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“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ
เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

ตำ�รวจมืออ�ชีพ ต้องเป็นข้�ร�ชก�ร
ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก
รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น
คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน
เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�
ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง
ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น
ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ประกาศสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาข้าราชการตำ�รวจตามสายงานในทุก
ระดับ โดยเน้นภาวะผูน้ �ำ ให้มอี ดุ มการณ์ดว้ ยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรทีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
มืออาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพตำ�รวจ ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ประหยัดตามหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และให้มกี ารทำ�งานเป็นทีมและมีเอกภาพ สำ�หรับงานอำ�นวยการเน้นพัฒนาระบบงาน
ฝ่ายอำ�นวยการให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายอำ�นวยการให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในสายงาน
ดังนั้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำ� “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับ
ฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ” ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ พร้อมทั้งดำ�เนินการฝึกอบรม
หัวหน้างานและข้าราชการตำ�รวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีง่ านอำ�นวยการในสถานีต�ำ รวจ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะไป
ทำ�การฝึกอบรมหรือสอนงานให้กับข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่ความ “เป็นตำ�รวจมืออาชีพ
เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ฉะนั้น จึงให้ทุกหน่วยใช้ “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการ
ตำ�รวจในสถานีต�ำ รวจ” นี้ เป็นคูม่ อื หลักสำ�หรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคน ตัง้ แต่
วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

คำ�นำ�
นโยบายการบริหารราชการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์และการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตำ�รวจให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ เพือ่ ความผาสุกของ
ประชาชน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำ�รวจ เป็นตำ�รวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น
ศรัทธา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยจะเน้นการปลูกฝัง
อุดมการณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ มีภาวะผู้นำ� และฝึกอบรมผู้บริหารแต่ละระดับให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานตามตำ�แหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา 
เชื่อถือจากประชาชน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจึงได้มีคำ�สั่งที่ ๖๐๐/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถานีตำ�รวจ และ คำ�สั่งที่ ๖๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้างานอำ�นวยการ และ
ข้าราชการตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานอำ�นวยการทุกระดับ เพื่อจัดทำ�คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ
สำ�หรับการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจให้เป็นมาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
อำ�นวยการมีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในงานอำ�นวยการที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกสถานีตำ�รวจ  โดยได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา จัดทำ�โครงการสัมมนา
วิทยากรและการจัดทำ�คูม่ อื การบรรยายงานอำ�นวยการ ให้กบั ข้าราชการตำ�รวจผูจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นวิทยากร
ของกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล ตำ�รวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ภูเขางาม (พาโนรามา) รีสอร์ท ตำ�บลสาริกา 
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก  
จากการจัดสัมมนาวิทยากรของหน่วยงานดังกล่าว ได้มีการระดมความคิด จนได้ข้อยุติ
เนือ้ หาการบรรยายในประเด็นทีห่ น่วยงานระดับสถานีต�ำ รวจจะต้องใช้ในการปฏิบตั งิ านเป็นปกติประจำ�
ของงานอำ�นวยการ โดยแบ่งเป็น ๑๑ หัวข้อ (๑๑ เล่ม) ได้แก่ งานธุรการและพัฒนากำ�ลังพล, งานศูนย์
ปฏิบัติการสถานีตำ�รวจ, งานกำ�ลังพล, งานวินัย, งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น, งานยุทธศาสตร์,
งานงบประมาณ, งานพัสดุ, งานการเงิน, ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย และการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล  พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือการบรรยาย และ
เอกสารการนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกลาง สำ�หรับวิทยากรของทุกหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี เนื้อหาของ
แต่ละงานที่อ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถนำ�มารวบรวม
ไว้ในคูม่ อื การบรรยายได้ทงั้ หมด วิทยากรผูบ้ รรยายสามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้จากตำ�รา หรือทางอินเทอร์เน็ต
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
คูม่ อื การบรรยายนีจ้ ะช่วยให้วทิ ยากร ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม และผูท้ สี่ นใจทุกท่าน สามารถ
ทำ�ความเข้าใจ และนำ�ไปเป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง เป็นตำ�รวจมืออาชีพได้อย่างแท้จริง
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

สารบัญ
เรื่อง
การจัดทําแผน/คําสั่งปฏิบัติการ
การจัดทําแผนเผชิญเหตุ
การจัดทําโครงการ
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล

หนา
๑
๑๐
๒๒
๓๔

ภาคผนวก
เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD)

















-1เนื้อหาวิชา
การฝกอบรมขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาที่งานอํานวยการในสถานีตํารวจ
หัวขอวิชา “การจัดทําแผน/คําสั่งปฏิบัติการ”
ขอบเขตวิชา
๑. การวางแผนคืออะไร
๒. รูปแบบของวิทยุ บันทึก คําสั่ง แผน/คําสั่งปฏิบัติการ
๓. โครงสรางแผน/คําสั่งปฏิบัติการ
รายละเอียดเนื้อหา
๑. การวางแผน คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร ทําที่ไหน
ทําอยางไร ทําเมื่อไร ทําทําไม และใครเปนผูกระทํา ซึ่งจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
และวิธีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
๒. รูปแบบคําสั่ง
๒.๑ วิทยุ คือ คําสั่งของผูบังคับบัญชา/หนวยบังคับบัญชา สั่งการใหผูใตบังคับบัญชา/
หน ว ยรอง ปฏิ บั ติในภารกิ จ ที่ เ ร ง ด ว น หรื อ กรณี ที่ ผูใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งการรายงานเหตุ เ ร ง ด ว น
ใหผูบังคับบัญชาทราบ หรือผูบังคับบัญชาไปราชการหรือไมสามารถปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งได จึงให
ผูมีอํานาจรับรองขาววิทยุ โดยมีรายละเอียดในหัวขอการจัดทําวิทยุดังนี้

-2-๒๒.๒ บั น ทึ ก คื อ ข อ ความซึ่ ง ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ
ผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่ หรือหนวยงานระดับต่ํากวา สวนราชการ
ระดับกรม ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใชกระดาษบันทึกขอความ (ใชในสํานักงานตํารวจแหงชาติ)
โดยมีตัวอยางรายละเอียดดังนี้

๒.๓ คําสั่ง คือบรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย
ใหใชกระดาษตราครุฑ

-3-๓๒.๔ คําสั่ง แบงเปน ๒ ประเภท คือ คําสั่งปกติ และคําสั่งปฏิบัติการ
คําสั่งปกติ เปนเรื่องการปฏิบัติการทางธุรการหรือการปฏิบัติงานในยามปกติ
ซึ่งเปนการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบัญของหนวย
คําสั่งปฏิบัติการ มุงสําหรับปฏิบัติเปนครั้งคราวหรือเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี
คําสั่งปฏิบัติการสวนใหญจะออกมาในรูปของแผนกอนในตอนตน แลวจึงกลายเปนคําสั่งในภายหลัง
เมื่อเกิดเหตุการณที่ไดคาดการณไวในแผน ก็จะมีการสั่งการใหแผนกลายสภาพเปนคําสั่ง
ขอแตกตางของแผน และ คําสั่ง
แผน

คําสั่ง

กําหนดการปฏิบัติเอาไวลวงหนา

ระบุวันเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

การตั้งสมมติฐานของแผน

ไมมีสมมติฐาน

ตามความนิยม
แผนยังไมกําหนดวันเวลาในการปฏิบัติที่แนนอน แตแผนบางประเภท
มีการกําหนดวัน เวลาในการปฏิบัติไว เชน แผนปฏิบัติราชการประจําป จะมีหวงระยะเวลาการปฏิบัติ
ไวตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป
ดั ง นั้ น ข อ แตกต า งข า งต น จะใช เ ฉพาะแผน/คํ า สั่ ง ปฏิ บั ติ ก ารเท า นั้ น
ไมครอบคลุมแผนประเภทอื่น ๆ
การตั้งสมมติฐาน มีหลักดังนี้
๑. ตองมีเหตุผล
๒. ตองสมจริง
๓. ตองกําหนดไวอยางชัดเจน ไมคลุมเครือ
๔. สามารถใชตรวจสอบโดยคําถามที่วา “สมมติฐานขอนี้มีความจําเปน
อยางแทจริงตอการปฏิบัติตามแผนนี้หรือไม”

-4-๔แผนผังความเชื่อมโยงในการจัดทําแผน คําสั่ง โครงการ กิจกรรม

โครงสรางแผนและคําสั่ง

-5-๕การวางโครงรางหนากระดาษของแผนและคําสั่งปฏิบัติการ

การกําหนดหัวขอ

-6-๖ตัวอักษรที่ใชเปนหัวขอในการเขียนแผนและคําสั่ง นิยมใชตัวอักษร ๒๖ ตัว คือ
ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ด ต ถ ท น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ม ย ร ว ส อ ฮ
โดยอักษรที่ไมนํามาใช จะออกเสียงซ้ํากับตัวอักษร จึงไมนํามาใชเพื่อปองกันการสับสน
เมื่อกลาวถึงหัวขอที่มีการออกเสียงซ้ํากัน
การกําหนดชั้นความลับของเอกสาร ชั้นความลับของเอกสาร แบงเปน ๔ ชั้นความลับ
๑. ลับที่สุด คือ ความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่ง
หากความลับดังกลาว ทั้งหมด หรือบางสวนรั่วไหลไป ถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิด
ความเสี ย หายหรื อ เป น อั น ตรายต อ ความมั่ น คง ความปลอดภั ย หรื อ ความสงบเรี ย บร อ ยของ
ประเทศชาติอยางรายแรงที่สุด (ไมมีการใชในระดับสถานีตํารวจ)
๒. ลับมาก คือ ความลับที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งหาก
ความลับดังกลาว ทั้งหมด หรือบางสวนรั่วไหลไป ถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหาย
หรื อเป นอั น ตรายต อความมั่ น คง ความปลอดภั ย หรื อความสงบเรี ย บร อยของประเทศชาติ อย าง
รายแรง เชน แผนถวายความปลอดภัย
๓. ลับ คื อความลั บที่ มีความสํ าคั ญมากเกี่ ยวกับ ข าวสาร วั ต ถุห รือบุ คคล ซึ่ งหาก
ความลับดังกลาว ทั้งหมด หรือบางสวนรั่วไหลไป ถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการ หรือประเทศชาติได เชน แผนระดมกวาดลางผูมีอิทธิพลและมือปนรับจาง
๔. ปกปด คือ ความลับซึ่งพึงเปดเผยใหผูไมมีหนาที่ไดรับทราบโดยสงวนไว ใหทราบ
เฉพาะบุคคลที่มีหนาที่ตองทราบ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการเทานั้น (ใชเฉพาะในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ) เชน แผนถวายความปลอดภัยที่มาจากทหาร
๓. โครงสรางแผน/คําสั่งปฏิบัติการ
๑. สวนหัวเรื่อง (Heading)
o นามหนวยที่ออกคําสั่ง (Issuing headquarters)
o ที่ตั้งหนวยจัดทํา (Place of Issue)
o กลุมวัน เวลา (Date – time Group – Dtg)
o หมายเลขอางสาสน (Message Reference Number)
o ชื่อเอกสาร (Title and Number Order or Plan)
o อางถึง (Referrence)
o เขตเวลา (Time used Throughout the Order)

-7-๗ลักษณะของสวนหัวเรื่อง

คําสั่งปฏิบัติการ
๑. สถานการณ เกิดอะไรขึ้น และนาจะเกิดอะไรตอไป คนอื่น (หนวยเหนือ ขางเคียง) ทําอะไร มีใคร รวม หรือไมรวมกับหนวยเราบาง
๒. ภารกิจ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด ทําไม
๓. การปฏิบัติ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด ทําไม อยางไร
๔. ธุรการและการสงกําลังบํารุง คน ทํางาน เจ็บ ตาย หิว จะทําอยางไร
เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน
๕. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร หัวหนาหนวย ใครรับผิดชอบ ติดตอ
ไดอยางไร
๒. สวนตัวเรื่อง (Body)
การจัดเฉพาะกิจ
๑. สถานการณ ท างข า วสารของทางการทั้ ง ปวงที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ให เ กิ ด
ความเขาใจสถานการณที่กําลังดําเนินอยู แบงเปน ๓ ขอยอย ไดแก
ก. ฝายตรงขาม หมายถึง ฝายที่เปนปฏิปกษกับการปฏิบัติตามแผน
หรือคําสั่งปฏิบัติการ
ข. ฝายเรา หมายถึง หนวยเหนือของเรา ตั้งแตตํารวจภูธรจังหวัด/
กองบังคับการขึ้นไป
ค. หน ว ยสมทบ/สนั บ สนุ น หมายถึ ง เจ าหน าที่ ของรั ฐ ที่ ส ามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแผน รวมถึง ภาคเอกชน หรือ องคกรเอกชน

-8-๘ง. สมมติ ฐ าน หมายถึ ง การคาดหมาย หรื อการคาดคะเนอยา งมี
เหตุผลถึงประเด็นตาง ๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามแผนแตเราไมสามารถทราบแนชัด สมมติฐานนี้
จะตองกําหนดขึ้นเทาที่จําเปนในการวางแผน และตองสมเหตุสมผลใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด
๒. ภารกิจ คือ กิจสําคัญที่ตองปฏิบัติไมมีขอยอย คงมีแตขอความที่กลาวถึง
ใหชัดเจนและรัดกุมถึงกิจที่สําคัญที่ตองปฏิบัติ
๓. การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ กลาวถึงเจตนารมณของ ผบ.หนวย
ที่ออกแผน/คําสั่ง การดําเนินกลยุทธและการสนับสนุน ซึ่งจะแสดงถึงความนึกคิดของผูบังคับบัญชา
ในการดําเนินกลยุทธเปนสวนรวม และชี้ใหเห็นถึงความมุงหมายในการปฏิบัติแจมชัดยิ่งขึ้น
ข. หนวยปฏิบัติ
ค. หน ว ยร ว มปฏิ บั ติ โดยการประสานงานหรื อ ขอความร ว มมื อ
หนวยงานสนับสนุน
ง. คําแนะนําในการประสาน คําแนะนําที่หนวยตาง ๆ ตั้งแตสองหนวย
หรือมากกวานําไปใชได เชน เวลาที่จะปฏิบัติหรือสภาวะการใชแผน หัวขอขาวสารสําคัญ, มาตรการ
เกี่ยวกับการ รปภ.
๔. ธุรการและการสงกําลังบํารุง
ก. ธุ รการ หมายถึง การดําเนินการทางธุรการตามแผนหลัก หรื อ
พิจารณาตามสถานการณของ สภ. หรือ สน.
ข. การสงกําลังบํารุง หมายถึง การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช อาหาร ยานพาหนะ ที่พัก ฯลฯ ใหฝายปฏิบัติสามารถดําเนินการตามแผนได
๕. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
ก. การบังคับบัญชา หัวหนาหนวย ใครรับผิดชอบ
ข. การสื่ อ สาร หมายถึ ง การติ ด ต อ ในช อ งทางที่ ส ามารถดํ า รง
การติดตอสื่อสารไวได
๓. สวนทายเรื่อง
๓.๑ สวนทายเรื่องในชุดที่ ๑, ๒ ประกอบดวย
- คําแนะนําในการตอบรับ ACKNOWLEDGEMENT INSTRUCTIONS
- ลงนาม ผบ.หนวยที่จัดทํา SIGNATURE of COMMANDER
- ผนวก MANNESES
- การแจกจาย (แบบใดกําหนดไวใน รปจ.) DISTRIBUTION
- การรับรองสําเนา ใชศัพทวา “เปนคูฉบับ” AUTHENTICATION

-9-๙ตัวอยางสวนทายเรื่อง สําหรับชุดที่ ๑ และ ๒ (ตนเรื่องและตัวจริง)

๓.๒ สวนทายเรื่องชุดที่ ๓ เปนตนไป ใหสําเนา “เปนคูฉบับ”
ตัวอยางทายเรื่อง (ชุดที่ ๓ เปนตนไป ใหสําเนา “เปนคูฉบับ”)

- 10 - ๑๐ เนื้อหาวิชา
การฝกอบรมขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาที่งานอํานวยการในสถานีตํารวจ
หัวขอวิชา “การจัดทําแผนเผชิญเหตุ”
ขอบเขตวิชา
๑. แผนเผชิญเหตุคืออะไร
๒. ความจําเปนที่ตองมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุ
๓. ประเภทของแผนเผชิญเหตุ
๔. การบริหารแผนเผชิญเหตุ
๕. รูปแบบของแผนเผชิญเหตุ
๖. ขั้นตอนการเตรียมแผน
๗. องคประกอบสําคัญของแผนเผชิญเหตุ
๘. หัวขอสําคัญของแผนเผชิญเหตุ
รายละเอียดวิชา
๑. แผนเผชิญเหตุ คือ แนวทางการจัดการกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุรายที่เกิดขึ้น ใหสามารถ
ระงับเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ความจําเปนที่ตองมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุ
๒.๑ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย เพื่อใหรูวาใครมีอํานาจหนาที่ความรั บ ผิ ด ชอบ
ตามกฎหมายอยางไร
๒.๒ ความปลอดภัยของเจาหนาที่ ประชาชน
๒.๓ ผลกระทบตอองคกร หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นและจะมีผลตอประชาชน โดยเจาหนาที่
ที่มีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอ ๒.๑ จะตองดําเนินการภายในกรอบเวลา หากผูปฏิบัติไมปฏิบัติ
ตามกรอบอํานาจหนาที่ ก็จะเกิดความเสียหายตอองคกร ที่สําคัญคือความเสียหายตอประชาชน
๒.๔ ข อ บั ง คั บ ของหน ว ยงานและองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง สื บ เนื่ อ งจากอํ า นาจหน า ที่
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
๒.๕ ความตองการของหนวยเหนือ
๒.๖ ความกดดันจากสาธารณชน ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
๓. ประเภทของแผนเผชิญเหตุ
๓.๑ แผนบริหารสถานการณเหตุฉุกเฉิน เปนแผนเรงดวนลําดับแรกที่ตองวางแผน
รองรับสถานการณ เชน แผนฉุกเฉิน, แผนประณีต, แผนบริการอื่นๆ, แผนรับตัวประกัน ฯลฯ
๓.๒ แผนบรรเทาและระงับเหตุ เปนแผนที่กําหนดขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณที่คาดวา
จะเกิดขึ้น เชน แผนเรื่องการปลนธนาคาร รานทอง ฯลฯ
๓.๓ แผนบรรเทาทุกขชวยเหลือผูประสบภัย เปนแผนที่จัดทําเพื่อปองกันและลด
การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเปนหลัก
๓.๔ แผนการปฏิรู ป แผนการเก็ บกู กําจัด ฟน ฟู เปน แผนที่ ทําขึ้ นเพื่ อฟน ฟูสภาพ
หลังจากเกิดภัยแลว

- 11 - ๑๑ ๔. การบริหารแผนเผชิญเหตุใหมีประสิทธิภาพ
๔. ๑ การประเมิ น อั น ตรายและความเสี่ ย ง หมายถึ ง การรวบรวมและวิ เ คราะห
สถานการณที่มีความเลวรายที่สุดเพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๔. ๒ การประเมินศักยภาพและทรัพยากร เปนการสํารวจตรวจสอบกําลังพล อาวุธ
ยุทโธปกรณ วัสดุอุปกรณของหนวยเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๔. ๓ การพัฒนาแผนเผชิญเหตุและวิธีปฏิบัติ หลังจากมีการซักซอมแผนการปฏิบัติ/
มีการเกิดเหตุจริง หากมีสถานการณฝายตรงขามหรือฝายเรามีการเปลี่ยนแปลง ใหนําขอมูลมาพัฒนา
แผนใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
๔. ๔ การประสานแผนเผชิญเหตุกับหนวยที่เกี่ยวของ
๔. ๕ การฝกอบรมและซักซอมตามแผนที่เตรียมไว ควรมีการซักซอมแผนเผชิญเหตุ
ตามวงรอบ/เหตุการณ หรือสภาพเหตุการณใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ (อยางนอยปละ ๑ ครั้ง หรือ
เปนไปตามที่ระเบียบคําสั่งของ ตร. กําหนดไว)
๔. ๖ การสื่อสารและความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ อธิบายใหผูรวมปฏิบัติเขาใจหนาที่
และความรับผิดชอบ การติดตอสื่อสารระหวางกัน/หนวย
๕. รูปแบบของแผนเผชิญเหตุ
๕.๑ มีรายละเอียดครบถวน
๕.๒ กะทัดรัด
๕.๓ งายตอการปฏิบัติ
๕.๔ เหมาะสมและสามารถซอมไดคลองตัว
๕.๕ แยกขั้นตอนชัดเจน
๕.๖ กําหนดสิ่งที่ตองปฏิบัติ ไมตองปฏิบัติ
๕.๗ มีรายการยอยของขั้นตอนการปฏิบัติ ทําเปนแผนภูมิ
๖. ขั้นตอนการเตรียมแผน
๖.๑ คนหาอันตรายและประเมินความเสี่ยง
- วิเคราะหโอกาสที่จะเกิดอันตราย
- พิจารณาลักษณะอันตราย
- ประเมินจํานวนคน สิ่งของที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย
๖.๒ การประเมินศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู ใชงานได จัดหาเพิ่ม
๖.๓ กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของแผน กําหนดผลลัพธที่ตองการใหชัดเจน
เมื่อไดดําเนินการตามแผน เชน
- จํากัดและควบคุมสถานการณ
- ปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด
๖.๔ กําหนดวงรอบการซักซอมการปฏิบัติ
๖.๕. การทบทวนแผนและขั้ น ตอนที่ ได ป ฏิ บั ติไปแล ว หากพบข อบกพร อง นํ า มา
ปรับปรุงแกไข

- 12 - ๑๒ ๗. องคประกอบสําคัญของแผนเผชิญเหตุ
๗.๑ วัตถุประสงคและขอบเขตของแผน
๗.๒ การดําเนินการตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุ
๗.๒.๑ การรายงานเหตุเบื้องตน
๗.๒.๑.๑ วิธีการรายงาน
๗.๒.๑.๒ หัวขอขาวสารที่ตองการ
๗.๒.๑.๓ สิ่ ง ที่ ต อ งทํ า เมื่ อ ได รั บ รายงาน และวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ จ ะ
รายงานตอไปยังผูเกี่ยวของ
๗.๒.๒ การตอบรับเมื่อไดรับรายงานและการประเมินสถานการณ
๗.๒.๒.๑ เจาหนาที่ตํารวจที่ไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก ใหทําหนาที่ ผบ.
เหตุ การณในลํ า ดับ แรก เมื่อมี ผู บังคั บบั ญ ชาที่ มีร ะดั บ สูงกว ามาถึ งที่ เกิดเหตุให ร ายงานเหตุการณ
ใหทราบ
๗.๒.๒.๒ ผูรับผิดชอบในการประเมินสถานการณ
๗.๒.๒.๓ ผูประเมินความรุนแรงของเหตุการณ
๗.๓ สิ่งจําเปนที่ตองปฏิบัติทันที
๗.๓.๑ การใหสัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน
๗.๓.๒ การเรียกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
๗.๓.๓ การอพยพผูที่ไมเกี่ยวของ
๗.๓.๔ การชวยเหลือผูประสบภัย
๗.๓.๕ การติดตอเจาหนาที่ราชการที่เกี่ยวของ
๗.๓.๖ กรณีจําเปนใหทําการตั้งศูนยปฏิบัติการสวนหนาในแตละพื้นที่
๗.๓.๘ การจัดการและอํานวยความสะดวกดานการจราจร
๗.๔ หากมีกรณีเกิดเหตุลุกลามเกินขีดความสามารถที่สงผลกระทบตอสภาพโดยรวม
ผูรับผิดชอบตองรายงานผูบังคับบัญชาและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗.๕ การเลิกสถานการณฉุกเฉิน ตองกําหนดวาใครจะเปนผูประกาศเลิกสถานการณ
และสถานการณเชนใดจะประกาศเลิก
๘. หัวขอสําคัญของแผนเผชิญเหตุ ประกอบดวยหัวขอสําคัญ ดังนี้
๘.๑ สถานการณ
- สมมติฐาน
- วัตถุประสงค
- นิยามศัพท
๘.๒ ภารกิจ

- 13 - ๑๓ ๘.๓ การปฏิบัติ
๘.๓.๑ แนวคิดในการปฏิบัติ อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติ
๘.๓.๒ หนวยปฏิบัติ
๘.๓.๓ หนวยรวมปฏิบัติ/สนับสนุน
๘.๓.๔ คําแนะนําในการประสาน
๘.๔ ธุรการและการสงกําลังบํารุง
๘.๔.๑ ธุรการ
๘.๔.๒ สงกําลังบํารุง
๘.๕ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
๘.๕.๑ การบังคับบัญชา
๘.๕.๒ การสื่อสาร
๘.๖ ภาคผนวก
ผนวก ก ผังการบังคับบัญชา
ผนวก ข การจัดกําลังเฉพาะกิจ
ผนวก ค แผนที่ สถานการณ
ผนวก ง แบบรายงาน
ผนวก จ ขายการสื่อสาร
ผนวก ฉ การแจกจาย

- 14 - ๑๔ คําสั่งยุทธการ (OPORD – OPERATION ORDER)
๑. ความมุงหมาย
ความมุงหมายของคําสั่งยุทธการ คือ การใหผูบังคับหนวยรองทราบสิ่งสําคัญเพื่อดําเนิน
กลยุทธ สิ่งสําคัญเหลานี้ ไดแก สถานการณ ภารกิจ การมอบกิจเฉพาะใหแกกองกําลัง/หนวย และ
การจัดใหมีการสนับสนุนและการชวยเหลือตางๆ เมื่อการยุทธนั้นตองกระทําโดยทันที คําสั่งสมบูรณ
หรือคําสั่งเปนสวนๆ ยอมจัดทําขึ้นโดยอาศัยขอตกลงใจ และแนวความคิดในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา
ที่ไดประกาศไว เมื่อการยุทธอันหนึ่งจะตองทําในหวงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต คําสั่งยุทธการ อาจไดแก
แผนยุทธการ ซึ่งจะปฏิบัติในเมื่อมีคําสั่งใหใชได โดยมีคําชี้แจงเพิ่มเติม ตัวอยาง เชน “ใหใชแผน
ยุทธการที่ ๑๖ เปนคําสั่งยุทธการที่ ๘ วัน ว. เวลา น. คือ ๑๕๑๗๐๐ ก.ค.๓๖…”
๒. ขอความในคําสั่งยุทธการ
คํ าสั่ งยุ ทธการควรกํ าหนดรายละเอี ย ดเฉพาะเท า ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ผู บั ง คั บ กองกํ า ลั ง /
หนวยรองสําหรับจัดทําคําสั่งของหนวยนั้นๆ และเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการประสานงานกัน รายละเอียด
ของวิธีการที่หนวยสนับสนุนและหนวยพิเศษตางๆ ซึ่งจะใชแบบฟอรมเชนเดียวกันกับคําสั่งยุทธการ
เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
๓. การจัดทําคําสั่ง
กิจกรรมของฝายอํานวยการในการทําคําสั่งยุทธการ ฝายยุทธการ (สธ.๓) มีงานในหนาที่หลัก
ทางฝายเสนาธิการในการจัดทํา การจัดพิมพ และการแจกจายคําสั่งยุทธการของหนวยบัญชาการ
นายทหารฝายเสนาธิการคนอื่น ๆ ชวยในการจัดทําบางสวนของคําสั่งยุทธการที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
ทางฝา ยอํานวยการของตน ความชวยเหลื อดั งกลาวอาจแตกตางกัน ไปตั้ งแตป ระโยคเดียวจนถึ ง
ทําผนวกที่สมบูรณทั้งฉบับ ทั้งนี้ แลวแตความตองการของฝายเสนาธิการที่เกี่ยวของ

- 15 - ๑๕ คําอธิบายแบบฟอรมคําสั่งยุทธการ
(ประเภทเอกสาร)
(ขอความ “ไมเปลี่ยนแปลงจากคําสั่งดวยวาจา” หรือ “ไมเปลี่ยนแปลงจากคําสั่ง

ดวยวาจา
เวนขอ…..” ใหลงไวที่นี้ ถาไดมีการสั่งการดวยวาจาเกี่ยวกับการยุทธในครั้งนี้ ถาไมมีคําสั่งดวยวาจา
ใหปลอยวางไว
ชุดที่
ของ
ชุด
หนา ๑ ของ ๖ หนา
หนวยออกคําสั่ง
ตําบลออกคําสั่ง (อาจใชรหัส)
กลุมตัวเลขแสดงวันเวลาที่ลงนามในคําสั่ง
(คําสั่งมีผลบังคับตามเวลานี้ เวนแตจะไดกําหนดเปนอยางอื่นในขอ ๓)
หมายเลขอางสาสน

คําสั่งยุทธการที่ …..
(บอกชนิดและที่ของคําสั่ง (หมายเหตุ ๑)
อางถึง : (ลงรายการของแผนที่, แผนผัง หรือเอกสารอื่นใดที่ชวยใหเขาใจคําสั่ง การอางแผนที่จะตอง
ระบุประเทศ หรือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร และ/หรือ หมายเลขกํากับแผนที่ มาตราสวน และชื่อ หรือ
หมายเลขระวาง)
เขตเวลา : (เขตเวลาที่ใชในการยุทธครั้งนี้ ถาไมจําเปนตองระบุใหชัดเจนก็เวนเสียได)
การจัดเฉพาะกิจ :
ถาการจัดกําลังเขาทําการรบของหนวยยืดยาวหรือสลับซับซอน ใหลงหนวยรบหรือสวนประกอบ
ทางยุ ท ธวิ ธี เ พื่ อ ปฏิ บั ติ กิ จ เฉพาะที่ ม าร ว มเป น หน ว ยบั ง คั บ บั ญ ชาเดี ย วกั น ขึ้ น นั้ น ลงยศและชื่ อ
ของผูบังคับบัญชาของสวนปฏิบัติการนี้ดวย ถาเห็นสมควร ลงชื่อของหนวยนอกอัตราโดยสมบูรณ
ชื่อยอตางๆ อาจนําไปใชสําหรับหนวยในอัตราได
การเขียนลงนี้ใหลงหนวยขึ้นสมทบดวย ยกเวนหนวยนั้นจะมีคําวา “สต.” “ชร.” “พย.”“ชต.”
หรือ “ควบคุมทางยุทธการ” ระบุไว ซึ่งแสดงวามีบทบาทสนับสนุนตอหนวยที่ออกคําสั่งเทานั้น
เวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวในการขึ้นสมทบ การแยกหนวย หรือการสนับสนุนที่มีผลบังคับใช
อาจนําลงในที่นี้ดวย แทนที่จะนําลงในขอ ๑ ค. ถาสามารถทําได
(ประเภทเอกสาร)

- 16 - ๑๖ (ประเภทเอกสาร)
ชุดที่
ของ
ชุด
หนา 2 ของ ๖ หนา
(ขอความยอแสดงที่มาของเอกสาร)
ลําดับของหนวยที่เคลื่อนที่ตามเสนหลักการรุกในการยุทธดวยวิธีรุกนั้น อาจนําลง
ในที่ นี้ ก็ไ ด อย า งไรก็ ดี หากมี ก ารใช เ ทคนิ ค นี้ แ ล ว ควรจะมี ห มายเหตุ เ พื่ อ อธิ บ ายประกอบตาม
ความเหมาะสมดวยการจัด เฉพาะกิจจะนําไปลงในขอ ๓ หรือทําเปนผนวกประกอบคําสั่งได ถาไมไดนําลง
ไวในที่นี้แลว
๑. สถานการณ
ขาวสารของสถานการณทั้งปวงที่สําคัญเพื่อใหเกิดความเขาใจสถานการณ ที่กําลังดําเนินอยู
ขอนี้แบงเปน ๓ ขอยอย ขอนี้จะมีขอยอย ก., ข. และ ค. ดังกลาวไวขางลาง
ก. ฝายขาศึก ไดแก ขาวสารที่เปนจริงเกี่ยวกับฝายตรงขาม สวนมากเปนการอางเอกสาร,
แผนบริวาร หรือผนวกขาวกรองที่จัดทําขึ้น ซึ่งเปนการเพียงพอแลว (หมายเหตุ ๒)
ข. ฝายเรา ขาวสารเกี่ยวกับหนวยเหนือ (อยางนอยตองกลาวถึงภารกิจของหนวยเหนือ)
หนวยขางเคียง (ซาย, ขวา, หนา และ หลัง), หนวยสนับสนุน หรือ หนวยเพิ่มเติมกําลัง ควรระบุ
ขาวสารนี้ในขอบเขตจํากัดเพียงเทาที่จําเปนใหผูบังคับหนวยรองรูเพื่อปฏิบัติภารกิจของตนใหเปน
ผลสําเร็จ
ค. หนวยสมทบและหนวยแยก แจงรายการหนวยที่มาขึ้นสมทบ และหนวยที่แยกไปจาก
กองบัญชาการที่ออกคําสั่งพรอมดวยเวลาที่มีผลบังคับใชในการปฏิบัติดวย ถาหนวยเหลานี้ไดนําลงไว
ในขอการจัดเฉพาะกิจแลว ใหอางการจัดเฉพาะกิจหรือผนวกไวในที่นี้ดวย สําหรับหนวยที่ขึ้นสมทบ
อยูแลว ในขณะนั้นอาจใชคําวา “ยังคงขึ้นสมทบ” ได
๒. ภารกิจ
ตองกลาวใหชัดเจนและรัดกุมถึงกิจสําคัญที่หนวยจะตองปฏิบัติใหสําเร็จ พรอมดวยความมุงหมาย
ตามธรรมดาแลว การกลาวถึงภารกิจนี้มักประกอบดวยคําวา ใคร, อะไร, เมื่อใด, ทําไม และที่ไหน
ซึ่งมาจากคําสั่ง ของกองบัญชาการหนวยเหนือ หรือจากการคิดขึ้นของผูบังคับบัญชาเอง สวนคําวา
“อยางไร” (หนวยเดียวหรือหลายหนวยที่ทําการเขาตีหลักและขอความขยายอื่น ๆ) นั้นเหมาะที่จะ
อยูในขอยอย ๓ ก. “แนวความคิดในการปฏิบัติ” มากกวา การกลาวถึงภารกิจใหทําอยางสมบูรณ
แมวาจะกลาวในแผนบริวารยุทธการก็ตาม ในขอ ๒. นี้ไมมีขอยอย
(ประเภทเอกสาร)

- 17 - ๑๗ (ประเภทเอกสาร)
ชุดที่
ของ
ชุด
หนา 3 ของ ๖ หนา

(ขอความยอแสดงที่มาของเอกสาร)
๓. การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ เปนการกลาวถึงแผนทางยุทธวิธีของผูบังคับบัญชา รวมทั้ง
เจตนารมณ การดําเนิน กลยุ ทธ และแผนการยิ งสนั บสนุ นของผูบั งคั บบั ญชา แมจ ะกลาว สั้น ๆ
แตตองมีรายละเอีย ดอย างเพีย งพอ เพื่ อใหมั่นใจวาหนว ยรองสามารถปฏิบัติการได เจตนารมณ
ของผูบังคับบัญชาจะไดมาจากการพิจารณาเจตนารมณของ ผบ.หนวยเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เปนการกลาวถึง
กลไกในการเอาชนะขาศึกอยางกวาง ๆ และผลลัพธที่ตองการจะใหไดมาจากการปฏิบัติในหัวขอ
การดําเนินกลยุทธจะครอบคลุมถึงการใชหนวยดําเนินกลยุทธหลัก ซึ่งสวนใหญแลวไดมาจากขอตกลง
ใจของผูบังคับบัญชา สวนแผนการยิงสนับสนุนนั้นไดมาจาก ขอตกลงใจของผูบังคับบัญชา และจาก
การวางแผนของฝายอํานวยการ แผนนี้รวมถึงเวลาในการเตรียม และการกลาวถึงลําดับเรงดวนในการยิง
หวงเวลายิง และเวลาเริ่มยิงดวย
๑) แนวความคิดในการปฏิบัติ อาจเขียนเปนขอเดียวหรืออาจแบงเปนหลายขอยอย
เชน เมื่ อกลาวถึ งการดําเนิ น กลยุ ทธ เขี ยนวา “กลยุ ทธ ” และเมื่ อกล าวถึ งแผนการยิ งสนับ สนุน
เขียนคําวา“การยิง” ฯลฯ
๒) ในกรณีที่การยุทธนั้นเกี่ยวของกับขั้นการปฏิบัติหลายขั้น แนวความคิดในการปฏิบัติ
หรือกลยุทธที่เกี่ยวของอาจจะเขียนเปนขอยอยเพื่ออธิบายถึงแตละขั้นการปฏิบัติ ในแตละขั้นการปฏิบัติ
จะตองกําหนดชื่อไวเสมอ เชน ขั้น ๑, ขั้น ๒
๓) แนวความคิดในการปฏิบัติที่ยาวมาก ๆ อาจทําเปนผนวกประกอบคําสั่ง ข. ในขอยอย
ซึ่งกํากับดวยตัวอักษรนับแตขอนี้ไป กลาวถึงกิจเฉพาะ ซึ่งมอบหมายใหกําลังแตละสวนของหนวย
ที่ไดรับภารกิจทางยุทธวิธี ซึ่งจะตองปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ ภารกิจ หรือกิจเฉพาะของหนวยรอง
ซึ่งมีกลาวไวเพียงพอแลวบนแผนบริวารยุทธการ ไมมีความจําเปนตองนํามากลาวซ้ําอีกในขอยอย
เหลานี้ เมื่อมีคําชี้แจงเปนจํานวนมาก ก็ใหเขียนลงเปนเรื่อง ๆ ถามีลําดับเรงดวนหรือลําดับในการบรรลุ
ความสําเร็จแลว ก็ใหกลาวไวดวย หนวยตาง ๆ ซึ่งไมเปนกองหนุน ใหเรียงตามลําดับ ดังตอไปนี้
(ประเภทเอกสาร)
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ชุดที่
ของ
ชุด
หนา 4 ของ ๖ หนา

(ขอความยอแสดงที่มาของเอกสาร)
๑) หนวยบัญชาการผสมเหลา ใหลงลําดับแรกหากทําได หมายถึง กองบัญชาการ
ของหนวยบัญชาการที่ใหญที่สุดที่เปนหนวยรองของหนวยที่ออกคําสั่ง เชน หนวยรบเฉพาะกิจ เปนตน
หนวยบัญชาการผสมเหลาใหเรียงตามลําดับตัวอักษร หรือตามลําดับหมายเลข ตามความเหมาะสม
๒) หนวยกําลังรบที่ไมอยูในประเภทตามขอ ๑) ขางบนนี้ใหเรียงตามลําดับ
๒.๑) ทหารราบ
๒.๒) ทหารราบยานเกราะ
๒.๓) ทหารราบเคลื่อนที่ทางอากาศ
๒.๔) ทหารราบสงทางอากาศ
๒.๕) หนวยยานเกราะ ใหลงหนวยรถถังเปนลําดับแรก และตามดวยหนวย
เฮลิคอปเตอร หนวยทหารมา (กองพันทหารมายานเกราะของกองพล, กรมทหารมายานเกราะของ
กองทัพนอย) และหนวยทหารมาอากาศ
๒.๖) หนวยกําลั งรบอื่ น ๆ ตัวอยางเชน หนวยทหารช างที่ทําภารกิจ การรบ
โดยตรงเปนตน
๒.๗) ทหารปนใหญ ขอทหารปนใหญนี้แบงในขอยอยลงไปอีก ขอแรกเปนเรื่อง
ของปนใหญสนาม ขอที่สองเปนเรื่องของปนใหญปองกันภัยทางอากาศ และในขอที่สามเปน การอาง
ถึงผนวกการยิงสนับสนุน ในการเขียนปนใหญสนามนั้น ใหเขียนหนวยในอัตราและหนวยขึ้นสมทบ
เรียงตามลําดับหมายเลข (หมายเลขของกรม) เริ่มตนดวยหนวยที่มีหมายเลขนอยที่สุด ในขอยอย
ปนใหญนี้ใหกลาวถึงการจัดปนใหญเพื่อทําการรบ และ การอางถึงผนวกการยิงสนับสนุน
๓) หนวยอื่น ๆ ที่ใหการสนั บสนุน การรบ หนวยเหล านี้ใหเขีย นเรี ยงตามลําดับ
ตัวอักษรที่แสดงเหลาภารกิจสนับสนุนทางการชวยรบตามปกติไมเขียนลงในนี้ ไมมีความจําเปนที่ตอง
เขียนหนวยตาง ๆ ทั้งสิ้นในหนวยบัญชาการ เวนไวแตเมื่อตองการใหคําแนะนา ในการใชหนวยใด
หนวยหนึ่งทางยุทธวิธีโดยเฉพาะทั้งหนวย ตัวอยางเชน คําแนะนําแกหนวยทหารชางหนวยหนึ่งยอม
เกี่ยวกับการสนับสนุนการรบ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภารกิจของหนวยเทานั้น

(ประเภทเอกสาร)
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ชุดที่
ของ
ชุด
หนา 5 ของ ๖ หนา

(ขอความยอแสดงที่มาของเอกสาร)
๔) กองหนุน การประกอบกําลังและคําแนะนําที่จะใหเขียนในขอยอยกอนขอยอย
สุดทายของ ขอ ๓. และเขียนคําวา “กองหนุน)
ในกรณีที่หนวยหนึ่ง ๆ เปนกองหนุนทั้งสิ้นในเวลาที่คําสั่งมีผลบังคับใช หนวยดังกลาว
จะเขียนลงในขอยอยนี้เทานั้น (แมวาหนวยรองของหนวยในกองหนุนไปขึ้นสมทบหรือไปสนับสนุน
หนวยอื่นซึ่งไดรับมอบภารกิจตามที่กลาวมาในขอขางบนนี้) หนวยที่ไมเปนกองหนุนตามเวลาที่คําสั่งมี
ผลบังคับใช แตไดกําหนดใหเปนกองหนุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตใหเขียนลงไวในขอยอยกอน
ข อนี้ ตามความเหมาะสม และให เขี ย นในข อย อยนี้ ดว ย พร อมกั บ ข อ ความว าเมื่ อ ใดหรื อภายใต
ภาวการณใดที่จะใหหนวยนั้นเปนกองหนุนไวดวย การเขียนหนวย ตั้งแตสองหนวยหรือมากกวา
ในขอยอยนี้มิไดหมายความวาเปนการขึ้นสมทบเทานั้น
๕) ขอยอยสุดทายของ ขอ ๓. มีหัวขอวา“คําแนะนําในการประสาน” จะบรรจุ
รายละเอียดของการประสานงานและการควบคุมที่นาํ มาใชกับหนวยตาง ๆ ของหนวยบัญชาการ
ตั้งแตสองหนวยขึ้นไป ลําดับความเรงดวนและระเบียบการประสานงานสําหรับการใชหวงอากาศ
เหนือสนามรบก็เขียนลงที่นี้ดวย
๔. การชวยรบ
กลาวถึงคําชี้แจงทางการชวยรบที่เกี่ยวของและหนทางซึ่งการสนับสนุนดังกลาว
จะจัดทําขึ้นสําหรับการยุทธนั้น รวมทั้งอัตรากระสุนที่ใชได อัตรากระสุนพิเศษ และการแบงมอบ
สิ่งอุปกรณรายการที่ขาดแคลนยิ่ง ถาคําสั่งการชวยรบยังมีผลบังคับใช หรือจายแยกตางหาก หรือถามี
การแจกจายผนวกการชวยรบ ก็ใหอางถึงเรื่องเหลานั้น ขอ ๔. นี้มียอยอยางไรก็ไดตามตองการ และถือ
ตามลําดับและตามหัวเรื่องของขอตาง ๆ ตามคําสั่งการชวยรบ
๕. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
คําแนะนาเกี่ย วกับ การบังคับ บัญชาและการปฏิบัติการติดตอสื่อสาร ขอนี้อาจมี
ขอยอยมากเทาใด ก็ไดตามความตองการ ตามธรรมดาแลวมีขอยอยสองเรื่อง คือ “การบังคับบัญชา”
และ “การสื่อสาร” คําแนะนํา ทางการบังคับบัญชา ไดแก ที่ตั้งของที่บังคับการ (ทก.) ของหนวยรอง

(ประเภทเอกสาร)
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ชุดที่
ของ
ชุด
หนา 6 ของ ๖ หนา

(ขอความยอแสดงที่มาของเอกสาร)
และของหนวยเหนือ ในขอนี้ตองเขียนการกําหนดที่บังคับการสํารองและการสืบตําแหนงการบังคับบัญชา
ไวดวย ถามิไดกําหนดเรื่องนี้ไวใน รปจ. คําแนะนํา ในการสื่อสารอาจอางถึงผนวกก็ได แตอยางนอยที่สุด
ควรจะเขียนตัวเรื่องและจายหมายเลขกํากับของคําแนะนา การปฏิบัติการสื่อสาร (นปส.) ที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไวดวย
การตอบรับ :
ขอนี้เปนสวนหนึ่งของทายคําสั่งซึ่งระบุไวในที่นี้ เปนการแสดงวาผูรับจะตองตอบวา
ไดรับและเขาใจในคําสั่งแลว โดยใชหมายเลขอางสาสนที่กําหนดไวในหัวขอคําสั่ง หรืออาจใชวิธีการ
อื่นที่กําหนดขึ้นมาก็ได
ลายเซ็ น ของผู บั ง คั บ บั ญ ชา
(หมายเหตุ ๔)
ผนวก : เรียงตามลําดับตัวอักษรดวยหัวขอเรื่อง ถาผนวกจะจายใหภายหลัง ใหเขียน “(จายแยก)”
ตอทายชื่อผนวกนั้น สําหรับการเขียนวา “(เวน)” ใชเฉพาะในการฝกที่ไมตองการจัดทําเอกสารที่
ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการฝกนั้น ๆ
การแจกจาย : แสดงใหเห็นวาคําสั่ง หรือแผนนี้จะจายแจกใหกับใคร มักนิยมใชเปนรหัสในการแจกจาย
เชน แบบ ก, แบบ ค ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดของการแจกจายใหกับหนวยใดบางไวใน รปจ.ของหนวย
หรืออาจใชวิธีการผสมระหวาง รหัสการแจกจาย กับรายชื่อหนวย/เจาหนาที่ที่ ไมมีอยูในรายการ
การแจกจายของหนวยก็ได เมื่อแจกจายคําสั่งใหกับหนวยของชาติพันธมิตร โดยปกติแลวจะลงหนวย
ในรายการแจกจายทั้งหมด ไมใชรหัสในการแจกจาย
การรับรองสําเนา : (หมายเหตุ ๔)

(ประเภทเอกสาร)
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๒๑ -หมายเหตุ
๑. ชนิดของคําสั่งยุทธการ (เชน ทบ., ทร., ทอ. หรือรวม) ตามปกติแลวมักจะเขียนในเวลาปฏิบัติการ
ยุทธผสม หรือการยุทธรวม ถาเปนคําสั่งภายในเหลาทัพเดียวแลวก็ไมตองบอกชนิดของคําสั่งยุทธการ
ถาจําเปนอาจใชนามรหัสของการยุทธนั้นก็ได คําสั่งยุทธการของหนวยบัญชาการหนึ่ง ๆ นั้น ใหเรียง
หมายเลขตามลําดับจนครบรอบปปฏิทิน
๒. การอางผนวก อาจทําไดทุกโอกาสที่ตองการ เพื่อใหผูอานเกิดความสนใจผนวกนั้น ๆ ทั้งนี้ ใหอาง
เพียงครั้งเดียวก็พอแลว
๓. เมื่อเขียนหนวยซึ่งมีทั้งหมายเลขลําดับของหนวยตนสังกัด และชื่อตามตัวอักษรทั้งสองอยาง
ใหเขียนเรียงตามหมายเลขตามลําดับและหนวยตนสังกัดและเขียนเรียงตามลําดับตัวอักษรของหนวย
ในหนวยตนสังกัดนั้น ถาหากมีมากกวาหนึ่งหนวยในหนวยตนสังกัดเดียวกัน
๔. ชื่อและยศของผูบังคับบัญชาจะปรากฏอยูในสําเนาคําสั่งทุกฉบับ ตนฉบับของคําสั่ง (หมายเลข ๑)
ตองลงลายมื อชื่ อโดยผูบั งคั บบัญชา หรือโดยผู แทนผูมีอํานาจโดยเฉพาะคนใดคนหนึ่ง ตน ฉบั บนี้
เปนเอกสารทางประวัติศาสตร ซึ่งจะเก็บรวมไวในแฟมของกองบัญชาการ ถาผูบังคับบัญชา รอง หรือ
เสนาธิการลงนามในฉบับแรก ซึ่งเมื่อสําเนาออกเปนคําสั่งที่มีลายเซ็นเหมือนกันเชนนั้นไดทุกฉบับโดย
เครื่องอัดสําเนาอัตโนมัติแลวก็ไมจําเปนตองมีการรับรองสําเนาอีก แตถามิไดลงนามไวในคําสั่งเชนนั้น
สําเนาคําสั่งตอไปทุกฉบับจะตองมีการรับรองสําเนาอีก แตถามิไดลงนามไวในคําสั่ง เชนนั้น สําเนา
คําสั่งตอไปทุกฉบับจะตองมีการรับรองสําเนาโดย นายทหารฝายเสนาธิการหรือนายทหารฝายอํานวยการ
ของหนวยผูที่รับผิดชอบในการทําคําสั่งนั้น
๕. คําวา “ไมเปลี่ยนแปลง” “ใหดูแผนบริวาร” “ผนวก…” “สรุปขาวกรองที่…” “ไมมี” ยอมให
เขียนลงได และตามขอเท็จจริงแลวอาจนํามาใชไดตามความจําเปนและตามที่เห็นสมควรเพื่อทําให
คําสั่งสั้นลง ขอยอย ๑ ก., ๑ ข., ๑ ค., ๒., ๓., ๕., พรอมกับหัวเรื่องแตละขอควรจะมีอยูในคําสั่ง
ยุทธการเสมอ
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๒๒ -เนื้อหาวิชา
การฝกอบรมขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาที่งานอํานวยการในสถานีตํารวจ
หัวขอวิชา “การจัดทําโครงการ”
ขอบเขตวิชา
๑. หัวขอการเขียนโครงการ
๒. กรอบในการประมาณการคาใชจายในโครงการ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
๑. หัวขอการเขียนโครงการ
๑.๑ ชื่อโครงการ หลักการเขียนชื่อโครงการ พิจารณาจาก
๑.๑.๑ ระยะเวลาและความตอเนื่องของโครงการ
๑.๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการ
๑.๑.๓ เจาของงบประมาณ/หนวยงานที่ใหการสนับสนุน
๑.๒ หลักการและเหตุผล
ชี้แจงรายละเอียดของปญหาและความจําเปนที่เกิดขึ้น ที่จะตองแกไข ตลอดจน
ผลประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินการตามโครงการ และใหกําหนดความเสียหายที่จะเกิดจาก
การไมดําเนินการตามโครงการนี้
๑.๓ วัตถุประสงค
๑.๓.๑ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือแผนหลัก
๑.๓.๒ ใหเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม ชัดเจนและสามารถวัดได
๑.๔ เปาหมาย
๑.๔.๑ สามารถระบุปริมาณที่ชัดเจนได
๑.๔.๒ อยูภายในกรอบที่สามารถดําเนินการไดภายในกรอบงบประมาณที่ไดรับ
๑.๕ วิธีการดําเนินการ
ใหอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ
- การเตรียมการ
- การปฏิบัติ
- การประเมินผล
๑.๖ ระยะเวลาดําเนินการ
ตองระบุเวลาที่ชัดเจน (ใหทําเปนปฏิทินการทํางาน) เริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ
๑.๗ สถานที่ดําเนินการ
ใหพิจารณาระบุสถานที่จากเปาหมายโครงการ หรือวัตถุประสงคของการจัดทํา
โครงการ

- ๒๓ -
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๑.๘ งบประมาณ
๑.๘.๑ แหลงที่มาของงบประมาณ ใหพิจารณาจากแหลงงบประมาณดังนี้
- งบประมาณแผนดิน
- เงินกู หรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ เชน เงินบริจาค หรือ งบเอกชน
๑.๘.๒ การคิดงบประมาณ
- ถ า เป นงบ ประ มาณ แผ น ดิ น ใ ห พิ จ ารณ าจา กระ เบี ย บ
กระทรวงการคลัง
- ถ า เป น งบประมาณที่ ม าจากเงิ น กู หรื อ เงิ น ช ว ยเหลื อ จาก
ตางประเทศ ใหพิจารณาจากหลักเกณฑของเจาของงบประมาณ หากไมมีใหยึดกรอบการพิจารณา
จากระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม
- ถาเปนเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ เชน เงินบริจาค หรือ งบเอกชน
พิจารณาตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูใหงบประมาณ
- ใหมีการจัดทํารายละเอียดการใชจายงบประมาณไวในภาคผนวก
๑.๙ ผูรับผิดชอบโครงการ
ตองเปนหนวยงาน (สภ./สน.)
๑.๑๐ การประเมินผล
๑.๑๐.๑ ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
๑.๑๐.๒ ถาเปนโครงการที่ไมเกี่ยวของกับแผนงานยุทธศาสตรใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
๑.๑๑ ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
๒. กรอบในการประมาณการคาใชจายในโครงการ
การจัดทําโครงการจะตองพิจารณาประมาณการคาใชจายใหครอบคลุมทุกภารกิจหรือ
กิจกรรมที่จําเปนตองใชงบประมาณ รวมถึงคาใชจายในอนาคตที่จะมีขึ้น
โดยพิจารณาจากระเบียบกระทรวงการคลัง และกรอบการใชจายงบประมาณของ
หนวยเจาของงบประมาณ
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๒๔ -แบบฟอรมการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
หนวยงาน : ...........................................................................................................................................
ผลผลิต : ...............................................................................................................................................
กิจกรรมหลัก : ......................................................................................................................................
กิจกรรมยอย : ........................................................................................................................................
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม ......................................................................................................................
๒. ความสอดคลองกับนโยบาย/มติ ค.ร.ม.
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน
นโยบายเรงดวน/สําคัญ (๑๖+๙)
ภารกิจพื้นฐาน
๓. สถานภาพโครงการ :
โครงการใหม
โครงการตอเนื่อง
๔. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. วัตถุประสงคของโครงการ :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ :
……………………………………………………………...............................…………………………………….………………
๗. กลุมเปาหมาย :
.……………………………………………………………................………………………………………………………………….
๘. สถานที่ดําเนินการ :
…………………………………………………………………………………………………..........................…………………….
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ :
……………………………………………………………………………………………...........................…………………………
๑๐. ตัวชีว้ ัดเปาหมายโครงการ
๑๐.๑ เชิงปริมาณ :
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ :
๑๐.๓ เชิงเวลา :
๑๐.๔ เชิงคาใชจาย :
/๑๑.แผนการปฏิบัติงาน....

- 25 - ๒๕ ๑๑. แผนการปฏิบัติงาน :
๑๑.๑ เปาหมายการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (หนวยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ...)
จํานวน
หนวยนับ
สงผลตอตัวชี้วัดผลผลิต
ใช
ไมใช
๑๑.๒ รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน (รายไตรมาส)
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

๑๒. งบประมาณทั้งโครงการ .............................. บาท จําแนกเปน
- รายจายอื่น ....................................... บาท
- รายขั้นต่ํา .......................................... บาท
๑๓. ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
ปงบประมาณ
เปาหมาย
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑๔. งบประมาณที่ใชในปที่ผานมากรณีโครงการตอเนื่อง
ปงบประมาณ
เปาหมาย
๒๕๕๕
๒๕๕๕

ไตรมาส ๔

งบประมาณ (หนวย:บาท)

งบประมาณ (หนวย:บาท)

๑๕. การจัดสรรงบประมาณ :
- สวนกลาง .......................... บาท
- สวนภูมิภาค ...................... บาท
/๑๖. รายละเอียด.....

- 26 - ๒๖ ๑๖. รายละเอียดงบประมาณ
หมวดงบรายจาย

หนวย : บาท
งบประมาณ

งบบุคลากร :
• เงินเดือน
• คาจางประจํา
• พนักงานราชการ
งบดําเนินงาน :
• คาตอบแทน
รายการ
• คาใชสอย
รายการ
• คาวัสดุ
รายการ
• คาสาธารณูปโภค
รายการ
งบลงทุน :
• ครุภัณฑ
รายการ
• ที่ดิน/สิ่งกอสราง
รายการ
งบเงินอุดหนุน :
รายการ
งบรายจายอื่น :
รายการ
รวมทั้งสิ้น
๑๗. การติดตามประเมินผล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

- 27 - ๒๗ โครงการติดตามประเมินผลและแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) สัญจร
ของตํารวจภูธรภาค ๔
………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อโครงการ : โครงการติ ดตามประเมิน ผลและแนวทางปฏิ บั ติในการถวายความปลอดภั ย และ
อํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค)
สัญจรของตํารวจภูธรภาค ๔
เลขรหัสโครงการ: นาคราช ๕๕-๐๑-๐๑-๐๓๙
หนวยรับผิดชอบโครงการ: ตํารวจภูธรภาค ๔
หนวยรับผิดชอบดําเนินการตามโครงการ: กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค ๔
๑. หลักการและเหตุผล
งานดานถวายความปลอดภัย ถือเปนภารกิจที่มีความสําคัญสูงสุดอันดับแรก ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและตํารวจภูธรภาค ๔ ซึ่งไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ทั้งนี้ ดวยองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค และพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค ทรงบําเพ็ญคุณประโยชนใหกับประชาชนและกับประเทศชาติอยางยิ่งยวดเสมอมา ทําให
ทรงดํารงอยูในฐานะเปนที่เคารพสักการะ และเปนที่เทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยและขาราชการตํารวจ
ทุกคนทั่วประเทศ
ภารกิจหนาที่ในการถวายความปลอดภัยนั้น นอกจากการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย
ซึ่งเปนภารกิจหลักที่สําคัญแลว ยังรวมตลอดถึงการปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อเปนการถวายพระเกียรติอีกดวย
นอกจากองคพระมหากษัตริยพระราชินี รัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค และพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค แลว ภารกิจดังกลาวยังครอบคลุมถึง ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ โดยถือเปน
ภารกิจที่สําคัญเชนเดียวกัน
สําหรับการเสด็จพระราชดําเนินสวนพระองคนั้น ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหประชาชน
ได รับ ความเดือดร อนจากการถวายความปลอดภั ยในด า นการจราจรนอยที่ สุ ด จึงได มีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประสานงานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค)
มี ห น า ที่ ค วบคุ ม อํ า นวยการประสานงาน กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของศู น ย ป ระสานงาน
ดานการจราจรในการเสด็ จพระราชดํา เนิน (ดํา เนิน การโดยสํ านั กงานตํ ารวจแหงชาติ) ให เป นไป
ตามนโยบายการปฏิบัติดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน กําหนดที่จะใหประชาชนไดรับ
ผลกระทบจากการถวายความสะดวกดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนินนอยที่สุด
/ตํารวจภูธร...

- 28 - ๒๘ ตํารวจภูธรภาค ๔ จึงไดจัดตั้งศูนยประสานงานดานการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน
เพื่อเปนการสนับสนุนใหขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสั่งการใหหนวยในสังกัด อบรมชี้แจงและทําความเขาใจกับ เจา หนาที่ผูป ฏิบัติทุกครั้ง และได
แจกจายสมุดคูมือนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการถวายความสะดวกดานการจราจรในการเสด็จ
พระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) แตปรากฏวาในการเสด็จพระราชดําเนินนั้น ยังมีเจาหนาที่
ผูปฏิบัติบางสวนยังไมเขาใจการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการอํานวยการจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน
กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว และใหตระหนักถึงความสําคัญของงานดานถวายความปลอดภัย สมควร
ที่จะไดมีการปรับปรุงพัฒนาใหความรูแกเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยและ
อํ า นวยความสะดวกด า นการจราจร ในการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น (เป น การส ว นพระองค ) ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจัดทําโครงการติดตามประเมินผลและแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) สัญจร
ของตํารวจภูธรภาค ๔ ขึ้น เพื่อทําการฝกอบรมใหความรูแกขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค ๔ และกับหนว ยงานอื่นที่ เกี่ยวของเกี่ยวกับ วัตถุประสงค ทักษะ แนวทาง และวิธี การปฏิบั ติ
ในการถวายความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการ
สวนพระองค) เพื่อใหการถวายความปลอดภัยเปนไปอยางสมพระเกียรติ เกิดความปลอดภัยสูงสุด
และประชาชนไดรับผลกระทบนอยที่สุด ตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย และอํานวย
ความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) ใหแกขาราชการ
ตํารวจ
๒.๒ เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย
๒.๓ เพื่อใหการถวายความปลอดภัยสําเร็จลุลวง สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
๒.๔ เพื่อใหหนวยงานอื่นและประชาชน ทราบถึงความสําคัญของภารกิจในการถวายความปลอดภัย
ซึ่งถือวาเปนภารกิจที่มีความสําคัญสูงสุดอันดับแรก ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓. เปาหมาย
ฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขาราชการตํารวจในสังกัดที่มีหนาที่ในการถวายความปลอดภัย
รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน ประมาณ ๑,๒29 คน ประกอบดวย
๓.๑ ขาราชตํารวจในสังกัด ภ.๔ และหนวยอื่นที่ตั้งในพื้นที่ ภ.๔ จํานวน ๑,140 คน
๓.๒ หนวยงาน ฝายปกครอง/สวนทองถิ่น ในสังกัด ภ.๔ จํานวน ๖๐ คน
๓.๓ หนวยงาน สํานักงานขนสงจังหวัดในพื้นที่ ภ.๔ จํานวน ๑๒ คน
๓.๓ หนวยงาน สถานศึกษา ในสังกัด ภ.๔ จํานวน ๑๒ คน
๓.๔ เจาหนาที่ ตร.สวนกลาง และ สยศ.ตร. จํานวน 5 คน (รายละเอียดตาม ผนวก ก.)
/๔. ระยะเวลาดําเนินการ...

- 29 - ๒๙ ๔. ระยะเวลาดําเนินการฝกอบรม
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑ วัน
๕. การดําเนินการ
๔.๑ ดํ าเนิ น การฝ กอบรมสั มมนาข า ราชการตํ า รวจรวมทั้ งหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อง ให มี
ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับงานถวายความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการ
เสด็จฯ สวนพระองคตามกําหนดการฝกอบรมสัมมนาใน ผนวก ข.
๔.๒ สยศ.ตร. เชิญวิทยากรจาก ผูแทนราชเลขาธิการ, ผูแทนกรมราชองครักษ, ผูบัญชาการ
สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา หรือผูแทน, ผูแทนนายตํารวจราชสํานักประจํา วังศุโขทัย และ
ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ บรรยายใหความรูแกผูรับการฝกอบรม
๔.๓ ให ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๔ รับผิดชอบดําเนินการตามโครงการนี้
๖. ประเภทกิจกรรม
เปนกิจกรรมรอง
๗. ความเชื่อมโยงของโครงการ
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร ภ.๔ ขอ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร ตร. ขอ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
หลัก
๘.สถานภาพโครงการ
เปนโครงการใหม สามารถดําเนินการไดทันที
๙. งบประมาณ
ใชงบประมาณคณะกรรมการอํานวยการจราจรฯ จํานวน ๓๒9,๑9๕ บาท (สามแสนสองหมื่น
เกาพันหนึ่งรอยเกาสิบหาบาทถวน) (รายละเอียดตาม ผนวก ค.)
๑๐. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ ทําใหขาราชการตํารวจที่ผานการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จ
พระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) สามารถนําไปปฏิบัติและถายทอดไดอยางถูกตอง
๑๐.๒ ทําใหการปฏิบัติในการถวายความปลอดและอํานวยความสะดวกการจราจรในการ
เสด็จฯ สวนพระองคในพื้นที่รับผิดชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ และบรรลุผลสูงสุด
๑๐.๓ ทําใหขาราชการตํารวจในสังกัดที่ผานการฝกอบรม มีความพรอม มีการพัฒนา และ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติหนาที่ในการถวายความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานการจราจร
ในการเสด็จฯ สวนพระองค
๑๐.๔ ทําใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดทราบถึงความสําคัญของภารกิจในการถวายความ
ปลอดภัย ซึ่งถือวาเปนภารกิจที่มีความสําคัญสูงสุดอันดับแรก ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
/11. ผลสัมฤทธิ์...

- 30 - ๓๐ ๑๑. ผลสัมฤทธิ์
๑๑.๑ ผลผลิต (ตัวชี้วัด/เปาหมาย)
(๑) จํานวนผูผานการฝกอบรม/๑,๒29 นาย
(๒) ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการถวายความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิ น
(เปนการสวนพระองค)/สูงขึ้น
(๓) หน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งได ท ราบถึ ง ความสํ า คั ญ ของภารกิ จ ในการถวาย
ความปลอดภัย/สูงขึ้น
๑๑.๒ ผลลัพธ (ตัวชี้วัด/เปาหมาย)
(๑) การถวายความปลอดและอํ า นวยความสะดวกการจราจรในการเสด็ จ ฯ
(สวนพระองค)/มีประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ และบรรลุผลสูงสุด
(๒) การถวายความปลอดและอํ า นวยความสะดวกการจราจรในการเสด็ จ ฯ
(สวนพระองค)/ประชาชนไดรับผลกระทบนอยที่สุด
๑๒. การกํากับดูแลและการประเมินผล
ตํารวจภูธรในสังกัด และฝายอํานวยการ ๓ บก.อก.ภ.๔ เปนผูประเมินผล โดยใชการรายงาน
ตามสายงานปกติ
พันตํารวจเอก

ผูเขียนโครงการ

พันตํารวจเอก

ผูเสนอโครงการ

พลตํารวจตรี

ผูเห็นชอบโครงการ

(ประพันธ เวทีกูล)
ผูกํากับการฝายอํานวยการ ๓
กองบังคับการ อํานวยการตํารวจภูธรภาค ๔

(พานทอง สุวรรณจูฑะ)
รองผูบังคับการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค ๔

(บุญเลิศ ใจประดิษฐ)
รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔
พลตํารวจโท
ผูอนุมัติโครงการ
(สมพงษ คงเพชรศักดิ์)
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔

พล.ต.ท.

(สมพงษ คงเพชรศักดิ์)
ผบช.ภ.๔

ผูเขารวมประชุมชี้แจงนโยบายการอํานวยความสะดวกจราจรในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค)
สถานที่ประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยอีสาน ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน
จํานวน (คน)
ผูเขารวมประชุมในพื้นที่ตามหนวยงาน
ตํารวจ
ปกครอง
หนวยงาน
ผอ.
ขนสง จว.
ตําแหนง
วิทยากร
สถานศึกษา
สัญญาบัตร ประทวน ผูแทน ผวจ. ผูแทน อ. นายก อบจ. นายก ทบ. นายก อบต.
ตร./สวนกลาง
5
สยศ.ตร.
2
ผบช.ภ.๔
1
รอง ผบช.ภ.๔
2
บช.ภ.๔
ผบก.อก.อก.ภ.๔
1
ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๔
4
10
ภ.จว.ในสังกัด ภ.๔
รอง ผบก.ภ.จว.
12
12
12
12
รอง ผบก.สส.ภ.๔
1
12
บก.สส.ภ.๔
กก.ปพ.
3
สภ.ที่มีการเสด็จบอย ผกก.-ผบ.หมู
54
108
18
15
3
สภ.ที่เหลือ(๒๓๐ สภ.) ผกก.-ผบ.หมู
460
460
บก.ทล.
ผกก.-ผบ.หมู
3
2
บก.ทท.
ผกก.-ผบ.หมู
3
2
กก.๒ บก.ส.๑
ผกก.-ผบ.หมู
12
รวม
5
558
582
12
18
12
15
3
12
5
2
1
2
1
14
60
1
3
198
920
5
5
12
1,229

รวม

ผนวก ก.

- 31
- 3๑- -

- 32 -

-36
๓๒ -

ผนวก ข : กําหนดการประชุมฯ
ประกอบ : โครงการติดตามประเมินผลและแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน (เปนการสวนพระองค) สัญจร
ของตํารวจภูธรภาค ๔

เวลา
๐๗.๐๐– ๐๘.๓๐ น.

กําหนดการประชุมฯ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณหอประชุมมหาวิทยาลัยอีสาน
ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
รายการ
- ผูเขารวมอบรมสัมมนาลงทะเบียน

๐๘.๓๐ น.

- ผูเขารวมอบรมสัมมนาเขาประจําที่นั่งในหองประชุมฯ

๐๙.๐๐ น.

- เปดการประชุมสัมมนา โดย พล.ต.อ.วรพงษ ชิวปรีชา เปนประธาน

๐๙.๑๐ – ๑๐.๒๐ น. - เสวนาใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการถวายความ
ปลอดภัย และอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราช
ดําเนิน (เปนการสวนพระองค)
วิทยากร : จาก ผูแทนราชเลขาธิการ, ผูแทนกรมราชองครักษ,
ผูบัญชาการสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา หรือผูแทน,
ผูแทนนายตํารวจราชสํานักประจํา วังศุโขทัย และผูแทนจาก ตร.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. - รับประทานอาหารวาง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. - เสวนาใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ (ตอ)
๑๒.๐๐ น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ – กําหนดการ หัวขอประชุมสัมมนา และวิทยากรผูเขารวมเสวนา อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม

รายการ

พล.ต.ท.

คาอาหารวาง ผูเขารวมประชุม วิทยากร และเจาหนาที่
รวม ๑,๒29 คน ( ๒๕ บาท / คน)
คาอาหารกลางวัน ผูเขารวมประชุม วิทยากร และเจาหนาที่
รวม ๑,๒29 คน (๒๐๐ บาท / คน)
คาเชาหองประชุม คาตกแตงสถานที่ คาทําความสะอาด
คาสมนาคุณวิทยากร - วิทยากรภายนอก ๑ ทาน ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท = ๓,๖๐๐
- วิทยากรภายใน ๔ ทาน ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท = ๗,๒๐๐
คาวัสดุ รวม ๑.๒29 คน (๓๐ บาท / คน)
รวม (สามแสนสองหมื่นเกาพันหนึ่งรอยเกาสิบหาบาทถวน)

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยจายไดทุกรายการ

5

3
4

2

ลําดับ
1

(เปนการสวนพระองค) สัญจร ของตํารวจภูธรภาค ๔

(สมพงษ คงเพชรศักดิ์)
ผบช.ภ.๔

36,870
329,195

5,000
10,800

245,800

รวมเงิน (บาท)
30,725

ประกอบ : โครงการติดตามประเมินผลและแนวทางปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานการจราจร ในการเสด็จพระราชดําเนิน

ผนวก ค : ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรมฯ
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34 -เนื้อหาวิชา
การฝกอบรมขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาที่งานอํานวยการในสถานีตํารวจ
หัวขอวิชา “การขับเคลื่อนฯ และติดตามประเมินผล”
ขอบเขตวิชา
๑. ความสําคัญของการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
๒. ชวงระยะเวลาในการประเมินผล
๓. หลักเกณฑการพิจารณาในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
๑. ความสําคัญของการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนฯ เปนการผลักดันใหผูปฏิบัติทุกระดับไดรับรู เขาใจ ยอมรับ และมีทัศนคติที่
ดีตอสิ่งที่จะตองดําเนินการ เพื่อใหการปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
การติดตามประเมินผล ทํ าใหมีการกํ าหนดวัตถุประสงคหรือมาตรฐานการดําเนินการที่
ชัดเจน ทําใหมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา ทําใหแผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค
เกิดการควบคุมคุณภาพของงานเพื่อไมใหเกิดปญหา เพื่อวิเคราะหทุกการทํางานไมใหเกิดปญหา และ
ทํ า ให ท ราบถึ ง ป ญ หา อุ ป สรรค ข อ ดี ข อ เสี ย ตลอดจนแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข เพื่ อ ให
ผูบังคับบัญชามีขอมูลประกอบการตัดสินใจวาจะดําเนินการตอไป หรือยกเลิกการดําเนินการ
๒. ชวงระยะเวลาในการประเมินผล
๑. กอนดําเนินการ สํารวจความตองการและศึกษาความเปนไปได การพิจารณาสภาพ
ความพรอมในการดําเนินการ
๒. ระหวางดําเนินการ เพื่อศึกษาหาความกาวหนาของโครงการเพื่อทราบปญหาอุปสรรค
แตละชวง และนําขอมูลมาปรับปรุง
๓. การประเมินเสร็จสิ้นการดําเนินการ เพื่อดูวาบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายมากนอย
เพียงใด เนนผลที่เกิดจากการดําเนินการ
๔. การประเมินหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการ คือการติดตามงานเปนขั้นสุดทายของการประเมิน
เพื่อดูสภาพความสําเร็จ ความลมเหลวและผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
๓. หลักเกณฑการพิจารณาในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
หลักเกณฑการพิจารณาประเมินผล
๑. เกณฑความกาวหนา (Progress)
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนด
ตามแผน การประเมินความกาวหนามุงที่จะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบปญหาอุปสรรคอะไรบาง โดยผลผลิตเทียบ
กับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs) วาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด
อาทิ การสรางดานมั่นคงในระยะเวลาที่กําหนด การอบรมอาสาสมัครหรือเยาวชนในเวลาและจํานวน
ที่กําหนด
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๒. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพ เปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับทรัพยากรที่ใชไป
ในการดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร
ทางการจัดการและเวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
๑) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน
ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมประโยชน ลด
คาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต

๒) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือ
เจาหนาที่ ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว
ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการ
และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการดําเนิน
กิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย
๓) ผลิ ต ภาพตอหน วยเวลา เป น ตัว ชี้ วั ดประสิ ทธิภ าพการผลิ ตในช ว งเวลา
อาทิ จํานวนนักเรียนที่เขารับการฝกอบรมโครงการ D.A.R.E.

๔) การประหยั ดทรั พยากรทางการจั ดการ เป น ตั ว ชี้ วั ดความสามารถของ
การประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจาย
ที่ ไม จํ า เป น ในการดํ า เนิ น การ การตั ด ทอนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ซึ่ งส งผล
ต อ การลดค า ใช จ า ยของโครงการ การประหยั ด ค า พลั ง งานและ
คาสาธารณูปโภคการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม
๓. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ล เป น เกณฑ พิจ ารณาระดั บ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
เฉพาะด า น โดยดู จ ากผลลั พ ธ จ ากการดํ า เนิ น งาน ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของประชากร
กลุมเปาหมาย
๔. เกณฑผลกระทบ (Impacts)
เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคม
และหน ว ยงานในภาพรวม เป น ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมี ทั้ ง ที่ มุ ง หวั ง (Intended
impacts) และผลกระทบที่ไมไดมุงหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบ
ก็ได
๕. เกณฑความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวตั้งแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมิน
ความตองการที่แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงาน
สอดคลองกับการแกไขปญหาที่เปนจริงไดหรือไม
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๖. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability)
เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความ
ตอเนื่ องของกิ จ กรรมว าจะสามารถดํ าเนิ น การต อไปได โดยไม มีการใช งบประมาณจากภายนอก
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยัง
พื้นที่แหงใหม
๗. เกณฑความเปนธรรม (Equity)
เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึง
ผลลั พธ และผลกระทบจากการดํ า เนิ น การ โดยยึ ด หลั กการว า ประชากรกลุ มเป าหมายจะได รั บ
หลักประกันเรื่องความเปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา
(Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน
๘. เกณฑความเสียหาย (Externalities)
เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินการจะไม
กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน
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