดับเป็นหน่วยปฏิบัติ จนถึงระดับสถานีต ารวจ และกองร้อย
ต ารวจตระเวนชายแดนเป็นต้น 
 3.2 ฝ่ายอ านวยการบริการสังคม ก ากับดูแลทางฝ่ายอ านวยการต่อต ารวจผู้ปฏิบัติงาน และหน่วย/ชุด
ปฏิบัติการทั้งปวงของตน เกี่ยวกับการจัดท าระเบียบ แผนงานและค าสั่ง งานบริการสังคมของหน่วย 
 3.3 ระเบียบปฏิบัติ แผนและค าสั่ง รวมทั้งการรายงาน 
  - ในภาวะปกติ ให้เป็นไปตามสายงานปกติของหน่วย ตามที่ก าหนดเฉพาะ แผนงานนั้นๆ ใน
รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละระดับหน่วย 
  - ส าหรับในภาวะไม่ปกติ หรือมีเหตุกรณีส าคัญให้เป็นไปตามแผน/ค าสั่งยุทธการหรือค าสั่ง
ปฏิบัติการของแต่ละภารกิจ และพ้ืนที่เฉพาะกรณี 
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เอกสารประกอบหมายเลข1 
 

การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการให้ข่าวสารชั้นต้นงานบริการสังคม 
 
1.สถานการณ์ด้านบริการสังคม (ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ตามล าดับ 1.1-1.5 ของพ้ืนที่เฉพาะตามภารกิจการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ประกอบการวินิจฉัยและข้อตกลงใจ ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น  
  1.1 สถานการณ์การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาในพื้นที่  
  1.2 กลุ่มหรือองค์การมวลชนในพื้นท่ี 
  1.3 การด าเนินงานกิจการพลเรือน (โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละด้านตามข้อ 2.1-2.7 )ของ
ฝ่ายเราในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
  1.4 เครื่องมือปฏิบัติงานกิจการพลเรือนที่หน่วยมีอยู่ และที่สามารถประสานขอใช้จากส่วน
หรือหน่วยงานอื่น 
  1.5 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยที่มีอยู่ 
 
2. งานส าคัญด้านบริการสังคมที่คาดว่าจะต้องท า (พิจารณาภารกิจและห้วงระยะเวลาที่ต้องการปฏิบั ติมีงาน
ตามข้อ 2.1-2.7ที่น่าจะท าได้บ้าง ที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลและหรือสนับสนุนให้บรรลุภารกิจของหน่วย) 
 2.1 การประชาสัมพันธ์ 
 2.2 การบริการและการบรรเทาภัย 
 2.3 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
 2.4 การปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
 2.5 การปลูกฝังอุดมการณ์ 
 2.6 การท างานขององค์กรมวลชน 
 2.7 การพัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และ/หรือ เสริมสร้างความม่ันคง 
 
3. เรื่องส าคัญที่ควรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ (เช่น ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของประชาชนและหรือกลุ่มบุคคล 
องค์กรในพื้นที่ โดยเฉพาะสังคมด้านจิตวิทยาว่าชอบเรื่องใด ไม่ชอบเรื่องใด แล้วน ามาเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับ
ความประพฤติของผู้ปฏิบัติงาน ว่าจะวางตัวหรือปฏิบัติตนอย่างไร รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ และอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม) 
 3.1 เรื่องท่ีจะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรหน่วยงานอื่นๆท้ังภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ 
 3.2 การปฏิบัติต่อเครื่องมือเครื่องใช้ 
  3.3 ความประพฤติของผู้ปฏิบัติงาน 
 3.4 เรื่องอ่ืนๆ 
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เอกสารประกอบหมายเลข2 
 
การประมาณการบริการสังคม 
 
1.ภารกิจ (ใช้ภารกิจแถลงใหม่ ซึ่งผู้บังคับบัญชากล่าวซ้ าก่อนเลิกประชุมข่าวสารชั้นต้น ซึ่งได้จากการวิเคราะห์
ภารกิจและความมุ่งหมาย ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด) 
 

2.สถานการณ์ฝ่ายตรงข้าม 
 ก.สถานการณ์ฝ่ายตรงข้าม 
 1) สรุปสถานการณ์(ข่าวสารที่ได้จากฝ่ายข่าวหรืออ้างประมาณการข่าวกรองของฝ่ายข่าว) 
 2) การด าเนินการด้านบริการสังคมของฝ่ายตรงข้าม (เช่น การด าเนินการปฎิบัติการทางจิตวิทยา การ
โฆษณาชวนเชื่อ การปล่อยข่าวลือ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ฝ่ายตรงข้ามด าเนินการเพื่อโน้มน้าวประชาชนขัดขวาง
การปฏิบัติภารกิจของฝ่ายเรา หรือให้สนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม โดยสมมุติขึ้นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ)์ 
 ข.สถานการณ์ฝ่ายเรา (ข่าวสารที่ได้จาก ฝอ. แผน , ส่งก าลังบ ารุงและก าลังพลตามล าดับ) 
 1)ด้านการจัดหน่วยและการฝึก สถานภาพของหน่วยตามที่ฝ่ายแผนสรุปในประมาณการปฏิบัติ หรือ
อ้างถึงประมาณการปฏิบัติก็ได้) 
 2) ด้านการส่งก าลังบ ารุง (สาระส าคัญด้านการส่งก าลังบ ารุงของหน่วยฝ่ายส่งก าลังบ ารุงเสนอเรื่อง
การให้ข่าวสารขั้นต้น หรืออ้างประมาณการส่งก าลังบ ารุงก็ได้ ถ้าฝ่ายส่งก าลังบ ารุงจัดท าไว้เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในภารกิจนี้) 
 3) ด้านก าลังพล (สาระส าคัญด้านก าลังพลของหน่วยที่ฝ่ายก าลังพลเสนอในช่วงการให้ข่าวสารขั้นต้น
หรืออ้างประมาณการก าลังพล กรณีฝ่ายก าลังพลจัดท าไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาในภารกิจนี้ 
 ค. สถานกรณีด้านการบริการสังคม (ถือตามข่าวสารชั้นต้น ข้อ 1 สถานการณ์ด้านการบริการสังคม 
เว้นแต่ได้รับข่าวสารเพิ่มเติมเฉพาะส่วนก็ได้) 
 1) สถานกรณีท่ัวไปด้าน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 
 2) กลุ่มหรือองค์กรมวลชนในพื้นท่ี 
 3) การด าเนินงานบริการสังคมของฝ่ายเราในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมารวมทั้งผลที่เกิดขึ้น 
 4) เครื่องมือเครื่องปฏิบัติงานบริการสังคมที่หน่วยมีอยู่ และที่สามารถประสานขอใช้ส่วนอื่น 
 5) สถานภาพชุดปฏิบัติการกิจการของหน่วย 
 

3.การวิเคราะห์ 
  ก . หนทางปฏิบัติที่ 1 
   1) หนทางปฏิบัติที่ฝ่ายแผนก าหนด (น าเอาหนทางปฏิบัติที่ฝ่ายแผนก าหนดมาเขียนทั้งหมด) 
   2) ผลของการปฏิบัติงานบริการสังคมด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนทางปฏิบัติตาม  (ข้อ 
3. ก. 1) น าเอางานส าคัญท่ีคาดว่าจะต้องท า ซึ่งก าหนดขึ้นในข้อ 2) ของการให้ข่าวสารชั้นต้นมาพิจารณาเป็น
เรื่องๆ) 
  ข. หนทางปฏิบัติที่ 2 
   1) หนทางปฏิบัติที่ฝ่ายแผนก าหนด (น าเอาหนทางปฏิบัติที่ 2 ซึ่งฝ่ายแผนก าหนดมาเขียน
ทั้งหมด) 
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   2) ผลของการปฏิบัติงานบริการสังคมด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนทางปฏิบัติตาม(ข้อ 
3. ข. 1) (น าเอางานส าคัญท่ีคาดว่าจะต้องท า ซึ่งก าหนดขึ้นในข้อ 2 ของการให้ข่าวสารชั้นต้นมาพิจารณาเป็น
เรื่องๆ) 
 
4. เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ 
  ก. หนทางปฏิบัติที่ 1 (ตามทีแผนก าหนด) (น าเอาผลการวิเคราะห์ตามข้อ 3. ก.1) มาพิจารณาหรือ
ประเด็นให้เห็นข้อดี และข้อเสียที่ชัดเจนของงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์น าไปเปรียบเทียบ) 
   1) ข้อดี 
   2) ข้อเสีย 
  ข . หนทางปฏิบัติที่ 2 (ตามทีแผนก าหนด) (น าเอาผลการวิเคราะห์ตามข้อ 3. ข.1) มาพิจารณาหรือ
ประเด็นให้เห็นข้อดี และข้อเสียที่ชัดเจนของงานแขนงต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์น าไปเปรียบเทียบ) 
   1) ข้อดี 
   2) ข้อเสีย 
 
5.ข้อสรุป 
  ก .ด้านด้านบริการสังคมสามารถสนับสนุนภารกิจได้หรือไม่ (โดยปกติแล้วงานด้านอื่นๆ ยกเว้นงานของ
ฝ่ายแผน (ฝอ.3) จะสนับสนุนภารกิจได้ทุกหนทางปฏิบัติ แต่ผลของการสนับสนุนและระบบทางปฏิบัติอาจจะ
แตกต่างกัน) 
  ข .สามารถสนับสนุนหนทางปฏิบัติใดที่ฝ่ายแผนก าหนดได้ดีที่สุด (ระบุว่าสนับสนุนหนทางปฏิบัติ
ที…่……ได้ดีที่สุด การจะระบุในข้อนี้ต้องน ามาจากการเปรียบเทียบในข้อ 4) 
  ค. ข้อเสียที่ส าคัญในการสนับสนุนหนทางที่ปฏิบัติอื่น(ในข้อนี้หากฝ่ายแทน (ฝอ .3) ก าหนดหนทาง
ปฏิบัติขึ้นมา 2 หนทางปฏิบัติและในข้อ 5. ข. ระบุว่าสามารถสนับสนุนหนทางปฏิบัติที่ 1 ได้ดีที่สุด ในข้อนี้
จะต้องระบุว่าข้อเสียของงานบิการสังคมที่สนับสนุนหนทางปฏิบัติที่ 2  ได้แก่เรื่องใดบ้าง โดยเอามาจากใน
ข้อเสียในข้อ 4. ข. 2) 
  ง . ข้อควรเพ่งเล็งและข้อเสนอเฉพาะเรื่องท่ีจ าเป็นทางด้านบริการสังคม (ข้อควรเพ่งเล็งน ามาจาก ข้อ 
3 ของการให้ข่าวสารชั้นต้น ส่วนข้อเสนอเฉพาะเรื่องท่ีจ าเป็น น ามาจากข้อเสียของหนทางปฏิบัติที่เลือก โดย
เสนอข้อควรแก้ไขในข้อนี้ 
 
การเสนอประมาณการบริการสังคมด้วยวาจา 
1. ทบทวนสถานการณ์ด้านบริการสังคม 
  1.1 ของฝ่ายตรงข้าม 
  1.2 ของ่ายเรา 
2. หนทางปฏิบัติที่ฝ่ายแผนเสนอ 
3. แง่คิดทางด้านบริการสังคมต่อหนทางปฏิบัติต่างๆ 
4. หนทางปฏิบัติงานทีงานบริการสังคมสนับสนุนได้ดีที่สุด 
5. ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ด้านบริการสังคม 
6. ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขหรือข้อเสนออ่ืนๆ 
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     เอการประกอบหมายเลข 3 
 

แผน/ค าสั่งบริการสังคม หรือผนวกบริการสังคม ประกอบแผน/ค าสั่งยุทธการ หรือปฏิบัติการฯ 
 

ตามล าดับหัวข้อ 
  1. สถานการณ์ 
ก. ฝ่ายตรงข้าม 
ข.ฝ่ายเรา 
ค.หน่วยสนับสนุน (หน่วยขึ้นสมทบและหน่วยแยก) 
ง.สมมตฐาน (ในกรณีเป็นรูปของแผน) 
 2. ภารกิจ (ด้านการพลเรือน) 
  3. กล่าวทั่วไป 
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ 
ข.การมอบภารกิจ/อ านาจหน้าที่ 
ค.ค าแนะร าในการประสาน 
  4. งานในหน้าที่ 
ก. การประชาสัมพันธ์ 
ข.การให้บริการและบรรเทาภัย 
ค.การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
ง.การปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
จ.การปลูกฝังอุดมการณ์ 
ฉ.การท างานองค์กรมวลชน 
ช.การพัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และ/หรือ เสริมสร้างความม่ันคง 
  5. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
  รูปแบบการจัดท า 
  - แผน/ค าสั่งบริการสังคม ใช้หัวเรื่อง และท้ายเรื่อง เช่นเดียวกับแผน/ค าสั่ง ยุทธการ/ปฏิบัติการ 
  - ผนวกการบริการสังคม กรณีจ่ายแยกจากแผนค าสั่ง ใช้แบบฟอร์มการเขียนแผน/ค าสั่ง ยุทธการ/
ปฏิบัติการฯ มีส่วนหัวเรื่องและท้ายเรื่อง จ่ายพร้อมแผน/ค าสั่ง ไม่ต้องมีส่วนหัวเรื่อง และท้ายเรื่อง 
หมายเหตุ 
  - งานบริการสังคมประกอบในแผน2ค าสั่ง ยุทธการหรือปฏิบัติการของหน่วยตามที่ฝ่ายอ านวยการ
แผนจัดท าข้ึนเป็นส่วนหนึ่งในข้อ 3 การปฏิบัติ (ข้อย่อยของข้อ ก. แนวความคิดในการปฏิบัติหรือในภารกิจที่
มอบให้กับหน่วยรองหลักปฏิบัติหรือในข้อแนะน าในการประสาน) และข้อ 4 ธุรการและการส่งก าลังบ ารุงของ 
5 หัวข้อ (1.สถานการณ์ 2.ภารกิจ 3.การปฏิบัติ 4.ธุรการและการส่งก าลังบ ารุง 5 การบญัชาและการสื่อสาร) 
  - งานบริการสังคมประกอบในแผน/ค าสั่ง ธุรการและการส่งก าลังบ ารุงหรือการช่วยรบของหน่วย 
ตามท่ีฝ่ายอ านวยการส่งก าลังบ ารุงของหน่วยผู้จัดท า (ถ้ามี) ในข้อ 7 ของ 9 หัวข้อ (1.สถานการณ์ 2.ภารกิจ   
3.กล่าวทั่วไป 4.ยุทโธปกรณ์ 5.การส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาล 6.การก าลังพล 7.บริการสังคม   
8.เบ็ดเตล็ด 9.การบังคับบัญชาและการสื่อสาร) 
 

 “เอกสารฉบับน้ีใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น” 


