คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย

คํานํา
การจัดทําคูมือการปฏิบั ติงาน (Work Manual) กระบวนการฝกรวมกองทัพไทยฉบับนี้ เปนการ
ดําเนินการตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมยุทธการทหาร (PMQA) หมวด ๖
การจัดการกระบวนการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ไดทบทวนและกําหนดกระบวนการสรางคุณคา
ตามพันธกิจที่ ๗ ของกรมยุทธการทหาร ที่วา “อํานวยการ และดําเนินการการฝกรวม การฝกผสม การฝกรวม
และผสมของกองทัพไทยใหมีประสิทธิภาพ” ของแผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหาร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการฝกรวมกองทัพไทยนี้ไดมีการทบทวน พัฒนาลําดับขั้นตอน
และรายละเอียดปลีกยอย ใหเหมาะสมกับการจัดการฝกใหมากขึ้น เพื่อใหคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เปนคูมือ
ในการดําเนินการงานในหนาที่หลักที่ ยก.ทหาร รับผิดชอบ คือ การฝกรวมกองทัพไทย
คูมือการปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางาน ที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ
กระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆ ซึ่งมีอยูหลายขั้นตอน และเกี่ยวของกับ
บุคลากรที่มีสวนรับผิดชอบในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ขั้นตอนตางๆ สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน พรอมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผล เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหผลการ
ทํางานดีขึ้น นอกจากนั้นคูมือฉบับนี้ยังใชอางอิงใหผูปฏิบัติงานไดมีความเขาใจ และถือปฏิบัติเพื่อไมใหเกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานอีกดวย
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดทําแผนปองกันประเทศ
และการฝกรวมกองทัพไทยฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูบังคับบัญชาที่จะ
มีส วนสนับ สนุ น กํ ากั บ ดู แล เพื่ อใหงานที่ ดําเนิ น การบรรลุ ผ ลสํ าเร็จตามเปาหมาย เกิดประโยชนสูงสุดตอ
หนวยงาน และประเทศชาติโดยรวมตอไป
กรมยุทธการทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

สารบัญ
๑. วัตถุประสงค
๒. ขอบเขต
๓. คําจํากัดความ
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
๕. Work Flow กระบวนการ
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗. มาตรฐานงาน
๘. ระบบติดตามประเมินผล
๙. เอกสารอางอิง
๑๐. แบบฟอรมที่ใช
ภาคผนวก
๑) อํานาจหนาที่ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และแนวทางการปฏิบัติงาน
๒) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ยก.ทหาร
....................................................................................
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กระบวนการ
ฝกรวมกองทัพไทย
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อให ยก.ทหาร มีคูมือการปฏิบั ติงานกระบวนการฝกรวมกองทัพไทยที่ชัดเจน เปนลายลักษณ
อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติของกิจกรรมในกระบวนการ เป นที่ยอมรับของผูที่นํ าไปใช
ประโยชนในการฝกรวมกองทัพไทย
๑.๒ เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงแสดงใหกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียของ บก.ทท. ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนได
๑.๓ เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการฝกรวมกองทัพไทยตามลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ เปนไปตาม
แนวทางของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา ที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
๒. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีขอบเขตครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติของการฝกรวมกองทัพไทย ดําเนินการ
ตั้งแต ขั้นการวางแผนและเตรียมการ ขั้นการฝก และการสัมมนาสรุปบทเรียนและรายงาน โดยมีสํานักวาง
แผนการฝกรวมและผสม กรมยุทธการทหาร เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการ มีการรวบรวมจัดเก็บขอมูลอยาง
เป น ขั้ น ตอน เพื่อให เป น มาตรฐานเดี ย วกัน ซึ่งสามารถใช เป น แนวทางในการพั ฒ นาการฝ กอื่ น ให มีความ
เหมาะสมและเปนมาตรฐาน ทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. คําจํากัดความ
๓.๑ ฝก มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายความวา ทํา (เชน
บอก แสดง หรือปฏิบัติ เปนตน) เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจจนเปนหรือมีความชํานาญ เชน ฝกทหาร ฝก
กายบริหาร ฝกงาน
๓.๒ การฝกรวมกองทัพไทย เปนการบูรณาการการฝกรวมระหวางการฝกของ บก.ทท. เหลาทัพ และ
หนวยที่เกี่ยวของ ทั้งการฝกดานยุทธการ ดานสงกําลังบํารุง ดานกิจการพลเรือน การระดมสรรพกําลังเพื่อ
การทหาร และการพิทักษพื้นที่สวนหลัง
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
๔.๑ ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนบริหารสูงสุดของกองทัพไทย และของกองบัญชาการกองทัพไทย มี
อํานาจในการพิจารณาอนุมัติหลักการการจัดทําแผนปองกันประเทศ อนุมัติรางแผนปองกันประเทศ อนุมัติ
แนวทางการฝกรวมกองทัพไทย ลงนามในคําสั่งการฝก และเปนผูอํานวยการฝกรวมกองทัพไทย
๔.๒ เจากรมยุทธการทหาร เปนผูบริหารสูงสุดในกรมยุทธการทหาร ซึ่งเปนหนวยหลักในการดําเนินการ
จัดทําแผนปองกันประเทศ จัดตั้งกองอํานวยการฝกรวมกองทัพไทย และเปนหัวหนากลุมการฝกดานยุทธการ
การฝกรวมกองทัพไทย
๔.๓ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เปนผูบังคับบัญชาระดับหนวยขึ้นตรงของ
กรมยุทธการทหาร มีหนาที่ในการจัดทําแผนปองกันประเทศ เสนอใหเจากรมยุทธการทหารลงนาม นําเรียน
ผูบัญชาการทหารสูงสุด
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๒

๔.๔ ผูอํานวยการสํานักวางแผนการฝกรวมและผสม กรมยุทธการทหาร เปนผูบังคับบัญชาระดับหนวย
ขึ้นตรงของกรมยุทธการทหาร มีหนาที่ในการจัดการฝกรวมกองทัพไทย และเปนรองหัวหนากลุมการฝกดาน
ยุทธการ

๕ Work Flow กระบวนการ
ชือ่ กระบวนการ : การฝกรวมกองทัพไทย
ขอกําหนดที่สําคัญ : มีขอมูลการดําเนินการในแตละขั้นตอน ครบถวน สมบูรณ และสามารถดําเนินการไดในหวงเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัดของกระบวนการ : รอยละของความพรอมของขอมูลดําเนินการและแลวเสร็จทันเวลาที่กําหนดในแตละขั้นตอน

ประชุมกําหนด
แนวความคิดและ
วัตถุประสงคการฝก

ขออนุมัติ
จัดการฝกและออกคําสั่ง
การฝก
จัดตั้งกลุมการฝกดาน
ยุทธการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

- จัดประชุมกําหนดแนวความคิดการจัดการฝก
เพื่อใหได หัวขอการฝก พื้นที่และหวงเวลาใน
การฝก รวมทั้งกําหนดวัตถุประสงค และ
สถานการณฝก
- สรุปผลการประชุมฯ ประกอบการขออนุมัติ
ผบ.ทสส.จัดการฝกรวมกองทัพไทย และออก
คําสั่งการฝก
- ขออนุมัติจัดการฝก กฝร.
- ขออนุมัติคําสั่งการฝกตอ ผบ.ทสส. เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติของสวนราชการ บก.ทท.

ก.ย.
5 วัน

- กําหนดหัวขอการประชุม
ครบถวน เพียงพอตอการ
ไดมาซึ่งแนวทางการจัดการ
ฝก

ต.ค.
7 วัน

- จก.ยก.ทหาร ออกคําสั่งกําหนดอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ของกลุมการฝกดานยุทธการ
ประกอบดวย
- โครงสรางการจัด กฝยก.กฝร.
- อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
- กําหนดการฝกหลัก

ต.ค.

- คําสั่งการฝก มีองคประกอบ
ครบถวน สมบูรณ เพียงพอใน
การดําเนินการจัดการฝก
- ผบ.ทสส.อนุมัติคําสั่งการฝก
ไดในชวงเวลาที่เหมาะสม

ผูรับ
เอกสารที่เกี่ยวของ
ผิดชอบ
กรผ.ฯ - หนังสือเชิญประชุม
- สรุปผลการประชุม
แนวความคิด
และวัตถุประสงคการ
ฝก กฝร.
กรผ.ฯ - หนังสือขออนุมัติ
จัดการฝก
- คําสั่ง ทท. เรื่องการ
ฝกรวม กองทัพไทย
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ลํา
ผังกระบวนการ
ดับ
1. ขั้นการวางแผนและเตรียมการ

กรผ.ฯ - หนังสือขออนุมัติฯ
- คําสั่ง หน.กฝยก.กฝร
... เรื่อง การจัดตั้งกลุม
การฝกดานยุทธการ
กฝร.

๓

ผังกระบวนการ

ประชุมจัดทําสถานการณ
พัฒนาลําดับเหตุการณ
หลัก/บงการ และพัฒนา
ขาวกรอง การฝก CPX

ตรวจภูมิประเทศพื้นที่การฝก

ประชุมวางแผนขั้นตน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับ
เอกสารที่เกี่ยวของ
ผิดชอบ
กคฝ.ฯ - หนังสือเชิญประชุม
- เอกสารที่ไดจากการ
ดําเนินการ

- จัดทําสถานการณ
- จัดทําลําดับเหตุการณหลัก/บงการ
- พัฒนาและประมาณการขาวกรอง

พ.ย.
5 วัน

- มีขอมูลเบื้องตนในการ
ดําเนินการเพียงพอ

-รับฟงการบรรยายสรุปแผนปองกันชายแดน
และแผนเผชิญเหตุและการฝกดําเนินกลยุทธ
ดวยกระสุนจริง
- ตรวจภูมิประเทศในพื้นที่สนามฝกและเนินคน
ดู
- ตรวจสอบระบบควบคุมบังคับบัญชาและการ
สื่อสารในพื้นที่และอาคารศูนยฝก
-รับฟงการบรรยายสรุปโครงการชวยเหลือ
ประชาชน
- ประชุมเตรียมการวางแผนขั้นตน
- จัดการประชุมวางแผนขั้นตน
- รายงานผลการประชุม ตอ หน.กฝยก.กฝร.

พ.ย.
5 วัน

- มีความพรอมสมบูรณในการ
ตรวจพื้นที่

กรผ.ฯ - หนังสือแจง
กําหนดการตรวจพื้นที่

ธ.ค.
5 วัน

- จัดประชุมไดตาม
กําหนดเวลา
- ไดผลการประชุมที่ครบถวน
ตามวัตถุประสงค
- รายงานผลการประชุมไดทัน
ตามกําหนดเวลา

กรผ.ฯ - หนังสือเชิญประชุม
- รายงานผลการ
ประชุมวางแผนขั้นตน
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ลํา
ดับ

๔

ผังกระบวนการ
ตรวจภูมิประเทศ ลง
ฐานขอมูล ชี้แจงการฝก

ประชุมวางแผนขั้นสุดทาย

ประชุมจัดทําแผนยุทธการ
การฝกปญหาที่บังคับการ

ประชุมจัดทําฐานขอมูลใน
ระบบจําลองยุทธ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

-รับฟงการบรรยายสรุปแผนปองกันชายแดน
และแผนเผชิญเหตุ
- ตรวจภูมิประเทศในพื้นที่สนามฝก
- ตรวจสอบระบบควบคุมบังคับบัญชาและการ
สื่อสารในพื้นที่
- จัดทําแผนการฝก โครงสราง/อัตรา
- จัดทําแผนควบคุมการฝก CPX แผนเผชิญ
สถานการณวิกฤติ
- จัดทําแผนการฝกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน
การฝกภาคสนาม/ภาคทะเล
- จัดทําแผนการประเมินผลการฝก
- รายงานผลการประชุม ตอ ผอ.กฝร.57
- ชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนเผชิญ
สถานการณวิกฤติและแผนรองรับของเหลาทัพ
- จัดทําคําสั่งยุทธการ คําสั่งเปนสวนๆ
- จัดทําบงการ ลําดับเหตุการณหลัก ตาราง
ประสานสอดคลอง

ม.ค.
5 วัน

ผูรับ
เอกสารที่เกี่ยวของ
ผิดชอบ
- มีความพรอมสมบูรณในการ กรผ.ฯ - หนังสือแจง
ตรวจพื้นที่
กําหนดการตรวจพื้นที่

ม.ค.
5 วัน

- ความพรอมในการเตรียม
ประชุม ครบถวน สมบูรณ

กรผ.ฯ - หนังสือเชิญประชุม
- รายงานผลการ
ประชุมวางแผนขั้น
สุดทาย

มี.ค.
5 วัน

- แนวทางการดําเนินการ
ไดรับการเตรียมการครบถวน
- ไดผลงานที่เปนรูปธรรมตาม
กําหนดเวลา

กคฝ.ฯ - หนังสือเชิญประชุม
- คําสั่งยุทธการฉบับ
ราง ที่ไดจากการ
ดําเนินการ

มี.ค.
5 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

คูมือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย

ลํา
ดับ

กคฝ.ฯ

๕

รายละเอียดงาน

การฝกปญหาที่บังคับการ
ดานยุทธการ

การฝกภาคสนาม/ภาคทะเล

มาตรฐานคุณภาพงาน

มี.ค.
5 วัน

การฝกฝายเสนาธิการรวม
การฝกแลกเปลี่ยน/ปรับ
มาตรฐาน

ระยะเวลา

- เปนการฝกในหลายๆ พื้นที่ เพื่ออบรมความรู
ทางวิชาการ และการฝกการปฏิบัติการในสนาม

พ.ค.
5 วัน

- การอบรมระบบ C4I ดําเนินการ War
Gaming เพื่อเตรียมการฝก CPX
- ดําเนินการฝก
- ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ
- สรุปผลการฝก CPX
- รายงานการทบทวนหลังการปฏิบัติ
ประกอบดวย
- การฝกปฏิบัติการรวมทางบก ประกอบดวย
การฝกการปฏิบัติการในพื้นที่สวนหลัง
การฝกกองหนุน
การฝกการดําเนินกลยุทธดวยกระสุนจริง/การ
ฝกปฏิบัติการพิเศษรวม
- การฝกปฏิบัติการรวมทางทะเล ประกอบดวย
การฝกปฏิบัติการรวมเรือ-อากาศยาน
การฝกการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
การฝก ฮ.ทบ.ขึ้นลง ร.ล.อางทอง
- การฝกการปองกันภัยทางอากาศ

พ.ค. - ความพรอมการเตรียมการ
12 วัน ดานวิชาการ บุคลากร และ
ยุทโธปกรณในการฝก

มิ.ย.ก.ค.

- ความพรอมการเตรียมการ
ดานวิชาการ และยุทโธปกรณ
ในการฝก

ผูรับ
ผิดชอบ
กรผ.ฯ

เอกสารที่เกี่ยวของ

กรผ.ฯ - หนังสือแจงการฝก
แลกเปลีย่ น/ปรับ
มาตรฐาน
กคฝ.ฯ - หนังสือแจง
กําหนดการฝกปญหาที่
บังคับการ
- รายงานผลการฝก
ปญหาที่บังคับการ

คูมือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย

ลํา
ผังกระบวนการ
ดับ
2. ขั้นการฝก

- ความพรอมในการ
กรผ.ฯ - หนังสือแจง
เตรียมการทั้งทางดาน
กําหนดการฝก
ยุทธการ และธุรการในการฝก
- กําหนดการตรวจ
เยี่ยมการฝก
- ไมมีการสูญเสียจากการฝก
- มีมาตรการจัดการผลกระทบ
ทางลบตอสังคม ในพื้นที่การ
ฝก
๖

การประชุมสรุปบทเรียน
การฝก

การรายงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ทบทวนและสรุปบทเรียนการปฏิบัติในทุก
กิจกรรมการฝก เพื่อใหไดขอเสนอแนะ และ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกป
ตอๆ ไป

ก.ค.
5 วัน

- ไดผลผลิตที่เปนรูปธรรมจับ
ตองได และสามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนา
ปรับปรุงการฝก

- รายงาน ผบ.ทสส./ผอ.กฝร...

ส.ค.

- มีขอสรุปผลการฝกที่
ครบถวน มีขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการฝกในปตอๆ
ไป

ผูรับ
เอกสารที่เกี่ยวของ
ผิดชอบ
กพป.ฯ - หนังสือเชิญประชุม
- เอกสารสรุปผลการ
ประชุมสรุปบทเรียน

กรผ.ฯ - หนังสือรายงานผล
การประชุม

คูมือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย

ลํา
ผังกระบวนการ
ดับ
3. ขั้นการสัมมนาสรุปบทเรียนและ
รายงาน

๗

คูมือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย

๘

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย แบงเปนขั้นตอนใหญๆ ๓ ขั้นตอน ประกอบดวย
๖.๑ ขั้นการวางแผนและเตรียมการ ประกอบดวยขั้นตอนยอย ๑๐ ขั้นตอน ประกอบดวย
๖.๑.๑ การประชุมกําหนดแนวความคิดและวัตถุประสงคการฝก
- จัด ประชุมกําหนดแนวความคิด และวัตถุป ระสงคการฝ ก ในห วง ก.ย. ใช เวลา ๕ วัน
รวมกับ กรม สธร. และ ยก.เหลาทัพ เพื่อใหได แนวทางการฝก วัตถุประสงค สถานการณฝก หัวขอการฝก
พื้นที่ กําหนดการฝกหลัก และหวงเวลาในการฝก ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับการฝกของเหลาทัพ
- สรุปผลการประชุมฯ สําหรับประกอบการขออนุมัติ ผบ.ทสส. จัดการฝกรวมกองทัพไทย
และจัดทํารางคําสั่งการฝกรวมกองทัพไทย
๖.๑.๒ ขออนุมัติจัดการฝกและออกคําสั่งการฝกรวมกองทัพไทย
- ในหวง ต.ค. มีหนังสือ ยก.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.ขออนุมัติจัดการฝกรวมกองทัพไทย
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของสวนราชการ บก.ทท. และหนวยที่เกี่ยวของในการฝกรวมกองทัพไทย ให
บรรลุวัตถุประสงคการฝก ตามที่กําหนด และขออนุมัติคําสั่งการฝก ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงค การฝก
แนวทางในการจัดการฝก โครงสรางการจัดกองอํานวยการฝก กําหนดการฝกหลัก โดยแบงขอบเขตการฝกเปน
๓ กลุมการฝก คือ กลุมการฝกดานยุทธการ กลุมการฝกดานสงกําลังบํารุง และกลุมการฝกดานกิจการพล
เรือน มี จก.ยก.ทหาร จก.กบ.ทหาร และ จก.กร.ทหาร เปนหัวหนากลุมการฝกตามสายงานที่รับผิดชอบ
๖.๑.๓ จัดตั้งกลุมการฝกดานยุทธการ
- จก.ยก.ทหาร (หน.กฝยก.กฝร.) ออกคําสั่งเรื่อง การจัดตั้งกลุมการฝกดานยุทธการ กฝร.
๕๗ กําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย โครงสรางการจัด กฝยก.กฝร. อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ และกําหนดการฝกหลัก โดยมี ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร เปน รอง หน.กฝยก.กฝร.
๖.๑.๔ ประชุมจัดทําสถานการณ พัฒนาลําดับเหตุการณหลัก/บงการ พัฒนาขาวกรอง การฝก
ปญหาที่บังคับการ ใชเวลา ๕ วัน ในหวง พ.ย. หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กคฝ.สวฝ.ยก.ทหาร
๖.๑.๕ ตรวจภูมิประเทศพื้นที่การฝก ในหวง พ.ย. ใชเวลา ๕ วัน ประกอบดวย การรับฟงการ
บรรยายสรุปแผนปองกันชายแดนและแผนเผชิญเหตุและการฝกดําเนิ นกลยุทธดวยกระสุน จริง ตรวจภู มิ
ประเทศในพื้นที่สนามฝกและเนินคนดูตรวจสอบระบบควบคุมบังคับบัญชาและการสื่อสารในพื้นที่และอาคาร
ศูนยฝก รับฟงการบรรยายสรุปโครงการชวยเหลือประชาชน
๖.๑.๖ ประชุมวางแผนขั้นตน ซึ่งจะมีการประชุมเตรียมการในสวนของ กฝยก.กฝร.กอน ในหวง
ธ.ค. เพื่อหารือและแบงมอบความรับผิดชอบของกลุมตางๆ และจัดประชุมวางแผนขั้นตน ในหวง ธ.ค. ใชเวลา
๕ วัน แบงกลุมการประชุมเปน ๔ กลุม คือ
- กลุมบริหารการประชุม/การจัดทําแผนการฝก
- กลุมการฝกปญหาที่บังคับการ
- กลุมจัดทําแผนการฝกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน การฝกภาคสนาม/ภาคทะเล
- กลุมจัดทําแผนการประเมินผลและการปรับปรุงหลักนิยมการปฏิบัติการรวมของ ทท.
เพื่อจัดทําแผนการฝก จัดทําโครงสรางการจัด จัดทําแผนควบคุมการฝกCPX จัดทําแผน
เผชิญสถานการณ วิกฤติ จัดทําแผนการใชระบบ C4I จัดทําแผนการฝกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน การฝก
ภาคสนาม/ภาคทะเล การฝก TEWT จัดทําแผนการประเมินผลการฝก
เมื่อประชุมแลวเสร็จ ใหรีบรายงานผลการประชุม ตอ จก.ยก.ทหาร/หน.กฝยก. กฝร.

คูมือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย

๙

๖.๑.๗ ตรวจภูมิประเทศ ลงฐานขอมูล ชี้แจงการฝก ในหวง ม.ค. ใชเวลา ๕ วัน เพื่อเตรียมขอมูล
สําหรับการประชุมวางแผนขั้นสุดทาย
๖.๑.๘ ประชุมวางแผนขั้นสุดทาย ในหวง ม.ค. ใชเวลา ๕ วัน โดยแบงกลุมประชุมเปน ๔ กลุม
ไดแก
- กลุมบริหารการประชุม/การจัดทําแผนการฝก
- กลุมการฝกปญหาที่บังคับการ
- กลุมจัดทําแผนการฝกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน การฝกภาคสนาม/ภาคทะเล
- กลุมจัดทําแผนการประเมินผลและการปรับปรุงหลักนิยมการปฏิบัติการรวมของ ทท.
เพื่อจัดทําแผนการฝก โครงสราง/อัตราการจัดหนวยเขารับการฝก จัดทําแผนควบคุมการ
ฝก CPX แผนเผชิญ สถานการณ วิ กฤติ แผนการใชระบบควบคุ มบั งคั บบั ญ ชา แผนการสื่อสารอื่น ๆ จัดทํา
แผนการฝกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน การฝกภาคสนาม/ภาคทะเล จัดทําแผนการประเมินผลการฝกและ
การปรับปรุงหลักนิยมการปฏิบัตกิ ารรวมของ ทท.
เมื่ อประชุ มแล วเสร็จ เป น การรายงานผลการประชุ มวางแผนขั้น สุด ท าย โดย จก.ยก.
ทหาร/หน.กฝยก.กฝร.๕๗ รายงานตอ ผบ.ทสส./ผอ.กฝร.
๖.๑.๙ ประชุมจัดทําแผนยุทธการ คําสั่ง บงการ ลําดับเหตุการณหลัก ตารางประสานสอดคลอง
ในหวง มี.ค. ใชเวลา ๕ วัน ประกอบดวย การชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนเผชิญสถานการณวิกฤติและแผน
รองรับของเหลาทัพ จัดทําคําสั่งยุทธการ คําสั่งเปนสวนๆ จัดทําบงการ ลําดับเหตุการณ หลัก และตาราง
ประสานสอดคลอง
๖.๑.๑๐ ประชุมจัดทําฐานขอมูลในระบบจําลองยุทธ ในหวง มี.ค. ใชเวลา ๕ วัน
๖.๒ ขั้นการฝก ประกอบดวยการฝก ๔ การฝก ประกอบดวย
๖.๒.๑ การฝกฝายเสนาธิการรวม ในหวง มี.ค.
๖.๒.๒ การฝกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน (CTX) ในหวง พ.ค. ประกอบดวยการฝกใน ๕ พื้นที่
การฝก ประกอบดวย
- พื้นที่ ทภ.๓ ในหวง พ.ค. ใชเวลา ๕ วัน รูปแบบเปนการอบรมและบรรยายความรูทาง
วิชาการ
- พื้นที่สัตหีบ ในหวง มิ.ย. ใชเวลา ๔ วัน รูปแบบเปนการอบรมและบรรยายความรูทาง
วิชาการ
- พื้นที่เขาเขียว ในหวง พ.ค. ใชเวลา ๕ วัน เปนการฝกรวมระหวาง ทร.และ ทอ.
- พื้นที่ ทรภ.๑ จ.ชลบุรี ทรภ.๒ จ.สงขลา และ ทรภ.๓ จ.ภูเก็ต ในหวง พ.ค.-มิ.ย. เปน
การฝกรวมระหวางนักบินทุกเหลาทัพ
- พื้นที่ สอ.รฝ. ในหวง มิ.ย. ใชเวลา ๕ วัน เปนการอบรมและบรรยายความรูทางวิชาการ
๖.๒.๓ การฝกปญหาที่บังคับการดานยุทธการ (CPX) ในหวง พ.ค. ใชเวลา ๑๒ วัน ในพื้นที่ สวฝ.
ยก.ทหาร ศบท. และที่ตั้งปกติของหนวย โดยใน ๓ วันแรก จะเปนการติดตั้งระบบสื่อสารสารสนเทศ และ
ทดสอบระบบตางๆ ใหพรอมทําการฝก ใน ๒ วันตอมา เปนการรายงานตัว และชี้แจงการปฏิบัติเฉพาะสวน
กรรมการและควบคุมการฝก สัปดาหที่ ๒ จะเริ่ม StartEx ผูรับการฝกของ ศบท. และศปก.เหลาทัพ ในวัน
สุดทายของการฝกปญหาที่บังคับการ จะมีการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติเฉพาะการฝกปญหาที่บังคับการ
มีการรายงานผลการฝกปญหาที่บังคับการ
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๑๐

มีการรายงานผลการทบทวนหลังการปฏิบัติ
๖.๒.๔ การฝกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) โดยแบงเปน
การฝกปฏิบัติการรวมทางบก แบงยอยออกไปอีก ๓ การฝก คือ
- การฝกการปฏิบัติการในพื้นที่สวนหลัง ในหวง มิ.ย. ใชเวลา ๕ วัน ในพื้นที่ จ.สุรินทร
รูปแบบ เปนการฝกแกไขปญหาบนโตะ (TTX)
- การฝกกองหนุน ทภ.๒ ในหวง มิ.ย. ใชเวลา ๕ วัน ณ พื้นที่ ทภ.๓ จ.พะเยา และพื้นที่
ทภ.๒ จ.สุรินทร เปนการฝกทางยุทธวิธีโดยไมใชหนวยทหาร (TEWT)
- การฝกการดําเนินกลยุทธดวยกระสุนจริง/การฝกปฏิบัติการพิเศษรวม ในหวง ก.ค. ใช
เวลา ๕ วัน ณ พื้นที่สนามฝกยิงปนใหญรถถัง ทภ.๒ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เปนการฝกปฏิบัติรวมทาง
บก เริ่มจากการปฏิบัติของ ฉก.ปพ.รวม แทรกซึมทางอากาศ การใชกําลังทางอากาศ การดําเนินกลยุทธของ
กรมร.ฉก.
การฝกปฏิบัติการรวมทางทะเล แบงเปน ๓ การฝก
- การฝกปฏิบัติการรวมเรือ-อากาศยาน ในหวง มิ.ย. ใชเวลา ๘ วัน
- การฝกการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ในหวง มิ.ย. ใชเวลา ๘ วัน
- การฝก ฮ.ทบ.ขึ้นลง ร.ล.อางทอง ในหวง มิ.ย. ใชเวลา ๑๐ วัน
การฝกการปองกันภัยทางอากาศ ในหวง มิ.ย. ใชเวลา ๖ วัน
๖.๓ ขั้นการสัมมนาสรุปบทเรียนและรายงาน ประกอบดวย
๖.๓.๑ การประชุมสรุปบทเรียนการฝก
๖.๓.๒ การรายงานผลการฝก
๗. มาตรฐานงาน
๗.๑ กระบวนการจัดทําแผนปองกันประเทศและการฝกรวมกองทัพไทย เปนกระบวนที่มีรูปแบบและ
ขั้นตอนของการดําเนินการ ซึ่งการปฏิบัติจะเปนไปตามลําดับขั้นตอนการจัดทําแผนทางทหาร และการจัดการ
ฝก โดยพิจารณาจากการนํามาตรฐานตางๆ มาดําเนินการดังนี้
- มาตรฐานเวลา ดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนปองกันประเทศและกระบวนการฝกรวม
กองทัพไทย ทุกขั้นตอนตามกําหนดเวลา
- มาตรฐานเชิงคุณภาพ ไดแก แผนปองกันประเทศ ไดรับการยอมรับจากเหลาทัพ ความถูกตอง
ความสมบูรณของขอมูลการฝก และพรอมของการเตรียมการในแตละขั้นตอน
๗.๒ วัตถุป ระสงค การกําหนดมาตรฐานตามกระบวนการจัดทําแผนปองกัน ประเทศและการฝกรว ม
กองทัพไทยดังกลาว เพื่อเปนการกําหนดมาตรฐานที่เหมาะสม อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
๗.๓ การดําเนินการปรับปรุงกระบวนยอยทั้ง ๒ กระบวนการ จะมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องทุกๆ ป
โดยใชขอมูลจากผลผลิตที่ได เปนขอมูลในการปรับปรุงใหกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการฝกรวม
กองทัพไทย ที่เกี่ยวของกับการจัดการฝกขนาดใหญที่สุดของกองทัพไทย สถานการณสิ่งแวดลอมและนโยบาย
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา เป น ตั ว แปรสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการดํ า เนิ น การจั ด การฝ ก ในครั้ งต อ ๆ ไป นอกเหนื อ จากข อ มู ล
ขอเสนอแนะ ที่ไดมีการสัมมนาสรุปบทเรียนในหวงเดือนกรกฎาคมภายหลังการฝก
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๑๑

๘. ระบบติดตามประเมินผล
๘.๑ ติดตามประเมินผลตามกระบวนการจัดทําแผนปองกันประเทศจากผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว มีระบบการติดตามผลการ
ใชจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด โดยคณะติดตามที่มี รองเจากรมยุทธการทหารเปนหัวหนา
คณะ นอกจากนั้นยังไดกําหนดเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหาร โดยกําหนด
รายงานผลตามวงรอบ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
๘.๒ กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย ติดตามประเมินผลตามกระบวนการในแตละขั้นตอน เพื่อนําปญหา
ขอขัดของ และขอเสนอแนะ มาปรับปรุงกระบวนการฝก ใหมีความสมบูรณ ทันสมัยและมีความเปนมาตรฐาน
ซึ่งจะทําใหผลการดําเนินการในแตละขั้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินผลการดําเนินงานในทุกขั้นของ
การฝ ก โดยใช แบบสอบถาม และแบบสังเกตการณ การฝก และรวบรวมผลที่ได ไปเปน ขอมูลเบื้ องตน ใน
ขั้นตอนการสัมมนาสรุปบทเรียนและรายงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดใหมีการทบทวนหลังการปฏิบัติในแตละ
ขั้นตอนของการฝก ภายหลังที่จบการฝกในทันทีดวย ขอบเขตการประเมิ น ผล จะเป น การตรวจสอบตาม
กระบวนการการฝกรวมกองทัพไทย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ โดยพิจารณาตามกรอบมาตรฐานที่ไดกําหนด
๙. เอกสารอางอิง
กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย
๙.๑ แผน/คําสั่งการฝกรวมกองทัพไทย
๙.๒ เอกสารการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนการฝก
๙.๓ เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนการฝก
๑๐. แบบฟอรมที่ใช
- แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการฝกรวมกองทัพไทย
............................................................................
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ภาคผนวก
๑) อํานาจหนาที่ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และแนวทางการปฏิบัติงาน
๒) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ยก.ทหาร
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อํานาจหนาที่ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และแนวทางการปฏิบัติงาน
๑. อํานาจหนาที่
๑.๑ กรมยุ ท ธการทหาร มี ห น า ที่ พิ จ ารณาเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบาย วางแผน อํ านวยการ
ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการในดานยุทธการของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งประสานงาน
ดานยุทธการกับเหลาทัพ มีเจากรมยุทธการทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๒ สํานักวางแผนการฝกรวมและผสม กรมยุทธการทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
นโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการฝกตามวงรอบ
ประจําป การฝกรวม การฝกผสม การฝกรวมและผสม และโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการฝก รวมทั้งการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝกของกองทัพไทย การพัฒนา
หลักนิยมและระเบียบปฏิบัติประจําในการฝกรวม และการฝกรวมและผสม
๑.๓ กองพั ฒ นาหลั กนิ ย มและประเมิน ผล สํานั กวางแผนการฝกรวมและผสม กรมยุ ทธการทหาร มี
หนาที่วางแผน ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับ การรวบรวมขอมูล สถิติ และใหบริการขอมูลที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห ประเมินผล และสรุปบทเรียนการฝก รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนา
หลักนิยม คูมือและระเบียบปฏิบัติประจํา เพื่อใชในการฝกรวม และการฝกรวมและผสม
๒. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม
๒.๑ วิสัยทัศนกองทัพไทย “กองทัพไทย เปนกองทัพชั้นนําในภูมิภาค ในการปกปอง และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย การปองกันประเทศ การรักษาผลประโยชนของชาติ การพัฒนาประเทศ และการ
ชวยเหลือประชาชน”
๒.๒ พันธกิจกองทัพไทย
๒.๒.๑ ปองกัน เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๒.๒ พัฒนาศักยภาพกองทัพในการปองกันประเทศ และเปนกองทัพชั้นนําในอาเซียน
๒.๒.๓ เสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน กลุมประเทศอาเซียน มิตร
ประเทศ และองคการระหวางประเทศ
๒.๒.๔ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติ เพื่อธํารงเกียรติและศักดิ์ศรีของ
กองทัพไทยในประชาคมโลก
๒.๒.๕ คุมครองและพิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติ
๒.๒.๖ พัฒนาประเทศ และชวยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแกไขปญหาสําคัญของชาติ
๒.๓ คานิยมกองทัพไทย
๒.๓.๑ ทหารอาชีพ ความมุงมั่นในการทําดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะ
กอใหเกิดความภูมิใจในการทํางาน ประกอบดวย มีวินัย มุงผลสัมฤทธิ์ คิดสรางนวัตกรรม มีความเปนผูนํา
ซื่อสัตย ตรงไปตรงมา
๒.๓.๒ จงรักภักดี นอมนําพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตนตามคําสัตยปฏิญาณ เปนที่ไววางใจใน
งานที่รับมอบ ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเทาเทียม สรางคุณคาในงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาช

คูมือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย

๒.๓.๓ กลาหาญ ไมเกรงกลัวตอภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปดเผยในสิ่งผิด ยอมรับ
คําวิจารณ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเปนจริง
๒.๓.๔ ทํางานเปนทีม เคารพ รับฟง และรวมแสดงความคิดเห็น สนับสุนนใหมีการทํางานรวมกัน
สื่อสารอยางเปดเผย บูรณาการความคิดเปนหนึ่งเดียว
๒.๔ วิสัยทัศนกองบัญชาการกองทัพไทย “เปนองคกรนําที่ทันสมัยในการอํานวยการรวมดานการปองกัน
ประเทศและการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงเปนที่เชื่อมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเปนที่ยอมรับ
ของมิตรประเทศ”
๒.๕ พันธกิจกองบัญชาการกองทัพไทย
๒.๕.๑ ปกปอง เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๕.๒ อํานวยการ การปฏิบั ติการรวมของทุกเหลาทัพ และเสริมสรางขีดความสามารถในการ
ปองกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๒.๕.๓ สนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาสําคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการชวยเหลือ
ประชาชน
๒.๕.๔ คุมครอง และพิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติ
๒.๕.๕ เสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน กลุมประเทศอาเซียน มิตร
ประเทศ และองคการระหวางประเทศ
๒.๕.๖ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ โดยยึดหลักมนุษยธรรม และสันติ
วิธี
๒.๕.๗ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติ เพื่อธํารงเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมโลก
๒.๖ คานิยมกองบัญชาการกองทัพไทย
๒.๖.๑ ทหารอาชีพ ความมุงมั่นในการทําดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะ
กอใหเกิดความภูมิใจในการทํางาน ประกอบดวย มีวินัย มุงผลสัมฤทธิ์ คิดสรางนวัตกรรม มีความเปนผูนํา
ซื่อสัตย ตรงไปตรงมา
๒.๖.๒ จงรักภักดี นอมนําพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตนตามคําสัตยปฏิญาณ เปนที่ไววางใจใน
งานที่รับมอบ ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเทาเทียม สรางคุณคาในงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
๒.๖.๓ กลาหาญ ไมเกรงกลัวตอภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปดเผยในสิ่งผิด ยอมรับคํา
วิจารณ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเปนจริง
๒.๖.๔ ทํางานเปนทีม เคารพ รับฟง และรวมแสดงความคิดเห็น สนับสุนนใหมีการทํางานรวมกัน
สื่อสารอยางเปดเผย บูรณาการความคิดเปนหนึ่งเดียว
๓ แนวทางการปฏิบัติงานของผูบัญชาการทหารสูงสุด ในดานการปองกันประเทศที่เกี่ยวของกับการฝก
รวมกองทัพไทย
ปรับการฝกรวมกองทัพไทยใหสอดคลองกับแผนปองกันประเทศ และแนวทางการใชกําลังของกองทัพไทย
รวมทั้ งให มี ก ารฝ กทดสอบกองหนุ น ของกองทั พ ไทย เน น การฝ ก ให ส ามารถปฏิ บั ติ ได จ ริง สอดคล อ งกั บ
สถานการณและภัยคุกคามในปจจุบัน

คูมือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการฝกรวมกองทัพไทย

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ยก.ทหาร
- แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ยก.ทหาร

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จในการฝกรวมกองทัพไทย ประจําป 2559
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : พล.ต. ประสพชัย กงบุราณ
ผูจัดเก็บขอมูล : น.อ. กิตติศักดิ์ ดีทองคํา ร.น.
: น.อ. เสรี รุงสาย ร.น.
: น.อ.หญิง อัจฉรา กาละจิตต
โทรศัพท : 0 2572 1335
โทรศัพท : 0 2575 6434
: 0 2572 1348
คํ า อธิ บ าย : การฝ กร วมกองทั พ ไทย ประจํ าป 2559 มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อทดสอบแผนป องกั น ประเทศด านตะวั น ออก
(แผนกษั ตริย ศึก ทก.51) ทดสอบการอํานวยการยุทธของผูบังคับบัญชาการทหาร ผาน ศบท. ตอ ศปก.เหลาทั พ โดยใชระบบ
ควบคุ มบั งคั บบั ญชา (C4I) พั ฒ นาศั กยภาพ และประสบการณ ของกําลั งพลในการปฏิ บั ติการยุทธ รวม โดยมุ งเน นการปฏิ บั ติ
ดานยุ ทธการ ดานการสงกําลังบํารุง และดานกิจการพลเรือน การระดมสรรพกําลังและการอพยพประชาชน แบ งการฝกออก
เป น 2 ประเภท คื อ การฝกป ญหาที่ บังคับการดานยุ ทธการ (CPX) มุ งเนนการแกป ญหาของผูบังคั บบัญชาและฝ ายเสนาธิการ
ในเรื่องฝกจําลองยุทธ และทดสอบระบบ C4I ของ บก.ทท. และการฝกภาคสนาม FTX มุงเนนการฝกกําลังพลในการปฏิบัติการ
ระดับยุทธบริเวณและยุทธวิธีเพื่อใหกําลังพลมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกันในการควบคุมบังคับบัญชา การสั่งการ
และการปฏิบัติการรวมของ บก.ทท และเหลาทัพในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี
การฝกรวมกองทัพไทย ประจําป 2559 จะพิจารณาผลสําเร็จในการฝก CPX FTX และทดสอบระบบ C4I ของ
บก.ทท.ในขั้นการฝก CPX และ FTX ตั้งแตขั้นการวางแผนจนเสร็จสิ้นการฝก

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2558
มีกําหนดการฝกหลักตามแนวความคิดของแผนปองกันประเทศ
มีคูมือการฝกและคูมือการประเมินผลการฝก
มีผลการประเมินระบบอํานวยการยุทธรวมของ ศบท.
มีผลการประเมินการฝก CPX และ FTX
นําผลสรุปบทเรียนการฝกเสนอหนวยที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงแผนปองกันประเทศ และระบบ
อํานวยการยุทธรวม

เกณฑการใหคะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(รอยละ)
ระดับความสําเร็จในการฝกรวม
กองทัพไทย ประจําป 2558

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

ผลการดําเนินงาน

คาคะแนนที่ได

2

2

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
ระดับคะแนนที่ 1
ขั้นกําหนดการฝกหลักตามแนวความคิดของแผนปองกันประเทศ
1. ยก.ทหาร ขออนุ มั ติจั ดการฝ กตามแนวทางการฝ กรวมกองทั พไทย ประจํ าป กองทั พไทย ประจํ าป 2559 วั ตถุ ประสงค
เพื่ อเตรี ยมความพร อมของกองทั พไทยในการป องกั นประเทศด านตะวั นออก โดยใช แผนกษั ตริ ย ศึ ก (ทก.51) มาเป นแนวทาง
ในการจัดทําแผนยุทธการในการฝก กฝร.59 โดย ผบ.ทสส. ไดกรุณาอนุมัติจัดการฝกรวมกองทัพไทย ประจําป 2559 (ตามหลักฐาน
อางอิงที่ 1) และออกคําสั่งหัวหนากลุมการฝกดานยุทธการ การฝกรวมกองทัพไทย 2559 (ตามหลักฐานอางอิงที่ 2) เพื่อใหเปน
แนวทางในการปฏิบัติของสวนราชการ กกส. กห. บก.ทท. และเหลาทัพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมอบหมายให
จก.ยก.ทหาร เปน หน.กฝยก.กฝร.59 ดําเนินการจัดตั้ง กฝยก.กฝร.59 ซึ่ง สวฝ.ยก.ทหาร ไดดําเนินการขออนุมัติจัดตั้งกลุม
การฝกดานยุทธการ การฝกรวมกองทัพไทย (ตามหลักฐานอางอิงที่ 3) และออกคําสั่งการจัดตั้งกลุมการฝกดานยุทธการ การฝก
รวมกองทัพไทย 2559 (ตามหลักฐานอางอิงที่ 4) โดยไดกําหนดกิจกรรมการฝกหลัก ตามลําดับ ดังนี้
1.1 การประชุมกําหนดแนวคิดและวัตถุประสงคการฝก กฝร.59 กฝยก.กฝร.59 ขออนุมัติจัดการประชุมกําหนดแนวคิดและ
วัตถุประสงคการฝก กฝร.59 เพื่อเปนแนวทางการจัดการฝกปญหาที่บังคับการ การฝกแลกเปลี่ยนและปรับปรุงมาตรฐาน และการฝก
ภาคสนามภาคทะเลใหเปนตามกําหนดการฝกหลัก กฝร.59 และใหหนวยตางๆ ที่เกี่ยวของไดนําขอมูลไปจัดเตรียมการฝกของหนวย
ระหวางวันที่ 7 – 11 ธ.ค.58 ณ รร.วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท จว.อ.ย. มีผลการประชุมฯ จะดําเนินการฝกตามแผนปองกัน
ประเทศดานตะวันตก ในพื้นที่ ทภ.2 (ตามหลักฐานอางอิงที่ 5)
1.2 การประชุ มเพื่ อจั ดทํ าสถานการณ และพั ฒ นาลํ าดั บเหตุ การณ หลั ก/บ งการ และพั ฒ นาข าวกรองการฝ กป ญหา
ที่บังคับการ กฝร.59 ระหวาง 9 – 12 ธ.ค.58 ณ รร.สีดารีสอรท จว.น.ย. เปนการเตรียมความพรอมในการฝก กฝร.59 และรายงานผล
การประชุมฯ (ตามหลักฐานอางอิงที่ 6)
1.3 ตรวจภูมิประเทศ/ลงฐานขอมูล/ชี้แจงการฝกฯ ในพื้นที่ ทภ.2 จว.จ.ย. จว.ต.ร.จว.ส.ก. และพื้นที่ใกลเคียง ระหวาง
21 - 25 ธ.ค..58 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรับทราบแผนปองกันชายแดนของหนวยในพื้นที่ ทภ.2 ที่ตั้งการวางกําลังตามแผน
ปองกันประเทศ สถานการณ ในพื้น ที่ สําหรับ เปนขอมู ลในการวางแผนการฝ ก กฝร.59 ข อมูลในการปรับ ปรุงแผนฯ จัดทํา
สถานการณ ฝกฯ ชี้แจงแนวทางในการฝกฯ ใหหนวยในพื้นที่ที่เกี่ยวของทราบ และเตรียมความพรอมในการเขารวมการฝก
(ตามหลักฐานอางอิงที่ 7)
1.4 การประชุ มวางแผนขั้ นต น กฝยก.กฝร.58 ขออนุ มั ติ จัดการประชุมวางแผนขั้ นต น กฝยก.กฝร.59 ระหว าง 14-18
ธ.ค.58 ณ รร.วาสิฏฐี จว.ส.พ. เพื่อจัดทําแผนการฝก โครงสราง/อัตราการจัด/แผนงานของ นขต.กฝยก.ฯ และหนวยที่เขารับการฝก
ตางๆแผนควบคุมการฝกปญหาที่บังคับการแผนยุทธการที่ใชในการฝกแผนการใชระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I แผนการสื่อสารอื่นๆ
แผนการฝกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน การฝกภาคสนาม/ภาคทะเล มีรายงานผลการประชุมฯ (ตามหลักฐานอางอิงที่ 8)
1.5 การประชุมวางแผนขั้นสุดทาย กฝยก.กฝร.59 ขออนุมัติจัดการประชุมวางแผนขั้นสุดทาย กฝยก.กฝร.59 ระหวาง
11 – 15 ม.ค.59 ณ รร.จันทรารีสอรท อ.เมือง จว.น.ย. เพื่อจัดทําแผนการฝก โครงสราง/อัตราการจัด/แผนงานของ นขต.กฝยก.ฯ
และหนวยที่เขารับการฝกตางๆ แผนควบคุมการฝกปญหาที่บังคับการ แผนยุทธการที่ใชในการฝก แผนการใชระบบควบคุมบังคับ
บัญชา C4I แผนการสื่อสารอื่นๆ แผนการฝกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน การฝกภาคสนาม/ภาคทะเล และการฝกกองหนุน ทท. และ
แผนการประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุงหลักนิยมการปฏิบัติการรวมของ ทท. (ตามหลักฐานอางอิงที่ 9)
ระดับคะแนนที่ 2
ขั้นคูมือการฝกและการประเมินผล
2. ดําเนินการจัดทําแผนยุทธการและแผนพิทักษน้ําเงิน 59 สําหรับเตรียมการฝก กฝร.59 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ระหวาง 29 ก.พ. - 4 มี.ค. 59ณ อาคาร 3 ชั้น 7 บก.ทท (ตามหลักฐานอางอิงที่ 10)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : อุปสรรคตอการดําเนินงาน : หลักฐานอางอิง :
ระดับคะแนนที่ 1
1. หนังสือ ยก.ทหาร ลับมาก ที่ กห 0304/218 ลง 13 ต.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติจัดการฝกรวมกองทัพไทย
2. คําสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ลับมาก ที่ 239/58 ลง 14 พ.ย.58 เรื่อง การฝกรวมกองทัพไทย ประจําป 2559
3. หนังสือ สวฝ.ยก.ทหาร ดวนมาก ลับมาก ที่ กห 0304.7/08 ลง 20 ต.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งกลุมการฝก
ดานยุทธการ การฝกรวมกองทัพไทย 2559
4. คําสั่งกลุมการฝกดานยุทธการ การฝกรวมกองทัพไทย 2559 (เฉพาะ) ที่ 1/58 เรื่อง การจัดตั้งกลุมการฝกดานยุทธการ
การฝกรวมกองทัพไทย 2559
5. หนังสือ กฝยก.กฝร.59 ที่ กฝยก./21 ลง 17 ก.ย.58 เรื่อง รายงานผลการประชุมกําหนดแนวคิดและวัตถุประสงค
การฝก กฝร.59
6. หนังสือ กฝยก.กฝร.59 ที่ กฝยก./2 ลับมาก ลง 18 ธ.ค.58 เรื่อง รายงานผลการประชุมเพื่อจัดทําสถานการณ
ขาวกรองและพัฒนาลําดับเหตุการณหลัก/บงการ และพัฒนาขาวกรอง การฝกปญหาที่บังคับการ กฝร.59
7. หนังสือ กฝยก.กฝร.59 ที่ กฝยก./55 ลับมาก ลง 27 ก.ย.57 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปตรวจภูมิประเทศ/ลงฐานขอมูล/
ชี้แจงการฝกพื้นที่ ทภ.3 กฝร.59 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
8. หนังสือ กฝยก.กฝร.59 ลับมาก ที่ กฝยก./2 ลง 18 ธ.ค.58 เรื่องรายงานผลการประชุมวางแผนขั้นตน กฝยก.กฝร.59
9. หนังสือ กฝยก.กฝร.59 ลับมาก ที่ กฝยก./33 ลับมาก ลง 26 ม.ค.59 เรื่อง รายงานผลประชุมวางแผนขั้นสุดทาย
กฝยก.กฝร.59
ระดับคะแนนที่ 2
10. หนังสือ กฝยก.กฝร.59 ลับมาก ที่ กฝยก./36 ลับมาก ลง 23 ก.พ.59 เรื่อง ขออนุมัติการประชุมเพื่อจัดทําแผน
ยุทธการและแผนพิทักษน้ําเงิน 59

