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บทที่ 1  

 หลักการและการจัดฝายอํานวยการ  
 

1.   การบังคับบัญชา คือ อํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายที่มอบใหแกผูบังคับบัญชาเพื่อ  
             1.1   ส่ังการตอผูใตบังคับบัญชาของตน  โดยใช  ยศ  และตําแหนงเปนสิ่งกําหนด  
             1.2   ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบจนสําเร็จ  
              1.3   รับผิดชอบในเรื่องสุขภาพ  สวัสดิการ ขวัญ วินัย การฝกและประสิทธิภาพการรบของกําลัง
พลในหนวย ทั้งที่เปนหนวยในอัตรา บรรจุมอบ และหนวยที่มาขึ้นสมทบ  
 2  ความสัมพันธทางสายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ทางสายการบังคับบัญชาจะ
ถูกกําหนดขึ้นตามลักษณะของความสัมพันธกับหนวยตาง ๆ ดังนี้  
 2.1 หนวยในอัตรา  ( Organic unit) เปนการกําหนดใหหนวยเปนสวนประกอบสําคัญในการจัดตั้ง
หนวยทหาร   และไดรับการบรรจุในอัตราการจัดยุทโธปกรณ  (อจย.)  หรืออัตรา เฉพาะกิจ (อฉก.)  
 2.2 บรรจุมอบ ( Assigned unit) เปนการกําหนดใหหนวยใดหนวยหนึ่ง ไปอยูในองคประกอบการจัด
ของอีกหนวยหนึ่งในลักษณะกึ่งถาวร หนวยรับการบรรจุมอบจะควบคุม  และดําเนินการดานธุรการให
หนวยบรรจุมอบ  
 2.3 ข้ึนสมทบ  ( Attached unit) เปนการกําหนดใหหนวย ๆ  หนึ่งเขาไปอยูในองคประกอบการจัดของ
อีกหนวยหนึ่งในลักษณะชั่วคราว    ผูบังคับหนวยที่รับการสมทบมีอํานาจควบคุม บังคับบัญชา  และตอง
รับผิดชอบตอหนวยขึ้นสมทบ เชนเดียว กับหนวยในอัตราของตน  ยกเวน เร่ืองอํานาจหนาที่ทางธุรการ
กําลังพลอันไดแก การเลื่อนยศ,ปลด,ยาย,สับเปลี่ยนตําแหนงซึ่งยังคงเปนของผูบังคับหนวยเดิมที่หนวย
ขึ้นสมทบนั้นบรรจุมอบอยูแตแรก โดยในคําสั่งการสมทบควรระบุความรับผิดชอบในทางธุรการและการ
สนับสนุนของหนวยรับการสมทบที่มีตอหนวยขึ้นสมทบใหชัดเจนดวย  
 2.4 ขึ้นควบคุมทางยุทธการ หรือขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการ( Operational Control/Command, 
OPCON/OPCOM ) เปนการจัดหนวย ๆ  หนึ่ง  ใหไปขึ้นกับผูบังคับบัญชาของอีกหนวยหนึ่ง   เพื่อใช
ปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจมีลักษณะ เชนเดียวกับการขึ้นสมทบ แตการขึ้นควบคุมทางยุทธการมิได
รวมถึงความรับผิดชอบงานธุรการ,การสงกําลังบํารุง,การรักษาวินัย, การจัดภายใน และการฝก  
3   ผูบังคับบัญชา    
 3.1  เปนผูกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานใหหนวยเพื่อปฏิบัติเปนไปในแนวเดียวกัน โดยไดรับ
ความชวยเหลือในการปฏิบัติงานจาก รอง หรือ ผูชวย และฝอ./ฝสธ.  
 3.2   เปนผูรับผิดชอบแตผูเดียวในงานทั้งปวงที่หนวยของตนกระทํา หรือมิไดกระทํา  
 3.3   สามารถมอบอํานาจหนาที่ใหผูอ่ืนได แตมอบความรับผิดชอบตอหนวยไมได  
4   รองผูบังคับหนวย  
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 4.1  เปนผูหนึ่งในกลุมบังคับบัญชา     ทําหนาที่บังคับบัญชาแทนตามสั่งการของ   ผบ. หนวย หรือเมื่อ 
ผบ.หนวย ไมอยู   
 4.2   สามารถสั่งการเสนาธิการ (Chief of Staff)หรือฝายอํานวยการไดในขอบเขตที่ ผบ.หนวยมอบ
อํานาจให  
 4.3  ตามปกติจะปฏิบัติงานตาม   รปจ.   และงานดานธุรการซึ่งไมเกี่ยวของกับการตกลงใจหรือ
นโยบายที่สําคัญ  
 4.4  จะทําหนาที่เสมือนหัวหนาฝายอํานวยการในกรณีที่หนวยไมมีอัตราเสนาธิการ (Chief of Staff)   
 5   เสนาธิการ (Chief of Staff)   เปนหัวหนาฝายอํานวยการของผูบังคับบัญชาในการใหความชวยเหลือ, 
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุภารกิจ โดยเปนผูอํานวยการ, ประสานงาน
และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายอํานวยการตามสายงานในหนาที่ เพื่อปลดเปลื้องภาระของ
ผูบังคับบัญชาจากงานประจํา และใหผูบังคับบัญชาไดทุมเวลา ความสามารถไปแกปญหาที่คุมคากวา 
6  นายทหารฝายอํานวยการ  หมายถึง  นายทหารที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่เปนแมงาน ของ
ผูบังคับบัญชาในการแกปญหาในสวนที่ตนรับผิดชอบเปนผูที่มีคุณวุฒิทั้งในวิชาการทหารและรัฐ
ประศาสนเปนผูแยกแยะปญหาทั้งปวง ใหผูบังคับบัญชาหนวยทหารที่ตนสังกัดตัดสินตกลงใจเทากับ
ทํางานเปนครูก้ํากึ่งกับเปนบาวของผูบังคับบัญชา  
7.   ความจําเปนท่ีตองมีฝายอํานวยการ  
           เนื่องจากผูบังคับบัญชามีขอจํากัดในเรื่องของระยะทาง เวลาและกําลังกายกําลังความคิด จึงไม
สามารถอํานวยการและประสานการปฏิบัติทั้งสิ้นภายในหนวยของตนเองไดประกอบกับปญหาเฉพาะ
หนาที่ผูบังคับบัญชาตองเผชิญมีหลายดานจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีฝายอํานวยการคณะ
หนึ่ง เพื่อชวยผูบังคับบัญชาใหสามารถวางแผนและดําเนินการแกปญหาตามภารกิจที่ไดรับมอบใหลุลวง
ไปดวยดี  
8.   วัตถุประสงคของการจัดฝายอํานวยการ  
           ฝายอํานวยการที่จัดตั้งขึ้น จะทําหนาที่ชวยเหลือผูบังคับบัญชา ใหปฏิบัติภารกิจเปนผลสําเร็จ  โดย
ฝายอํานวยการที่จัดตั้งขึ้นนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อ  

8.1   สนองความตองการของผูบังคับบัญชา และหนวยรองโดยทันที  
8.2   ใหผูบังคับบัญชาทราบสถานการณโดยตลอดเวลา  
8.3   ลดเวลาที่ใชในการควบคุมและประสานการปฏิบัติลง  
8.4   ลดความผิดพลาดลง  
8.5   ปลดเปลื้องภาระของผูบังคับบัญชาในการกํากับดูแลเรื่องปกติตาง ๆ  

9.   บทบาทโดยทั่วไปของฝายอํานวยการ  
9.1   ที่ปรึกษา ฝายอํานวยการจะทําหนาที่หา และใหขาวสารพรอมทั้งจัดทําประมาณการในสวนที่

เกี่ยวของ   เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดรับขอเสนอแนะที่ดีที่สุดในการประกอบการตกลงใจ  
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9.2  ผูวางแผนโดยนําเอาขอตกลงใจและแนวความคิดในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ที่ไดจากการ
ประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชามาแปลงเปนรูปของ แผน / คําสั่ง  

9.3  ผูประสานงาน  ประสานแผนการปฏิบัติงานและการปฎิบัติการยุทธของหนวย  
9.4 ผูกํากับดูแล  ฝายอํานวยการชวยเหลือผูบังคับบัญชาดวยการกํากับดูแลโดยใหมั่นใจวาหนวย

รองตาง ๆ ไดรับและปฏิบัติตาม แผน / คําสั่ง ของผูบังคับบัญชาอยางถูกตอง  
 10. ขอพิจารณาในการจัดฝายอํานวยการ  การจัดฝายอํานวยการใหเหมาะสมตอการปฏิบัติภารกิจจะ
อาศัยมูลฐานในการพิจารณาดังนี้  
         10.1 ภารกิจ   จะเปนตัวกําหนดวามีกิจกรรมใดบางที่จะตองปฏิบัติใหสําเร็จ  และกิจกรรมเหลานี้
เองจะเปนตัวกําหนดวาจะจัดฝายอํานวยการอยางไรจึงปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จ  
             10.2 งานที่เกี่ยวของซึ่งมีลักษณะอยางกวาง ๆ  โดยทั่วไปไมวาหนวยบัญชาการระดับใดจะมีงาน
ที่เกี่ยวของแบงเปนเรื่องใหญ ๆ  ไดคือ การกําลังพล การขาว การยุทธการ การสงกําลัง การกิจการ
พลเรือนและในบางหนวยบัญชาการอาจมีสายงานปลัดบัญชีเขามาเกี่ยวของอีกดวย                                                         
             10.3 ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย   ซ่ึงระบุถึง   ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและฝาย
อํานวยการไว เชน อจย., อฉก.  
11.  อํานาจหนาท่ีของฝายอํานวยการ  
        11.1   ฝายอํานวยการมีหนาที่ชวยเหลือผูบังคับบัญชาเทานั้นงานใด ๆ    ที่ฝายอํานวยการทําตอง
อยูในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาเสมอ  
        11.2  แมฝายอํานวยการจะไดรับมอบอํานาจในการออกคําสั่งในนามของผูบังคับบัญชาได    แต
ผูบังคับบัญชายังคงตองรับผิดชอบตอการกระทําตามคําสั่งนั้น 
             11.3   การตกลงใจในรายละเอียดของฝายอํานวยการจะตองอยูในขอบเขตอํานาจ          และ
สอดคลองกับนโยบายของผูบังคับบัญชาที่มอบใหไว  
12. ประเภทของฝายอํานวยการ  
       ประกอบดวยฝายอํานวยการ 4  ประเภท และแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้  
        12.1  ฝายอํานวยการประสานงาน  
        12.2  ฝายกิจการพิเศษ  
        12.3  ฝายอํานวยการประจําตัว และเจาหนาที่/นายทหารติดตอ 
         ฝายอํานวยการประสานงาน        
  เปนฝายอํานวยการหลักของ ผบ. มีหนาที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของ ที่มีลักษณะกวางขวาง หนึ่งหรือ
หลายเรื่องก็ได ชวยเหลือ ผบ.โดยประสานแผน การปฏิบัติงานและการปฎิบัติการยุทธของหนวยเมื่อนํา
ทุกแผนกมารวมกันแลว ฝายอํานวยการประสานงานจะมีหนาที่ความรับผิดชอบ ซ่ึงครอบคลุมหนาที่
ความรับผิดชอบทั้งหมดของ ผบ.ยกเวนในเรื่องที่ ผบ.ตองการควบคุมดวยตนเอง หรือในเรื่องที่ระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมายทางทหารกําหนดเฉพาะเจาะจงใหฝายอํานวยการฝายใดฝายหนึ่งรับผิดชอบ  
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          ฝายกิจการพิเศษ  
                   ฝายกิจการพิเศษจะชวยเหลือ ผบ. ในเรื่องงานในหนาที่  ซ่ึงตองการความชํานาญเปนพิเศษ  
วิชาชีพและเทคนิค โดยทั่วไปจะมีการแบงฝายกิจการพิเศษ เปนแผนกตามหนาที่งานและความชํานาญ
ดานเทคนิค ในบางกรณีฝายกิจการพิเศษจะมาจากผูบังคับหนวย ตัวอยางเชน ผูบังคับการกรมปนใหญ
ของกองพลจะทําหนาที่เปนผูประสานการยิงสนับสนุนของกองพลดวย นอกจากนี้ ฝายกิจการพิเศษจะ
ชวยเหลือ ผบ.และฝายอํานวยการอื่น ๆ โดยปฏิบัติตามหนาที่พื้นฐานของฝายอํานวยการและ  
                         - ชวยฝายอํานวยการประสานงานจัดทําแผน คําสั่งและรายงาน  
                         -วางแผนและกํากับดูแลการฝกของแผนกตนเองกํากับดูแลทางฝายอํานวยการและรายงาน  
ผบ. ในเรื่องระดับของการฝกของทุก ๆ สวนของหนวยในเรื่องที่ตนเกี่ยวของ  
                         - ปรึกษาและประสานงานกับฝายอํานวยการอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของ                                            
          ฝายอํานวยการประจําตัว (Personal Staff)  
                   จะทํางานภายใตการควบคุมโดยตรงของ ผบ. และใหความชวยเหลือโดยตรงแก ผบ. โดยไม
ผาน รอง ผบ.หนวย หรือเสนาธิการ (Chief of Staff) ฝายอํานวยการประจําตัว รวมถึง เจาหนาที่ตาม
อนุมัติใน อจย.และ อฉก., ทส.(มีหนาที่ชวยเหลือ ผบ.ในเรื่องสวนตัว), เจาหนาที่ที่ ผบ.  ตองการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติดวยตนเอง และเจาหนาที่ที่มีความสัมพันธเปนพิเศษกับ ผบ. ตามกฎขอบังคับหรือ
กฎหมายโดยปกติแลวฝายอํานวยการประจําตัวจะรวมถึง จเร, นายทหารพระธรรมนูญ และ 
อนุศาสนาจารย  
          นายทหาร/เจาหนาท่ีติดตอ (Liaison) 
                   -  เปนตัวแทนของผูบังคับบัญชาที่ทํางานใตการอํานวยการของเสนาธิการ (Chief of Staff),  
ฝอ./สธ.3    หรือผูอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย  
                   -  ผูบังคับบัญชาอาจมอบงานนายทหารติดตอใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือนายทหารชั้น
ประทวนสําหรับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ  หรือในหวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
                   - นายทหารติดตอจะทําหนาที่เปนตัวแทนของผูบังคับบัญชา ณ บก.หนวยอ่ืน เพื่อจะเพิ่ม
ความรวมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนขาวสาร โดยอาศัยการติดตอเปนบุคคล  
13.  การจัดแผนกฝายอํานวยการ  
            ภายใน บก.  ตั้งแตหนวยระดับกองพันขึ้นไป   จะมีเจาหนาที่รับผิดชอบงานแกปญหาใหกับ  
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีอยู 5  งานคือ  
      13.1  งานธุรการและการกําลังพล                     
      13.2  งานขาวกรอง, ตอตานขาวกรอง                  

  13.3 งานการสงกําลังบํารุง                               
  13.4  งานยุทธการ และการฝก(รวมถึงการจัดเฉพาะกิจสําหรับภารกิจ/กิจเฉพาะ) 

         13.5  งานดานกิจการพลเรือน 
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14.  ความสัมพันธระหวาง ผบ.กับ ฝอ.  
       หลักการโดยทั่วไป เร่ืองความสัมพันธระหวาง ผบ. กับ ฝอ. มีดังนี้  
 14.1 นายทหารฝายอํานวยการที่มีหนาที่หลักทางฝายอํานวยการนั้น  ตองหลีกเลี่ยงการแบงความ
รับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ของ ผบ.  
 14.2  นายทหารฝายอํานวยการติดตอเยี่ยมเยียน ผบ.หนวยรอง เพื่อสงคําสั่ง, คําชี้แจงใหคําปรึกษา 
และใหขอเสนอแนะ และนอกจากนั้นเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร  
 14.3  เสนาธิการ เปนผูกํากับดูแลอํานวยการและประสานการปฏิบัติกับฝายกิจการพิเศษ (หน.หนวย)     
โดยผานฝายอํานวยการประสานงาน  
 14.4   ในฐานะที่เปนเสนาธิการก็ตองถือวามี ผบ. แตเพียงผูเดียว แมจะทํางานกับรอง, ทํางานกับ
ผูชวยก็ถือเสมือนวาทํางานกับ ผบ.  
15.  ความสัมพันธระหวาง  ฝายอํานวยการประสานงาน  กับฝายกิจการพิเศษ  
  15.1 นายทหาร  ฝสธ. เปนเจาหนาที่ หลักในการใหคําปรึกษา  วางแผน  ประสานงานและกํากับดูแล  
นายทหารฝายกิจการพิเศษก็ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา วางแผน ประสานงานและกํากับดูแลเหมือนกัน แต
กระทําในขอบเขตจํากัดมากกวา  
   15.2 แตละแผนกเสนาธิการจะทําการประสานและสนธิงานทั้งปวง ของแผนกฝายกิจการพิเศษตาง ๆ   
พรอมทั้งแจงใหฝายกิจการพิเศษตาง ๆ ไดทราบแนวนโยบายในเรื่องที่ตนเกี่ยวของและอยูในความ
รับผิดชอบ  
16.  โดยปกติ คําสั่งจะออกโดย ผบ.หรือในนามของ ผบ. แตก็มีขอยกเวน ดังนี้.-  
    16.1  เมื่อ ผบ. มอบอํานาจโดยเฉพาะให ฝอ.เปนผูออกคําสั่งชี้แจง  
    16.2  เมื่อ ผบ.มอบอํานาจการควบคุมทางยุทธการตอหนวยใดหนวยหนึ่งใหกับ ฝอ.คนใดคนหนึ่ง  
        16.3  เมื่อลักษณะทางเทคนิค  และทางวิชาชีพของกิจกรรมบางเรื่องตองการความสัมพันธเปนพิเศษ 
    16.4  เมื่อมีหนวยรองเพิ่มมากขึ้น   หรือมีหนวยสนับสนุนทางการชวยรบเพิ่มมากขึ้นก็อาจแตงตั้ง 
ฝอ.หรือ รอง เปน ผบ.สวนยอยได 
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บทที่ 2 

การดําเนินงานของฝายอํานวยการ 
 
1.  หลักการในการดําเนินงานของฝายอํานวยการ  
  1.1 รับคําสั่งและปฏิบัติตามนโยบายที่ ผบ. ใหไว เมื่อ ผบ. สงปญหามาใหแกควรเรียบเรียงปญหาเสีย
ใหมเพื่อความเขาใจกอนที่จะเริ่มแกปญหานั้นแลวตรวจสอบกับผูตั้งปญหาวาจะตรงกับความประสงคหรือไม  
  1.2 ศึกษาพิจารณาปญหา    และคําแกปญหานั้นเหลือไวแตเพียงให ผบ.ตกลงใจเพียงคําวาอนุมัติหรือไม
อนุมัติเทานั้น ตองไมรองขอให ผบ.กําหนดหรือใหนโยบายในรายละเอียดไมวาปญหานั้นจะยุงยากเพียงใดก็
ตาม  
  1.3 การเขียนเอกสารของฝายอํานวยการขึ้นเพียงฉบับหนึ่ง     เพื่อประสงคจะใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น 
ไมใชเปนการดําเนินงานของฝายอํานวยการอยางครบถวน เวนไวแตจะไดแนบคําสั่งคําชี้แจง ระเบียบและเรื่อง
เดิมที่เกี่ยวของเพื่อให ผบ. ใชประกอบในการลงนามหรืออนุมัติ ดวยเหตุนี้ความคิดเห็นของนายทหารฝาย
อํานวยการจึงตองเตรียมการไวในรูปที่สมบูรณกอนที่จะถึงมือ ผบ. หากไดรับอนมุัติแลวก็สามารถปฏิบัติการ
ใหบรรลุจุดมุงหมายไดสะดวกรวดเร็ว กับทั้งเปนการปองกันมิใหเสียเวลาและแรงงานในการยอนไปยอนมา
ของเอกสารอีกดวย  
  1.4 พยายามทําเรื่องยากและเรื่องสับสนใหเปนเรื่องงาย เร่ืองใหญใหเปนเรื่องเล็กลดขอความไมจําเปน
และไมสําคัญออก ยอความใหส้ันแตชัดเจนมีขอเท็จจริงที่สําคัญ ๆ ช้ีใหเห็นวาไดมีการพิจารณาความคิดเห็น
ของ จนท.ที่เกี่ยวของดวยแลว และใหทราบถึงคณุและโทษของหนทางปฏิบัติที่ไดเสนอไปนั้น  
  1.5 ตองติดตามผลงานเพื่อประกันวาปญหานั้นไดแกเสร็จสิ้นไปแลว  โดยติดตามในเรื่องการแจกจาย
คําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจง ออกไปใหหนวยหรือผูปฏิบัติทันเวลา  
2.   งานในหนาท่ีรวมของฝายอํานวยการ   ฝายอํานวยการทุกสายงานจะมีงานในหนาที่ที่ตองปฏิบัติเหมือน ๆ 
กันอยู 5 ประการ คือ  
               - การหาและใหขาวสาร  
               - การทําประมาณการ  
               - การใหขอเสนอแนะ  
               - การทําแผนและคําสั่ง  
        - การกํากับดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงใจของผูบังคับบัญชา  
 2.1  การหาและใหขาวสาร  
    ฝายอํานวยการจะรวบรวมขอมูลขาวสารจากทุกแหลงขาวสารที่สามารถหาได ดวยการจัดทําแผน
รวบรวมขาวสารไวลวงหนาอยางเปนระบบ   เพื่อตอบสนองความตองการขาวสารของตนอยางเพียงพอ
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สําหรับนํามาใชในการจัดทําประมาณการของฝายอํานวยการ  
  ฝายอํานวยการจะตองมีความออนตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณอยางฉับพลัน ดังนั้นจึง
จําเปนตองทบทวนแผนรวบรวมขาวสารใหสอดคลองกับสถานการณ และความตองการของผูบังคับบัญชาที่
เปลี่ยนไปอยูเสมอ  
  ฝายอํานวยการจะตองจัดระเบียบและวิเคราะหขาวสารในขอบเขตของสายงานที่อยูในความ
รับผิดชอบของตน แลวประเมินความสําคัญความเชื่อถือได และ ความสมบูรณของขาวสารนั้น  กอนที่จะ
รายงานเสนอผูบังคับบัญชา ทั้งนี้การหาและใหขาวสารของฝายอํานวยการนั้นจะกระทําเพื่อความมุงหมายดังนี้  
        2.1.1 ใหผูบังคับบัญชาใชในการแสวงขอตกลงใจ 
        2.1.2 กระจายขาวสารใหหนวยไดทราบโดยทั่วถึง  
        2.1.3 กระจายขาวสารของหนวยใหเจาหนาที่อ่ืนไดรับทราบดวย  
           2.1.4 แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางหนวยเหนือ, หนวยรอง,หนวยขางเคียง และหนวยสนับสนุน 
   2.2  การทําประมาณการ  
                 ฝายอํานวยการจัดทําประมาณการเพื่อชวยผูบังคับบัญชาในการตกลงใจ   การประมาณการของฝาย
อํานวยการจะประกอบดวย ขอเท็จจริง  เหตุการณที่มีความสําคัญ  ขอเสนอแนะวาควรจะใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางไรดีที่สุด ประมาณการของฝายอํานวยการนี้  จะตองทําอยางตอเนื่อง ความบกพรองในการทําประมาณ
การของฝายอํานวยการอาจทําใหเกิดขอผิดพลาด   และความไมสมบูรณในกระบวนการกําหนดหนทางปฏิบัติ   
ดังนั้นประมาณการของฝายอํานวยการจึงมุงกระทําเพื่อใหไดขอเสนอแนะที่ดีที่สุดแลวเสนอตอผูบังคับบัญชา   
ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะนํามาใชเปนมูลฐานในการจัดทําประมาณสถานการณของตน   เพื่อใหไดขอตกลงใจและ
แนวความคิดในการปฏิบัติ สงใหฝายอํานวยการจัดทําเปนแผนและคําสั่งตอไป  
                  การทําประมาณการของฝายอํานวยการสายตาง ๆ มีดังนี้  
                        ฝายกําลังพล / สธ.1             ประมาณการกําลังพล  
                        ฝายการขาว / สธ.2              ประมาณการขาวกรอง  
                        ฝายยุทธการ / สธ.3             ประมาณการยุทธ  
                        ฝายสงกําลังบํารุง / สธ.4       ประมาณการสงกําลังบํารุง  
                        ฝายกิจการพลเรือน / สธ.5      ประมาณการกิจการพลเรือน  
         ฝายอํานวยการประสานงานและฝายกิจการพิเศษ   อาจทําประมาณการซึ่งครอบคลุมความ
รับผิดชอบบางสวนหรือทั้งหมดในสายงานของตนก็ได การเสนอประมาณการอาจกระทาํดวยวาจาเชน ในการ
บรรยายสรุป หรือกระทําเปนขอเขียนก็ไดโดยมีหัวขอดังนี้                
  หมายเหตุ       
                  ขอเสนอ     จะอยูในรูปของการตอบคําถามวา    อะไร,ที่ไหน,เมื่อใด,อยางไร,ทําไม 
    ขอตกลงใจ จะอยูในรูปของการตอบคําถามวา  ใคร,อะไร,ที่ไหน,เมื่อใด,อยางไร,ทําไม  
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                  ภารกิจ       จะอยูในรูปของการตอบคําถามวา      ใคร,อะไร,ที่ไหน,เมื่อใด,ทําไม 
       2.3  การใหขอเสนอแนะ 
                ฝายอํานวยการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการบรรลุขอตกลงใจ และกําหนด
นโยบาย นอกจากนั้นยังใหขอเสนอแนะในระหวางฝายอํานวยการดวยกันเองและแกผูบังคับหนวยรอง ทั้งนี้
เพื่อเปนการชวยเหลือผูบังคับหนวยรองนั้น ๆ ( มิใชนําไปใชในเชิงสั่งการ  เพราะฝายอํานวยการไมมีอํานาจ
ในการสั่งการแกผูบงัคับหนวยรอง )   การใหขอเสนอแนะของฝายอํานวยการจะมีลักษณะดังนี้  
                2.3.1 หนทางปฏิบัติที่นาเปนไปได และสามารถปฏิบัติได  
                2.3.2 จะตองเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละหนทางปฏิบัติอยางชัดเจน     แลวระบุดวยวาหนทาง
ปฏิบัติใดดีที่สุด  
                2.3.3  ควรมีขอความในลักษณะที่ผูบังคับบัญชาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติเทานั้น  
   2.4.  การจัดทําแผนและคําสั่ง  
           2.4.1 ฝายอํานวยการจะนําขอตกลงใจ     และแนวความคิดในการปฏิบัติที่ไดจากกระบวนการ
แสวงขอตกลงใจของผูบังคับบัญชามาดําเนินการวิเคราะหเพื่อใหมั่นใจวามีความเขาใจอยางถูกตองแลว จึง
จัดทําเปนแผนและคําสั่งเพื่อแจกจายใหหนวยปฏิบัติ  
           2.4.2  ฝายอํานวยการผูใดผูหนึ่งอาจไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดทํา การพิมพ รวมถึง
การสนธิ สวนตาง ๆ ของแผนหรือคําสั่งเขาดวยกัน สวนฝายอํานวยการอื่น ๆ จะเตรียมสวนของแผนหรือ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับขอบเขตสายงานของตน เชน  
              หัวขอแผน / คําสั่งการชวยรบ       ฝอ.ท่ีจัดทํา  
                         1.  สถานการณ  
                         2.  ภารกิจ  
                         3.  กลาวทั่วไป                           
                         4.  ยุทโธปกรณและการบริการ                        
                         5.  การสงกลับสายแพทย                                                 
                         6.  การกําลังพล                                  สธ.1                  
                         7.  กิจการพลเรือน                              สธ.2            
                         8.  เบ็ดเตล็ด                                        สธ.3 
                         9.  การบังคับบัญชาและการสื่อสาร   สธ.4                 
 
    2.5   การกํากับดูแลของฝายอํานวยการ  
          2.5.1  ฝายอํานวยการตองกํากับดูแล การปฏิบัติเพื่อใหแนใจวาหนวย และเจาหนาที่ทั้งปวงมีความ

- สธ.4เปนผูรับผิดชอบในการสนธิสวน
ตาง ๆ เขาดวยกันแลวจัดพิมพเปนแผน / 
คําสั่ง เพื่อใหผูบังคับบัญชาลงนาม กอน
แจก จายใหหนวยปฎิบัติ  

สธ.4 
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เขาใจอยางแจมแจงรวมทั้งใหคําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํา หนวยและเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามคําสั่งและ
เจตนารมยของผูบังคับบัญชา  
           2.5.2 การวิเคราะหรายงาน การเยี่ยมเยียน    และการตรวจของฝายอํานวยการเปนเครื่องมือในการ
กํากับดูแลของฝายอํานวยการ  
3.  การประสานงานของฝายอํานวยการ  หมายถึง    การดําเนินการใหมั่นใจวาทุกฝายไดมีการปฏิบัติที่สอด
ประสานกันในลักษณะเสมือนหนวยเดียว  โดยสวนใหญแลวมีความจําเปนที่ตองประสานงานนอก
กองบัญชาการ หนวยเหนือ  หนวยขางเคียง หรือหนวยสนับสนุนการประสานงานมีความสําคัญยิ่งตอการ
ปฏิบัติใหบรรลุภารกิจ 
          3.1 การประสานงานของฝายอํานวยการจึงตองกระทําเพื่อความมุงหมาย  
         3.1.1  แจงขาวสารหรือใหไดมาซึ่งขาวสาร        
         3.1.2  ทําใหเกิดความเขาใจอยางแจมแจง  
         3.1.3  เพื่อตกลงหรือขจัดขอขัดแยง  
         3.1.4  เพื่อขอรับหรือใหความชวยเหลือ  
   3.2   วิธีการประสานงานของฝายอํานวยการ  
         3.2.1  การประชุมฝายอํานวยการอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  
         3.2.2  การบรรยายสรุปทางทหาร แบงออกไดเปน 4 แบบ  ไดแก การบรรยายสรุปขาวสาร, การ
บรรยายสรุปขอตกลงใจ, การบรรยายสรุปภารกิจและการบรรยายสรุปของฝายอํานวยการ  
          3.2.3  การจัดเจาหนาที่ติดตอ  
           3.2.4 การแจกจายขาวสารสําคัญ ขอตกลงใจ    และคําสั่งใหรับทราบภายในแผนกฝายอํานวยการ
และระหวางแผนกฝายอํานวยการ  
          3.2.5 การเสนอเอกสารของฝายอํานวยการไปยังแผนกตาง ๆ  ที่เกี่ยวของตามสายงานเพื่อขอทราบ
ขอคิดเห็นและขอขัดของ  
   3.2.6 การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวาง ฝายอํานวยการดวยกันเองในกองบัญชาการ กับ ฝาย
อํานวยการที่เกี่ยวของในกองบัญชาการหนวยเหนือ หนวยรอง หนวยขางเคียง และ หนวยสนับสนุน  
4.  เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของฝายอํานวยการ  
 เพื่อใหการปฏิบัติงานของ  ฝายอํานวยการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฝายอํานวยการมีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานดังนี้  
  4.1  บันทึก เปนเอกสารสําคัญในการใหขาวสารแก  ผูบังคับบัญชาฝายอํานวยการ , บก.หนวยเหนือ, บก.
หนวยรองและการทําบันทึกทางประวัติศาสตรของหนวย หรือของแผนกฝายอํานายการ  
  4.2  บันทึกประจําวัน (บปว.) เปนบันทึกเหตุการณของแผนกฝายอํานวยการตามลําดับเวลาในแตละวัน 
เมื่อนํามารวมกันจะแสดงใหเห็นภาพการปฏิบัติการของหนวยอยางสมบูรณ  
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  4.3  เอกสารแยกเรื่อง (อย.) เปนเอกสารอางอิง ไดมาจากคําสั่งทั้งเปนขอเขียนหรือวาจา, สาสน และ
เร่ืองราวทั้งปวงในบันทึกประจําวัน แลวนํามาจัดเขาสารบัญเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกตอการคนหา, การทํา
รายงานและสรุปเหตุการณในสายงาน  
  4.4 แฟมนโยบาย  เปนเอกสารที่สรุปนโยบายที่ใชอยูในปจจุบันของผูบังคับบัญชา หรือ บก.หนวยเหนือ 
ฝายอํานวยการจะตองเก็บรักษาและจัดทําใหทันสมัยอยูเสมอ เพราะเรื่องราวทั้งปวงจะเปลี่ยนแปลง ไปตาม
ความตองการของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ แฟมนโยบายจะใหความรูแกฝายอํานวยการที่มาใหม และชวยให
การปฏิบัติงานของฝายอํานวยการสะดวกยิ่งขึ้น  
  4.5  แผนที่สถานการณ คือเสนเรขาที่แสดงสถานการณในปจจุบัน ในแตละแผนกฝายอํานวยการจะ
จัดทําแผนที่สถานการณใหทันสมัยอยูเสมอเมื่อมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงจะตองรีบลงบนแผนที่สถานการณ
และบันทึกลงในบันทึกประจําวันทันที  
  4.6 ระเบียบปฏิบัติประจํา (รปจ.) เปนเอกสารที่รวบรวมระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่กระทําในลักษณะประจํา
ของหนวยมารวมเขาไวดวยกัน เพื่อประโยชนในการลดเวลาในการสั่งการ  
  4.7 บัญชีหนวยทหาร เปนเอกสารชวยความจําเกี่ยวกับหนวยในอัตราที่มีอยูหนวยบรรจุมอบและหนวย
ขึ้นสมทบเพื่อประโยชนในการวางแผนและทําคําสั่งโดยเฉพาะในเรื่องการจัดเฉพาะกิจของ สธ.3  
5.  คุณวุฒิในวิชาชีพของนายทหารฝายอํานวยการ  
   5.1  ตองเปนผูรูที่มีความรูเร่ืองเหลาของตนเปนอยางดี  
   5.2  มีประสบการณในการบังคับบัญชา  
   5.3  มีความรูเกี่ยวกับขีดความสามารถของหนวยตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของหนวยที่ตนสังกัด  
  5.4 ตองสามารถรูเทาทันเหตุการณ สามารถประเมินคาและตัดสินเหตุการณตาง ๆ  ซ่ึงมีความสําคัญตอ
การบรรลุความสําเร็จตามภารกิจ  
   5.5  รูปญหาของหนวยรอง  
   5.6  มีความสามารถในการเปนผูนํา  
   5.7  มีความสามารถในการเขียน, การพูดเปนอยางดี  
6. คุณสมบัติสวนตัวของนายทหารฝายอํานวยการ  
   6.1  รูหลักมนุษยพันธเปนอยางดี  
   6.2  มีบุคลิกซึ่งชวยใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางฉันมิตร  
   6.3  ควรมีอุดมการณและมาตรฐานความคิด  
   6.4  ควรมีสติปญญา และความเชื่อมั่นในตนเองอยางสูงในการชี้แจงเรื่องราวตอ ผบ.  และผูอ่ืนฟง  
   6.5  ซ่ือตรงตอหนาที่ มั่นคงเสมอตนเสมอปลาย  
7. จริยธรรมของฝายอํานวยการ  
   7.1 นายทหารฝายอํานวยการไมมีอํานาจในการบังคับบัญชา     แตออกคําสั่งไดในนามของ ผบ.ซ่ึงอยูใน
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ขอบเขตของนโยบายของ  ผบ. การอางชื่อ ผบ.ไปใชอยางไรสาระเปนการละเมิดจริยธรรมที่สําคัญที่สุด  
  7.2  ตองเคารพสิทธิอํานาจของ ผบ. หนวยรองกอนที่จะทําการเยี่ยมหนวย ควรจะไดติดตอกับ ผบ.หนวย
รองเสียกอน และควรจะอธิบายถึงความมุงหมายในการตรวจเยี่ยมดวย และการไปเยี่ยมก็ไปในนามของผูแทน
ของ ผบ.  
  7.3 ตองพยายามผูกความสัมพันธฉันมิตรกับ ผบ. และ ผบ. หนวยรองใหมากที่สุด  เพื่อประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานและการประสานงานตองมีสุภาพออนนอม  
  7.4 ตองไมรับปาก หรือไมอนุมัติคําขอตาง ๆ  จากหนวยรอง เพราะ ผบ.เทานั้นจะเปนผูตัดสินวาอนุมัติ 
หรือไมอนุมัติ  
  7.5 ไมทํางานขามสายงาน  เพราะถือวาผิดจริยธรรม    ไมสมควรอยางยิ่งและจะทําใหเกิดความเสียหาย
แกการบังคับบัญชาดวย  
  7.6  กอนเสนอความเห็นของตนเกี่ยวกับตัว   ผบ.หนวยรอง ตอ  ผบ.พึงพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน  
  7.7 ตองระมัดระวังเปนพิเศษที่จะไมละเมิดความไววางใจของ    ผบ.   หรือนําเรื่องราวที่ ผบ.   ตองการ
จะรักษาไวเปนความลับมาเปดเผย  
  7.8 บางครั้งอาจถูกสงใหปฏิบัติหนาที่ที่ตนไมชอบ แตจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามหนาที่จะตอง
พยายามใหกระทบกระเทือนใจผูอ่ืนที่เกี่ยวของใหนอยที่สุด และจะตองไมกลาวถึงความเห็นสวนตัวของตนที่
เกี่ยวกับการปฏิบัตินั้น  
8. ขอปฏิบัติของนายทหารฝายอาํนวยการที่ดี  
   8.1  จงรูจักตัวเอง  
   8.2  จงรูความแตกตางของบุคคลแตละคนและ  ความสําคัญในเรื่องนี้ ในการปฏิบัติกับประชาชนอื่น ๆ  
   8.3  จงใชเกียรติภูมิเปนเครื่องกระตุน  
   8.4  จงปฏิบัติตอคนอื่น โดยถือวา เขาก็คน ๆ หนึ่ง ที่มีความสําคัญในตัวของเขา  
   8.5  จงเปนตัวของตัวเอง  
   8.6  จัดการใหติดตอประสานงานกับผูอ่ืนอยางไดผล  
   8.7  จงจัดใหมีการรวมงานกันมากที่สุด (จะเห็นแงมุมตาง ๆ มากขึ้น)  
   8.8  จงจัดใหมีการรวมงานมากที่สุดและมอบอํานาจใหแกผูบังคับบัญชาตามสวนสัมพันธ  

8.9  จงใชการประชุมเปนหมูคณะ  
8.10 จงทําใหมีบรรยากาศปรองดอง  
 

......................................................................................... 



 3 - 1 

 

บทที่  3  

หนาที่และความรับผิดชอบของ  ฝอ.           
1.  ฝายกําลังพล (สธ.1)  
        นายทหารฝายกําลังพล เปนผูชวยคนสําคัญของ ผบ. ในเรื่องการจัดการกําลังพล ทั้งที่เปนบุคคล และ
เปนหนวยทั้งที่เปนทหารและพลเรือน ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของทหาร ดังนั้นนายทหารฝายกําลังพล มีความ
รับผิดชอบหลักทางทหารฝายอํานวยการในเรื่องตาง ๆ ตามความรับผิดชอบ 7 ประการ ดังนี้ 

-  การรักษายอดกําลังพล  
-  การจัดการกําลังพล  
-  การจัดการกําลังคน   (กระทําในระดับสูงกวา กองพล)  
-  การพัฒนา และรักษาขวัญ  
-  การรักษาวินัย กฎ ขอบังคับ และคําสั่ง 
-  การจัดการภายใน บก. 
-  เบ็ดเตล็ด  

        1.1  การรักษายอดกําลังพล (สถานภาพของกําลังพล)  
               1.1.1  ยอดกําลังพล  เพื่อให ผบ. ทราบถึงสถานภาพของยอดกําลังพล (อัตราบรรจุ มีจํานวนกี่
เปอรเซ็นตของอัตราเต็ม) 
               1.1.2  บันทึกและรายงานกําลังพล      เพื่อแสดงถึงสถนภาพของกิจการกําลังพลของหนวย 
ไดแก สรุปยอดกําลังพลประจําวัน (ระดับกรมลงมา) รายงานกําลังพลตามระยะเวลา 
                1.1.3  การสูญเสีย/ประมาณการสูญเสีย     เพื่อใหคาดคะเนไดถึงสถานภาพกําลังพลในอนาคต 
การสูญเสีย มี 3 ประเภท 
                                   ก. การสูญเสียจากการรบ คือ การสูญเสียเนื่องจากการกระทําของขาศึกโดยตรงที่
เกี่ยวกับการรบ และการเขาหรือกลับจากการรบ  
                                   ข. การสูญเสียที่มิใชจากการรบ คือการสูญเสียที่เปนผลเนื่องจากการรบ และการปฏิบัติ
อันมิใชลักษณะการทําการรบรวมทั้งบุคคลที่ถูกสงกลับเพราะโรคทางจิต  
                                   ค. การสูญเสียทางธุรการ คือ การสูญเสียทั้งสิ้นที่ไมไดจัดวาเปนการสูญเสียจากการรบ 
และมิใชจากการรบ รวมทั้งการสูญเสียเนื่องจากการใหออก การยายไปหนวยอ่ืน หลบหนี ขาด ตองโทษ ถูก
คุมขัง การผลัดเปลี่ยนกําลัง การใหพักผอน 
                                    ประโยชนของการจัดทําประมาณการสูญเสีย 
                                      1. สามารถตรวจสอบไดวาสามารถสนับสนุนแผนไดหรือไม       
                                      2. เพื่อทําใบเบิก กําลังทดแทน 
                                      3. การวางแผนจาย กําลังทดแทน 
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                1.1.4  การทดแทนกําลัง กําลังทดแทนหมายถึง นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร ที่บรรจุหรือ
เดินทางไปเพื่อเพิ่มเติมกําลังหนวยที่ขาด หมายรวมถึงผูที่จากหนวยมาแลวสงเขาปฏิบัติหนาที่ และทหารที่หาย
จากปวยแลวสงกลับหนวยเดิม โดยสงผานทางสายกําลังทดแทน ในกองทัพไทยซึ่งทําหนาที่ปองกันประเทศ
จะไดกําลังทดแทนมาทั้งจากสวนภูมิภาค(มทบ./จทบ. แผนกสรรพกําลัง) และสวนกลาง เชน ศูนยฝกกําลัง
สํารอง/หนวยบัญชาการกําลังสํารอง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการระดมกําลัง และการเกณฑชวยราชการทหารตาม 
พรบ.ป 2523  
                    1.2   การจัดการกําลังพล 
                            2.1 หมายถึง การดําเนินกรรมวิธีในการวางแผนอํานวยการ และกํากับดูแลกําลังพลทั้งสิ้น 
เพื่อที่จะอํานวยใหการใชกําลังคนในทางทหารใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                            2.2  หลักการจัดการกําลังพล 
                                     ก. บรรจุคนใหเหมาะกับงาน 
                                     ข. เสริมสรางความสามารถของคนโดยอาศัยการฝก 
                                      ค. กระตุนใหเกิดความปรารถนาในการทํางาน 
                                      ง. ประกันความกาวหนาในวิชาชีพ 
                                      จ. ใชคนใหบังเกิดประโยชนอยางเต็มที่ในงานสําคัญ 
                             2.3 นายทหารฝายกําลังพลจะรับผิดชอบงาน การจัดการกําลังพล ดังนี้ 
                                     ก. การดําเนินการกําลังพล ไดแก การบรรจุ,เล่ือน,ลด,ปลด,ยาย,โอน,การสั่งพักราชการ 
                                     ข. กําลังพลเรือน นายทหารฝายกําลังพล รับผิดชอบในการกํากับดูแล การรวบรวม
ความตองการ การดําเนินการ การใชประโยชน งานธุรการ การสอบคัดเลือก การออกใบรับรอง การบรรจุ การ
เรียกเงินประกันคาเสียหาย การกําหนดเงื่อนไขการจางอัตราคาจาง การเลื่อนตําแหนง การไลออก และกิจการ
อ่ืน ๆ ที่     กองทัพบก กําหนด 
                                      ค. เชลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกัน 
                                           1) เชลยศึก คือ บุคคลที่มากับกองทัพ และ/หรือจับอาวุธเขาปฏิบัติการ 
                                           2) พลเรือนผูถูกกักกัน คือ บุคคลผูไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาเจนีวา แตถูก
กลาวหาวาตอตานอํานาจการปกครอง และถูกตัดสินลงโทษใหกักกันตามมาตรา 68 ของอนุสัญญาเจนีวา 
                                           3) หลักการปฏิบัติตอเชลยศึก และพลเรือนผูถูกกักกัน 
                                                ก) ปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม 
                                                ข) สงกลับจากเขตหนาโดยเร็ว 
                                                ค) ใหมีโอกาสซักถาม 
                                           4) เกี่ยวกับการใชแรงงานเชลยศึก 
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                                           5) ผูที่ไดรับการยกเวนไมถือวาเปนเชลยศึก ไดแก บุคคลที่ทําหนาที่ทางการแพทย 
และศาสนา แตเพื่อความปลอดภัย จึงยังคงใหอยูในสถาบันกักกันเชลยศึก และไดรับการปฏิบัติเหมือนกับการ
ปฏิบัติตอเชลยศึกที่มียศเทาเทียมกัน 
                                      ง. การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อปองกันการสูญเสียกําลังพล และเครื่องมือ
เครื่องใชจากอุบัติเหตุ เพื่อนําทรัพยากรไปใชใหบรรลุภารกิจโดยไมมีการสูญเสีย 
          1.3   การจัดการกําลังคน   ( กระทําในหนวยระดับสูงกวา  กองพล) 
                 1.4   การพัฒนาและรักษาขวัญ  
                         4.1  ขวัญ คือภาระของจิตใจของบุคคล ซ่ึงจะเห็นไดจากความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ และ
ความเต็มใจที่จะเขารวมปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของหนวย 
                 4.2  นายทหารฝายกําลังพลรับผิดชอบงานการพฒันา และรักษาขวัญ ดังนี้  
                                      ก. การบริการกําลังพล                                            
                                      ข. การทะเบียนศพ                                            
                                      ค. การใหเครื่องราชอิสริยาภรณ และปูนบําเหน็จรางวัล                                            
                                      ง. รายงานการสูญเสีย  
                 1.5  การรักษาวินัย กฏ ขอบังคับ และคําสั่ง  
                5.1 ความมุงหมาย 
                                      ก. เพื่อใหหนวยมีประสิทธิภาพในการรบดีขึ้นดวย การรักษาไวซ่ึงความเคารพเชื่อฟง
ตอผูมีอํานาจสั่งการดวยการใชระเบียบขอบังคับและใหมีการเสียวินัยนอยที่สุด 
                                      ข. เพื่อใหมีการสูญเสียกําลังพลเนื่องจากถูกสอบสวนลงโทษ  ถูกกักกันนอยที่สุด 
                         5.2 งานในความรับผิดชอบเรื่องตาง ๆ  
                                     ก. การควบคุม กวดขัน ความประพฤติและวินัย  มีมาตรการในการรักษา วินัย กฎ 
ขอบังคับ และคําสั่ง อยู 2 มาตรการ ( มาตรการปองกัน, แกไข )                                            
                                     ข.  การจัดการตอทหารพลัดหนวย  ทหารพลัดหนวย คือ ทหารที่ขาดหายจากหนวยใน
แนวหนา  โดยไมไดรับอนุญาตแลวถูกจับเปนทหารพลัดหนวย ซ่ึงแบงได 3 ลักษณะ ตามการกระทําคือ 
                                                ก)  ทหารที่หายไป 
                                                ข)  ทหารที่ละทิ้งหนาที่ 
                                                ค)  ทหารที่เปนโรคจิตประสาท                                            
                                      ค.  การดําเนินการทางธุรการในการพิจารณาคดีทางทหาร                                             
                     1.6  การจัดการภายในกองบัญชาการ 
                             การจัดสํานักงานในภาพรวมแตจะไมเขาไปยุงเกี่ยวถึงการจัดภายในของแตละแผนก ฝอ. 
ยกเวน แผนก ซ่ึงเปนแผนกของตนเอง 
                              ก. แผนก สธ. 1 และ สธ. 4 ควรอยูใกลกัน 
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                              ข. แผนก สธ. 2 และ สธ 3 ควรอยูใกลกัน 
                               ค. สํานักงานประชาสัมพันธควรอยูใกลทางเขา ทก. 
                               ง. ควรใชเครื่องหมายตาง ๆ อยางเพียงพอ 
                               จ. ที่ตั้งบริการตาง ๆ ควรใหสามารถบริการใหมากที่สุดและระยะเวลานอยที่สุด 
                          ความรับผิดชอบในการเลือกที่ตั้ง ทก.   
                   .         ทก. หลัก  
                                      ก.  สธ. 3 เลือกที่ตั้งโดยทั่วไป 
                                      ข.  สธ. 1 เลือกที่ตั้งเฉพาะ 
                             ทก. หลัง   
                                      ก.  สธ. 1 เลือกที่ตั้งโดยทั่วไป 
                                      ข.  หน. บก. เลือกที่ตั้งเฉพาะ 
                  1.7 เบ็ดเตล็ด    
                        7.1 การพัฒนาทางการศึกษาทั่วไป 
                        7.2 การสมรสกับบุคคลตางชาติ 
                        7.3 การรับรองผูมาเยี่ยม 
                        7.4  งานธุรการที่มิไดมอบหมายให ฝอ. อ่ืน ๆ 
                        7.5  ตรวจสอบ และกํากับดูแลเกี่ยวกับเอกสารของ บก 

........................................................................................................................................... 
 
2.  ฝายการขาวกรอง (สธ.2) 
        ขาว คือเร่ืองราวพรรณนาเหตุการณทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นเมื่อเจาหนาที่ฝายขาวกรอง ไดพิจารณาความ
เกี่ยวของ จึงกําหนดเปนขาวสารแลวนําเขาสูระบบงานดานขาวกรองผานกระบวนการดําเนินกรรมวิธี ผลิต
เปนขาวกรองนําไปใชประโยชนตอไป 
    หลักพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานขาวกรอง 
          1. การปฏิบัติงานดานขาวกรอง และการปฏิบัติทางยุทธวิธี ยอมอาศัยซ่ึงกันและกัน 
          2. ขาวกรองที่ผลิตขึ้น ตองใชประโยชนได 
          3. ขาวกรองจะตองทันเวลา (อาจตองกระจายขาวโดยสละความสมบูรณ และความถูกตองของขาวกรอง
นั้น) 
          4. การปฏิบัติงานดานขาวกรองจะตองใหดําเนินการไดอยางออนตัว 
          5. การปฏิบัติงานดานขาวกรองตองใชจินตนาการ ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงระเบียบปฏิบัติทั้งหลาย ที่จํากัด
มโนภาพหรือความริเร่ิมของเจาหนาที่หนวยเอง 
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          6. การปฏิบัติงานดานขาวกรอง ตองการมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง แตตองไมเปน
อุปสรรคตอการกระจายขาวสารหรือขาวกรองใหกับผูที่ตองการอยางทันเวลา 
          7. เจาหนาที่ดําเนินกรรมวิธี จะตองแลกเปลี่ยนขาวสารและขาวกรองอยางเสรี และอยางเต็มที่ 
          นายทหารฝายการขาวกรองเปนผูชวยผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานดานการขาวกรอง และการตอตาน
ขาวกรองของหนวย โดยการเสนอขาวกรองที่จําเปนตอผูบังคับบัญชา สําหรับใชในการประกอบการตกลงใจ 
และวางแผนการรบ ดังนั้นนายทหารฝายการขาวกรอง จึงมีความรับผิดชอบหลักทางฝายอํานวยการในเรื่อง
ตาง ๆ ตามความรับผิดชอบ 4 ประการ ดังนี้ 
                         - การผลิตขาวกรอง 
                         - การใชและการกระจายขาวสารและขาวกรอง 
                         - การตอตานขาวกรอง 
                         - งานขาวกรองเบ็ดเตล็ด 
             2.1 การผลิตขาวกรอง 
                    จะอาศัยการปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง เปนเครื่องมือในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตขาวกรอง, การใชและเวลากระจายขาวสารและขาวกรอง ซ่ึงงานตามวงรอบขาวกรองจะประกอบดวย 
                                     ก. การวางแผนรวบรวมขาวสาร 
                                     ข. การอํานวยการรวบรวมขาวสาร 
                                     ค. การดําเนินกรรมวิธีตอขาวสาร 
                                     ง. การใชและการกระจายขาวสารและขาวกรอง 
วงรอบขาวกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจ 

การวางแผนรวบรวมขาวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การดําเนินกรรมวิธี 

• ความตองการขาวกรอง 
• ความเรงดวน หขส./ตขอ. 
• แผนรวบรวมขาวสาร 
• คําสั่ง-คําขอขาวสาร 
•   

• ทันเวลา 
• ผูเกี่ยวของนําไปใชประโยชน - 

ผบ. - ผอ. 
       - หนวยทหาร 
• แบบฟอรมและและเครื่องมือ 
เหมาะสม 
• รปภ. 

• ระบบงานดานการขาวกรอง 
- หนวยทหาร 
- เจาหนาที่ 
• การรวบรวม 
• การรายงาน สธ.2 กํากับดูแล 
- ประสานงาน 
 

การ
รวบรวม
ขาวสาร 

การใชและ
การกระจาย
ขาวสาร
และขาว
กรอง 

• บันทึก 
• ประเมินคา(กําหนดคะแนน) 
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             2.1.1 การวางแผนรวบรวมขาวสาร 
                      การวางแผนรวบรวมขาวสาร  และการเตรียมคําสั่ง / คําขอขาวสารจัดทําขึ้น เพื่อผลิตขาวกรอง
สนับสนุนภารกิจของหนวย และเพื่อคล่ีคลายสถานการณฝายตรงขาม  แผนรวบรวมขาวสารจะกําหนดแนว
ทางการจัดทํารายการคําสั่ง/คําขอขาวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะเพื่อสงไปยังเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร
ทั้งปวงตามที่ไดกําหนดเลือกไว ลําดับงานในการวางแผนรวบรวมขาวสาร และการดําเนินการ รวบรวม
ขาวสาร มีดังนี้ 
               ก. กําหนดความตองการขาวกรองที่จําเปนตองใชประกอบการตกลงใจ (ในรูปของ หขส., ตขอ.) 
               ข. กําหนดความเรงดวน ตอความตองการขาวกรองรายการตาง ๆ  
               ค. กําหนดการปฏิบัติของฝายตรงขามหรือลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการ ซ่ึงจะเปนเครื่องแสดงถึง
คําตอบ ตอความตองการดังกลาว (กําหนดสิ่งบอกเหตุ) 
               ง. กําหนดรายการขาวสารอันมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อใชเปนมูลฐานในการจัดทําคําสั่ง และคําขอ
ขาวสาร 
               จ. กําหนดเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร 
               ฉ. จัดทําคําสั่งการรวบรวมขาวสารอยางเหมาะสมแลวสงไปยังเจาหนาที่เหลานั้น 
               ช. กํากับดูแล การปฏิบัติงานรวบรวมขาวสารเพื่อประกันวาจะไดรับขาวสารทันเวลาที่จะนําไปใช 
ประโยชน 
            2.1.2  การรวบรวมขาวสาร 
                      ก. ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีความยากลําบากมาก เนื่องจากฝายตรงขามจะใชวิธีการทั้งปวง เพื่อ
ปองกันและปกปดขาว, ทําลายระบบการรวบรวมขาวสารของฝายเรา, ปกปดการปฏิบัติทางยุทธวิธี ดังนั้น 
นายทหารฝายการขาวกรอง หรือผูชวยจะตองกํากับดูแลการรวบรวมขาวสาร เพื่อใหมีการปฏิบัติงานดานการ
หาขาว ตามคําสั่งและคําช ี้แจงเปนไปดวยดี ทั้งนี้รวมถึงการรายงานขาวสารดวย การกํากับดูแลจะดําเนินไป
ดวยความสะดวก เมื่อไดดํารงการติดตออยางแนนแฟนกับนายทหารฝายการขาวกรอง และหรือกับผูบังคับ
หนวยทั้งปวงที่เกี่ยวของ 
                      ข. วิธีการในการรวบรวมขาวสารในสนามรบ ประกอบดวยงานสําคัญ 3 งาน คือ การเฝาตรวจ
สนามรบ, การลาดตระเวนทางพื้นดิน และทางอากาศ, การตอตานการลาดตระเวน และการคนหาที่หมาย 
              2.1..3  การดําเนินกรรมวิธีตอขาวสาร 
                  เมื่อไดรวบรวมขาวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดแลว และนายทหารฝายการขาวกรองหรือผูชวยไดรับ
ขาวสารนั้นแลว ก็ดําเนินกรรมวิธีตอขาวสารนั้นเพื่อเปลี่ยนใหเปนขาวกรอง ซ่ึงกระบวนการดังกลาว มี 3 
ขั้นตอน คือ 
                  ก. การบันทึก คือการนําขาวสารมาลงหลักฐานในรูปของขอความหรือแสดงโดยการใชแผนเรขา 
เปนการจัดระเบียบขาวสารที่มีความเกี่ยวของกันไวเปนพวก ๆ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน 
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                  ข. การประเมินคาขาวสาร เพื่อกําหนดความเกี่ยวของ ความเชื่อถือไดของแหลงขาว และเจาหนาที่
รวบรวมขาวสาร รวมทั้งความแนนอนของขาวสารที่ไดรับดวยการกําหนดเปนคะแนนประเมินคา                
                  ค. การตีความขาวสาร เปนกรรมวิธีที่กําหนดความสําคัญของขาวสารที่ไดรับใหม วามี
ความสัมพันธกับขาวสารหรือขาวกรองที่ทราบแลวอยางไร และสรุปผลออกมาวานาจะเปนไปไดอยางไร การ
ตีความประกอบดวยงานสําคัญ 3 สวน คือ 
                     1) การวิเคราะห คือการกรองและแยกขาวสารที่ประเมินคาแลวเพื่อแยกเอาสวนสําคัญโดยคํานึง
ภารกิจ และการปฏิบัติของหนวยออกตางหาก ผูวิเคราะหจะตองมีความรูถึงหลักนิยมทางยุทธวิธี การปฏิบัติที่
ผานมาของฝายตรงขาม รวมทั้งสภาพของพื้นที่ปฏิบัติการเปนอยางดี จึงจะทําใหการวิเคราะหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                     2) การสนธิ คือการรวมสวนตาง ๆ ของขาวสารที่ไดแยกออกจากกันในขัน ในขันวิเคราะห แลว
นําไปรวมเขากับขาวสารอื่น ๆ ที่ทราบแลวเพื่อแสดงใหเห็นภาพขาวสารที่สมเหตุสมผล, ใหไดสมมติฐานที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติของฝายตรงขาม, หรืออิทธิพลของสภาพพื้นที่ปฏิบัติการที่มีตอภารกิจของหนวย 
                     3) การอนุมาน คือการพิจารณาเหตุผลจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้นแลวทดสอบและพิจารณาถึง
ความเปนไปได จากผลของการที่ไดนํามาสนธิดังกลาว การอนุมานกําหนดขึ้นเพื่อตอบคําถามที่วา ขาวสารที่มี
ความหมายเกี่ยวของอะไรบางกับสถานการณฝายตรงขาม, สภาพพื้นที่ปฏิบัติการ คําตอบที่ไดรับจะเปน
ขอสรุปซึ่งใชเปนพื้นฐานในการกําหนดหนทางปฏิบัติของฝายตรงขามในอนาคต และเพื่อทําประมาณการขาว
กรองใหทันสมัยอยูเสมอ 
                2.2    การใชและการกระจายขาวสารและขาวกรอง 
                          การกระจายขาวกรองจะตองพิจารณาตามลําดับความเรงดวน ซ่ึงมีหัวขอสําคัญ คือ 
                                     ก. ใหถึงมือผูที่ตองการใชมากที่สุดอยางทันเวลา 
                                     ข. ใหเฉพาะหนวยที่เกี่ยวของ      แตถามีขอสงสัยวาขาวกรองนี้จะมีประโยชนตอ
หนวยใดก็ใหกระจายไปยังหนวยนั้นดวย 
                                      ค. ขาวสารที่กระจายออกไป ตองเกิดความงายตอผูรับในการคนหาสาระสําคัญ                         
                2.3   การตอตานขาวกรอง 
                        2.3.1  การตอตานขาวกรอง เปนสวนหนึ่งของงานดานการขาวกรอง ซ่ึงมุงเนนในการปองกันมิ
ใหฝายตรงขามไดรับรูเร่ืองราวของฝายเรา รวมถึงการทําลายประสิทธิภาพในงานดานขาวกรองของฝายตรง
ขาม 
                        2.3.2   มาตรการตอตานขาวกรอง แบงเปน 2 มาตรการคือ 
                                    ก. มาตรการเชิงรับ (ปองกัน) คือบรรดามาตรการที่กําหนดขึ้น และการดําเนินการทั้ง
ปวง เพื่อพิทักษรักษาและคุมครองสิ่งที่เปนความลับของฝายเราใหรอดพนจากการรั่วไหล อันเกิดจากการจาร
กรรม, การกอวินาศกรรม และการบอนทําลายโดยฝายตรงขาม มาตรการตาง ๆ เหลานั้นไดแก 
                                           1) การ รปภ. เกี่ยวกับบุคคล, เอกสาร, สถานที่ และการสื่อสาร 
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                                           2) การสรางวินัยในการรักษาความลับ 
                                           3) การพราง 
                                           4) การตรวจขาว 
                                           5) การควบคุมการเคลื่อนยาย 
                                           6) มาตรการปองกันทางอิเลคทรอนิคส 
                                      ข. มาตรการเชิงรุก (ตอบโต) คือบรรดามาตรการที่ใชขัดขวางความพยายามของฝาย
ตรงขามในการจารกรรม, กอวินาศกรรมและบอนทําลาย มาตรการตาง ๆ เหลานั้นไดแก 
                                           1) การตอตานการจารกรรม 
                                           2) การตอตานการกอวินาศกรรม 
                                           3) การตอตานการบอนทําลาย 
                                           4) การตอตานการลาดตระเวน 
                                           5) การสืบ, คนหาและทําลายฝายการหาขาวของฝายตรงขาม 
                                           6) การลวง 
                                           7) การใชเครื่องมืออีเลคทรอนิคสตอตาน  และรบกวนการปฏิบัติการขาวกรอง
ทางการสื่อสาร      
                                           8) การใชควันเพื่อขัดขวางการตรวจการณ 
                        2.3.3 ทหารแตละคน หนวยทหารทุกหนวย ถือวาเปนเจาหนาที่ตอตานขาวกรองทั้งสิ้น ทั้งนี้
หมายรวมถึง เจาหนาที่ของรัฐบาลฝายอื่น ๆ ดวย เพราะเนื่องดวยทุกคนจะตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานขาว
กรองที่เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหฝายตรงขามทราบขาวเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่ตั้งและการวางกําลังของตน 
                2.4  การขาวกรองเบ็ดเตล็ด 
                          4.2.4.1 การฝกดานขาวกรอง 
                          4.2.4.2 ขอเสนอการพราง, การลวงและการปกปดทางยุทธวิธี 
                          4.2.4.3 แผนที่และการถายทางอากาศ    

............................................................................................................... 
 
3. ฝายยุทธการ (สธ.3) 
               นายทหารฝายยุทธการ เปนฝายอํานวยการคนสําคัญของผูบังคัญบัญชาที่ทําหนาที่คอยชวยเหลือ
ผูบังคับบัญชาในการวางแผน ประสานงาน และกํากับดูแลใหหนวยบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบ ตองการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 3 ประการ คือ 
                             - การจัด 
                             - การยุทธ 
                             - การฝก 
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                3.1   การจัด        
                        3.1.1 การพัฒนาและดํารงรักษาบัญชีหนวยทหาร   รวมถึงการตรวจสอบและแกไข เพื่อให
มั่นใจวา การแบงมอบหนวยทหารตามจํานวนและประเภทของหนวยนั้น เปนไปตามความจําเปนเพื่อการ
สนับสนุนและสามารถบรรลุภารกิจได 
                         3.1.2 การจัดหนวยและการจัดยุทธภัณฑใหหนวย  การประมาณการเกี่ยวกับจํานวนและ
ประเภทของหนวยที่จะจัดตั้ง และลําดับความเรงดวนในการบรรจุ และลําดับความเรงดวนในการจัดตั้งหรือ
การทดแทนกําลังพล และยุทธภัณฑใหกับหนวย 
                         3.1.3  การบรรจุมอบ การสมทบ และการแยกหนวยทหาร หนวยแยกหรือชุดตาง ๆ 
                         3.1.4  การรับหนวย หนวยแยกหรือชุด แลวทําการปฐมนิเทศ ฝกและจัดหนวยเหลานั้นขึ้นใหม
ตามความจําเปน 
                         3.1.5  การระดมพล การเลิกระดมพล การจัดตั้งหนวยใหม และการยุบเลิกหนวย 
                         3.1.6 การแบงมอบ  และควบคุม การอนุมัติกําลังพลทั้งทหารและพลเรือนการขอแก อจย., 
อฉก. 
       3.2  การยุทธ 
                         3.2.1 การจัดทํา รับรอง และจัดพิมพ รปจ. ของหนวยบัญชาการ โดยการชวยเหลือจากแผนก 
ฝอ. อ่ืน ๆ 
                         3.2.2 เสนอแนะการจัดลําดับความเรงดวน ในการแบงสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนภายในหนวย 
ซ่ึงรวมถึงเวลา, กําลังพล, ส่ิงอุปกรณ และยุทธภัณฑ เชน 
                                      ก. อัตรากระสุนมูลฐาน 
                                      ข. การแบงมอบกระสุนนิวเคลียรและเคมี 
                                      ค. การพิจารณาอัตรากระสุนที่ตองการ 
                                      ง. การพิจารณาความตองการกําลังทดแทนเปนหนวย 
                                      จ. การแบงมอบคลื่นความถี่ของเครื่องอีเลคทรอนิคสภายในขอจํากัดที่กําหนดขึ้นโดย
มาตราการควบคุม (เชน นปส. และวิธีการอื่น ๆ ที่ใชเพื่อควบคุมการใชความถี่) 
                        3.2.3 การทําประมาณการยุทธที่ทันสมัย โดยการประสานกับนายทหารฝายอํานวยการคนอื่นๆ 
และเตรียมประมาณการลวงทางยุทธวิธีและแผนการลวง และเสนอแนะเรื่องที่จะทําการลวง 
                        3.2.4 เตรียมและประสาน, การรับรอง และพิมพแผนยุทธการ และคําสั่งรวมถึงคําสั่งการ
เคลื่อนยายทางยุทธวิธี และการตรวจสอบแผนและคําสั่งของหนวยรอง 
                        3.2.5 งานหลักที่ สธ.3/ฝอ.3 สนใจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ, กํากับดูแล และมีในการ
ประมาณการยุทธ และในแผน คําสั่ง และ รปจ. ที่เปนสวนของ สธ.3/ฝอ.3  
                        3.3.6 กําหนดอัตราพิกัดอาวุธนิวเคลียร และอัตราพิกัดการสะสมอาวุธนิวเคลียร โดยมี ผปยส. 
เปนผูเสนอแนะ 
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                        3.3.7 กําหนดจํานวนและประเภทของอาวุธเคมีที่หนวยบรรจุมอบและสมทบจะนําไปไดโดย
การเสนอแนะของ  ผปยส. 
           3.3  การฝก 
                          3.3.1 การกําหนดความตองการฝก โดยพิจารณาจากภารกิจในการรบ และในที่ตั้งปกติ และ
สภาพการฝกของหนวย 
                          3.3.2 ทําใหมั่นใจไดวา ความตองการในการฝกเพื่อการรบนั้น มุงตอการปรับปรุงเขาสู
มาตรฐานการรบ ไมใชเพื่อความสะดวกในทางธุรการ 
                          3.3.3 การเตรียม และจัดทําแผนงานการฝก, คําสั่งชี้แจง, คําสั่ง, การวางแผนและการ
อํานวยการฝกภาคสนาม 
                          3.3.4 กําหนดความตองการ และจัดสรรเครื่องชวยฝก และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
รวมทั้งกระสุนและวัตถุระเบิดในการฝก 
                           3.3.5 การจัดตั้งและดําเนินการของโรงเรียนตาง ๆ  
                           3.3.6 การวางแผน และดําเนินการตรวจการฝก และการตรวจสอบการฝก 
                           3.3.7 การรวบรวมบันทึก และรายงานการฝก 
                           3.3.8 การดํารงรักษาสภาพความพรอมรบของแตละหนวยในบังคับบัญชา 
                           3.3.9 การวางแผนของบประมาณในการฝก และการสังเกตการใชงบฝก เพื่อสนับสนุน
แผนงานการฝก  

................................................................................................................. 
 
4.  ฝายสงกําลังบํารุง ( สธ.4 ) 
                การสนับสนุนการชวยรบ คือ การปฏิบัติการที่กระทําเพื่อใหการรบและการสนับสนุนการรบดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาอันยาวนาน การสนับสนุนการชวยรบมีกิจกรรมหลักที่ตองปฏิบัติ 3    ประการ   
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   5  ประการ 
                     กิจกรรมหลัก                                 กิจกรรมที่เกี่ยวของ 
                  1. การกําลังพล                               1. การจัดดินแดน                     
                  2. การสงกําลังบํารุง                             1.1 ยุทธบริเวณ (เขตหนา + เขตหลัง) 
                  3. การกิจการพลเรือน                     2. เหลาทหาร 
                                                                               2.1 เหลาพลรบ 
                                                                               2.2 เหลาบริการ       
                                                                         3. การพิทักษพื้นที่สวนหลัง 
                                                                            3.1 การระวังปองกันพื้นที่สวนหลัง(สธ.3) 
                                                                            3.2 การควบคุมความเสียหายเปนพื้นที่ (สธ.4)                                                
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                                                                         4. การติดตอส่ือสารสําหรับการชวยรบ 
                                                                         5. การวางแผนสําหรับการชวยรบ 
          การสงกําลังบํารุง  เปนงานสาขาหนึ่งของงานการชวยรบที่เกี่ยวของกับยุทโธปกรณ, กําลังพล, ส่ิง
อํานวยความสะดวก และการบริการ เปนการวางแผนและการปฏิบัติการสนับสนุนหนวย เกี่ยวกับงานการชวย
รบรวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงที่นอกเหนือไปจากการยุทธ 
          วัตถุประสงคของการสงกําลังบํารุง คือ การจัดหาสิ่งอุปกรณ และบริการอยางเพียงพอและทันเวลาใหกับ
หนวยรับการสนับสนุนไวตามที่ตองการ 
หลักการสงกําลังบํารุงของ ทบ. ไทย 
          1. การรวมการสนับสนุน หมายถึง การรวมขดีความสามารถในการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงของ
หนวยสนับสนุนทั้งปวงไปสนับสนุนทางยุทธวิธีใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบ 
          2. การสนับสนุนจากขางหลังไปขางหนา หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงที่อยูในเขตหลัง หรือ
ใกลกับฐานการสงกําลังบํารุงจะตองใหการสนับสนุนแกหนวยที่อยูใกลพื้นที่การรบตามลําดับรวมทั้งหมายถึง
การสนับสนุนจะกระทําจากหนวยเหนือไปยังหนวยรองดวยเพื่อเปนการปลดเปลื้องภาระงานดานการสงกําลัง
บํารุงของหนวยรองใหมากที่สุด 
          3. ความเชื่อถือได หนวยสนับสนุนจะตองมีขีดความสามารถ ซ่ึงทําใหหนวยรับการสนับสนุนมีความ
มั่นใจวาจะไดรับการสนับสนุนไดตามเวลา และสถานที่ ที่ไดวางแผนไวในการนี้จําเปนตองมีแหลงสนับสนุน
สํารองและแผนสํารองไว  ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะตองปองกันแหลงสนับสนุนของตนจากการสูญหาย
ตาง ๆ ตลอดจนการใชอยางประหยัด 
          4. ความงาย ความยุงยากสลับซับซอนเกี่ยวกับระบบการสงกําลังบํารุงจะตองมีนอยที่สุด ระบบการสง
กําลังบํารุงที่ดีควรหลีกเลี่ยงแบบฟอรมที่ตองกรอกขอความตาง ๆ โดยที่ไมไดนําขาวสารที่กรอกนั้นมาใช
ประโยชนตองไมผานสายงานและเจาหนาที่มากตลอดจนตองไมมีการขออนุมัติกันหลายลําดับชั้น ความงายนี้
ยังหมายรวมถึงการใชส่ิงอุปกรณที่ใชรวมกันไดหลาย ๆ รายการ สามารถใชงานงานถอดประกอบและซอม
บํารุงไดโดยงายอีกดวย 
          5. การทันเวลา (ใหไดจังหวะเวลา) การสงกําลังบํารุงจะตองมีและใหไดในปริมาณที่ตองการ ณ เวลา
และสถานที่ที่กําหนด เฉพาะเรื่องเวลานั้นตองใหมีความพอดีโดยไมลาชาแตไมควรกอนเวลามากนัก 
          6. การไดสวนสัมพันธ     การจัดหนวยสงกําลังบํารุงตองใหเหมาะสมกับความตองการในการสนับสนุน
ไมมากหรือนอยเกินไป จนทําใหสวนดําเนินกลยุทธตองเสียภารกิจทางยุทธการ เพราะขาดการสนับสนุนที่
เพียงพอการจัดงานของหนวยสงกําลังบํารุงเองตองไดสวนสัมพันธกันดวย เชน ตองมีเจาหนาที่ซอมบํารุงให
สัมพันธกับเจาหนาที่สงกําลัง หรือตองมีหนวยสงกลับสายแพทยใหสัมพันธกับหนวยรักษาพยาบาลเปนตน 
ซ่ึงหมายถึงความพอเพียงนั่นเอง 
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          7. อํานาจหนาที ถึงแมความรับผิดชอบทางการสงกําลังบํารุง จะเปนความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา
แตเพียงผูเดียวก็ตาม แตควรมอบอํานาจหนาที่ใหกับผูบังคับหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง ใหเพียง
พอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหเปนผลสําเร็จและมีความออนตัวพอสมควรโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลอื่น ๆ ดวย 
          8. ความปลอดภัย การสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงตองไมถูกขัดขวางอยางรุนแรงดวยการกระทําของ
ขาศกึ และดวยการบีบบังคับอยางรุนแรงจนเสียภารกิจจากมาตรการรักษาความปลอดภัยฝายเดียวกัน 
          9. การประหยัด หมายถึงการใชกําลังพล ส่ิงอุปกรณ การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสง
กําลังที่จําเปน ใหคุมคามากที่สุดโดยคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญจะตองเพงเล็งในเรื่อง
การปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงสิ่งอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชส่ิงอุปกรณนั้น ๆ ใหคงสภาพไดนานที่สุด      
         นายทหารฝายสงกําลังบาํรุง เปนนายทหารฝายอํานวยการหลักของผูบังคับบัญชาที่ชวยในการวางแผน
ดานการสงกําลัง โดยติดตอและประสานอยางใกลชิดและตอเนื่องกับ   ผบ.หนวยสนับสนุนการชวยรบที่เปน
ผูรับผิดชอบในเรื่องการปฏิบัติการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง และกับ สธ.3 ในเรื่องการใหการสนับสนุน
การปฏิบัติทางยุทธวิธี โดยนายทหารฝายสงกําลังบํารุงจะมีความรับผิดชอบหลักทางฝายอํานวยการ 6 ประการ 
ดังนี้ 
                    - การสงกําลัง 
                    - การซอมบํารุง 
                    - การขนสง 
                    - การบริการทางการแพทย 
                    - การบริการอื่น ๆ 
                    - เบ็ดเตล็ด 
 4.1 ความรับผิดชอบทางการสงกําลัง 
             4.1.1  หมายถึง การปฏิบัติการในเรื่องความตองการ การจัดหา  การแจกจาย และการจําหนายส่ิง
อุปกรณรวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว 
             4.1.2  สําหรับวงรอบการสงกําลัง หมายถึง การปฏิบัติการตอส่ิงอุปกรณตามลําดับขั้นตอน คือ การ
กําหนดความตองการ การจัดหา การแจกจาย การซอมบํารุง และการจําหนาย ซ่ึงการดําเนินงานทุกขั้นตอน
ตามวงรอบทั้ง 5 งานนี้จะตองมีการควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติ “การแจกจาย” จะหมายถึงการรับ, การเก็บ
รักษา, การจายและการสงสิ่งอุปกรณ “การซอมบํารุง” นัยแรกหมายถึง เปนการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณให
อยูในสภาพที่ใชการไดไมชํารุด นัยที่สอง หมายถึงการทําใหส่ิงอุปกรณที่ชํารุดกลับคืนสูสภาพที่ใชการได 
              4.1.3  ความรับผิดชอบทางการสงกําลัง ของ สธ. 4 
                         ก. กําหนดความตองการ   แบงเปน 4 ประเภท 
                               1) ความตองการขั้นตน  คือ ความตองการสิ่งอุปกรณที่ทหารหรือหนวยตองการมีไวเพื่อ
การปฏิบัติภารกิจของตน ซ่ึงสิ่งอุปกรณยังไมเคยไดรับมากอน                                                 
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                                   2) ความตองการทดแทน  คือ ความตองการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่หนวยใชเคยไดรับ
มาแลว 
                                   3) ความตองการเพื่อรักษาระดับสงกําลัง คือ ความตองการสิ่งอุปกรณที่หนวยสงกําลัง
ตองการเพิ่มเติมใหเต็มระดับสงกําลังคือ 
                                                ก) ระดับปลอดภัย   
                                                ข) ระดับปฏิบัติการหรือวงรอบจัดหา 
                                                ค) เวลาในการเบิกและจัดสงหรือเวลาลวงหนาในการจัดหา 
                                    4) ความตองการตามโครงการ คือ ความตองการสิ่งอุปกรณที่นอกเหนือไปจากความ
ตองการตามปกติ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผน และวัตถุประสงคของกองทัพบก 
เชน สป. 4 โครงการจัดตั้งหนวยใหม และโครงการระดมสรรพกําลัง เปนตน                               
                           ข. ควบคุม  
                                            1) การควบคุมทางบัญชี เปนขอมูลเกี่ยวกับ ปริมาณ, ที่อยู, สภาพของ สป., คางรับ, 
คางจาย, ที่มีอยูในครอบครอง 
                                            2) การควบคุมทางการสงกําลังเปนการเปรียบเทียบดุลความตองการในเรื่องการสง
กําลัง สป. รายการหนึ่งกับจํานวน สป. รายการนั้นที่มีอยู                                              
                             ค.  การจัดหา 
                การจัดหา คือ กรรมวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งกําลังพล หรือบริการ หรือส่ิงอุปกรณตาง ๆ ทางไดมาซึ่งสิ่ง
อุปกรณและบริการของ ทบ.ไทย มี 10 วิธี คือ 
                                      ก) การจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย    การพัสดุ พ.ศ.2535 
                                                    (1)การซื้อหรือการจาง  มี  5  วิธี  คือ ตกลงราคา, สอบราคา,  ประกวดราคา, 
วิธีพิเศษ, วิธีกรณีพิเศษ 
                                                    (2)การแลกเปลี่ยน   
                                                    (3)การเชา 
                                                    (4)การจัดทําเอง 
                                        ข) การเกณฑ (ตาม พ.ร.บ. การเกณฑชวยราชการทหาร พ.ศ.2530) 
                                        ค) การยึด (ตาม พ.ร.บ. กฏอัยการศึก พ.ศ.2457) 
                                        ง) การบริจาค 
                                        จ) การรับความชวยเหลือจากตางประเทศ 
                                        ฉ) การจางและซื้อสําหรับงานวิจัยและพัฒนาและผลิตอาวุธโดยวิธีการพิเศษ 
                                        ช) การจัดซื้อดวยงบเงินกู 
                                        ซ) การจัดซื้อดวยระบบ  FMS (FOREIGN MILITARY SALES) 
                                        ด) การจัดซื้อจากตางประเทศดวยระบบรัฐตอรัฐ 
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                                          ต) การเบิก การยืม  การโอน 
                             ง. การแจกจาย   คือ การจัดงานสงกําลังที่เกี่ยวของกับการรับ, การเก็บรักษา, การขนสง และ
การจาย การแจกจายในสนามกระทําได 2 วิธี 
                                            ก) การแจกจาย ณ.ตําบลสงกําลัง 
                                            ข) การแจกจาย ณ.ที่ตั้งหนวย 
                              จ. การจําหนาย   หมายถึง  การดําเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจาก ความ
รับผิดชอบของกองทัพบก  เนื่องจากสูญไป , ส้ินเปลืองไป  ( ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ) , ชํารุดเสียหายจนไม
สามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา , เสื่อมสภาพจนใชการไมได หรือสูญหาย , ตาย, เกินความตองการ
หรือเปนของลาสมัย หมดความจําเปนไมใชราชการตอไป หรือหากใชราชการตอไปจะส้ินเปลืองคาใชจาย
มาก หรือครบอายุการใชงานตามเกณฑที่กําหนด  
 4.2 ความรับผิดชอบทางการซอมบํารุง  
                  4.2.1  การซอมบํารุงคือ การกระทําใด ๆ ที่มุงจะรักษายุทโธปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพใชการได 
หรือมุงหมายที่จะทําใหยุทโธปกรณที่ชํารุดกลับคืนมาอยูในสภาพที่ใชการได 
                 4.2.2  ประเภทของการซอมบํารุง มี 4 ประเภท 
                                      ก. การซอมบํารุงระดับหนวย 
                                      ข. การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง 
                                      ค. การซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป 
                                      ง. การซอมบํารุงระดับคลัง 
                 4.2.3  ความรับผิดชอบทางการซอมบํารุงของ สธ.4 
                                      ก. กําหนดตามตองการซอมบํารุง 
                                      ข. การเตรียม สป. ไวเพื่อความพรอมรบ 
                                      ค. เบิก - เก็บรักษา - แจกจายชิ้นสวนซอม 
                                      ง. รับ - เก็บรักษา - จัดสงยุทธภัณฑที่ยึดไดซ่ึงไมมีคุณคาทางขาวกรอง 
                                      จ. ควบคุม - วิเคราะหสถานภาพการซอมบํารุง 
                                      ฉ. เสนอแนะลําดับเรงดวนการซอมบํารุง ตอ ผบ. 
                                      ช. เสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหนวยซอมบํารุง 
                                      ซ. กํากับดูแลการสงกลับ สป.ชํารุด 
                                      ด. กํากับดูแลการซอมบํารุงใหเสร็จทันเวลา 
 4.3 ความรับผิดชอบทางการขนสง  
                 4.3.1 การเคลื่อนยาย คือการนํากําลังพล ยุทโธปกรณ หรือส่ิงอุปกรณจากตําบลหนึ่งไปยังอีกตําบล
หนึ่ง ตามที่ไดกําหนดความมุงหมายไว 
                           ก. การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี   สธ.3 เปนผูรับผิดชอบ 
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                           ข. การเคลื่อนยายทางธุรการ    สธ.4 เปนผูรับผิดชอบ 
                  4.3.2 การขนสง คือ การใชเครื่องมือขนสงมาสนับสนุนการเคลื่อนยาย โดยมุงที่จะใหการ
เคลื่อนยายนั้นสามารถบรรลุภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการขนสง มี 6 วิธี 
                            ก. การขนสงทางทอ ใชขนสงเชื้อเพลิงและปริมาณมาก ๆ เปนการขนสงที่ประหยัดที่สุด 
                            ข. การขนสงทางน้ํา สามารถขนไดปริมาณมาก ๆ แตความเร็วคอนขางต่ํา 
                            ค. การขนสงทางรถไฟ ขนยายไดน้ําหนักมาก ไปไดไกลความเร็วคอนขางสูง แตไปได
เฉพาะที่มีเสนทาง 
                            ง. การขนสงทางถนน ความเร็วคอนขางสูง ออนตัวมาก สามารถเชื่อมโยงกับวิธีการขนสง
ชนิดอื่นไดเปนอยางดี 
                            จ. การขนสงทางอากาศ มีความเร็วสูง ออนตัวมาก เลือกเสนทางไดไมจํากัดในรัศมีการบิน 
แตมีความสิ้นเปลืองสูง 
                               ฉ. การขนสงเบ็ดเตล็ด เชน คนหาบหามสัตวตาง ๆ, ลอเล่ือน, สายเคเบิ้ลขามเหวลึก เปนตน 
                    4.3.3 ความรับผิดชอบทางการขนสงของ สธ.4 
                               ก. วางแผน ประสานการขนสงและการเคลื่อนยายทางธุรการ 
                               ข. ประสานการขนสงทางอากาศ 
                               ค. เสนอแนะกรรมวิธีควบคุมการขนสง การใชเสนทางจราจร 
                               ง. จัดทําคําชี้แจงกฏจราจรของบานเมือง 
 4.4 ความรับผิดชอบทางการบริการทางการแพทย  
                    4.4.1 ภารกิจของการบริการทางการแพทย คือการถนอมกําลังพลดวยการดํารงไวซ่ึงสุขภาพ และ
พลานามัยที่เหมาะสมตอการปฏิบตัิการทางทหาร โดย 
                              ก. การรักษาพยาบาลและการสงกลับ 
                              ข. การเวชกรรมปองกัน 
                               ค. การบริการอื่น ๆ ทางสายแพทย 
                     4.4.2 สธ.4 จะกํากับดูแลทางฝายเสนาธิการในเรื่อง 
                               ก. การรักษาพยาบาลและการสงกลับ 
                               ข. เวชกรรมปองกัน 
                               ค. ทันตบริการ 
                                ง. บริการสัตวแพทย 
                                จ. บริการหองทดลอง 
                                ฉ. บริการถายโลหิต 
                                ช. การสงกําลังและซอมบํารุงสายแพทย 
 4.5 ความรบัผิดชอบทางบริการอื่น ๆ  
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                       4.5.1 การวางแผน- ประสานงานการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตอที่ตั้ง 
                       4.5.2 การจัดหา - แบงมอบ - การดําเนินการ และการจําหนายอสังหาริมทรัพย 
                       4.5.3 การควบคุมทรัพยสิน 
                       4.5.4 การบริการอาหาร 
                       4.5.5 การปองกันอัคคีภัย 
                       4.5.6 การบริการสวนตัว, อาบน้ํา, ซักผา, ลางพิษติดเสื้อผา, แลกเปลี่ยนเสื้อผา 
                       4.6.8 จัดทําประมาณการ - แผน - รายงาน – คําสั่งที่เกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง 

....................................................................................................... 
 
          4.5 ฝายกิจการพลเรือน (สธ.5) 
                กิจการพลเรือน คือ การดําเนินงานของทหารในปจจัยที่เกี่ยวกับ การเมือง การเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา มุงเพื่อใหเจาหนาที่ฝายพลเรือน ประชาชน ใหการสนับสนุนกิจการทหาร เพื่อใหสามารถเผชิญตอ
ภาวะสงครามหรือในภาวะไมปกติอ่ืน ๆ ไดทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 
               สาเหตุสําคัญที่ฝายทหารจําเปนตองเขาไปยุงเกี่ยว/ดําเนินงานของพลเรือน คือ  
               1. เพื่อสนับสนุนเจาหนาที่ฝายพลเรือนในยามฉุกเฉินหรือในยามสงคราม ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใน
ความรับผิดชอบของตนตอไปไดอยางตอเนื่อง ไมเชนนั้นแลวประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จะเปนภาระสําคัญ
ที่จะทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติทางยุทธวิธีของฝายทหาร 
               2. เพื่อใชประโยชนจากเจาหนาที่ ฝายพลเรือน, ประชาชน และทรัพยากรในพื้นที่การสนับสนุน
กิจการทหาร ในภาวะสงคราม หรือในภาวะไมปกติอ่ืน ๆ ใหสามารถปฏิบัติภารกจิไดอยางมีประสิทธิภาพ 
               3. เพื่อชวยรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงภายใน และการพัฒนาประเทศตามภารกิจและความ
รับผิดชอบของทหารที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
               4. เพื่อสนองตอบตอพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ซ่ึงพระราชทาน
ใหกับทหารเนื่องในพิธีสวนสนามของหนวยทหารรักษาพระองคเมื่อ  3 ธ.ค.23 
               นายทหารฝายกิจการพลเรือน (สธ.5) คือฝายเสนาธิการที่มีความรับผิดชอบหลักทางฝายอํานวยการ
ในงานกิจการพลเรือนทั้งปวงของหนวย ซ่ึงประกอบดวย 
                  - การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
                  - การปฏิบัตกิารจิตวิทยา 
                  - การประชาสัมพันธ 
                  - การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง 
               4.5.1 การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
                        หมายถึง การดําเนินงานทั้งปวงของหนวยทหารที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับสวนราชการ
พลเรือน, ประชาชน และทรัพยากรในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม 
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    ก. ยามปกติ กระทําเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเพื่อเตรียมการ
สนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีของฝายทหาร โดยมุงเนนการปฏิบัติในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ
ประชาชน เพื่อใหประชาชนรักใคร ศรัทธา และใหความรวมมือกับฝายทหาร 
     ข. ยามสงคราม    กระทําเพื่อสนับสนุนการรบใหหนวยบรรลุภารกิจทางยุทธวิธี  โดยมุงเนน
การควบคุมประชาชน เพื่อไมใหกีดขวางการปฏิบัติการทางทหาร                           
               4.5.2 การปฏิบัติการจิตวิทยา 
                        หมายถึง การเผยแพรขาวสาร ความคิดเห็นลัทธินิยมหรือการจูงใจตาง ๆ รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ 
ตามแผนที่ไดวางไว จะโดยทางตรงหรือหรือทางออมก็ตามเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือจิตใจ กลุมชนิดใดกลุมหนึ่ง
ที่ตองการในวิธีทางที่จะชวยสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 
        ก. ยามปกติ การปฏิบัติการจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ  จะเปนเครื่องมือที่มีคายิ่งสําหรับ
รัฐบาล ในการรักษาความมั่นคงภายในจากการบอนทําลายของฝายตรงขาม 
        ข. ยามสงคราม การปฏิบัติการจิตวิทยา จะมีสวนชวยในการรบรรลุและเสร็จสิ้นเร็วขึ้น 
โดยประหยัดทั้ง เวลา, ชีวิต, ทรัพยสิน 
                        การปฏิบัติการจิตวิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการบรรลุภารกิจของหนวยดวยการเปลี่ยน
ทัศนคติ ความคิด และการปฏิบัติของกลุมเปาหมายใหเปนไปตามที่ฝายเราตองการ โดยเนนการบรรลุ
วัตถุประสงคดวยการ 
         ก. เสริมสรางขวัญ กําลังใจ  และความสามัคคีของฝายเรา เชน การจัดชุดปลอบขวัญ จาก
แนวหลังมาแสดงใหกําลังพลชม 
          ข. การทําลายขวัญ  กําลังใจ  และความเปนปกแผนของฝายตรงขาม เชน   การปลอยขาว
ลือ เพือ่บอนทําลายจุดออนของฝายตรงขาม, การเนนย้ําความพายแพของขาศึกในบางพื้นที่ 
          ค. ขัดขวาง บั่นทอนการปฏิบัติของฝายตรงขาม 
          ง. ตอตาน/ตอบโตการปฏิบัติการจิตวิทยาของฝายตรงขาม 
                        ประเภทของการปฏิบัติการจิตวิทยา 
            ก.  แบงประเภทตามลักษณะของการดําเนินงาน มี 2 ประเภท 
                 1) แบบเปดเผย  หมายถึง    การดําเนินงานที่ผูดําเนินงานเปดเผยตัวเอง, ยอม
ร ับผิดชอบการกระทําของตนอยางเต็มที่, อาศัยความจริงเปนมูลฐานในการปฏิบัติมากที่สุด, การดําเนินการ
แบบนี้สวนใหญ รัฐบาล/หนวยงานของรัฐบาลเปนผูดําเนินการเอง 
                 2) แบบปกปด หมายถึง การดําเนินงานที่มีการปกปดผูดําเนินการ, หลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบที่อาจจะเกิดขึ้น, อาศัยความจริงเพียงบางสวน การดําเนินงานแบบนี้ ไมควรใชหนวยงานของรัฐเปน
ผูดําเนินการโดยตรง แตอาจอยูเบื้องหลังโดยใชองคกรบังหนาเปนผูดําเนินการ 
            ข. แบงประเภทตามลักษณะของการใชงาน มี 3 ประเภท 
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                  1) การปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธศาสตร   มีหวงเวลาในการปฏิบัติ/การหวังผล
ระยะยาว, ใชหนวยปฏิบัติการจิตวิทยาระดับรัฐบาล, มีเปาหมายอยูนอกพื้นที่การรบ 
                  2) การปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธวิธี มีความมุงหมาย เพื่อสนับสนุนตอการ
ปฏิบัติการรบโดยตรง, ใชการโฆษณาชวนเชื่อเปนหลัก, เปาหมายในการปฏิบัติการจิตวิทยา จะกําหนดความ
เรงดวนในการปฏิบัติตอทหารฝายขาศึกเปนลําดับแรก (เปาหมายหลัก) และประชาชนในพื้นที่การรบเปน
เปาหมายรอง 
                 3) การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อเสริมความมั่นคง   กระทําในพื้นที่หรือดินแดนที่ฝาย
เรายึดครองรวมทั้งในพื้นที่ฝายเรายึดกลับคืนมาได เพื่อกอใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติการ และให
ประชาชนใหความรวมมือกับฝายเรา/รัฐบาล 
              การดําเนินงานปฏิบัติการจิตวิทยาในทัศนะทางทหาร  มีขอบเขตในการดําเนินงานที่สําคัญ 4 
ประการ  คือ 
          ก. การโฆษณาชวนเชื่อ เปนการสื่อสาร/ติดตอทุกรูปแบบ ที่ทําขึ้นเพื่อชักจูงโนมนาว 
ตลอดจนชี้นําการปฏิบัติของกลุมเปาหมายใหเปนไปตามที่ฝายเราตองการ 
         ข. การแสดงกําลังหรือการแสดงการคุกคามที่ใชกําลัง    เพื่อขมขู ปองปรามฝายตรงขาม 
ไมใหกระทําการใด ๆ ที่ฝายเราไมตองการปฏิบัติที่ตองมั่นใจวามีกําลัง แสนยานุภาพเหนือกวาฝายตรงขามจริง 
ๆ เชน การเคลื่อนยายกําลัง การฝกซอมรบใกล ๆ พรมแดนฝายตรงขาม 
         ค. การปฏิบัติทางยุทธวิธีที่หวังผลทางจิตวิทยา เชน  การทิ้งระเบิดปรมาณูของสหรัฐตอ
ญ่ีปุน ทําใหญ่ีปุนเกิดความหวาดกลัว เสียขวัญ กําลังใจในการสูรบ และตองยอมแพในที่สุด 
          ง. การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ กระทําเพื่อไมใหฝายเราหลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อ
ของฝายตรงขาม กระทาํได 2 ลักษณะคือ 
     1) การขัดขวาง คือการกระทําเพื่อมิใหฝายตรงขามกระทําการโฆษณาชวนเชื่อตอ
ฝายเรา เชน การสงวิทยุรบกวนการกระจายเสียงของฝายตรงขาม, การกวดขันการเผยแพรใบปลิว, การตรวจ
ขาว 
     2) การตอบโต เมื่อไมสามารถขัดขวางไดก็ใชการตอบโตเพื่อลดความเชื่อถือลง โดย
อาจชิงโฆษณากอนขาศึก      
      4.5.3  การประชาสัมพันธ 
             4.5.3.1 การประชาสัมพันธ คือ  วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและการกระทําตอเนื่องกันไป 
ในอันที่จะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน เพื่อใหสถาบันกับกลุมประชาชนที่
เกี่ยวของมีความรูความเขาใจ และสนับสนุนรวมมือซ่ึงกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันนั้น
ดําเนินงานไปไดอยางมีผลดี สมความมุงหมาย และวัตถุประสงคที่ตองการ 
                   4.5.3.2 หลักการประชาสัมพันธ มี 3 ประการ คือการบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรใหทราบ, การ
ปองกันและแกไขความเขาใจผิด, การสํารวจประชามติ 
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             ก. การบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรใหทราบ คือการบอกกลาวชี้แจงใหประชาชนทราบ
ถึงนโยบาย วัตถุประสงคการดําเนินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนขาวคราวการเคลื่อนไหวขององคการ
สถาบัน ใหประชาชนและกลุมประชาชนที่เกี่ยวของไดทราบและรูเห็นในสิ่งดังกลาว ซ่ึงนับวาการปูพื้นฐาน
และความเขาใจในตัวองคการสถาบัน ทําใหสถาบันเปนที่รูจัก เขาใจ และเสื่อมใส ตลอดจนทําใหประชาชน
เกิดความรูสึกเปนไปในทางที่ดีตอองคการสถาบัน การบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพร เพื่อการประชาสัมพันธนี้
จึงมุงหมายไปในดานการแจงใหทราบ (to inform) และในดานการใหขาวสารความรู (to educate) แก
ประชาชน รวมทั้งการเรียกรองความสนับสนุนรวมมือจากประชาชน การบอกกลาวชี้แจงใหประชาชนได
ทราบและเขาใจตัวองคการสถาบัน ยอมเปนสิ่งที่เอื้ออํานวยประโยชนตอสถาบันในดานการไดรับความ
รวมมือสนับสนุน จากประชาชน เพราะเมื่อเขาใจโดยถองแทแลว ประชาชนยอมเล่ือมใสศรัทธา และใหความ
รวมมือดวย 
           ข. การปองกันและแกไขความเขาใจผิด   การปองกันความเขาใจผิดนั้น ทางดานวิชาการ
ประชาสัมพันธ ถือวาเปนการประชาสัมพันธ เพื่อปองกัน ซ่ึงมีความสําคัญมาก เพราะการปองกันไวกอน ยอม
มีผลดีกวาจะตองทําการแกไขในภายหลัง ฉะนั้น การปองกันการเขาใจผิดจึงเปนการกระทําที่ปองกันมิใหกลุม
ประชาชนที่เกี่ยวของกับสถาบัน บังเกิดความเขาใจผิดในตัวสถาบันได ความเขาใจผิดอาจเกิดขึ้นไดเสมอ และ
เกิดขึ้นไดในหลายกรณี เชน ความเขาใจผิด ในนโยบาย วัตถุประสงคหรือการดําเนนิงานของสถาบัน การ
ปองกันความเขาใจผิดจะเปนงานในหนาที่ของฝายประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ จะตองพยายามคนหา
สาเหตุ ซ่ึงอาจกอใหประชาชนเกิดความเขาใจผิดในตัวสถาบัน เพื่อจะไดหาลูทางปองกันไวเสียกอน กอนที่จะ
มีความเขาใจผิดนั้น ๆ เกิดขึ้นนักประชาสัมพันธ และผูที่ทํางานดานนี้ทุกคน จึงควรยึดหลัก “ปองกันความ
เขาใจผิดที่จะเกิดขึ้นไวกอน ดีกวาจะตองตามคอยแกไขภายหลัง” สวนการแกไขความเขาใจผิดเมื่อมีการเขาใจ
ผิดเกิดขึ้นแลว จะตองรีบดําเนินการแกไขโดยดวนอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ มิฉะนั้น อาจเปน
ผลกระทบกับความเสียหายตอสถาบันอยางใหญหลวงได การแกไขความเขาใจผิด กระทําได 2 วิธี คือ การ
แกไขความเขาใจผิดทางตรง และการแกไขเขาใจผิดทางออม 
           ค. การสํารวจประชามติ     เปนหลักที่สําคัญของการประชาสัมพันธอีกประการหนึ่ง   คือ
จะตองมีการสํารวจวิจัยประชามติ เพราะองคการสถาบันจะดําเนินการประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จะตองรูซ้ึงถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน หรือที่เรียกวา “ประชามติ” คือจะตองทราบวา ประชาชน
ตองการอะไร ไมตองการอะไร ชอบหรือไมชอบสิ่งไหน ตลอดจนทาทีตาง ๆ ที่ประชาชนมีตอองคการสถาบัน
ของเรา ซ่ึงจะทราบไดจากการสํารวจวิจัยประชามติ เพื่อองคการสถาบันจะสามารถตอบสนองสิ่งตาง ๆ ให
สอดคลองกับความรูสึกนึกคิด และความตองการของประชาชน ฉะนั้น การสํารวจวิจัยประชามติจึงเปน
ส่ิงจําเปนควบคูกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ หากหนวยงานใดทําการประชาสัมพันธโดยปราศจากการ
พิจารณาถึงประชามติแลว หนวยงานนั้นอาจจะตองประสบความลมเหลว และสิ้นเปลืองงบประมาณและ เวลา
ไปโดยเปลาประโยชน 
               4.5.3.3 การประชาสัมพันธทหาร 
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          ก. หมายถึง   การดําเนินการอยางสุขุมรอบคอบตอเนื่องและมีแผนการที่จะดํารงความ
พยายามในอันที่จะสราง และรักษาไวซ่ึงความเขาใจอันดีตอกันภายในสถาบันทหาร และระหวางสถาบัน
ทหารกับสถาบันอื่น รวมทั้งสถาบันทหารกับกลุมชนที่เกี่ยวของ 
            ข. วัตถุประสงคที่กระทํา ก็เพื่อรวมพลังทหารกับสถาบันอื่น    และประชาชนใหเปนอัน
เดียวกัน ซ่ึงจะเปนการเสริมความมั่นคงของชาติทางหนึ่ง 
            ค. การดําเนินงานประชาสัมพันธทางทหารนั้น  มีขอบเขตการดําเนินงานที่สําคัญ 3 
ลักษณะ 
      1) การประชาสนเทศ(Public Affair/Information) เปนการประชาสัมพันธของทหาร
ตอประชาชนทั่วไปที่อยูนอกวงการทางทหาร เพื่อใหทราบขาวสารที่จําเปนที่จะพึงเปดเผยได เพื่อสรางความ
เล่ือมใสศรัทธาตอกิจการทหาร กระตุนใหประชาชนชวยเหลือ และสนับสนุนกิจการทางทหาร 
      2) การเสนาสนเทศ(Military Information Operation) เปนการประชาสัมพันธที่ใช
ภายในกองทัพเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อ
เสริมสรางความคิดเห็น และความเขาใจของกําลังพล ทุกระดับชั้นใหเปนไปในทางเดียวกัน มีความสามัคคี
กลมเกลียวกัน และเพื่อเพิ่มพูนความรู และความคิดเห็นใหกับทหารภายในกองทัพ 
      3) การชุมชนสัมพันธ(Community Information/Relationship) เปนการ
ประชาสัมพันธที่มุงตอชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่ที่หนวยทหารตั้งอยู เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง
หนวยทหารกับประชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูนําทางสังคม ในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งภาครัฐบาล และ
ภาคเอกชน ตลอดจนผูนําทางศาสนาที่ประชาชนใหความนับถือ เล่ือมใสศรัทธา 
                4.5.4 การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง 
                  หมายถึง  การปลูกฝงทางความเชื่อถือในระบอบการปกครองของสังคมหนึ่ง       กับระบอบการ
ปกครองของอีกสังคมหนึ่ง วาของใครจะเหมาะสมกวากัน 
               หลักในการปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง ก็คือ 
            ก. พยายามปลูกฝงความเชื่อมั่นที่มีคุณคายิ่งใหกับทหารแตละคน        ตลอดจน
ประชาชนทั้งชาติใหเปนสังคมที่เพียบพรอมไปดวย คุณธรรม มีระเบียบ วินัย ขยัน อดทน เสียสละ มีความ
เขาใจ และศรัทธาเชื่อถือในระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
            ข. มุงเสริมสรางอุดมการณ   และความสมัครสมานสามัคคี ในการตอสูใหกับคนในชาติ 
เพื่อใหเกิดความสํานึกที่ดีงาม และสถาบันอันเปนที่เคารพเทอดทูนของเขาโดยไมยอทอ และไมหว ั่นเกรงตอ
อันตรายทั้งปวง 
              การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง  ในหนวยทหารของกองทัพบกนั้น เปนการดําเนินงานของ
กองทัพบก ตอกําลังพลเปนรายบุคคล  
                          ก. เพื่อกอใหเกิดความเขาใจในภัยคุกคามจากฝายตรงขาม 
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             ข. สรางความสํานึกในหนาที่ใหกับทหารในการที่จะประพฤติปฏิบัติตน     ให
เหมาะสม เพื่อใหพนจากการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม 
              ค. สรางสรรกําลังใจ และความสามัคคี    ตลอดจนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ตอสู ปองกันการรุกรานจากฝายตรงขามทุกรูปแบบ เพื่อปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
            ง. เสริมสรางและรักษาไว   ซ่ึงระเบียบวินัยอยางเครงครัด เพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีแก
ประชาชนทั่วไป 
             จ. เสริมสรางความเขาใจอันดีแกประชาชนในบทบาททางทหาร 

................................................................................................... 
 
      4.6 ฝปช. มีหนาท่ีทางฝายเสนาธิการในเรื่อง 
                4.6.1 วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และควบคุมในการบริหารทรัพยากร เพื่อสนับสนุนแผนการ
ปฏิบัติงานของหนวย 
                4.6.2 จัดทํา ประสานงาน กํากับและบริหารการงบประมาณทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนวย 
                4.6.3 จัดทํา ประสานงาน และกํากับการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห ซ่ึงไดแก การตรวจสอบ
และวเิคราะหผลงาน การรายงานความกาวหนา การรายงานทางสถิติและการควบคุมรายงาน รวมทั้ง
ดําเนินงานในเรื่องการสํารวจ และวิเคราะหหาการบริหารงาน เพื่อปรับปรุงการจัดหนวย และระบบการ
ดําเนินงานที่ไมเกี่ยวกับยุทธวิธี 
                4.6.4 ประสานงาน และกํากับการปฏิบัติทางการเงิน และการบัญชีของหนวย และหนวยรอง ให
ดําเนินไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ทั้งนี้ รวมทั้งการสถิติ และวิเคราะหช้ันตนเกี่ยวกับสถานภาพ
การเงิน และงบประมาณ 
                4.6.5 จัดทํา ประสานงาน และกํากับการ ในการควบคมุภายในของหนวย และหนวยรอง 
                4.6.6 วางแผนอํานวยการ ประสานงาน ในดานการเงิน เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานของหนวย 
 
 

ฝายกิจการพิเศษและฝายอํานวยการประจําตัว 
    1.   นายทหารฝายกิจการพิเศษ 
          นายทหารฝายกิจการพิเศษ  ชวยเหลือผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ  โดยนอกจากงานในหนาที่รวม 
5 ขอ  ของนายทหารฝายเสนาธิการแลว  และยังมีหนาที่เพิ่มเติม  ดังตอไปนี้ 
           - ใหขาวสาร, ประมาณการ และขอเสนอตามสายงานพิเศษของตนแกผูบังคับบัญชา  และฝายเสนาธิการ 
           - ชวยนายทหารฝายเสนาธิการในการทําแผน, คําสั่งและรายงานที่เกี่ยวกับหนาที่ของตน 
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           - กํากับดูแลกิจกรรมของหนวยบัญชาการ  ตามสายงานพิเศษของตน 
           - วางแผน  และกํากับดูแลการฝกในแผนกของตน  และชวยในการกํากับดูแล  การฝกทั้งปวงของหนวย
บัญชาการตามสายงานพิเศษของตน 
          นายทหารฝายกิจการพิเศษ  อาจไดรับมอบอํานาจใหทําหนาที่ผูบังคับหนวยดวย คือ เปนทั้ง
ผูบังคับบัญชาหนวยรองและฝายเสนาธิการ  ในขณะเดียวกัน  หนาที่ทั้ง 2 อยางนี้  มีความรับผิดชอบและ
หนาที่แตกตางกัน  และตองปฏิบัติงานแยกจากกันใหเด็ดขาด  อาทิ ผบ.พัน.ช., ผบ.พัน. 
          นายทหารฝายกิจการพิเศษยังทําหนาที่ใหการปรึกษา และประสานงานกับนายทหารฝาย เสนาธิการผูมี
ความตองการขอมูลในรายละเอียด  ตามสายงานในหนาที่  อีกดวย 
          ฝายกิจการพิเศษประเภทตางๆ ใน ทบ. 
          1.1 นายทหารสารบรรณ        
          1.2 นายทหารฝายการปองกันภัยทางอากาศ   
          1.3 นายทหารฝายการปนใหญ                   
          1.4 ผูประสานการยิงสนับสนุน 
          1.5 ผูบังคับทหารชาง(ผูประสานงานทหารชาง / Engineer Coordinator : ENCOORD)                 
          1.6 ผูบังคับทหารสื่อสาร  
          1.7 นายทหารฝายการขนสง  
          1.8 นายทหารสรรพาวุธ                 
          1.9 นายแพทยใหญ  
          1.10 ทันตแพทย  
          1.11 นายทหารฝายการบิน  
          1.12 นายทหารฝายการเงิน  
          1.13 หัวหนากองบังคับการ  
          1.14 นายทหารประวัติศาสตร  
          1.15 นายทหารฝายการประชาสัมพันธ  
          1.16 นายทหารฝายการสารวัตร   
          1.17 นายทหารฝายปฏิบัติการจิตวิทยา  
      2. ฝายอํานวยการประจําตัว 
          2.1 นายทหารคนสนิท  
          2.2 อนุศาสนาจารย  
          2.3 จเร  
          2.4 นายทหารฝายธรรมนูญ  
3. นายทหารติดตอ มีหนาที่ 
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          3.1 ดํารงไวซ่ึงการแลกเปลี่ยนขาวสารอยางตอเนื่อง 
          3.2 ทําตนใหทราบสถานการณของหนวยของตนอยูเสมอ และแจงขาวสารดังกลาวให ผบ. และ ฝอ.ของ
หนวยที่ตนไปประจําอยู 
          3.3 ทํารายงานอยางตอเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวที่อยูในขอบเขตภารกิจของตน และทําบันทึกตามที่เห็นควร
และใหคําปรึกษาแก ผบ. ของ บก. ที่ตนประจําอยูในเรื่องตาง ๆ ที่ตนสงไปยังหนวยของตน 

...................................................................................................................... 



 

 


