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เพ่ือใหท้ราบประเภทของการบรรยายสรปุทางทหาร 

เพ่ือใหท้ราบวิธีการเตรยีมการบรรยายสรปุ 

เพ่ือใหท้ราบเทคนิคการบรรยายสรปุทางทหาร 



 

สามารถบอกประเภทและวิธีการบรรยายสรปุไดถ้กูตอ้ง 

สามารถบอกเทคนิคการบรรยายสรปุทางทหารได ้

สามารถพดูและท าการบรรยายสรปุทางทหารได ้





ขอบเขตการบรรยาย 

• กล่าวทั่วไป 
•การบรรยายสรุปทางทหาร 
•เทคนิควิธีการ 



 วิชาการจัดหน่วยทหารช่าง 
 วิชาหลักปฏิบัติการรบของทหารช่าง 
 วิชาฝ่ายอ านวยการเบ้ืองต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา 

ก่อนเข้ารับการศึกษา ควรมีความรู้พื้นฐานวิชา 



 วิชาฝ่ายอ านวยการหลักสูตรชั้นนายพัน 
 วิชากระบวนการแสวงข้อตกลงใจ 
 วิชาการแก้ปัญหาทางยุทธวิธี 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา 

หลังจากศึกษาแล้ว มีความรู้พื้นฐานศึกษาต่อ 



การศึกษาและการท างานที่ดี 

1. หลักการ 

2. หลักฐาน 

3. ประสบการณ์ของตนเอง 

4. ความคิดเห็นของผู้อื่น 

ควรประกอบด้วย 

ใคร่ครวญและ 
ไตร่ตรองด้วย 
สติปัญญา 
ที่ปราศจาก 

อคติ 



   * พูดไม่รู้เรื่อง 
   * พูดมาก 
   * พูดน้อย 
   * พูดขาดพลัง  
   * พูดทางลบ 
   * พูดเอาแต่ใจตัวเอง 
   * พูดไม่เข้าห ู 

การพูด 

* พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 
* ฟังแล้วน่าเชื่อถือ 
* ฟังแล้วถูกใจ 
* ฟังแล้วสบายใจ 

* บรรลุวัตถุประสงค์ 

  

พูดได้ พูดเป็น 



1. ต้องมีความศรัทธา 

2. ต้องศึกษาวิชาเกี่ยวกับการพูด 

3. ต้องรู้จักสังเกต จดจ า 

4. ต้องฝึกปฏิบัติ 



- ความสามารถในการพูดมาจากการฝึกฝนไม่ใช่พรสวรรค์ 

- ไม่ว่าหญิงหรือชายก็สามารถเป็นนักพูดได้เท่าเทียมกัน 

- ความประหม่าเป็นเรื่องธรรมชาต ิ

- จงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นนักพูดที่ดีให้ได้ 

- จงเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้งก่อนพูด 

- สิ่งนี้ส าคัญมาก  จงอย่ากลัวที่จะฝึก 



วิธีการพูด 

1. แบบท่องจ า 

2. แบบอ่านจากบันทึก 

3. การพูดจากความเข้าใจ 



ประเภทของการพูด 

1. การพูดแบบฉับพลัน 

2. การพูดแบบเตรียมตัว 



การบรรยายสรุป
ทางทหาร 



      เพือ่ให้เข้าใจ   และฝึกใช้วธีิการน าเสนอ
ผลงาน เพือ่ ให้ฝ่ายอ านวยการ ได้เข้าใจ ได้รับ
ทราบเป็นข้อมูลพืน้ฐาน และน าเสนอผลงาน
ต่อผู้บังคบับัญชา เพือ่การตกลงใจ  โดยใช้การ
บรรยายสรุปทางทหาร   ตลอดจนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานอืน่ต่อไป  
         

ความมุ่งหมาย: 



การบรรยายสรุปทางทหาร 

:    เป็นวิธีที่น าเสนอข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชา  
ฝ่ายอ านวยการหรือผู้ฟังอื่นๆ ที่ได้ก าหนดไว้ มี
ลักษณะเป็นการพูดที่ย่นย่อ  ซึ่งให้ข้อมูลเรื่อง 
จริงที่ส าคัญ ๆ 



การประชุม 
การประชุมและการ

บรรยายสรุป 

การท างาน 

การเขียนข้อพิจารณาฝ่าย
อ านวยการ 

      การบรรยายสรุปทางทหาร :   

  

•  เป็นการพูดเฉพาะ 
•  เทคนิคที่ใช้ ขึ้นอยู่กับ : 
     - ความมุ่งหมาย 
     - ผลที่ต้องการ 
     - ท่าทางของผู้บรรยาย 
•   



แบบของการบรรยายสรุปทางทหาร   

ประกอบด้วย   

๑. การบรรยายสรุปข่าว  (The  Information  Briefing)   

๒. การบรรยายสรุปเพื่อให้ได้ข้อตกลงใจ                                                                      
     (The  Decision  Briefing) 
๓. การบรรยายสรุปภารกิจ  (The  Mission  Briefing)   

๔. การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ  (The  Staff     
    Briefing)   



การบรรยายสรุปข่าว   

กระท าเพื่อ   ให้ข่าวสารแก่ผู้ฟัง  โดยต้องการให้ทราบ
ความหมายเรื่องราว  และมีความเข้าใจ   

การกล่าวน าเรื่องและการอธิบายให้  
ผู้ฟังทราบ 

ไม่มีข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ 

ประกอบด้วย   



ตัวอย่าง  

เหตุการณ์ในการใช้การบรรยายสรุปข่าว 

ข่าวสารที่มีล าดับความเร่งด่วนสูง  ซึ่งต้องการให้รับทราบทันที 

 ข่าวสารที่มีความสับสน เช่น  แผน  วิธีการ  ตัวเลขสถิติ  ซึ่งมี 
        ความซับซ้อนและต้องอธิบายในรายละเอียด 

 ข่าวสารที่ขัดแย้งกัน  ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และการ  
       อธิบายขยายความเพื่อความเข้าใจ 



ตัวอย่าง  
การด าเนินการบรรยายสรุปข่าว 

กล่าวน า  เป็นการเริ่มการบรรยายข่าวสาร  ดังนี้ 

 การทักทายที่ประชุม      

 กล่าวถึงความมุ่งหมายของการบรรยายอย่างชัดเจน    
     ตลอดจนขอบเขต 

 ล าดับของการบรรยาย ถ้าการบรรยายไม่เหมือนท่ี   
     เคยท า  ควรชี้แจงให้ผู้ฟังทราบขั้นตอน 



ตัวอย่าง  
การด าเนินการบรรยายสรุปข่าว 

เนื้อเรื่อง  ในการบรรยายข่าวสาร  ดังนี้ 

 ด าเนินการตามล าดับอย่างมีเหตุผล 

 ชัดเจนและรวบรัด 

 กล่าวถึงแนวความคิดหลัก และจุดส าคัญของเรื่อง 



ตัวอย่าง  
การด าเนินการบรรยายสรุปข่าว 

การจบการบรรยาย 

 กล่าวสรุปจบ 

 การตอบค าถามและกล่าวปิดท้าย 

 อย่าใช้ค ากล่าวจบที่รุนแรง 

       เน้น  ไม่ใช่การบรรยายถึงข้อยุติหรือข้อเสนอ 



การบรรยายสรุปข่าวสาร 

• เพื่อให้ผู้ฟังทราบข่าวสารและเข้าใจ 

• โดยเฉพาะ: เร่งด่วนสูง, สับสน, ขัดแย้ง 

• ข้อเท็จจริงถือเป็นความส าคัญ 





การบรรยายสรุปเพื่อให้ได้ข้อตกลงใจ  

กระท าเพื่อ   
ให้ได้ค าตอบหรือข้อตกลงใจในกองบัญชาการระดับ  
กองทพั หรือสูงกว่า  (ส่วนในระดับกองบัญชาการ
กองพลและต ่ากว่า มักใช้แบบไม่เป็นทางการ)  

หวัข้อส าคัญตามแบบหัวข้อของการจัดท า
ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ คือ 
- กล่าวถงึปัญหา 

ประกอบด้วย   

  

- แถลงแนวทางในข้อเทจ็จริงของปัญหา 
- การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 
- กล่าวสรุป 
- ให้ข้อเสนอ 

- กล่าวถงึสมมุตฐิาน 



การบรรยายสรุปเพือ่ให้ได้ข้อตกลงใจ 

กล่าวถึงปัญหา   

บรรยายสรุปว่าต้องการข้อตกลงใจ  ต้องกล่าวถงึข่าวสารเบือ้งต้น 

แยก , แถลง  แสดงความมุ่งหมายของการ 

ซ่ึงจะน าไปสู่ปัญหาและความต้องการข้อตกลงใจของผู้บังคบับญัชา 
จ าเป็นต่อปัญหาน้ันอย่างไร 

กล่าวถงึสมมุตฐิาน    ต้องมีทั้งเหตุผล และส่งเสริมในการให้
ข้อตกลงใจได้ 



แถลงแนวทางในข้อเทจ็จริงของปัญหา 

ทีส่ าคญัอย่างถูกต้องและครบถ้วน  ถงึแม้ว่าผู้รับฟังการบรรยายสรุป 
ผู้กล่าวสรุปจะต้องเพ่งเลง็เข้าสู่เร่ืองโดยกล่าวถงึข้อเทจ็จริง 

จะทราบแล้วกต็าม   

ข้อเทจ็จริงอืน่ ๆ ทีผู้่รับฟังไม่ทราบ  กค็วรจะเลอืกเฉพาะ 
 ข้อที่เกีย่วข้องโดยตรง  และมีผลต่อการตกลงใจเท่าน้ัน 



การวเิคราะห์เปรียบเทียบ 

กล่าวแถลงหนทางปฏิบัติที่วเิคราะห์อย่างย่อ ๆ 

ช้ีแจงข้อด ีข้อเสียและแสดงผลของแต่ละหนทางปฏิบัติ 

กล่าวสรุป 

กล่าวถึงล าดบัหนทางปฏิบัตทิีส่ามารถท าได้ หรือล าดบั 
หนทางปฏิบัตติามข้อด ี ข้อเสียแต่ละหนทาง 



ให้ข้อเสนอ 

จะต้องให้ข้อเสนอซ่ึงผู้บังคบับัญชาอาจใช้เป็น
ข้อตกลงใจได้ 

ถ้าอนุมตัใินการให้ข้อเสนอ  ผู้บรรยายสรุปต้อง
เตรียมการปรระสานต่างไว้ด้วย 



ตอนเร่ิมกล่าวบรรยายสรุป 

ต้องแถลงให้ทราบว่าต้องการได้รับข้อตกลงใจ 

  หากยงัไม่ได้รับข้อตกลงใจ  กร้็องขอได้ และต้องมัน่ใจว่า 

 รายละเอยีดชัดแจ้ง 
   เข้าใจข้อตกลงใจน้ันโดยตลอด  ถ้าไม่แน่ใจกถ็ามจนได้    



ภายหลงัการบรรยายสรุป 

หาก สธ./หน.ฝอ.  ไม่ได้มาร่วมฟัง  ต้องแจ้ง ฝสธ. หรือ จนท. 

ของเสนาธิการ  รอง หรือผู้ช่วยฝ่ายธุรการ ทีเ่กีย่วข้องให้ทราบ 

ข้อตกลงใจของผู้บังคบับัญชา 



การบรรยายสรุป 
เพื่อให้ได้ข้อตกลงใจ 

• เพื่อให้ได้ค าตอบ/ข้อตกลงใจ 

• เสมือนเป็นการจัดท าข้อพิจารณาของ ฝอ. 
   ด้วยวาจา เพราะมีหัวข้อฯเหมือนกัน 
• แถลง- ต้องการได้รับ “ข้อตกลงใจ” 





การบรรยายสรุปภารกจิ 

เป็นการบรรยายสรุปทางทหารแบบหน่ึง  ซ่ึงใช้ภายใต้
ภาวะการปฏิบัติการยุทธ์  จะเป็นการเพิ่มเติมค าส่ังให้
รายละเอียดและค าช้ีแจงเพิ่มขึ้น  โดยให้ จนท . แต่       
ละคน  ได้ทราบความส าคัญของการปฏิบัติของตน      
จะต้องกระท าด้วยความถี่ถ้วน  มิให้เกิดความสับสน 
และขัดแย้งกบัค าส่ังทีไ่ด้ออกไว้ 



การบรรยายสรุปภารกิจ 

กระท าเพื่อ   แจ้งข่าวสารให้ค าส่ังเฉพาะหรือมอบภารกิจใด
ภารกิจหน่ึงให้   

นายทหารผู้บรรยายแต่เพียงผู้เดยีวอาจได้แก่ 

- ผู้บังคับบัญชา 

กระท าโดย   

- นายทหารฝ่ายอ านวยการหรือผู้แทนพเิศษ 

ซึ่งขึน้อยู่ กับชนิดของภารกิจและระดบัของกองบัญชาการ 

- ผู้ช่วย 

เป็นการบรรยายสรุปทางทหารแบบหน่ึง  ซึ่งใช้ในทางยุทธการ 



การบรรยายสรุปภารกิจ 

• ใช้ในทางยุทธการ  เพื่อมอบภารกิจฯ 

• เป็นการเพิ่มเติม “ค าสั่ง”ในรายละเอียด 





โอกาสในการบรรยายสรุปภารกิจ 
      1. ภารกิจยาก 

   2. ต้องการชี้แจงเป็นรายบุคคล 

   3. เพิ่มรายละเอียดจากค าสั่งลายลักษณ์อักษร 

     หมายเหตุ  ต้องไม่ขัดแย้งกับค าสั่งที่ออก     

     ไปแล้ว 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

กระท าเพื่อ   ก่อให้เกิดการด าเนินการประสานงานและ
เกิดผลในส่วนรวมในเร่ืองของการแลกเปล่ียน
ข่าวสาร  การแถลงข้อตกลงใจ  รวมทัง้การ
ออกค าส่ังหรือการให้แนวทาง   

วิธีการในการบรรยายสรุปข่าวสาร 

การบรรยายสรุปเพื่อให้ได้ข้อตกลงใจ 

การบรรยายสรุปภารกิจ 

น ามาใช้ในแต่ละแบบ หรือ รวมมาใช้ทุกรูปแบบ 

ประกอบด้วย   



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

ตามขนาดของกองบัญชาการ 

แบบของการยุทธ 

ความต้องการของผู้บังคบับญัชา 

ผู้เข้าฟัง 

มาก - น้อย 



ผู้เข้าฟังการบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

ผู้บังคบับัญชา 

รอง หรือผู้ช่วย 

เสนาธิการ/ฝ่ายอ านวยการ 

ประกอบด้วย 

ผู้แทนฝ่ายธุรการ 

ผู้แทนฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายกจิการพเิศษ 

ผู้แทนหน่วยรองหลกั 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

จะกระท าเป็นประจ า 

หน่วยขนาดกองพล 

ณ ที่ตั้งหน่วยปกติ 

หน่วยขนาดกองทพั 

จะกระท าเป็นประจ าตามระยะเวลา 
และอาจมีการบรรยายเป็นพเิศษเมื่อ 
ต้องการ 

ในการรบ 

หน่วยขนาดกองพล 

หน่วยขนาดกองทัพ จะกระท าเป็นประจ า 

จะกระท าตามสถานการณ์ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

ณ ระดบัหน่วยต่าง ๆ 
กองพลลงมา 

กล่าวถึงเร่ืองที่เกีย่วข้องกบัหน่วยและ 
การปฏิบัตกิารทางยุทธวธีิ 

ในการปฏิบัตยิุทธการ 
กล่าวถึงเร่ืองนโยบายในสนามรบหรือ 

เร่ืองทีจ่ะแถลงในการบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 
จะแตกต่างกนัออกไป 

ณ ระดบัหน่วยสูง ๆ 
กองทพัขึน้ไป 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

• เพื่อให้เกิดการประสานงาน 

• มี แลกเปลี่ยนข่าวสาร, แถลงข้อตกลงใจ, 
   สั่งการ/ให้แนวทาง 
• ใช้การบรรยายหลายรูปแบบ 



 หัวข้อ 
          

  

1. ปัญหา 
2. สมมุติฐาน 
3. ข้อเท็จจริง 
4. ข้อพิจารณา (การวิเคราะห์เปรียบเทียบ) 
5. ข้อสรุป 
6. ข้อเสนอ 



 เทคนิควิธีการ 



      นักบรรยายสรุปที่ด ี  

  

•  1 ล าดับความคิดได้ด ี
•  2 ประเมินเป้าหมาย 
•  3 เตรียมการดี 
•  4 พูดมีจังหวะจะโคน/เสียงสูง-ต่ า 
     หนัก - เบา 
•  5 สังเกตปฏิกิริยาผู้ฟังได้ขณะที่พูด  



เทคนิคในการบรรยายสรุปทางทหาร 

มีล าดับขัน้   
๑.  ศึกษาสถานภาพ   

๒.  การเตรียมท าค าบรรยาย 

๓.  การบรรยายสรุป 

๔.  การปฏิบัตหิลังการบรรยายสรุป 



เทคนิคในการบรรยายสรุป  
   1  ศึกษาสถานภาพ   
   2  เตรียมค าบรรยายสรุป 
   3  บรรยายสรุป  
   4  การปฏิบัติหลังการบรรยายสรุป   



ขัน้ที่  ๑ 

ประกอบด้วย   
๑. ผู้เข้าฟัง   

๒. ความมุ่งหมาย 

๓. เวลาที่มี 

๔. สิ่งอ านวยความสะดวก 

:  ศึกษาสถานภาพ   

๕. การเตรียมการ 

จะต้องบรรยายให้แก่ผู้ใด, 
ด้วยเหตุใด 
ผู้ฟังมีต าแหน่งอะไร 

ผู้ฟังมีความรู้ในเร่ืองที่
จะบรรยายมากเพียงใด 
ผู้ฟังต้องการอะไร 



เทคนิคในการบรรยายสรุป  
   1  ศึกษาสถานภาพ   
   2  เตรียมค าบรรยายสรุป 
   3  บรรยายสรุป  
   4  การปฏิบัติหลังการบรรยายสรุป   



ประกอบด้วย   

๑. รวบรวมข่าวสาร   

๒. ท าความเข้าใจเร่ืองที่จะบรรยาย   
    โดยตลอด 

๓. ก าหนดหวัข้อส าคัญในการบรรยาย 

๔. เรียบเรียงหวัข้อส าคัญในการบรรยาย 

ขัน้ที่  ๒ :  การเตรียมตัวบรรยายสรุป   

๕. หาข้อมูลสนับสนุนการบรรยาย         
    หวัข้อส าคัญ 
๖. เลือกทศันูปกรณ์   
๗. เตรียมค าบรรยาย   



เทคนิคในการบรรยายสรุป  
   1  ศึกษาสถานภาพ   
   2  เตรียมค าบรรยายสรุป 
   3  บรรยายสรุป  
   4  การปฏิบัติหลังการบรรยายสรุป   



ลักษณะของผู้บรรยาย   
ควรคงลักษณะท่าทางและการ
เคล่ือนไหวให้เป็นไปตามธรรมชาต ิ

หลีกเล่ียงท่าทาง ซึ่งจะดงึความสนใจ
ของผู้ฟังออกจากการบรรยายสรุปทาง
ทหาร 

เลือกวิธี/แบบการบรรยายสรุปทางทหาร
ให้เหมาะสม 

ข้อความในการบรรยายสรุปทางทหาร
ควรสัน้  รัดกุม  ตรงจุดหมาย  และมี
ความถูกต้อง 

ขัน้ที่  ๓ :  การด าเนินการบรรยายสรุป   

วิธีการบรรยาย   

ความส าเร็จในการ
บรรยายสรุปทางทหาร   



      ขั้นที่ 3 การบรรยายสรุป   

  

•  บรรยายไปตามหัวข้อ 
•  กล่าวน า/สรุป ให้กระทัดรัด 
•  การตอบค าถาม ควรยกตัวอย่าง 
•  ให้เหตุผลอย่างเหมาะสม/ให้ข้อคิดเห็น /     
   วาดภาพของปัญหาท่ีจะมี 
•  ใช้ลักษณะ 4 ดี 



  การบรรยายสรุป - ลักษณะ 4 ดี  
 น้ าเสียง 
 เนื้อหา 
 ภาษา 
 ท่าทาง 



  

ข้อควรค านึง  

   *  สั้น 
      *  ชัดเจน 
   *  ถูกต้อง 
     *  ตรงใจ 
       *  มีบุคลิกภาพ 
 



เทคนิคในการบรรยายสรุป  
   1  ศึกษาสถานภาพ   
   2  เตรียมค าบรรยายสรุป 
   3  บรรยายสรุป  
   4  การปฏิบัติหลังการบรรยายสรุป   



เร่ืองที่บรรยาย 

วัน  เวลา  สถานที่ 

ขัน้ที่  ๔ :  การปฏบิัตหิลังการบรรยายสรุป   

ผู้เข้ารับฟังค าบรรยาย 

ข้อเสนอการอนุมัตหิรือไม่อนุมัต ิ เร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับการบรรยาย   

ผู้บรรยายต้องเตรียมจัดท าบนัทกึหลักฐานอย่างย่อ ๆ 
เกี่ยวกับ 



ขั้นที่ 4 การปฏิบัติภายหลัง 
การบรรยายสรุป   

  

• บันทึกหลักฐานอย่างย่อ 
• บันทึกข้อเสนอ การอนุมัติ/ไม่อนุมัต/ิ 
  ค าสั่ง ค าชี้แจง 
• แจกจ่ายไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง  



ประกอบด้วย   

รายการตรวจสอบโครงร่างการบรรยายสรุปทางทหาร 

๑. วเิคราะห์สถานภาพ 

๒. แผนการเตรียมการ 

๓. เตรียมการบรรยาย 

๔. ด าเนินการบรรยายสรุป   

๕. การจบค าบรรยายสรุป   



ผู้เข้าฟัง   

๑. วเิคราะห์สถานภาพ 

๑. มีจ านวนเท่าใด 
 ๒. สภาพ  

 ใครเป็นผู้เข้ารับฟังบ้าง  ผู้เข้าฟังเหล่าเดยีวกันหรือเปล่า   

 มีเหล่าอื่นร่วม พลเรือนหรือต่างชาตเิข้าร่วมประชุมหรือไม่   

 ใครเป็นผู้มีอาวุโสสูง    มีต าแหน่งอะไร   

 มีความรู้เก่ียวกับเร่ืองที่จะบรรยายอย่างไร   

 เป็นฝ่ายอ านวยการหรือฝ่ายกิจการพเิศษ   

 มีความต้องการอะไร    มีแนวโน้มเอียงไปทางใด   

 จะมีปฏิกิริยาไปในทางใด   



๓. ความมุ่งหมายและแบบ 

 การบรรยายสรุปข่าว  (เพื่อให้ได้ข่าวสาร)   

 การบรรยายสรุปเพื่อให้ได้ข้อตกลงใจ   

 การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ   
      (เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร) 

 การบรรยายสรุปภารกจิ 
     (เพื่อทบทวนรายละเอียดที่ส าคัญ)   



๔  เร่ือง 

 เร่ืองอะไร   
 มีขอบเขตอย่างไร   
 มีเวลาเท่าไร 

 จะบรรยายสรุปที่ใด   
๕  สิ่งอ านวยความสะดวก 

 แผ่นภาพประกอบมีอะไรบ้าง   
 อะไรบ้างที่ยังไม่ครบ   
 ต้องปฏบิัตอิย่างไรบ้าง   

 ต้องเตรียมการอะไรบ้าง   



ประกอบด้วย   

๒.  แผนการเตรียมการ 

วเิคราะห์สถานการณ์อย่างถี่ถ้วน 

เตรียมหวัข้อเร่ืองล่วงหน้า 

ก าหนดความต้องการเคร่ืองช่วยฝึก  
ผู้ช่วย และหลักฐาน 
พมิพ์ และ/หรือร่างใหม่   
แผนการซ้อม (สิ่งอ านวยความสะดวก  
การวิจารณ์)   
เตรียมการทบทวนครัง้สุดท้าย  โดย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   



การรวบรวมหลักฐาน   

๓.  การเตรียมบรรยาย 

ค้นคว้า 

ท าความคุ้นเคยกับเร่ือง 

รวบรวมแนวความคิดและ
ข้อเทจ็จริงจากผู้ที่เก่ียวข้อง   



เตรียมร่างครัง้ที่ ๑   

กล่าวถงึปัญหา  (ถ้าจ าเป็น) 
แยกหวัข้อส าคัญออก (ข้อเทจ็จริง) 
เลือกหนทางปฏิบัต ิ

แสดงข้อดี และข้อเสีย วเิคราะห์และ
เปรียบเทยีบ 
แถลงข้อสรุปและข้อเสนอ 
ร่างหวัข้อย่อ   
เตรียมเคร่ืองช่วยฝึก   

จัดสิ่งอุปกรณ์   

ทบทวนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   



ตรวจสอบและ
พมิพ์ร่างครัง้ที่ ๑   

ต้องเช่ือได้ว่าข้อเทจ็จริง
ต่าง ๆ ส าคัญและจ าเป็น 

ต้องมีข้อเทจ็จริงที่จ าเป็นทุกข้อ 

เตรียมค าตอบส าหรับปัญหาที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ 

ขัดเกลาค าบรรยายสรุป 

ตรวจสอบเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย   

ก าหนดวิธีการใช้   

เตรียมการใช้แผ่น
ภาพประกอบ   



การซ้อม   

ซ้อมบรรยายสรุป (โดยใช้ผู้ช่วย
และแผ่นภาพประกอบ 

ปรับปรุง 

ดงึหวัข้อส าคัญออกให้เหน็เด่นชัด 

จดจ าหวัข้อย่อย 

เตรียมการในการเปล่ียนหวัข้อเร่ือง   

ใช้ค าเฉพาะ   



ท่าทาง   

๔.  ด าเนินการบรรยายสรุป 

ลักษณะทหาร 

แสดงท่าทางตามความเหมาะสม 

จับตาผู้รับฟังการบรรยาย   

จัดลักษณะท่าทาง   

ส ารวมกริิยา   



 

 ท่าทางดี 

มัน่ใจสง่างาม 

ส ารวมกิรยิา/สีหนา้เป็นมิตร 

ยืน/นัง่ปกติ 

ใชภ้าษากายประกอบเหมาะสม 

สายตาสมัผสัผ ูฟั้ง 



การวางตัว   

ท่าทางเอาการเอางาน  (ลักษณะ
ทหาร) 
พร้อมที่จะตอบปัญหา 

มีอารมณ์ขัน   

ม่ันใจตนเอง   

ตอบปัญหา   



เสียง   

ตัง้ระดับเสียง 

ความดัง 

อัตราเร็วในการพดู   

การเปล่ียนเสียง   

ออกเสียงชัดเจน   





 

 น ้าเสียงดี 

ความดงัพอเหมาะ 

มีจงัหวะ 

มีระดบัเสียง 

น ้าเสียงเรา้ใจ 



 

 เน้ือหาดี 

เน้ือหาน่าสนใจ/ใชเ้วลาเหมาะสม 

สรปุเขา้ใจกะทดัรดั/ตอบปัญหาชดัเจน 

มีขอ้มลูสนบัสนนุ/ตวัอยา่งประกอบ 

การเตรยีมการ/อปุกรณ/์อารมณข์นั 

 

กลา่วน ากระชบั/เน้ือเรือ่งตามล าดบั 

 



 
 

 ภาษาดี 

ออกเสียงชดัเจน 

ใชค้ าเหมาะสม 



หัวข้อการประเมิน ฯ  
  * น้ าเสียง   - จังหวะการพูด / โทนเสียง  
  *  เนื้อหา    - เตรียมการ/เครื่องช่วย 
                    - เริ่มเรื่อง/ด าเนินเรื่อง/สรุปจบ/ 
    มุ่งวัตถุประสงค์/ ล าดับประเด็น/เวลากระชับ 
  *  ภาษา      - ถ้อยค า / เข้าใจได้ง่าย 
                     - อักขระ / ควบกล้ า 
  *  ท่าทาง    - ความสง่า / สีหน้า /หน้าตา 
                     - สายตา / การใช้มือประกอบ  



 ตอบข้อซักถาม 



  

เทคนิค วิธีการในการพูด 



การเตรียมตัวของนักพูด 
• ไปถึงที่ก่อนเวลาล่วงหน้า 

• การแต่งกาย 

• น้ าเสียง ภาษา เนื้อหา ท่าทาง  (4ดี) 

• ตามองทั่วถึง ทักทาย เป็นกันเอง 
 



  1. การทักทายผู้เข้าร่วมประชุม 
กราบเรียน 

เรียน 

สวัสด ี

นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพ 



 - ด้วยค าถาม 
- การพาดหัวข่าว         
- การชวนให้สงสัย 
- ค าคม ค ากลอน กวี ค ากล่าวของผู้ที่มีชื่อเสียง 
- การสร้างความสนุกสนาน   
- ข้อความที่เร้าใจ 
- สร้างความเป็นกันเอง ยกย่องผู้ฟัง 
- การยกตัวอย่าง 
- เหตุการณ์ที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 



- พูดตามเหตุการณ์ตามล าดับเวลา 
- พูดตามล าดับเหตุการณ์ จาก อดีต สู่ ปัจจุบัน 
- พูดตามล าดับเหตุการณ์ จาก ปัจจุบัน สู่ อนาคต 
- พูดตามล าดับจากจุดเล็ก ไปสู่ จุดใหญ่ 

- พูดตามล าดับระยะทาง จากใกล้สู่ไกล หรือไกลสู่ใกล้ 

- เน้นจุดสุดยอดเพียงจุดเดียว 
- อย่าออกนอกเรื่อง 
- หากมีหลายประเด็นให้เรียงล าดับเป็นข้อ ๆ 



1.  อย่า ออก ตัว 
2.  อย่า อ้อม ค้อม 
3.  อย่า ถ่อม ตัว 
4.  อย่า ขอ อภัย  



เคล็ดลับในการด าเนินเรื่อง 

•  รู้จักเปรียบเทียบส่ิงที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้น 

•  พูดในภาษาของผู้ฟัง 

•  ตัวอย่างประกอบต้องสอดคล้องและทันสมัย 

•  อย่าพยายามอธิบายทุกแง่ทุกมุม 



 - สรุปใจความส าคัญ                
- ทิ้งไว้ให้คิด 
- เปิดเผยตอนส าคัญ   

- จบแบบต่อยอด 

- เชิญชวนเรียกร้อง 
- ข้อคิด ค าคม สุภาษิต  
- แบบหักมุมไม่คาดคิด 



 1. ขอจบ - ขอยุต ิ
2. ไม่มาก - ก็น้อย 
3. ขอโทษ - ขออภัย 
4. ขอบคุณ 



  
ลักษณะท่าทาง 

และการใช้อุปกรณ์  



  ท่ายืนที่เหมาะสม 
• ยืนให้เท้าทั้งสองแยกห่างกันพอควร (ไม่ยืนเท้าชิดกัน

หรือห่างกันจนน่าเกลียด) 

• ยืนให้น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสอง (ไม่ให้น้ าหนักตัว
อยู่บนเท้าใดเท้าหนึ่ง) 

• ปล่อยแขนทั้งสองข้างลงข้าง ๆ ตัวอย่างสบาย ๆ      
(ไม่ควรเอามือมากุมกันไว้ข้างหน้า ไขว้หลัง ลูบแขน
ไปมา เหมือนท่ายืนส ารวมต่อหนา้ผู้ใหญ่) 





  ท่ายืนที่ไม่เหมาะสม  
• ยืนด้วยท่าทางจ๋อง ๆ เหี่ยว ๆ เหมือนคนอดนอน    

• ท่าที่มักเห็นเป็นประจ าก็คือ เอามือมาไขว้กันไว้
ข้างหน้า ท าไหล่ห่อ ๆ ค้อม ๆ หลังเล็กน้อย 

• การยืนที่มักจับเกาะ ท้าว โอบ หรือโหนแท่นพูด 
หรือ จับ เกาะ ลูบ ขยับ ไมโครโฟนเล่น  

• ยืนแข็งทื่อ นิ่งสนิทเหมือนหุ่น มีลักษณะ
แข็งแกร่งไปทั้งตัว  



   ท่ายืนที่ไม่เหมาะสม  
• เดินพล่านไปมาโดยไม่มีความหมายหรือความจ าเป็น 

• ยืนโคลงตัว ส่ายตัวไปมา เอวอ่อน 

• ยืนแหงนคอ สายตามองสูง ไม่มองผู้ฟัง 

• ยืนเอียงข้าง ข้างใดข้างหนึ่งเข้าหาไมโครโฟน  

• ยืนหลังงอ ๆ เหมือนก าลังเข็นรถ 

• ยืนในลักษณะคออ่อนขึ้นอ่อนลง (มีลักษณะก้มลงต่ า 
และเงยขึ้นลงสลับกันไปมา ที่เรียกว่าท่านักเล่นไฮโล) 



   การนั่งพูด   
• นั่งตัวตรง ไม่งอตัวหรือเอนตัวไปข้างหลังมากเกินไป 

• นั่งให้ตรงส่วนกลางของเก้าอี้ ไม่ควรนั่งมุมหรือส่วน
ใดส่วนหนึ่งของเก้าอี้ 

• ไม่นั่งโยกเก้าอี้ หรือนั่งในลักษณะเอาหลังแทนก้น ซึ่ง
เป็นแบบไม่สุภาพ 

• มือควรวางอยู่บนโต๊ะอย่างสบาย ๆ ในท่าธรรมดา ๆ 
ไม่ท้าวคางหรือยันคาง 



การใช้ท่าทางประกอบการพูด  
• ช่วยให้ผู้พูด 

– มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

– ช่วยให้การพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น 

– ดึงดูดความสนใจและความตั้งใจ 

– ท าให้การพูดเกิดภาพ (ที่เรียกว่าภาพพจน์) เข้าถึง
จิตใจ 

–  ช่วยเน้นข้อความหรือความหมายที่พูด 



การใช้มือ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ 
• ต้องเสริมข้อความหรือสอดคล้องกับถ้อยค า 

• ได้จังหวะพอดีกับการเปล่งถ้อยค า ไม่เร็วหรือช้า
กว่าถ้อยค าที่เปล่งออกมา 

• ไม่ควรใช้ต่ ากว่าระดับเอว และไม่สูงกว่าระดับไหล่  

• ระวังการชี้นิ้ว โดยเฉพาะการชี้หน้าผู้ฟัง ไม่เป็น
การบังควรเสียมารยาท หากจ าเป็นต้องชี้ ควรชี้
ขึ้นข้างบนแทนการชี้ไปยังผู้ฟัง 



การใช้มือ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ 
• การใช้มือหรือก าปั้นทุบโต๊ะ หากไม่จ าเป็นไม่ควร

ใช้เพราะมีผลดีน้อยกว่าผลเสีย  

• ไม่ใช้มือซ้ าซาก (ท าคนเดียว) โดยไม่มีความหมาย
สอดคล้องกับข้อความหรือถ้อยค าที่พูด 

• มือควรปล่อยห้อยไว้ข้างตัวเมื่อไม่ใช้ประกอบการ
พูด และไม่วุ่นวายกับสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการพูด
หรือเสริมการพูด 



   สีหน้า 
• สีหน้าปกต ิคือ สีหน้าที่มีความเบิกบานแจ่มใส 
• สีหน้าแสดงความเคร่งเครียด ดูแล้วไม่สบายตา 
• การกล่าวถึงเรื่องที่เป็นการเป็นงานหรือไม่ใช่

เรื่องสนุกสนานบันเทิง สีหน้าควรมีลักษณะเงียบ
ขรึม (ต้องไม่ใช่การเสแสร้ง แกล้งตีสีหน้า ควรให้
ออกมาเองตามความรู้สึก) 

• หลีกเลี่ยงการแสดงสีหน้าแบบ “คนหน้าตาย” 
เพราะขาดชีวิตชีวา ขาดความใกล้ชิดกับผู้ฟัง   
   



   สีหน้า  
• ไม่ควรแสดงสีหน้าเกินกว่าความคิดเห็นที่พูดออกไป 

• ระวังลักษณะหลุกหลิกบนใบหน้า 

• ไม่ก้มหน้าลงต่ าในขณะท่ีพูด นอกจากจงใจจะแสดง
การพูดให้เหมาะกับเรื่อง 

• ปล่อยใบหน้าให้เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องส ารวมหรือ
ระวังมากเกินไป 

• ไม่ซ้อมการแสดงออกบนใบหน้าไว้ล่วงหน้า 



การสื่อความหมายทางตาอย่างมีประสิทธิภาพ 
• มองไปที่ผู้ฟังเท่านั้น ไม่มองไปที่อื่น 

• มองให้ทั่วถึงทุกส่วนของพื้นที่ ที่ผู้ฟังก าลังฟังอยู่  

• มองผู้ฟังจนตาสบตา (Eyes contact)กับผู้ฟังเป็นคนๆ 
ไปในทุกจุดของผู้ฟัง (ตามความเหมาะสมและเป็น
ธรรมชาติ ไม่ใช่มองตามสูตร เช่น จากซ้ายไปขวา หรือ
ส่ายไปส่ายมา)  

• ไม่หลบตาข้ึนสูงหรือลงต่ า หรือสลับไปมา 

• ไม่ควรสวมแว่นตาสีเข้มที่มองไม่เห็นดวงตาในขณะพูด 



การใช้ไมโครโฟน 
1. อย่าถือหรือเลื่อนไมโครโฟนจนชิด   

2. ควรถือหรือยืนห่างจากไมโครโฟนประมาณหนึ่งฝ่ามือ  

3. ควรปรับระดับไมโครโฟนให้ตรงกับปากพูด   

4. พยายามท าความคุ้นเคยกับไมโครโฟนเมื่อมีโอกาส   

5. อย่าทดสอบไมโครโฟนด้วยการเคาะ   

6. หากมีความจ าเป็นต้องพูดประกอบการเขียนชาร์ท ควร
ถอดไมโครโฟนถือไปด้วย 



การใช้ไม้ชี้ 
1. ควรใช้ไม้ชี้ที่เป็นของแข็ง  
2. เวลาใช้ไม้ชี้ ควรมองดูที่จอภาพ หาเป้าหมายที่ต้องการชี้ 

แล้วชี้ให้ถูกต้องตรง  จากนั้นจึงเห็นหน้ามาพูดกับผู้ฟัง  
3. ควรใช้ไม้ชี้ ชี้ตรงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ควรชี้วนรอบ

เป้าหมาย 
4. เมื่อต้องการชี้ข้อความที่เป็นประโยคยาว ๆ ให้ใช้ไม้ชี้  ชี้

ไปที่ปลายประโยค ในส่วนที่ใกล้ตัวที่สุด และจรดไว้บริเวณ
นั้น ไม่ควรชี้ลากกลับไปกลับมาใต้ข้อความนั้น ๆ และไม่
ควรชี้ค าต่อค าขณะที่อ่านไปด้วย 





การใช้ไม้ชี้ 
 

5. เมื่อต้องการเน้นข้อความใด  ให้ชี้ใต้ค าหรือข้อความ
ตามแนวระดับในลักษณะคล้ายการขีดเส้นใต้ 

6. เมื่อไม่ใช้ไม้ชี้  ให้วางลงหรือเก็บไว้ข้างตัว ไม่น ามากวัด
แกล่ง ท าให้ผู้ฟังเสียสมาธิ 

7. ถ้าในการบรรยายสรุปครั้งนั้น มีการใช้ผู้ช่วยในการชี้ 
จะต้องมีการวางแผนและซักซ้อมกับผู้ช่วย 



ข้อพึงระลึกในการใช้ Powerpoint 
1. ต้องตรวจสอบเครื่องฉายว่าเก่าหรือพร่ามัวหรือไม่   

2. การเขียนข้อความลงใน สไลด์นั้น  เมื่ออ่านแล้วจะต้อง
ได้ความคิดรวบยอดเพียงหนึ่งเดียวต่อ 1 สไลด์ 

3. ควรใช้ข้อความหรือประโยค ไม่มากกว่า 9 บรรทัด ต่อ 
1 สไลด์ 

4. ในการบรรยายประกอบPowerpoint ควรใช้สไลด์ไม่
เกิน 32 สไลด์ ต่อ 1 ชั่วโมง 



การใช้กระดาษจดย่อ (Note)     

  

• พึงระวัง หน้าตา / ท่าทาง 
•  ใช้การ์ด หรือ แผ่นกระดาษ 
•  เขียนเฉพาะใจความส าคัญ  
•  เขียนตัวอักษรที่ชัดเจน ตัวโตกว่าปกต ิ
•  เน้น (Highlight) ข้อความส าคัญ 
•  แสดงถึงการเตรียมการ/ไม่ต้องกังวล 



 การใชก้ระดาษบนัทึกยอ่ 

•พ.ท.  เลอศักด์ิ     มีบ ารุง 

เขียนเฉพาะใจความส าคญั 

เนน้ขอ้ความส าคญัท่ีตอ้งพดู 

เขียนอกัษรตวัโตอ่านไดช้ดัเจน 

พึงระวงับคุคลิกหนา้ตาและท่าทาง 

ใชก้ารด์หรอืแผน่กระดาษ 

แสดงถึงความเตรยีมการท่ีดีไมมี่กงัวล 





การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 
บรรยายสรุปการวเิคราะห์ภารกจิ 

รอง/เสธ./สธ.๓  :   

   ๑. ความมุ่งหมาย และล าดับการบรรยาย 

   ๒. สถานภาพของหน่วย 

      ก. จุดศูนย์ดุลย์/ความล่อแหลม ของฝ่ายเรา 

      ข.   หน่วยด าเนินกลยุทธ 

      ค. หน่วยสนับสนุนการรบ 

      ง. หน่วยสนับสนุนการรบ    



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 
สธ.๒  :   

๓. ประมาณการข่าวกรองขั้นต้น 

       ก. แผ่นบริวารเคร่ืองกดีขวางผสม (ภูมิประเทศ,ลมฟ้าอากาศ  และ 

        ปัจจัยอืน่ๆ ) 

     ข.  แผ่นสถานการณ์ข้าศึก (หนทางปฏิบัติต่างๆ ของ ขศ.) 

     ค.  ข้อเสนอ ห/ป ทีเ่ป็นไปได้มากทีสุ่ด และ ห/ป อนัตรายทีสุ่ด  

     ง. จุดศูนย์ดุลย์ของข้าศึก, จุดตกลงใจต่างๆ 

     จ. ข้อเสนอ  หขส. / ตขอ.    



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓ :   
   ๔. ภารกจิ และเจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วยเหนือ สูงขึน้ไป สองระดับ 

  ๕. ภารกจิ,เจตนารมณ์, แนวความคดิในการปฏบิัติ, แผนลวงของ                    

     บก.หน่วยเหนือ  ๑ ระดับ 

  ๖. ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบั 

     ก. ทีต่ั้งหน่วยในปัจจุบัน 

    ข. การสนับสนุนจากเหล่าทพั     



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓  :   

      ค.ที่ตั้ง และภารกจิของหน่วยอืน่ๆ 

    ง. พืน้ทีส่นใจ 

     จ. การวิเคราะห์เวลา 

๗. สมมุติฐานทีส่ าคญั 

     ก. สมมุติฐานหน่วยเหนือ 

      ข. สมมุติฐานของ สธ.๓ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓ :   

   ๘. ข้อจ ากดั(ข้อบังคบั , ข้อห้าม)ต่อเสรีในการปฏิบัต ิและผลกระทบต่อหน่วย และภารกจิ  

  ๙. กจิเฉพาะ 

 ๑๐. กจิแฝง 

 ๑๑. กจิส าคัญยิง่ 

 ๑๒. ข้อสรุป  : ก. ความขาดแคลน และอุปสรรคของหน่วยด าเนินกลยุทธ และ                                 
.                     หน่วย สนับสนุนการรบ 

                    ข. ข้อเสนอแนะด้านยุทธวธีิ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

      สธ.๔  :   

 ๑๓.  ทีต่ั้งทางส่งก าลงับ ารุงของหน่วยเหนือ และเส้นหลกัการขนส่ง 

 ๑๔. ระบบการแจกจ่าย  สป.ประเภทต่างๆ ของหน่วยเหนือ (ถ้ามี),  
          สป. ทีห่น่วยเหนือก าหนดให้มีหรือ สะสม, สป.ทีห่น่วยเหนือควบคุม        

 ๑๕.  การขาดแคลนยุทธภณัฑ์หลกัของหน่วย 

 ๑๖.  อตัรากระสุนทีใ่ช้ได้ทีห่น่วยเหนือก าหนด 

 ๑๗. สถานภาพทางด้านการส่งก าลงับ ารุงของหน่วย(ตารางสถานภาพ          .         
         ยุทโธปกรณ์, ความพร้อมรบ ฯลฯ) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

           สธ.๔ :    
      ก. การส่งก าลงับ ารุง 
          - สป.๑   ข้อเท็จจริง(สถานภาพ, ความขาดแคลน),สมมุติฐาน  
          - สป.๒ ข้อเทจ็จริง(สถานภาพ, ความขาดแคลน),สมมุติฐาน  
          - สป.๓  ข้อเทจ็จริง(สถานภาพ, ความขาดแคลน),สมมุตฐิาน  
          - สป.๔  ข้อเท็จจริง ,สมมุติฐาน   
          - สป.๕ ข้อเทจ็จริง(สถานภาพ, ความขาดแคลน),สมมุติฐาน  
    ข.  การซ่อมบ ารุง 
          - ข้อเทจ็จริง(สถานภาพ  ซบร., เวลาในการซ่อม, ความขาดแคลน)     
          - สมมุติฐาน  



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

            สธ.๔  :   

      ค. การขนส่ง  

             - ข้อเทจ็จริง(สถานภาพด้นการขนส่ง, ความขาดแคลน, สภาพเส้นทาง               
.               สลก., ต าบลปลายทาง)                                                    .   

             - สมมุตฐิาน  

     ง. การบริการทางการแพทย์                                                    .    .      

             - ข้อเทจ็จริง(สถานภาพด้นการรักษาพยาบาลและการส่งกลบัสายแพทย์,      .           

               นโยบายการส่งกลบัสายแพทย์, ความขาดแคลน ฯ)                         .        

             - สมมุตฐิาน  



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

            สธ.๔ :   

      จ. การบริการอืน่ๆ (การก่อสร้าง และซ่อมแซม, แรงงาน,เบด็เตลด็ )                .            
           - ข้อเทจ็จริง                                                                            
           - สมมุตฐิาน 

 ๑๘. สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกในท้องถิน่ เช่น รพ.,แหล่งน า้,สนามบนิ,     
.      คลงัน า้มัน ฯลฯ 

๑๙. ระบุกจิเฉพาะ, กจิแฝง, ข้อจ ากดั(ข้อบงัคบั, ข้อห้าม) ของงานด้านส่งก าลงับ ารุง,   .     
       งานทีค่าดว่าจะกระท า หรือคาดว่าจะเกดิขึน้ทางด้านการส่งก าลงับ ารุง   



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

            สธ.๑   :   
    ๒๐.  ข้อเทจ็จริงด้านก าลงัพล เกีย่วกบังานในหน้าที่ทั้ง ๖ ประการ ของ สธ.๑ เช่น 

             สถานภาพก าลงัพล                                                                                                              

    ๒๑.  สมมุตฐิานด้านก าลงัพล ซ่ึงได้จากหน่วยเหนือ และที ่สธ.๑ ก าหนดขึน้เอง      

             เพิม่เตมิ เช่น กองร้อยก าลงัทดแทนได้รับการจัดตั้ง และได้รับ กทท. เตม็ขีด    

             ความสามารถ ตั้งแต่..…                                                                                           

.   ๒๒. ข้อสรุปด้านก าลงัพล                                                                                 .           

              ก. ความขาดแคลนทางด้านก าลงัพล                                                      .          

              ข. อุปสรรค  ทางด้าน กพ.                                                               .         

              ค.  การคาดคะเนเหตุการณ์ทางด้าน กพ. 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๕   :   
  ๒๓. ข้อเทจ็จริง 
      ก.พืน้ทีป่ฏิบตัิการด้านกจิการพลเรือน   
      ข.  เคร่ืองมือ/ หน่วยปฏบิัตงิานด้านกจิการพลเรือน 
       ค.  เร่ืองส าคญัทีค่วรเพ่งเลง็ 
  ๒๔. สมมุตฐิาน 
  ๒๕. ข้อสรุป 
        ก. งานส าคญัทีค่าดว่าจะกระท า 
        ข. ข้อเสนอแนะด้านกจิการพลเรือน   



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

รอง /เสธ.  :   

   ๒๖. ข้อเสนอเพือ่ให้ ผบ.หน่วยยนืยนัแนวทางวางแผน 

            ก. ห/ป ของข้าศึก ที่จะน าไปพฒันา ห/ป  ฝ่ายเรา 

            ข. ยนืยนัภารกจิแถลงใหม่ 

            ค. แนวความคดิในการปฏิบตัิ 

            ง. แนวความคดิในการลวง 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

รอง/เสธ. :   

   จ. ความเร่งด่วนในการสนับสนุน 

    ฉ. ตารางเวลา 

    ช. ประเภทค าส่ัง (ข้อเขียน / ส่วน ฯลฯ) 

   ซ. ประเภทซักซ้อม 

    ( ในกรณีที ่ผบ.หน่วยให้ ฝอ.เสนอแนวทางวางแผน ) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

บรรยายสรุปหนทางปฏิบัต ิ

รอง/เสธ/สธ.๓ :    

   ๑. เจตนารมณ์ และผบ.หน่วยเหนือ 

   ๒. ภารกิจ (แถลงใหม่) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๒ :    

    ๓. ประมาณการข่าวกรองล่าสุด 

          ก. การเปลีย่นแปลงจากสถานการณ์ข้าศึกเดิม 

              ข. แผ่นภาพสถานการณ์ข้าศึก  
                  (Sittemp) ของแต่ละ ห/ป  ของข้าศึก 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

             สธ.๓ :   

 ๔. บรรยาย แต่ละหนทางปฏิบัติ 
           ก. ข้อความ และภาพสังเขปแต่ละหนทางปฏิบัติ 
               ๑) ข้อความการด าเนินกลยุทธ์ 
                    ก) โครงร่างสนามรบ (ลกึ, ใกล้, หลงั, ระวังป้องกนั, กองหนุน) 
                    ข) จุดแตกหัก, ส่วนปฏิบัติหลกั และส่วนปฏิบัติสนับสนุน (กจิ และ  
                          ความมุงหมาย) 
                     ค) เกณฑ์เส่ียงทีย่อมรับได้ (อาจมีหลายอย่าง) 
               ๒) ภาพสังเขป การวางก าลงัหน่วยด าเนินด าเนินกลยุทธ์ และมาตรการ
ควบคุม 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓ :  

ข. แสดงเหตุผลของแต่ละหนทางปฏิบัต ิ

    ๑) ข้อพจิารณาถึงผลกระทบจาก ห/ป  ของข้าศึกทีจ่ะใช้จ าลองยุทธ์ 

    ๒) ข้อสรุปทีไ่ด้จากการประเมินค่าอ านาจก าลงัรบเปรียบเทยีบ 

    ๓)เหตุผลทีว่างก าลงัแต่หน่วยไว้เช่นน้ัน 

   ๔) เหตุผลทีก่ าหนดมาตรการควบคุมต่างๆ  



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 
         สธ.๔ : 

๕. บรรยายความคดิในการสนับสนุนแต่ละหนทางปฏิบัต ิ

              ก. ข้อเทจ็จริง, สมมุตฐิาน, และข้อสรุป ล่าสุด (ข้อมูลด้านการส่งก าลงับ ารุง
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการบรรยายสรุปวเิคราะห์ภารกจิ) (ถ้าม)ี 

              ข. แนนความคดิในการสนับสนุน 
                 ๑) ทีต่ั้งสถานทางการส่งก าลงั (เช่น พืน้ที่ขบวนสัมภาระ กรม, พืน้ที่
สนับสนุนของกองพล ) 
                 ๒) เส้นหลกัการส่งก าลงั 
                 ๓) ความเร่งด่วนในการสนับสนุน 

              ค. เกณฑ์เส่ียงของงานการส่งก าลงั (ถ้าม)ี 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

        สธ.๑ : 

 ๖. บรรยายแนวความคดิในการสนับสนุนแต่ละหนทางปฏบิตั ิ
             ก. ข้อเทจ็จริง, สมมุตฐิาน, และข้อสรุปล่าสุด (ข้อมูลด้านก าลงั
พลทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการบรรยายสรุปวเิคราะห์ภารกจิ) (ถ้ามี) 
              ข. แนวความคดิในการสนับสนุน 
                      ๑) ความเร่งด่วนในการสนับสนุน 
                      ๒) ทีต่ั้งสถานทางการก าลงัพล (ถ้ามี) 
                      ๓) แนวความคดิของการทดแทนก าลงั  
               ค. เกณฑ์เส่ียงของงานการส่งก าลงัพล (ถ้ามี) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 
             สธ.๕ : 

      ๗. บรรยายแนวความคดิในการสนับสนุนแต่ละหนทางปฏิบัต ิ

             ก. ข้อเทจ็จริง, สมมุตฐิาน, และข้อสรุปล่าสุด (ข้อมูลด้านกจิการพลเรือน 

                ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการบรรยายสรุปวเิคราะห์ภารกจิ) (ถ้าม)ี 

                ข. แนวความคดิในการสนับสนุน 

                ๑) งานกจิการพลเรือนที่คาดว่าจะท าในแต่ละหนทางปฏิบัติ และ 

                          ความเร่งด่วน 

               ๒) ทีต่ั้งสถานทางการกจิการพลเรือน  

              ค. เกณฑ์เส่ียงของงานการส่งก าลงัพล (ถ้าม)ี 



  การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ     

     รอง / เสธ / สธ.๓ :    

  ๘. ข้อเสนอหนทางปฏิบัตทิีจ่ะน าไปวาดภาพการรบ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

บรรยายสรุปวาดภาพการรบ  (การวเิคราะห์หนทางปฏิบัติ) 

รอง/เสธ./สธ.๓  :   

          ๑. เจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วย และของ ผบ.หน่วยเหนือ 

               ๒. ภารกจิ (แถลงใหม่) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

            สธ.๒  : 

    ๓. ประมาณการข่าวกรองล่าสุด 

           ก. วเิคราะห์พืน้ทีป่ฏิบัตกิาร (AO/AI , แนวทางเคลือ่นที)่ 

           ข. วเิคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศ (หากมีการเปลีย่นแปลง) 

            ค. หนทางปฏิบัตขิองข้าศึกทีน่ ามาวาดภาพการรบ 

 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓  :   

     ๔. บรรยายสรุปแต่ละหนทางปฏิบัต ิ

                ก. หนทางปฏิบัติ              

                ข. สมมุตฐิาน 

                ค. วธีิวาดภาพการรบ            

                ง. เหตุการณ์ส าคญัทีว่าดภาพการรบ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓  :   

          จ.ภาพการรบทีไ่ด้ 

             ๑) แต่ละเหตุการณ์ส าคญั 

              ๒) การปฏิบัติ (Actions) ของหน่วยรองหน่ึงระดับ 

              ๓) สสก. และสสช. ทีต้่องการเพือ่ให้บรรลุภารกจิของหน่วย 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๒ : 

    ๕. การปฏิบัต/ิการตอบโต้ ของข้าศึกทีอ่าจเป็นไปได้ทีไ่ด้ 

        พจิารณาไว้ระหว่างวาดภาพการรบ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓ :   
  ๖. ผลลัพธ์จากการวาดภาพการรบ                                                
.       ก. ตารางประสานสอดคล้อง                                                      
.       ข. การปรับปรุงหนทางปฏิบัติ (ถ้าจ าเป็น)                                  
.       ค. การจัดเฉพาะกิจ และการจัดก าลังรบ                                        
.       ง. แผ่นภาพตกลงใจ (Decision  Support Template) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓ :   
        จ. แผ่นภาพเหตุการณ ์(Event Template) 

        ฉ. ความเร่งด่วนส าหรบัหน่วย สสก. และหน่วย สสช. 

        ช. ประมาณเวลาส าหรบัการปฏิบัต ิ

        ซ. ประมาณการสูญเสยีของข้าศึก 

        ด. ประมาณการสูญเสียของเรา 

        ต. ข้อดีของหนทางปฏิบัติ 

        ถ. ข้อเสียของหนทางปฏิบัติรวมทั้งเกณฑ์เสี่ยงที่ยอมรับได้      



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๔/สธ.๑/สธ.๕  :   

       เหตุการณ์ส าคญั ในการวาดภาพการรบ 

             ก. ผลกระทบต่อปัจจยัด้านกจิการพลเรือนทีเ่กดิขึน้ 

             ข. งานกจิการพลเรือนทีส่นับสนุนในแต่ละเหตุการณ์ส าคญั 

             ค. ข้อด,ี ข้อเสีย ของหนทางปฏิบัติ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

รอง/เสธ./สธ.๓  :   

       ๘. ข้อเสนอหนทางปฏิบัตทิี่จะน าไปเปรียบเทียบ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

บรรยายสรุปเพือ่ตกลงใจหนทางปฏิบัต ิ

รอง/เสธ./สธ.๓  :   

  ๑. เจตนารมณ์ของ ผบ.หน่วย และผบ.หน่วยเหนือ 

  ๒. ภารกจิแถลงใหม่ 

  ๓. สถานภาพก าลงัรบของฝ่ายเรา(สภาพก าลงั, ที่ตั้ง) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๒  :   

๔. ประมาณการณ์ข่าวกรองล่าสุด 

     ก. การวเิคราะห์ภูมิประเทศ(AO/AI, แนวทางเคลือ่นที)่           

     ข. วเิคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศ 

     ค. สถานการณ์ข้าศึกล่าสุด 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

                 สธ.๓  :   

 ๕. บรรยายสรุปแต่ละหนทางปฏิบัติ(ในด้านยุทธการ) 

     ก. สมมุติฐานด้านยุทธการ 

     ข. ผลจากประมาณการยุทธ์ ข้อดี, ข้อเสียแต่ละหนทางปฏิบัติ (ใช้ตาราง 

       เปรียบเทียบ), ข้อเสนอหนทางปฏิบัติทีด่ีทีสุ่ดในทศันะ ฝ่ายยุทธการ 

      ค. ปัญหาข้อขัดข้องของแต่ละหนทางปฏิบตัิ และเกณฑ์เส่ียง 

      ง. ข้อเสนอเพือ่แก้ไขข้อขัดข้อง หรือลดการเกณฑ์เส่ียงน้ัน 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๔   :   

๖. บรรยายสรุปแต่ละหนทางปฏิบัติ (ด้านการส่งก าลงับ ารุง) 
      ก. สมมุติฐานด้านการส่งก าลงับ ารุง 
      ข. ผลการประมาณการส่งก าลงับ ารุง 
         - สามารถ/ไม่สามารถสนับสนุนได้ 
         - หนทางปฏิบัติทีส่นับสนุนได้ดีทีสุ่ด ข้อดี,ข้อเสีย แต่ละ 
            หนทางปฏิบัติ (ใช้ตารางเปรียบเทยีบ) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๔ :  

       ค. ปัญหาข้อข้อข้องของแต่ละหนทางปฏิบัต ิและเกณฑ์เส่ียง 

       ง. ข้อเสนอเพือ่แก้ไขข้อขดัข้อง หรือลดการเกณฑ์เส่ียงน้ัน  



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๑  :   

๗. บรรยายสรุปแต่ละหนทางปฏิบัต ิ
     ก. สมมุตฐิานด้านก าลงัพล 
     ข. ผลการประมาณการก าลงัพล 
        - สามารถ/ไม่สามารถสนับสนุนได้ 
        - หนทางปฏิบัตทิีส่นับสนุนได้ดทีีสุ่ด ข้อด,ีข้อเสีย  
           แต่ละหนทางปฏิบัต ิ(ใช้ตารางเปรียบเทยีบ) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๑   :  

        ค. ปัญหาข้อข้อข้องของแต่ละหนทางปฏิบัต ิและเกณฑ์เส่ียง 

        ง. ข้อเสนอเพือ่แก้ไขข้อขดัข้อง หรือลดการเกณฑ์เส่ียงน้ัน  



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๕  :   

   ๘. บรรยายสรุปหนทางปฏิบัต ิ(ด้าน กร.) 
       ก. สมมุตฐิานด้านกจิการพลเรือน 
       ข. ผลการประมาณการกจิการพลเรือน 
          - ผลกระทบต่องานด้านกจิการพลเรือน 
          - ข้อด,ีข้อเสีย แต่ละหนทางปฏิบัต ิ(ใช้ตารางเปรียบเทยีบ) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๕   :  

        ค. ปัญหาข้อข้อข้องของแต่ละหนทางปฏิบัต ิและเกณฑ์เส่ียง, 
            ข้อเสนอเพือ่แก้ไขข้อขดัข้อง หรือลดการเกณฑ์เส่ียงน้ัน  
        ง.  ข้อเสนอ/ข้อสรุป 
             - สามารถ/ไม่สามารถสนับสนุนได้ 
             - หนทางปฏิบัตทิีส่นับสนุนได้ดทีีสุ่ด   



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

รอง/เสธ.  :   

   ๙. ข้อเสนอหนทางปฏิบัต ิ(ในทศันะ  ฝอ.ทุกสายงาน  
      โดยใช้ตารางเปรียบเทียบรวม) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

            บรรยายสรุป แผน/ค าส่ัง 

ผบ.หน่วย/รอง/เสธ.  :  
 ๑. เจตนารมณ์ ของ ผบ.หน่วยเหนือขึน้ไปสองระดบั 
            ๒. โครงร่างแนวความคดิในการปฏิบัตขิองหน่วยเหนือ  
                และหน่วยข้างเคยีง 
            ๓. เจตนารมณ์ ของ ผบ.หน่วย 
            ๔. สมมุตฐิานส าคญั (ที่กระทบต่อแผน / ค าส่ัง ) 
            ๕. ภารกจิ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๒  :  

    ๖. ประมาณการข่าวกรองล่าสุด 
           ก. วเิคราะห์ภูมิประเทศ 
           ข. วเิคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศ  
          ค. สถานการณ์ข้าศึก(หนทางปฏิบัตล่ิาสุดของข้าศึก) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

 สธ.๓  :  
     ๗. การจดัเฉพาะกจิ (แสดงการจดัหน่วยรองต ่า ๑ ระดบั) 
     ๘. รายละเอยีดของแนวความคดิในการปฏิบัติ(อธิบายประกอบ 
           แผ่นบริวารยุทธการ 
             ก. กลยุทธ(อธิบาย กจิ และความมุ่งหมายของแต่ละส่วน) 
                 ๑) ระยะใกล้ 
                 ๒) การปฏิบัติทางลกึ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ       

สธ.๓   :  

            ๓) การปฏิบัตใินพืน้ทีส่่วนหลงั 
            ๔) กองหนุน  
            ๕) การระวงัป้องกนั 
        ข. การยงิสนับสนุน(การยงิเลง็ตรง/เลง็จ าลอง,การสนับสนุน 
         ทางอากาศ, ปภอ., การก าหนดเป้าหมาย และความเร่งด่วน) 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓   :  

        ค. การสนับสนุนการรบ(ระบบปฏิบัติการที่เหลอื ๕ ระบบ : 
           แนวความคดิในการ สน. 
       ง. ตารางประกอบ (NAIs,TAIs, แนวขั้นเวลา, จุดตกลงใจ) 
  ๙. กจิที่มอบให้หน่วยรอง 
๑๐. ค าแนะน าในการประสานการปฏิบัติ 
๑๑. การควบคุมบังคบับญัชา 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

 สธ.๔   :  
๑๒. แนวความคดิในการส่งก าลงับ ารุง(อธิบายประกอบแผ่นบริวารการ          
       ช่วยรบ) 
        ก. สมมุตฐิาน 
        ข. ภารกจิด้านการส่งก าลงับ ารุง 
      ค. แนวความคดิในการสนับสนุนการรบระยะใกล้, ทางลกึ, 
             การระวงัป้องกนั, กองหนุน และส่วนหลงั  



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๔ :  

       ง. ขั้นการปฏิบัตใินการสนับสนุนการช่วยรบ (สอดคล้องกบั 
             ขั้นการปฏิบัตทิางยุทธวธีิ) 
       จ. ทีต่ั้งส าคญัทางด้านส่งก าลงับ ารุง(เช่น กรมสนับสนุน,    
               กรม.สน.สย.,พืน้ทีส่นับสนุนของกองพล, พืน้ทีข่บวน 
               สัมภาระ ของกรม ฯลฯ)  



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ    
            สธ.๔  :  

    ฉ. ล าดับความเร่งด่วนในการรับสนับสนุนการช่วยรบจากหน่วยเหนือ 

     ช.  การสนับสนุนการช่วยรบทีไ่ด้รับจากหน่วยเหนือ 
     ซ. สรุปพนัธกจิ สสช.ที่ส าคญัยิ่ง,ไม่เป็นไปตาม รปจ.,การยุทธ์ในแต่ละ 
         ขั้นตลอดจนความเร่งด่วนจากภายนอก และภายในทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
           ๑) ก่อนปฏิบัติ 
           ๒) ระหว่างปฏิบัติการ (สอดคล้องกบัขั้นปฏิบัตทิางยุทธวธีิ) 
           ๓) หลงัการปฏิบัติ 
     ด. การระวงัป้องกนั  สสก., ทีต่ั้งทางการส่งก าลงับ ารุง 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๑  :  

  ๑๓. แนวความคดิในด้านก าลงัพล(อธิบายประกอบแผ่นบริวาร 
          การช่วยรบ) 
            ก. สมมุตฐิาน 
            ข. แนวความคดิในการสนับสนุน และความเร่งด่วน 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๑ :  
       ค. ขั้นการปฏิบัตใินการสนับสนุนด้านก าลงัพล ก่อนปฏิบัตกิาร, 
           ระหว่างปฏิบัติการ(สอดคล้องกบัขั้นการปฏิบตัทิางยุทธวธีิ)  
           และหลงัการปฏิบัต ิ
       ง . ทีต่ั้งส าคญัทางด้านก าลงัพล 
       จ. การสนับสนุนและล าดบัความเร่งด่วนในการรับสนับสนุน           
.          ด้านก าลงัพลจากหน่วยเหนือ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

   สธ.๕  :  

  ๑๔. แนวความคดิในการปฏิบัตด้ิานกจิการพลเรือน(อธิบาย 
         ประกอบแผ่นบริวารการช่วยรบ) 
            ก. สมมุตฐิาน 
            ข. สรุปประเดน็ทีส่ าคญัของงานกจิการพลเรือน   
               ๑) แนวความคดิในการสนับสนุน 

         



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๕  :  

            ๒) ขั้นการปฏิบัตใินการสนับสนุนด้านกจิการพลเรือน 
                 ก่อนปฏิบัติการ, ระหว่างปฏิบัติการ (สอดคล้องกบัขั้น 
                 การปฏิบัตกิารทางยุทธวธีิ) และหลงัการปฏิบัตกิาร   
           ๓) ที่ตั้งส าคญัทางด้านกจิการพลเรือน 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

               สธ.๓/ฝ่ายกจิการพเิศษ  :  
   ๑๕. แผนสนับสนุน และแผนเผชิญเหตุต่างๆ  (ตามความจ าเป็น, และ   
          ความต้องการของ  ผบ.หน่วย) 
        ก. ผนวก แผนเผชิญเหตุ 
  ข. ผนวก ทหารช่าง 
  ค. ผนวก ยงิสนับสนุน 
  ง. ผนวก ปภอ.  
            จ. ผนวก การควบคุมห้วงอากาศ 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓/ฝ่ายกจิการพเิศษ :  

  ฉ. ผนวก สอ. 

  ช. ผนวก การติดต่อส่ือสาร 

  ซ. ผนวก รปภ.ในการปฏิบัตกิาร 

 ด. ผนวก การลวง 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

สธ.๓/ฝ่ายกจิการพเิศษ  :  

  ต. ผนวก ปจว. 

  ถ. ผนวก การปฏิบัตใินพืน้ทีส่่วนหลงั 

  ท. ผนวก ช่วยรบ 

  ธ. ผนวก กจิการพลเรือน 



การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ 

ผบ.หน่วย/รอง/เสธ. :  

  ๑๖. เกณฑ์เส่ียง/อนัตราย/ความล่อแหลมทีอ่าจเกดิขึน้ 

                   ตามแผน/ค าส่ังยุทธการ และวธีิปฏิบัต ิเพือ่ลด 

                   โอกาสที่จะเกดิขึน้ 



การเขียนข้อพจิารณาของ 

ฝ่ายอ านวยการ 



วตัถุประสงค์ 
 
 
 

   เพือ่ให้มคีวามรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นใน :  

    การท าบันทกึเสนอผู้บังคบับัญชา    
    การใช้ข้อพจิารณาของ ฝอ.  
    การจัดท าหนังสือราชการแบบต่าง ๆ 
 

 



ขอบเขตการบรรยาย 
 
  - พนัธกจิของฝ่ายอ านวยการ 
  - ข้อพจิารณาของฝ่ายอ านวยการ / บันทึกความเห็น 
  - หัวข้อของข้อพจิารณาของฝ่ายอ านวยการ 
  - รูปแบบของข้อพจิารณาฯ/บันทึกความเห็น 
  - การเขยีนข้อพจิารณาของฝ่ายอ านวยการ 
  - เทคนิคการจัดท าข้อพจิารณาของฝ่ายอ านวยการ 
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ประสานงาน 

งานในหนา้ที่ร่วมของฝ่ายอ านวยการ 

ใหข่้าวสาร 

 ประมาณการ 

 ใหข้อ้เสนอ ท าแผน / ค าสัง่ 

 ก ากบัดูแล 
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  การใหข้่าวสาร   
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งานในหนา้ท่ีรว่ม 

ใหข้า่วสาร 

 ประมาณการ 



การประมาณการ   

งานในหนา้ท่ีรว่ม 



งานในหนา้ท่ีรว่ม 

ใหข้า่วสาร 

 ประมาณการ 

 ใหข้อ้เสนอ 



การใหข้อ้เสนอ 



งานในหนา้ท่ีรว่ม 

ใหข้า่วสาร 

 ประมาณการ 

 ใหข้อ้เสนอ ท าแผน / ค าสัง่ 



การท าแผน/ค าสัง่   

     แผน / ค าสัง่ 



งานในหนา้ท่ีรว่ม 

ใหข้า่วสาร 

 ประมาณการ 

 ใหข้อ้เสนอ ท าแผน / ค าสัง่ 

 ก ากบัดแูล 
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ใหข้า่วสาร 

 ประมาณการ 

 ใหข้อ้เสนอ ท าแผน / ค าสัง่ 

 ก ากบัดแูล 

ประสานงาน 



การประสานงาน 



วิธีการประสานงาน 

การติดต่อและแลกเปลี่ยนขา่วสาร 

การแจกจ่ายขา่วสารส าคญั, ค าสัง่  

การประชมุอยา่งเป็นทางการ,ไมเ่ป็นทางการ 

การบรรยายสรปุ 

การเสนอเอกสารไปยงัแผนกต่างๆเพ่ือขอ    

ทราบ ขอ้คิดเห็น 

การจดันายทหารติดต่อ 
•1
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       การประชมุตกลงใจ 

การบนัทึก/จดัท าขอ้พิจารณา 

     ของฝ่ายอ านวยการ 

  กระบวนการแสวงขอ้ตกลงใจ 

    การแกปั้ญหาทางทหาร 



งานในหนา้ที่ร่วม กบั ขอ้พิจารณา ฝอ. 
ภารกจิ 

ใหข่้าวสาร 

ประมาณการ 

ใหข้อ้เสนอ 

ท าแผน/ค าสัง่ 

ก ากบัดูแล 

ปัญหา 

ขอ้เท็จจริง 

ขอ้พจิารณา 

ขอ้เสนอ 



การจัดท าข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 

 

       เพื่อช่วยในการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา ได้
ถูกต้องและรวดเร็วขึ้นทั้งการปฏิบัติราชการในยาม
ปกติและแก้ปัญหาการรบ 



ขอ้พิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 

ผ ูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ฝอ.) เสนอผ ูบ้งัคบับญัชา  

◦ เพ่ือแสดงความเห็น หรือเสนอแนะแนวทาง
พิจารณาวินิจฉยั  

◦หรือ ด าเนินการในเรื่องท่ีเสนอ 



           -  เมื่อมีปัญหา ฝ่ายอ านวยการจะศึกษา
สอบสวนสาเหตุอย่างถูกต้องตามระบบ   ตีปัญหา
ให้ชัดเจน  มีเหตุมีผลและถูกต้อง ข้อเสนอมีความ
สมบูรณ์ ผู้บังคับบัญชา ตกลงใจได้ทันท ี

หลักแห่งความส าเร็จในการท างาน 
ของฝ่ายอ านวยการ 



             -  ฝ่ายอ านวยการที่ดี จะต้องหลีกเล่ียง
ที่จะต้องคอยถามผู้บังคับบัญชาว่า “จะให้ท าอะไร
และจะท าอย่างไรดี”  

             -  ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการจะ 
ต้องมีความสมบูรณ์และข้อเสนอเหมาะสม 

หลักแห่งความส าเร็จในการท างาน 
ของฝ่ายอ านวยการ 



             -  ฝ่ายอ านวยการที่ดี จะต้องด าเนินการ
โดยฉับพลันทันทีด้วยความทุม่เท  แต่มิได้ท าโดยไม่
มีการพิจารณาอย่างถ้วนถ่ี  
            -  จะต้องค้นคว้าหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยว 
กับปัญหา แล้ววิเคราะห์หาทางแก้อย่างมีเหตุผล 

หลักแห่งความส าเร็จในการท างาน 
ของฝ่ายอ านวยการ 



             -  น าลักษณะผู้น าพื้นฐาน มาใช้ทันที   
ที่มีโอกาส  
             -  อย่าเชื่อมั่นว่าความช านาญและ
ประสบการณ์จะท าให้ตกลงใจได้อย่างถูกต้อง 
             - ต้องใช้ความคิดอย่างมีระเบียบเป็น
ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาทุกแง่มุม 

วิธีแก้ปัญหา 



        มี ๓ ขั้นตอน 
     -  ท าความเข้าใจปัญหา 
     -  การประมาณการ (หาเหตุ หาค าตอบที่เป็น 
ไปได้ ประเมินค่าค าตอบ และเลือกค าตอบที่ดี) 
      - การปฏิบัติ 

กรรมวิธีในการแก้ปัญหา 



 

ข้อพิจารณา 
ฝ่ายอ านวยการ  



  เอกสารของ ฝสธ.อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างถูกต้อง รัดกุม และให้ข้อเสนอแนะวิธีการ
แก้ปัญหานั้นไว้ด้วย 
 

  เรียกง่ายๆ “กรรมวิธีในการแก้ปัญหาบนกระดาษ” 

 



วตัถปุระสงค ์

ช่วย ผบ. ในการตกลงใจ 
 เป็นเครื่องมือของ ฝอ. ในการแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผล มีระเบียบ 
 เป็นสื่อความคิดในการตกลงใจ และท าความ

เข้าใจ 



 

 

 

เทคนิคในการจัดท า 

ข้อพจิารณาฝ่ายอ านวยการ 



หลกัมูลฐานในการเขียนข้อพจิารณาฝ่ายอ านวยการ 

 มีเอกภาพ ยดึความคดิเห็นทีเ่ป็นหลกัอย่างเดยีว 

 ถูกต้อง  ตรงข้อเท็จจริง เป็นไปตามระเบียบราชการ 

 ส้ัน กระทดัรัด ชัดเจน 

 ใช้ค าง่ายๆ ประโยคง่าย ลดค าฟุ่มเฟือยและเร่ืองไม่ส าคญั 

 ความต่อเน่ือง เรียบเรียงเร่ืองอย่างสมเหตุสมผล 

 ตรงประเดน็  ไม่มีอคต ิไม่ถือความเห็นส่วนตัว 

 สมบูรณ์  ผบ.เพยีงแต่อนุมัตลิงนามเท่าน้ัน 



ความสัน้-ยาวของข้อพจิารณาฝ่ายอ านวยการ 
 
 

 ความยาวของการเขียน ปกติจะเขียนไม่เกิน ๒ - ๓ หน้า  
รายละเอียดให้ท าเป็น สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบ 

 ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาว่า มีความชอบและต้องการอย่างไร 
 



ข้อควรระวงั 

 พยายามอยา่ใหก้ระทบกระเทือนใจระหวา่ง
หน่วยหรือบุคคล 
 ถา้เป็นเร่ืองส าคญั ควรปรึกษาผูใ้หญ่ก่อน 
 อยา่น าเร่ืองส่วนตวัมาพวัพนักบัขอ้ความ   
ท่ีเสนอ 



ล าดบัขั้นการจัดท าข้อพจิารณาฯ 

๑. พจิารณาว่าข้อขดัข้องทีม่อียู่ควรเสนอแนวทาง แก้ไข
หรือไม่ (ความเป็นไปได้, ประโยชน์) 

๒.ศึกษาเอกสารหลกัฐาน รวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
(เคยปฏิบัติอย่างไร, แนวทางขั้นต้น) 

๓.ประสานหน่วยที่เกีย่วข้อง 
๔.คดิโครงร่างในใจและวางแผนการเขียน 
๕.ท าบันทึกความเห็น 



ขอ้พิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 

อาจใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยทั่วไป  
แล้วน าค าตอบมาเขียนเรียบเรียง 



   ขัน้ตอนของการจดัท าขอ้พิจารณาฯ 

 การช้ีเฉพาะ และ ก าหนดปัญหา 

 การคน้ควา้ และ รวบรวมขอ้มลู 

การสอบถามทางโทรศพัท ์

การเยี่ยมเยียนหน่วย 

หนงัสือรอ้งขอขอ้มลูโดยเฉพาะ 

การออกแบบสอบถามไปยงับคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 



  ขัน้ตอนของการจดัท าขอ้พิจารณาฯ 

 การช้ีเฉพาะ และ ก าหนดปัญหา 

 การคน้ควา้ และ รวบรวมขอ้มลู 

 การตีความขอ้มลู 

 โดยการกลัน่กรอง ตดัค าแกปั้ญหาท่ีไม่น่า

พอใจออกไป 

 โดยการช้ีเฉพาะต่อค าแกปั้ญหาต่างๆ 

 โดยการพิจารณาขอ้เท็จจริงท่ีจ าเป็นต่อ

การประเมินค่า 

 



ขั้นตอนของการจัดท าข้อพิจารณาฯ 

 การช้ีเฉพาะ และ ก าหนดปัญหา 

 การคน้ควา้ และ รวบรวมขอ้มลู 

 การตีความขอ้มลู 

 การประเมินค่า ค าแกปั้ญหา 

 การเตรียมการจดัท า   (รา่ง - จดัท า) 

 การแกไ้ข ปรบัปรงุ 

 



แบบฟอร์ม 
ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 

 

 ประกอบดว้ย 3 สว่น 

 

ส่วนหัวเรื่อง 

ส่วนตัวเรื่อง 

ท้ายเรื่อง 



แบบฟอร์ม 
ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 

 ส่วนหัวเรื่อง ประกอบด้วย 

          - นามหน่วย 

            - ที่ตั้งหน่วย 
            - วันเดือนปีที่จัดท า 
            - สัญลักษณ์ประจ าเอกสาร 
            - หัวข้อเรื่อง 

ปฏิบติัตาม 
ระเบียบงานสารบรรณ 



แบบฟอร์ม 
ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 

 ส่วนตัวเรื่อง ประกอบด้วย 
          - ปัญหา 

             - สมมุติฐาน 
             - ข้อเท็จจริง 
             - ข้อพิจารณา 
             - ข้อสรุป 
             - ข้อเสนอแนะ 



ปัญหา 
 

   อะไรคือปัญหา / จะท าอะไร(ภารกิจ) 
 สรุปประเดน็ให้มีความชัดเจน 
 สรุปประเดน็ให้สัน้ 
 อาจใช้ข้อย่อยช่วย 
 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร 



ปัญหา 

 กลา่วถึงปัญหาอยา่งยอ่ๆ ในรปูของภารกิจท่ี

จะกระท า 

 มีวิธีกลา่วได ้2 รปูแบบ 

◦ภารกิจท่ีจะหาหนทางปฏิบติั ท่ีดีท่ีสดุ 

◦ภารกิจท่ีจะหาหนทางปฏิบติั ท่ีน่าจะเป็นไป
ได ้

 เป็นสิ่งแรกท่ีตอ้งท าความเขา้ใจ อยา่จดัท า

ขอ้พิจารณาฯโดยท่ียงัไมเ่ขา้ใจปัญหา 



ตวัอยา่งการเขียนปัญหา 

 แบบ- ภารกิจท่ีจะหา หนทางปฏิบติั ท่ีดี

ท่ีสดุ 

     “เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินใหแ้ก่

ก าลงัพล ท่ีดีท่ีสดุ” 



๑. ปัญหา ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั ท่ีมี

ค่าครองชีพสงู  เป็นเหตใุหก้ าลงัพลของ

หน่วยซ่ึงรายไดน้อ้ย  ตอ้งประสบกบัปัญหา

หน้ีสินอยา่งมาก   ปัญหาดงักลา่วสง่กระทบ

ส าคญัต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   

ดงันัน้ ฝกพ.จึงไดจ้ดัท าขอ้พิจารณาข้ึน  

เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน

ใหแ้กก่ าลงัพล ท่ีดีท่ีสดุ 

ตวัอยา่งการเขียนปัญหา 



ตวัอยา่งการเขียนปัญหา 

 แบบ- ภารกิจท่ีจะหา หนทางปฎิบติั ท่ีน่าจะ

เป็นไปได ้

     
“เพ่ือหาวิธีแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของก าลงัพลท่ี

เป็นไปได ้(อยา่งเป็นรปูธรรม)” 



๑. ปัญหา ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั ท่ีมีค่า

ครองชีพสงู  เป็นเหตใุหก้ าลงัพลของหน่วยซ่ึง

รายไดน้อ้ย  ตอ้งประสบกบัปัญหาหน้ีสินอยา่ง

มาก   ปัญหาดงักลา่วสง่กระทบส าคญัต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   ดงันัน้ ฝกพ.

จึงไดจ้ดัท าขอ้พิจารณาข้ึน เพ่ือหาวิธีแกไ้ข

ปัญหาหน้ีสินของก าลงัพลท่ีเป็นไปได ้ 

ตวัอยา่งการเขียนปัญหา 



     ตวัอยา่งการเขียนปัญหา 

 

◦ เขียนขออนมุติั เช่น ... กพ.ทบ. ขออนมุติัหลกัการก าหนด
คณุสมบติั   น.สญัญาบตัร เขา้รบัการศึกษา หลกัสตูรหลกั

ประจ า รร.สธ.ทบ. ประจ าปีงบประมาณ๕๙  และ 

ปีงบประมาณ ๖๐ เป็นตน้ไป 

◦ เขียนเป็นจดุประสงค ์เช่น  ... เพ่ือเสนอแนะการยา้ย
สถานท่ีตัง้ รร.นส.ทบ.  

◦ แปลงนโยบาย/หาแนวทางไปส ูก่ารปฏิบติั เช่น ... แนว
ทางการปรบัปรงุโครงสรา้งการจดัหน่วยใน ทบ. โดยรวม 

ศทช. ไวใ้นการจดัของ รร.ช.กช. และปรบัอตัรา รอง 

ผบ.รร.ช.กช. เป็น พล.ต. 

 

 



สมมุตฐิาน 
 

- ต้องเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรอภิปรำยตอ่ปัญหำ 
- ใช้เม่ือ ไมมี่ข้อมลูที่แท้จริง 
- ต้องมีมลูฐำน หรือ รำกฐำนมำจำกข้อเท็จจริง  



ข้อเท็จจริง 
 

   มีอิทธิพลและส่งผลโดยตรงต่อปัญหา 
 
   อย่าน าข้อเท็จจริงที่ไม่จ าเป็นมาเขียน 
 
   ต้องเป็นความจริง มิใช่เป็นความคิดเห็น 
 
  อยู่ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ นโยบาย  
    ที่เกี่ยวข้อง 
 
  ถ้าหลักฐานที่ใช้ส าหรับสนับสนุนข้อเท็จจริงมีความยาวมาก ก็ท า 
    ให้เป็นผนวกประกอบ 

 

 



ขอ้เท็จจริง 

 

 กอ่นจะเขียนขอ้เท็จจรงิลงไป จงถามตวัเองเสียกอ่น 

◦ มีอะไรท่ีท าใหค้ ากลา่วน้ีเป็นความจรงิ ท่ีปฏิเสธไมไ่ด ้

◦ มีเอกสาร/หลกัฐานยนืยนัหรอืไม ่

◦ เก่ียวขอ้งกบัปัญหาทัง้หมดอยา่งไร 

◦ ช่วยท าใหปั้ญหากระจ่างข้ึนไดอ้ยา่งไร 



ขอ้เท็จจริง 

 ตอ้งไมใ่ช่ 

◦ ความเห็นของท่านเอง 

◦ กรณีนึกฝัน หรอืการเดา 

◦ เรือ่งท่ีน่าจะเป็น หรอืการทกัทกัเอา 



ข้อพจิารณา 
 

  ต้องมีเหตุผล (ข้อดี, ข้อเสีย) 
  มองปัญหาแบบองค์รวม มุ่งสู่นโยบาย 
  วางแผนครบทุกด้าน เรียงล าดับความสัมพันธ์ให้
เป็นรูปธรรม 

  มีจริยธรรมของฝ่ายอ านวยการ 
  สอดคล้องกับข้อเทจ็จริง 
  มีงบประมาณด าเนินการ 



ขอ้พิจารณา 

 เป็นขอ้ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุ 

 เป็นการพิจารณาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งใน

รายละเอียด ไดแ้ก ่

◦ ปัญหาและขอ้เท็จจรงิท่ีตัง้ข้ึน 

◦ รวมเขา้ดว้ยกบัเหตผุลต่าง ๆ ตามความ

คิดเห็นของผ ูท้ าขอ้พิจารณา 

◦พยายามตดัสิ่งท่ีไม่ส าคญัออกไป 

◦ มีความรดักมุ พฒันาไปตามขัน้ตอน และ

ขอ้มลูตามล าดบัท่ีสมเหตผุล 



ขอ้พิจารณา 

◦อาจก าหนดเป็นค าแกปั้ญหาไวห้ลายๆทาง แลว้น ามา

วิเคราะหพิ์จารณาถึงผลดีและผลเสียของค าแกปั้ญหา

ต่างๆ 

◦การน าเสนอขอ้มลูท่ีเป็นตวัเลข/ตาราง จะท าใหก้าร
อธิบายหรอืเสนอค าแกปั้ญหาชดัเจนยิง่ข้ึน 

◦ถา้มีความยาวมากจะตอ้งท าเป็นผนวกประกอบ 



ขอ้สรปุ 

 เป็นผลจากการวิเคราะหปั์จจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งหรอื ค าแก ้ปัญหาท่ีน่าจะเป็นไปไดท้กุ

ค าแก ้และปัจจยัทัง้ปวงท่ีกระทบ กระเทือนต่อ

ค าแกปั้ญหาเหลา่นัน้  

◦ โดย 

ตอ้งมีความสมบรูณ ์สามารถปฏิบติั

ตามนัน้ได ้และขณะเดียวกนั จะตดัค า

แกปั้ญหาท่ีส าคญันอ้ยกว่าออกไป 

 ไมเ่หลือปัญหาอ่ืนมาใหพิ้จารณาต่อไป

อีก 



ขอ้สรปุ 

ตอ้งตอบสนองปัญหาทกุสว่น และรบักนักบั

สมมติุฐาน และ ขอ้เท็จจรงิ 

 เป็นขอ้ความสัน้ ๆ ท่ีสมเหตผุล  เป็นท่ียอมรบั

ของคนสว่นมาก 

 ไม่ควรจะน าเรือ่งราวใหม่ ๆ มาใสไ่วใ้น

ขอ้สรปุอีก 



ข้อเสนอ 
   ตอบปัญหาทุกแง่มุม ตรงกบัข้อสรุป 

 แจ่มแจ้ง ชัดเจน สมเหตุผล 
 เรียงล าดบัการเสนอว่า ใคร(บุคคล, หน่วยงาน) 
ท าอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร 



ขอ้เสนอ 

กลา่วถึงหนทางปฏิบติัดว้ยขอ้ความท่ี

ชดัเจนกะทดัรดั  

◦โดยทัว่ไปมกัจะระบวุ่าใหใ้คร ท าอะไร 

ตอ้งครอบคลมุทกุขัน้ตอนของปัญหา  

ตอ้งตรงกนักบัขอ้สรปุของขอ้พิจารณา 

   ขา้งตน้ 



แนวทางการคดิรายละเอยีดของ “ข้อเสนอ” 

 ตัวตั้งคอื ต้องเสนอให้ ใคร ท าอะไร เมื่อไร ทีไ่หน อย่างไร 

 การจดัก าลงัพล เฉลีย่หน่วยตามอตัราก าลงัพลแต่ละหน่วย
(ต้องรู้อตัรา) 

 การจ่ายเอกสารที่มีจ ากดั แจกหน่วยทีเ่กีย่วข้อง, ทีไ่ด้ใช้
ประโยชน์ 

 แจกส่ิงของ เฉลีย่ตามอตัราก าลงัพลแต่ละหน่วย 

 การเสนอช่ือผู้อืน่นอกหน่วย ต้องประสานก่อน 



แบบฟอร์ม 
ข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 

 ส่วนท้ายเรื่อง ประกอบด้วย 
          - การลงนามของผู้ท าขอ้พจิารณา (ยศ ต าแหน่ง โทร) 

             - รายการผนวกต่างๆ 
             - ความเห็นของผู้รับเรื่องผ่าน 
             - ข้อตกลงใจของผู้มีอ านาจอนุมัต 
              



รูปแบบของข้อพจิารณาฯ / 
บันทึกความเห็น 



   คอื การเขียนข้อความราชการเพือ่เสนอต่อ
ผู้บังคบับัญชา  หรือ ผู้บังคบับัญชาส่ังการแก่
ผู้ใต้บังคบับัญชา หรือระหว่างหน่วยราชการใน
กระทรวง ทบวง กรม เดยีวกนัติดต่อกนั 

บันทึก 



  คอื ข้อความทีเ่ขยีนหรือพมิพ์แสดงความรู้สึกนึกคดิ  
ของตนเกีย่วกบัเร่ืองที่บันทกึว่า อะไร เมื่อไร ทีไ่หน ใคร 
ท าไม อย่างไร เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพือ่ช่วยการ
ประกอบการพจิารณาส่ังการ 

 ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
  มี ๔ ข้อ คือ ปัญหา, ข้อเทจ็จริง, ข้อพจิารณา, 
ข้อเสนอ 

   บันทกึความเห็น 



กรณีที่ตอ้งท าบนัทึกความเห็น 

ริเริ่มข้ึนเอง/มีเหตกุารณอ์ะไรเกิดข้ึน 

หน่วยงานอ่ืนมีหนงัสือหรือบนัทึกเสนอมา 

ซ่ึง ผบ.จะตอ้งพิจารณาสัง่การหรือ

ด าเนินการในเรื่องนัน้ 

 ใชใ้นการปฏิบติังานยามปกติ 



รูปแบบข้อพจิารณา ฝอ./บันทกึความเหน็ 
 

แตกต่างกันไปตามลักษณะหน่วยงาน 

นิยมปฏิบัติ ๒ ลักษณะ คือ (หนังสือ สบ.ทบ.ปี ๓๒) 

๑) ใช้การท าบันทกึ  
o ต่อท้ายเร่ืองเดมิ  

o ปะหน้าเร่ืองเดมิ 

๒)ใช้รูปแบบหนังสือราชการภายใน(ตัง้เร่ืองขึน้
ใหม่ ) 



แบบต่อท้ายเร่ืองเดมิ  
 

กรณีที่ใช้ 
 หน่วยงานอื่นมีหนังสือหรือ บันทึกเสนอเข้ามา 
 เขียนบันทึกต่อท้ายหนังสือหรือบันทึกเรื่องเดิมที่มีมานั้น 

(บริเวณที่ว่าง) โดยข้อความที่บันทึกไม่ยาวมากและมี
หน้ากระดาษพอที่จะบันทึกต่อท้ายได้ 

 ผู้เสนอมีความใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชา เช่น ต าแหน่ง
เลขานุการ หรือฝ่ายเสนาธิการ 

 ใช้น าเรียนผู้บังคับบัญชา หรือเวียนทราบภายในหน่วยเท่านั้น 



แบบต่อท้ายเร่ืองเดมิ  
รูปแบบ 
o ไม่มีชื่อเรื่องและไม่มีค าลงท้าย 
o ค าขึ้นต้น “เรียน” หรือตามฐานะของ ผบ. 
o สรุปเรื่องเดิมให้สั้น (ถ้าเรื่องนั้นยาว) ให้ครอบคลุมว่าใคร ท าอะไร      

เมื่อไร ที่ไหน และท าไม (5W) 
o เพิ่มเติมความคิดเห็น หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 

o ข้อเสนอแนะว่าควรท าอย่างไรต่อไป เพื่อให้บรรลภุารกิจ (อย่างไร: 1H) 
o ลงชื่อผู้ท าบันทึก (ไม่มีวงเล็บชื่อเต็ม), ลงต าแหน่งผู้บันทึกในบรรทัด   

ต่อมา และ ลงวันเดือนปีที่บันทึกในบันทกึต่อท้าย 
 



แบบต่อท้ายเร่ือง
เดมิ 

(รูปแบบการท าบนัทกึ)  



(ส าเนา) 



แบบปะหน้าเร่ืองเดมิ  
 

กรณีที่ใช้ 
 คล้ายกับแบบต่อท้ายเรื่องเดิม (หน้ากระดาษไม่พอที่จะบันทึก

ต่อท้ายได้) 
 ฝ่ายอ านวยการมีข้อมูลหรือข้อคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพิ่มเติม 
 ใช้น าเรียนผู้บังคับบัญชา หรือเวียนทราบภายในหน่วย 

เช่นเดียวกับแบบต่อท้ายเรื่องเดิม 



แบบปะหน้าเร่ืองเดมิ  
   รูปแบบ 
o เช่นเดียวกับบันทึกความเห็น  แบบต่อท้ายเรื่องเดิม แต่ใช้  

กระดาษบันทึกข้อความแผ่นใหม่  
o ส่วนหัวเรื่องของกระดาษบันทึกข้อความ ให้เว้นไว้ หรืออาจ

เขียนได้โดย คัดลอกเฉพาะส่วนหัวเรื่องของเรื่องเดิม เท่านั้น  
   (สบ.ทบ.ให้ข้อแนะน าว่าควรจะเขียน) 
o เนื้อเรื่องมี ๔ ข้อ ได้แก่ ปัญหา, ข้อเท็จจริง, ข้อพิจารณา และ

ข้อเสนอ  ซึ่งอาจมีครบทั้ง ๔ ข้อ หรือไม่ครบก็ได้  



แบบปะหน้าเร่ืองเดมิ 
(รูปแบบการท าบันทึก)  



(ส าเนา) 



แบบตัง้เร่ืองขึน้ใหม่ 
(ข้อพจิารณาฝ่ายอ านวยการ/บันทกึความเห็น)  

 

 

กรณีท่ีใช้ 
o เพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติจากเรื่องเดิม หรือหนังสือจาก

หน่วยอื่น  
o จากความริเร่ิมของ  ฝอ. เกี่ยวกับภารกิจ หรือเหตุการณ์ใหม่ๆ 

เช่น ขออนุมัติหลักการ หรือ โครงการใหม่  
o มีเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ/ใช้ข้อมูลประกอบมาก 
o ใช้รูปแบบหนังสือภายใน  
  



เน้ือเร่ืองของบนัทึกความเห็นแบบตั้งเร่ืองข้ึนใหม่ 

๑.    ปัญหา 

๒.   สมมุติฐาน , ข้อเทจ็จริง   

๓. ข้อพจิารณา , ข้อสรุป 

๔.    ข้อเสนอ 

 ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ย การท าบนัทึกความเห็น พ.ศ.๒๕๐๗ 
- ช่ือหวัขอ้อาจตดัออกได ้เหลือแต่หมายเลข 
- ขอ้ใดขอ้หน่ึงถา้ไม่จ าเป็นใหต้ดัออก เรียงล าดบัหมายเลขให ้
   ต่อเน่ืองกนั 

  ระเบียบ บก.ทท. บนัทึกความเห็นมี ๕ แบบ (เป็นแนวทาง) 
 



ส่วนราชการ ............................................................................................................... 

ที่ ..................................................... วนัที่ ................................................................. 

เร่ือง ...........................................................................................................................  

(ค าขึน้ต้น) ..................................................................................................... 

๑.       ปัญหา 

๒. ข้อเท็จจริง  

๓. ข้อพจิารณา 

๔.   ข้อเสนอ 

  จึง ........................................... 

(ลงช่ือ)  .......................................................... 

                         (พมิพ์ช่ือเต็ม) 

                           (ต าแหน่ง) 

เนือ้เร่ือง 

จุดประสงค์ 

บก.ทท. แบบที ่๑ 



 ๑.  ปัญหา   รอ. ขออนุมัติหลักการให้นายทหาร สังกัด 

รอ. ที่ได้รับพระราชทานเล่ือนยศเป็นนายทหารชัน้นายพลใหม่ เข้าร่วมรับ
การอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชัน้นายพล ของ บก.ทหาร
สูงสุด ตัง้แต่ปีงบประมาณ ๔๐ เป็นต้นไป ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
การอบรม ใช้งบประมาณของ รอ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 ๒.  ข้อเทจ็จริง  ยก.ทหาร ได้ประสานกับ สปท. ซึ่งเป็นหน่วย
ด าเนินการเปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชัน้นายพลของ 
บก.ทหารสูงสุด แล้ว สามารถให้การสนับสนุนได้ โดยในปีงบประมาณ ๔๐ 

จะเปิดการอบรมตัง้แต่ ๒๑ ต.ค. - ๘ พ.ย.๓๙ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ 

 ๓.  ข้อพิจารณา  ยก.ทหาร พิจารณาเหน็ว่า การให้นายทหาร
สังกัด รอ. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชัน้นายพล
ของ บก.ทหารสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อ รอ. และ การปฏบิัตริาชการโดยรวม 

 ๔.  ข้อเสนอ  เหน็ควรอนุมัติหลักการให้นายทหารสังกัด รอ. ที่
ได้รับพระราชทานเล่ือนยศเป็นนายทหารชัน้นายพลใหม่ เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชัน้นายพลของ บก.ทหารสูงสุด ตามข้อ 

๑ 

แบบท่ี ๑ 



ส่วนราชการ ............................................................................................................... 

ที่ ..................................................... วนัที่ ................................................................. 

เร่ือง ...........................................................................................................................  

(ค าขึน้ต้น) ..................................................................................................... 

๑.       ...(ปัญหา)... 

๒. ข้อเท็จจริง  

๓. ข้อพจิารณา 

๔.   ข้อเสนอ 

  จึง ........................................... 

(ลงช่ือ)  .......................................................... 

                         (พมิพ์ช่ือเต็ม) 

                           (ต าแหน่ง) 

เนือ้เร่ือง 

จุดประสงค์ 

บก.ทท. แบบที ่๒ 



 ๑.  ทบ. ขออนุมัติให้ นนร.ก าธร  เกิดท่าไม้ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยทุน ทบ. ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีก าหนด ๒ ปี ตั้งแต่ ๒๕ ก.ย.๓๙ - ๒๔ ก.ย.๔๑ มีค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๓๙ รวมจ านวน ๒๓๒.๘๙ 
ดอลล่าร์สหรัฐฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 ๒.  ข้อเท็จจริง   
        ๒.๑  นนร.ก าธร ฯ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการทหาร
เวอร์จิเนีย (VHI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ๑๓ ส.ค.๓๔ และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานศึกษาเป็น รร.นายร้อย
สหรัฐฯ (West Point) ตั้งแต่ ๒๔ มิ.ย.๓๕ - ๑ มิ.ย.๓๙ นนร.ก าธร ฯ ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และได้
ขออนุมัติศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ณ University of California และสถานศึกษาได้ตอบ
รับให้เข้าศึกษาแล้ว 
        ๒.๒  ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๓๙ ทบ. มีงบประมาณสนับสนุนได้ ส่วนค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณต่อไปจนจบการศึกษา ทบ. จะบรรจุไว้ในโครงการของ ทบ. ต่อไป 
 ๓.  ข้อพิจารณา  ยก.ทหาร พิจารณาเห็นว่า การศึกษาระดับปริญญาโทของ นนร.ก าธร ฯ เป็นประโยชน์
ต่อ ทบ. โดยตรง การอนุมัติอยู่ในอ านาจของ รมว.กห. ซึ่งได้มอบอ านาจให้ ผบ.ทหารสูงสุด สั่งการ ตามอ้างถึง ผนวก 
ค. ข้อ ๓.๙ 
 ๔.  ข้อเสนอ  เห็นควรอนุมัติให้ นนร.ก าธร ฯ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท พร้อมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ 

แบบท่ี ๒ 



ส่วนราชการ ............................................................................................................... 

ที่ ..................................................... วนัที่ ................................................................. 

เร่ือง ...........................................................................................................................  

(ค าขึน้ต้น) ..................................................................................................... 

๑.       ...(ปัญหา)... 

๒. ...(ข้อเท็จจริง)...  

๓. ...(ข้อพจิารณา)... 

๔.   ข้อเสนอ 

  จึง ........................................... 

(ลงช่ือ)  .......................................................... 

                         (พมิพ์ช่ือเต็ม) 

                           (ต าแหน่ง) 

เนือ้เร่ือง 

จุดประสงค์ 

บก.ทท. แบบที ่๓ 



 ๑.  สส.ทหาร ขออนุมัติให้ พล.ต.อัศวิน  พันธุนิล  ผอ.ศทท.สส.ทหาร เดินทางไปประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๔  ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง ๑๕ - ๑๙       ก.ค.
๓๙ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๓๕๐.- บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
 ๒.  การเดินทางไปประชุมตามข้อ ๑ เป็นการไปตามค าเชิญของกรมไปรษณีย์โทรเลข เนื่องจาก
มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้ความถี่วิทยุร่วมกันระหว่าง ๒ ประเทศ ทั้งความถี่วิทยุของพลเรือน และทหาร 
นอกจากนั้น ยังได้รับเชิญให้ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการจัดสรรความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งจะมีการประชุมในห้วงเวลาเดียวกันด้วย ส าหรับค่าใช้จ่าย สปช.ทหาร 
ตรวจสอบแล้ว งบประมาณของ สส.ทหาร สามารถให้การสนับสนุนได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 ๓.  ยก.ทหาร พิจารณาเห็นว่า การประชุมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการโดยส่วนรวม 
การอนุมัติอยู่ในอ านาจของ รมว.กห. ซึ่งได้มอบอ านาจให้ ผบ.ทหารสูงสุด สั่งการ ตามอ้างถึง ผนวก ค. ข้อ 
๑.๘ 
 ๔.  ข้อเสนอ  เห็นควรอนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ และหากจ าเป็นต้องเลื่อน
ก าหนดการเดินทาง โดยจ านวนวันและค่าใช้จ่ายไม่เพ่ิมขึ้น ให้ สส.ทหาร ด าเนินการได้เอง 

แบบท่ี ๓ 



ส่วนราชการ ............................................................................................................... 

ที่ ..................................................... วนัที่ ................................................................. 

เร่ือง ...........................................................................................................................  

(ค าขึน้ต้น) ..................................................................................................... 

๑.       ...(ปัญหา หรือ ปัญหา + ข้อเท็จจริง)... 

๒. ...(ข้อเท็จจริง+ข้อพจิารณา หรือ ข้อพจิารณา)...  

๓.   ข้อเสนอ 

  จึง ........................................... 

(ลงช่ือ)  .......................................................... 

                         (พมิพ์ช่ือเต็ม) 

                           (ต าแหน่ง) 

เนือ้เร่ือง 

จุดประสงค์ 

บก.ทท. แบบที ่๔ 



 ๑.  กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ขออนุมัติให้       
พ.อ.สุริยนต์  เฉียงตะวัน และคณะรวม ๓ คน สังกัด นถปภ.รอ. เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวาย
งาน เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐ
เม็กซิโก สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐอาร์เจนตินา และสาธารณรัฐอุรุกวัย อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ ๖ - ๒๑ 
ต.ค.๓๙ และ พ.จ.สมชาย  กาญจนมณี สังกัด นถปภ.รอ. เป็นส่วนล่วงหน้า เดินทางตั้งแต่ ๒ - ๒๑ ต.ค.๓๙ 
มีค่าใช้จ่าย         รวมจ านวน ๘๙,๒๐๐.- บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
 ๒.  ยก.ทหาร พิจารณาเห็นว่า การไปปฏิบัติราชการดังกล่าว เป็นพระประสงค์ของพระบรม-  
วงศานุวงศ์ ส าหรับค่าใช้จ่าย สปช.ทหาร จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณ โดย 
สปช.ทหาร จะสนับสนุนงบประมาณ บก.ทหารสูงสุด เป็นค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งงบประมาณ บก.ทหารสูงสุด 
สามารถให้การสนับสนุนได้ แต่ต้องขออนุมัติหลักการ ตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายก่อน รายละเอียดตาม            
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ ผู้เดินทางได้ออกเดินทางไปแล้ว การอนุมัติเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ อยู่ใน
อ านาจของ รมว.กห. ซึ่งได้มอบอ านาจให้ ผบ.ทหารสูงสุด สั่งการ ตามอ้างถึง ผนวก ค. ข้อ ๑.๘ 
 ๓.  ข้อเสนอ  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
     ๓.๑  อนุมัติหลักการ ตัวบุคคลและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามข้อ ๑ 
     ๓.๒  ให้ สปช.ทหาร สั่งจ่ายงบประมาณให้ นถปภ.รอ. ต่อไป 

แบบท่ี ๔ 



ส่วนราชการ ............................................................................................................... 

ที่ ..................................................... วนัที่ ................................................................. 

เร่ือง ...........................................................................................................................  

(ค าขึน้ต้น) ..................................................................................................... 

๑.       ...(ปัญหา + ข้อเท็จจริง + ข้อพจิารณา)... 

 

๒.   ข้อเสนอ 

  จึง ........................................... 

(ลงช่ือ)  .......................................................... 

                         (พมิพ์ช่ือเต็ม) 

                           (ต าแหน่ง) 

เนือ้เร่ือง 

จุดประสงค์ 

บก.ทท. แบบที ่๕ 



 ๑.  ปล.กห.สป. และคณะจะเดนิทางมาเยือนไทยในฐานะ
แขกของ กห. ในระหว่าง ๑๗ - ๑๙ มิ.ย.๓๙ และก าหนดประชุม
ร่วมกับฝ่ายไทย เร่ือง อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ การฝึก 

และการศึกษา โดย สป. ก าหนดให้ บก.ทหารสูงสุด และเหล่าทัพ 

จัดผู้แทนระดับสูงที่สามารถตกลงใจได้ เข้าร่วมประชุมใน ๑๘ 

มิ.ย.๓๙ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๖๐๐ และ ๑๙ มิ.ย.๓๙ เวลา ๐๙๐๐- ๑๖๐๐  ณ 

ห้องสุรศักดิ์มนตรี  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 ๒.  ข้อเสนอ  เหน็ควรให้ ยก.ทหาร (กกฝ.ยก.ทหาร) และ 

ยศ.ทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามข้อ ๑ 

แบบท่ี ๕ 



การตัง้ช่ือเร่ือง 
 ลักษณะของชื่อเรื่องท่ีดี คือ 
◦ ไม่ควรยาวเกิน ๒ บรรทัด 
◦ เป็นประโยคหรือวลี 
◦ แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้ 
◦ หนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับ

เดิม 
◦ ปรับปรุงถ้อยค าให้ดีขึ้น หรือให้ถูกต้องก็ได้   

 



การตัง้ช่ือเร่ือง 

ลักษณะของชื่อเรื่องท่ีดี  
– เครื่องพิมพ์ดีดหาย 

– ขอความร่วมมือในการจัด
สัมมนาทางวิชาการ 

– ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
จัดสัมมนา 
 

ลักษณะของชื่อเรื่องท่ีไม่ดี  
– เครื่องพิมพ์ดีด 

– ขอความร่วมมือ 

– ไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
จัดสัมมนา 
 



ข้อพจิารณาฝ่ายอ านวยการ / บันทึกความเห็น 
(ตัง้เร่ืองขึน้ใหม่) 



ค าขึน้ต้น 

 

 ใช้ค าว่าเรียน หรือ กราบเรียน แล้วแต่กรณี (ทบ.ใช้ “เรียน”)  
 เรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน ผช.เสธ.ทบ.ฝ่าย…) 
◦ ไม่ต้องเขียน : เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงานตามสายงานเอกสารอยู่

แล้ว 
  เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)  
◦ เขียนได้ : ผบ. มอบอ านาจให้, ลดเวลาตรวจสอบอ านาจการตกลงใจ 



ข้อพจิารณาฝ่ายอ านวยการ/ 
บันทึกความเห็น 



อ้างถงึ (ถ้าม)ี 
 

ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันมาที่ส่วนราชการผู้รบัหนังสอื
ได้รับมาก่อน (ฉบับสุดท้าย) 

 กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 อ้างถึงหนังสอืมิใช้อ้างถึงค าอนุมัติของผูบ้ังคบับัญชา  

 ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสอื และ เลขที่หนังสือ  

    วัน เดือน ปี พ.ศ. ของหนังสือนั้น 
 

อ้างถึง หนังสือ สบ.ทหาร ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๓๑๑/๔ ลง ๗ ม.ค. ๔๔  

อ้างถึง ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 



ข้อพจิารณาฝ่ายอ านวยการ/ 
บันทึกความเห็น 



  
  หมายถึงสิ่งที่แนบมากับบันทึกความเหน็ หรือ เป็นสิ่งที่แนบเพิม่เติม  

เพื่อขยายบันทึกความเหน็ให้ชัดเจนขึ้น เช่น    เอกสาร,  ร่างหนังสือ
ลงนาม ฯลฯ 

  กรณีที่ไม่สามารถส่งแนบไปพร้อมกันให้แจ้งว่าส่งไปโดยทางใด 
  มิได้หมายถึง “เรื่องเดิม” ของบันทึกนั้นๆ 

 

    สิ่งที่ส่งมาด้วย    ค าสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ) ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ ๑๕/๕๘          
ลง  ๒๐ ม.ค.๕๘ 

    สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายงานสถานภาพงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๙          
จ านวน ๑ ชุด 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย (ถ้าม)ี 



ข้อพจิารณาฝ่ายอ านวยการ/ 
บันทึกความเห็น 



ส่วนราชการ ............................................................................................................... 

ที่ ..................................................... วนัที่ ................................................................. 

เร่ือง ...........................................................................................................................  

(ค าขึน้ต้น) ..................................................................................................... 

๑.      (ปัญหา) 

๒. ข้อเท็จจริง  

๓. ข้อพจิารณา 

๔.   ข้อเสนอ 

  จึง ........................................... 

(ลงช่ือ)  .......................................................... 

                         (พมิพ์ช่ือเต็ม) 

                           (ต าแหน่ง) 

เนือ้เร่ือง 

จุดประสงค์ 



จุดประสงค์ 
 ทุกเรื่องที่เขียนจะต้องมีจุดประสงค์ (ขมวดท้าย)  เช่น  
◦ จึงเรียนมาเพือ่กรุณาทราบ 
◦ จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติตามที่ ... เสนอในข้อ ... 
◦ จึงเรียนมาเพื่อกรุณาด าร ิ(เรื่องใดต้องระบุให้ชัดเจน) 

 
 อย่าเขียนว่า “จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา และ

ด าเนินการต่อไป” ส าหรับการน าเรียนผู้บังคับบัญชาโดย
หน่วยที ่    ท าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ 



จุดประสงค์ 
ตัวอย่างอื่น ๆ  
◦ จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติตามที่ ... เสนอในข้อ ... และกรุณาลง

นามในร่างหนังสือที่แนบ 

◦ จึงเรียนมาเพือ่กรุณาอนุมัติตามที่ ... เสนอในข้อ ... ทั้งนี้ อยู่ใน
อ านาจของ ... ซึ่งมอบให้ ... อนุมัติ ตามค าสั่ง .... ที่ ... ลง ... 

  

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอใน
ข้อ ๔  ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ เสธ.ทบ. อนุมัติตามค าสั่ง 
ทบ. ที่ ๖๒๓/๒๕๓๖ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๖  



ส่วนราชการ ............................................................................................................... 

ที่ ..................................................... วนัที่ ................................................................. 

เร่ือง ...........................................................................................................................  

(ค าขึน้ต้น) ..................................................................................................... 

๑.       ปัญหา 

๒. ข้อเท็จจริง  

๓. ข้อพจิารณา 

๔.   ข้อเสนอ 

 จึง ........................................... 

(ลงช่ือ)  .......................................................... 

                         (พมิพ์ช่ือเต็ม) 

                           (ต าแหน่ง) 

เนือ้เร่ือง 

จุดประสงค์ 

ท้ายเร่ือง 



ลงนามผูจ้ดัท า 

(ส าเนา) 



ไดรั้บมอบหมายฯ 
สัง่การ 

(ส าเนา) 



ข้อแนะน าในการเลอืกใช้ค าในเนือ้หา 
(การเขียนหนังสือราชการ) 

 ภาษาพูด-ภาษาเขียน  
เดือดร้อนแสนสาหัส - เดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง 

 ใช้ค าให้ถูกต้องตามหลักภาษา (ราชาศัพท์, ลักษณะนาม, ค าย่อ) 

 ใช้ค าที่อยู่ในภาษาปัจจุบัน 

 ใช้ค าไทยให้มากที่สุด 

 ใช้พจนานุกรมให้เป็นประโยชน์ 



ค าย่อที่มักใช้ผิดบ่อยๆ 

 จังหวัด   = จว.    

 รักษาราชการแทน = รรก.แทน 

 ท าการแทน  = ทกท. 

 คณะกรรมการ  = คณก. 

 กรรมการ  = กก. 

 เจ้าหน้าที่   = จนท. 

 ข้าราชการ  = ขรก. 

 

 



การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการขึ้นอยู่กับ 

 อุปนิสัยของฝ่ายอ านวยการ 

 ประสบการณ์ของฝ่ายอ านวยการ 

 เวลาที่มีอยู่ 

 ปริมาณงานที่เข้ามาขณะนั้น 

 ความส าคัญและความเร่งด่วนของเรื่องที่เข้ามาพร้อมกัน 

 นโยบายที่ ผบ.หน่วย ก าหนดไว้ 

 

 



ข้อคิดของข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 

 ไม่น่ามีถูกหรือผดิ 
 มีแต่เหมาะสมมาก เหมาะสมนอ้ย ในเร่ืองนั้นๆ หน่วย

นั้นๆ 
 ฝอ.ตอ้งมีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้พิจารณา หรือ ขอ้เสนอแนะ 

ทุกเร่ืองท่ีท าบนัทึกความเห็น 



งานที่สมบรูณ์ของฝ่ายอ านวยการ 

    ศึกษา ปัญหา และ เสนอ ค าตอบของปัญหาในรูปแบบท่ี
สมบูรณ์ พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาเพียงแต่อนุมัติ และ ลงนาม
เท่านั้น 

- จง  ศึกษา , เขียน , ศึกษา และ เขียนใหม่ จนกว่าจะถูกต้อง 
- จง  ท า รายละเอียด อย่างสมบูรณ์  
- จง  ปรึกษา ฝ่ายอ านวยการ และ ผู้เชี่ยวชาญ คนอื่น ๆ  
- จง  ให้ ค าแนะน า แก่ ผู้ตกลงใจ 
- จง  ท าให้สั้น ค าตอบที่ดี ไม่จ าเป็นต้องยาว 


