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บทท่ี 1
 หลักการและการจัดฝายอํานวยการ

1.  กลาวทั่วไป ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 2503  และตามพระราช
กฤษฎีกาแบงสวนราชการ ทบ.,กห.  พ.ศ. 2513    ไดก ําหนดหนาท่ีในการวางแผนตลอดจนหนวย และเจาหนาท่ี
ในการวางแผนไวในกรมฝายเสนาธิการ โดยจัดอัตราเจาหนาท่ีวางแผนไวโดยแนชัด  หนวยระดับรองลงไปเชน
กองทัพภาค กองพลและกรม ก็มีฝายอํ านวยการเปนเจาหนาท่ีในการวางแผนอยูทุกระดับ จึงเปนส่ิงจ ําเปนท่ีจะ
ตองทราบหลักการโดยท่ัวไปของฝายอํ านวยการ  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน
          1.1   การบังคับบัญชา คือ อํ านาจท่ีถูกตองตามกฎหมายท่ีมอบใหแกผูบังคับบัญชาเพ่ือ
                  1.1.1   ส่ังการตอผูใตบังคับบัญชาของตน  โดยใช  ยศ  และตํ าแหนงเปนส่ิงก ําหนด
                1.1.2   ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพใหปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบจนสํ าเร็จ
                  1.1.3   รับผิดชอบในเรื่องสุขภาพ  สวัสดิการ ขวัญ วินัย การฝกและประสิทธิภาพการรบของกํ าลัง
พลในหนวย ท้ังท่ีเปนหนวยในอัตรา บรรจุมอบ และหนวยท่ีมาขึ้นสมทบ
          1.2  ความสัมพันธทางสายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ และอํ านาจหนาท่ีทางสายการบังคับบัญชา
จะถูกกํ าหนดขึ้นตามลักษณะของความสัมพันธกับหนวยตาง ๆ ดังนี้
                 1.2.1   หนวยในอัตรา  ( Organic ) เปนการก ําหนดใหหนวยเปนสวนประกอบ สํ าคัญในการจัดตั้ง
หนวยทหาร   และไดรับการบรรจุในอัตราการจัดยุทโธปกรณ  (อจย.)  หรืออัตรา เฉพาะกิจ (อฉก.)
                 1.2.2   บรรจุมอบ ( Assigned ) เปนการก ําหนดใหหนวยใดหนวยหนึ่ง ไปอยูในองคประกอบการจัด
ของอีกหนวยหนึ่งในลักษณะถาวร หนวยรับการบรรจุมอบจะควบคุม  และดํ าเนินการดานธุรการใหหนวย
บรรจุมอบ
                 1.2.3   ขึ้นสมทบ  ( Attached ) เปนการก ําหนดใหหนวย ๆ  หนึ่งเขาไปอยูในองคประกอบการจัดของ
อีกหนวยหนึ่งในลักษณะช่ัวคราว    ผูบังคับหนวยท่ีรับการสมทบมีอํ านาจควบคุม บังคับบัญชา  และตองรับผิด
ชอบตอหนวยขึ้นสมทบ เชนเดียว กับหนวยในอัตราของตน  ยกเวน เรื่องอํ านาจหนาท่ีทางธุรการกํ าลังพลอันได
แก การเล่ือนยศ,ปลด,ยาย,สับเปล่ียนต ําแหนงซ่ึงยังคงเปนของผูบังคับหนวยเดิมท่ีหนวยขึ้นสมทบนั้นบรรจุมอบ
อยูแตแรก โดยในคํ าส่ังการสมทบควรระบุความรับผิดชอบในทางธุรการและการสนับสนุนของหนวยรับการ
สมทบท่ีมีตอหนวยขึ้นสมทบใหชัดเจนดวย
                 1.2.4   ขึ้นควบคุมทางยุทธการ  ( Operational Control, OPCON ) เปนการจัดหนวย ๆ  หนึ่ง  ใหไป
ขึ้นกับผูบังคับบัญชาของอีกหนวยหนึ่ง   เพ่ือใชปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจมีลักษณะ เชนเดียวกับการขึ้นสมทบ
แตการขึ้นควบคุมทางยุทธการมิไดรวมถึงความรับผิดชอบงานธุรการ,การสงกํ าลังบํ ารุง,การรักษาวินัย, การจัด
ภายใน และการฝก
          1.3   ผูบังคับบัญชา
            1.3.1  เปนผูกํ าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานใหหนวยเพ่ือปฏิบัติเปนไปในแนวเดียวกัน โดยไดรับ
ความชวยเหลือในการปฏิบัติงานจาก รอง หรือ ผูชวย และฝายเสนาธิการ
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                  1.3.2   เปนผูรับผิดชอบแตผูเดียวในงานท้ังปวงท่ีหนวยของตนกระทํ า หรือมิไดกระทํ า
                  1.3.3   สามารถมอบอํ านาจหนาท่ีใหผูอ่ืนได แตมอบความรับผิดชอบตอหนวยไมได
          1.4   รองผูบังคับหนวย
                1.4.1  เปนผูหนึ่งในกลุมบังคับบัญชา     ทํ าหนาท่ีบังคับบัญชาแทนตามส่ังการของ   ผบ. หนวย
หรือเม่ือ ผบ.หนวย ไมอยู
                1.4.2   สามารถส่ังการเสนาธิการหรือฝายอํ านวยการไดในขอบเขตท่ี ผบ.หนวยมอบอํ านาจให
                 1.4.3  ตามปกติจะปฏิบัติงานตาม   รปจ.   และงานดานธุรการซ่ึงไมเกี่ยวของกับการตกลงใจหรือ
นโยบายท่ีสํ าคัญ
               1.4.4  จะทํ าหนาท่ีเสมือนหัวหนาฝายอํ านวยการในกรณีท่ีหนวยไมมีอัตราเสนาธิการ    เชน หนวย
ระดับกองพัน เปนตน
          1.5   เสนาธิการ   เปนหัวหนาฝายอํ านวยการของผูบังคับบัญชาในการใหความชวยเหลือ, ใหคํ าปรึกษา
และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุภารกิจ โดยเปนผูอํ านวยการ, ประสานงานและกํ ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝายอํ านวยการตามสายงานในหนาท่ี เพ่ือปลดเปล้ืองภาระของผูบังคับบัญชาจากงานประจํ า และ
ใหผูบังคับบัญชาไดทุมเวลา ความสามารถไปแกปญหาท่ีคุมคากวา
           1.6  นายทหารฝายอํ านวยการ  หมายถึง  นายทหารท่ีไดรับการแตงตั้งใหทํ าหนาท่ีเปนแมงาน ของผู
บังคับบัญชาในการแกปญหาในสวนท่ีตนรับผิดชอบเปนผูท่ีมีคุณวุฒิท้ังในวิชาการทหารและรัฐประศาสนเปนผู
แยกแยะปญหาท้ังปวง ใหผูบังคับบัญชาหนวยทหารท่ีตนสังกัดตัดสินตกลงใจเทากับทํางานเปนครูกํ้ ากึ่งกับเปน
บาวของผูบังคับบัญชา
2.   ความจํ าเปนที่ตองมีฝายอ ํานวยการ
           เนื่องจากผูบังคับบัญชามีขอจํ ากัดในเรื่องของระยะทาง เวลาและกํ าลังกายกํ าลังความคิด จึงไมสามารถ
อํ านวยการและประสานการปฏิบัติท้ังส้ินภายในหนวยของตนเองไดประกอบกับปญหาเฉพาะหนาท่ีผูบังคับ
บัญชาตองเผชิญมีหลายดานจึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดใหมีฝายอํ านวยการคณะหนึ่ง เพ่ือชวยผูบังคับ
บัญชาใหสามารถวางแผนและดํ าเนินการแกปญหาตามภารกิจท่ีไดรับมอบใหลุลวงไปดวยดี
3.   วัตถุประสงคของการจัดฝายอ ํานวยการ
           ฝายอํ านวยการท่ีจัดตั้งขึ้น จะทํ าหนาท่ีชวยเหลือผูบังคับบัญชา ใหปฏิบัติภารกิจเปนผลสํ าเร็จ  โดยฝาย
อํ านวยการท่ีจัดตั้งขึ้นนั้นจะปฏิบัติงานเพ่ือ
             3.1   สนองความตองการของผูบังคับบัญชา และหนวยรองโดยทันที
               3.2   ใหผูบังคับบัญชาทราบสถานการณโดยตลอดเวลา
          3.3   ลดเวลาท่ีใชในการควบคุมและประสานการปฏิบัติลง
               3.4   ลดความผิดพลาดลง
               3.5   ปลดเปล้ืองภาระของผูบังคับบัญชาในการกํ ากับดูแลเรื่องปกติตาง ๆ
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4.   บทบาทโดยทั่วไปของฝายอ ํานวยการ
           จากความจ ําเปนดังกลาวขางตนทํ าใหตองจัดตั้งใหมีฝายอํ านวยการขึ้น เพ่ือชวยเหลือผูบังคับบัญชาใน
การด ําเนินการแกปญหาตามภารกิจใหลุลวงไปดวยด ี จึงสามารถวิเคราะหถึงบทบาทโดยท่ัวไปของฝายอํ านวย
การได 4 ประการ คือ
           4.1   ท่ีปรึกษา ฝายอํ านวยการจะทํ าหนาท่ีหา และใหขาวสารพรอมท้ังจัดทํ าประมาณการในสวนท่ีเกี่ยว
ของ   เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดรับขอเสนอแนะท่ีดีท่ีสุดในการประกอบการตกลงใจ

       4.2  ผูวางแผนโดยนํ าเอาขอตกลงใจและแนวความคิดในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ท่ีไดจากการ
ประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชามาแปลงเปนรูปของ แผน / คํ าส่ัง
             4.3  ผูประสานงาน  ประสานแผนการปฏิบัติงานและการปฎิบัติการยุทธของหนวย
             4.4 ผูกํ ากับดูแล  ฝายอํ านวยการชวยเหลือผูบังคับบัญชาดวยการกํ ากับดูแลโดยใหม่ันใจวาหนวยรอง
ตาง ๆ ไดรับและปฏิบัติตาม แผน / คํ าส่ัง ของผูบังคับบัญชาอยางถูกตอง
 5. ขอพิจารณาในการจัดฝายอ ํานวยการ  การจัดฝายอํ านวยการใหเหมาะสมตอการปฏิบัติภารกิจจะอาศัยมูลฐาน
ในการพิจารณาดังนี้

        5.1 ภารกิจ   จะเปนตัวก ําหนดวามีกิจกรรมใดบางท่ีจะตองปฏิบัติใหสํ าเร็จ  และกิจกรรมเหลานี้เองจะ
เปนตัวก ําหนดวาจะจัดฝายอํ านวยการอยางไรจึงปฏิบัติภารกิจไดสํ าเร็จ
             5.2 งานท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีลักษณะอยางกวาง ๆ  โดยท่ัวไปไมวาหนวยบัญชาการระดับใดจะมีงานท่ีเกี่ยว
ของแบงเปนเรื่องใหญ ๆ  ไดคือ การกําลังพล การขาว การยุทธการ การสงกําลัง การกิจการพลเรือนและในบาง
หนวยบัญชาการอาจมีสายงานปลัดบัญชีเขามาเกี่ยวของอีกดวย
             5.3 ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย   ซ่ึงระบุถึง   ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและฝายอํ านวย
การไว เชน อจย., อฉก.
6.  หลักการจัดฝายอ ํานวยการทางทหารที่ดี
        6.1  กํ าหนดอํ านาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหฝายอํ านวยการอยางแนชัด
    6.2 มอบอํ านาจในการตกลงใจท่ีเกี่ยวกับงานปกติใหกับฝายอํ านวยการตามหนาท่ี    ความรับผิดชอบอยาง
เหมาะสม

       6.3  รวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกันไวเปนพวกเดียวกัน
       6.4  กํ าหนดชวงการควบคุมไวอยางเหมาะสม

7.  ลักษณะพึงประสงคของแผนกฝายอ ํานวยการ
        7.1  สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบ

       7.2  สามารถปฏิบัติงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง
       7.3  มีความออนตัวเม่ือประสบกับปริมาณงานจ ํานวนมาก และสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป

        7.4  สามารถเคล่ือนยายเขาท่ีตั้งใหมโดยการปฏิบัติงานไมหยุดชะงัก
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8.  อํ านาจหนาที่ของฝายอ ํานวยการ
       8.1   ฝายอํ านวยการมีหนาท่ีชวยเหลือผูบังคับบัญชาเทานั้นงานใด ๆ    ท่ีฝายอํ านวยการทํ าตองอยูใน

ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาเสมอ
      8.2  แมฝายอํ านวยการจะไดรับมอบอํ านาจในการออกค ําส่ังในนามของผูบังคับบัญชาได    แตผูบังคับ

บัญชายังคงตองรับผิดชอบตอการกระทํ าตามคํ าส่ังนั้น
             8.3   การตกลงใจในรายละเอียดของฝายอํ านวยการจะตองอยูในขอบเขตอํ านาจ          และสอดคลองกับ
นโยบายของผูบังคับบัญชาท่ีมอบใหไว
 9.   การแบงมอบอํ านาจของผูบังคับบัญชาใหกับฝายอ ํานวยการ
           ผูบังคับบัญชาอาจแบงมอบอํ านาจบางประการ ใหกับฝายอํ านวยการตัดสินตกลงใจไดเพ่ือลดภาระของผู
บังคับบัญชา แตท้ังนี้ยอมขึ้นอยูกับปจจัยเหลานี้

       9.1  ความสามารถของฝายอํ านวยการ
       9.2  ความไววางใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอฝายอํ านวยการ
       9.3  ความตองการของผูบังคับบัญชาท่ีจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติของหนวยมากนอยเพียงไร

10.  เหตุที่ตองมีการจํ ากัดอ ํานาจของฝายอ ํานวยการ
       10.1  ผูบังคับบัญชาแตเพียงผูเดียวเปนผูรับผิดชอบท่ีหนวยไดกระทํ า หรือละเวนการกระทํ า
       10.2  เพ่ือใหมีเอกภาพในการบังคับบัญชา

11. ประเภทของฝายอ ํานวยการ
            การจัดกองอํ านวยการของฝายทหารไมวาจะเปนหนวยระดับใดก็ตามจะมีโครงรางของการจัดใน
ลักษณะเชนเดียวกัน   จะแตกตางกันไปบางก็เฉพาะในเรื่องของต ําแหนงเทานั้นสํ าหรับโครงรางของการจัด
ประกอบดวยฝายอํ านวยการ 3  ประเภท ดังนี้

       11.1  ฝายอํ านวยการประสานงาน
       11.2  ฝายกิจการพิเศษ
       11.3  ฝายอํ านวยการประจํ าตัว

          ฝายอ ํานวยการประสานงาน
                    เปนฝายอํ านวยการหลักของ ผบ. มีหนาท่ีรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีลักษณะกวางขวาง หนึ่ง
หรือหลายเรื่องก็ได ชวยเหลือ ผบ.โดยประสานแผน การปฏิบัติงานและการปฎิบัติการยุทธของหนวยเม่ือนํ าทุก
แผนกมารวมกันแลว ฝายอํ านวยการประสานงานจะมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงครอบคลุมหนาท่ีความรับผิด
ชอบท้ังหมดของ ผบ.ยกเวนในเรื่องท่ี ผบ.ตองการควบคุมดวยตนเอง หรือในเรื่องท่ีระเบียบขอบังคับและ
กฎหมายทางทหารกํ าหนดเฉพาะเจาะจงใหฝายอํ านวยการฝายใดฝายหนึ่งรับผิดชอบ
          ฝายกิจการพิเศษ
                   ฝายกิจการพิเศษจะชวยเหลือ ผบ. ในเรื่องงานในหนาท่ี  ซ่ึงตองการความชํ านาญเปนพิเศษ  วิชาชีพ
และเทคนิค โดยท่ัวไปจะมีการแบงฝายกิจการพิเศษ เปนแผนกตามหนาท่ีงานและความชํ านาญดานเทคนิค ใน
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บางกรณีฝายกิจการพิเศษจะมาจากผูบังคับหนวย ตัวอยางเชน ผูบังคับการกรมปนใหญของกองพลจะทํ าหนาท่ี
เปนผูประสานการยิงสนับสนุนของกองพลดวย นอกจากนี ้ฝายกิจการพิเศษจะชวยเหลือ ผบ.และฝายอํ านวยการ
อ่ืน ๆ โดยปฏิบัติตามหนาท่ีพ้ืนฐานของฝายอํ านวยการและ
                         - ชวยฝายอํ านวยการประสานงานจัดทํ าแผน คํ าส่ังและรายงาน
                         -วางแผนและกํ ากับดูแลการฝกของแผนกตนเองกํ ากับดูแลทางฝายอํ านวยการและรายงาน  ผบ.
ในเรื่องระดับของการฝกของทุก ๆ สวนของหนวยในเรื่องท่ีตนเกี่ยวของ
                         - ปรึกษาและประสานงานกับฝายอํ านวยการอ่ืน ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวของ
          ฝายอ ํานวยการประจํ าตัว
                   จะทํ างานภายใตการควบคุมโดยตรงของ ผบ. และใหความชวยเหลือโดยตรงแก ผบ. โดยไมผาน
รอง ผบ.หนวย หรือเสนาธิการ ฝายอํ านวยการประจํ าตัว รวมถึง เจาหนาท่ีตามอนุมัติใน อจย.และ อฉก., ทส.(มี
หนาท่ีชวยเหลือ ผบ.ในเรื่องสวนตัว), เจาหนาท่ีท่ี ผบ.  ตองการก ํากับดูแลการปฏิบัติดวยตนเอง และเจาหนาท่ีท่ี
มีความสัมพันธเปนพิเศษกับ ผบ. ตามกฎขอบังคับหรือกฎหมายโดยปกติแลวฝายอํ านวยการประจํ าตัวจะรวมถึง
จเร, นายทหารพระธรรมนูญ และ อนุศาสนาจารย
          นายทหารติดตอ
                   -  เปนตัวแทนของผูบังคับบัญชาท่ีทํ างานใตการอํ านวยการของเสนาธิการ  สธ.3    หรือผูอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย
                   -  ผูบังคับบัญชาอาจมอบงานนายทหารติดตอใหนายทหารช้ันสัญญาบัตร        หรือนายทหารช้ัน
ประทวนสํ าหรับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะหรือในหวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
                   - นายทหารติดตอจะทํ าหนาท่ีเปนตัวแทนของผูบังคับบัญชา ณ บก.หนวยอ่ืน เพ่ือจะเพ่ิมความรวม
มือ การประสานงาน และการแลกเปล่ียนขาวสาร โดยอาศัยการติดตอเปนบุคคล
12.  การจัดแผนกฝายอ ํานวยการ
            ภายใน บก.  ตั้งแตหนวยระดับกองพันขึ้นไป   จะมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานแกปญหาใหกับ
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีอยู 5  งานคือ

     12.1  งานธุรการและการกํ าลังพล
     12.2  งานขาวกรอง, ตอตานขาวกรอง

12.4 งานการสงกํ าลังบํ ารุง                        
12.3  งานยุทธการ, การจัด, การฝก

           12.5  งานดานกิจการพลเรือน
13.  ความสัมพันธระหวาง ผบ.กับ ฝอ.
            หลักการโดยท่ัวไป เรื่องความสัมพันธระหวาง ผบ. กับ ฝอ. มีดังนี้

     13.1 นายทหารฝายอํ านวยการท่ีมีหนาท่ีหลักทางฝายอํ านวยการนั้น  ตองหลีกเล่ียงการแบงความรับผิด
ชอบ และอํ านาจหนาท่ีของ ผบ.
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        13.2  นายทหารฝายอํ านวยการติดตอเยี่ยมเยียน ผบ.หนวยรอง เพ่ือสงค ําส่ัง, คํ าช้ีแจงใหค ําปรึกษา และ
ใหขอเสนอแนะ และนอกจากนั้นเพ่ือแลกเปล่ียนขาวสาร

        13.3  เสนาธิการ เปนผูกํ ากับดูแลอํ านวยการและประสานการปฏิบัติกับฝายกิจการพิเศษ (หน.หนวย)     
โดยผานฝายอํ านวยการประสานงาน

     13.4   ในฐานะท่ีเปนเสนาธิการก็ตองถือวามี ผบ. แตเพียงผูเดียว แมจะทํ างานกับรอง, ทํ างานกับผูชวยก็
ถือเสมือนวาทํ างานกับ ผบ.
14.  ความสัมพันธระหวาง ฝสธ. (ฝายอ ํานวยการประสานงาน)  กับฝายกิจการพิเศษ

      14.1 นายทหาร  ฝสธ. เปนเจาหนาท่ี หลักในการใหคํ าปรึกษา  วางแผน  ประสานงานและกํ ากับดูแล
นายทหารฝายกิจการพิเศษก็ทํ าหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา วางแผน ประสานงานและกํ ากับดูแลเหมือนกัน แตกระทํ า
ในขอบเขตจํ ากัดมากกวา

        14.2 แตละแผนกเสนาธิการจะทํ าการประสานและสนธิงานท้ังปวง ของแผนกฝายกิจการพิเศษตาง ๆ   
พรอมท้ังแจงใหฝายกิจการพิเศษตาง ๆ ไดทราบแนวนโยบายในเรื่องท่ีตนเกี่ยวของและอยูในความรับผิดชอบ
15.   สายงานที่ใชในการดํ าเนินความสัมพันธของผูบังคับบัญชาและฝายอ ํานวยการ
             ผูบังคับบัญชาและฝายอํ านวยการสามารถติดตอกันตามสายการติดตอส่ือสาร 3 ทาง คือ 

      15.1 สายการบังคับบัญชา (Command Channel)    เปนสายตรงท่ีใชในการติดตออยางเปนทางการ
ระหวาง บก.หนวย ตางๆ คํ าส่ัง  และคํ าส่ังช้ีแจงท้ังปวงจะสงไปยังหนวยรองดวยสายการติดตอนี ้นายทหารฝาย
อํ านวยการสามารถใชสายการบังคับบัญชาติดตอกับหนวยอ่ืน ๆ ไดเม่ือปฏิบัติในนามของผูบังคับบัญชา
              15.2 สายฝายอํ านวยการ ( Staff Channel ) เปนสายสํ าหรับฝายอํ านวยการติดตอกับฝายอํ านวยการของ
กองบัญชาการหนวยอ่ืนในการประสานงานและสงขาวสาร

        15.3 สายทางเทคนิค (Technical Channel) เปนสายการติดตอทางเทคนิค   ระหวางสวนบัญชาการเพ่ือ
สงค ําช้ีแจงทางเทคนิค ใชโดยผูบังคับบัญชาและฝายอํ านวยการท่ีไดรับอนุญาตใหใชไดเนื่องจากเปนการปฏิบัติ
การท่ีมีลักษณะพิเศษทางเทคนิค เชน คํ าช้ีแจงในการดัดแปลงยุทโธปกรณเปนตน
16.  โดยปกติ ค ําส่ังจะออกโดย ผบ.หรือในนามของ ผบ. แตก็มีขอยกเวน ดังนี.้-

        16.1  เม่ือ ผบ. มอบอํ านาจโดยเฉพาะให ฝอ.เปนผูออกค ําส่ังช้ีแจง
        16.2  เม่ือ ผบ. มอบอํ านาจการควบคุมทางยุทธการตอหนวยใดหนวยหนึ่งใหกับ ฝอ.คนใดคนหนึ่ง

 16.3  เม่ือลักษณะทางเทคนิค     และทางวิชาชีพของกิจกรรมบางเรื่องตองการความสัมพันธเปนพิเศษ
        16.4  เม่ือมีหนวยรองเพ่ิมมากขึ้น         หรือมีหนวยสนับสนุนทางการชวยรบเพ่ิมมากขึ้นก็อาจแตงตั้ง ฝอ.

หรือ รอง เปน ผบ.สวนยอยได
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บทที่ 2
การดํ าเนินงานของฝายอ ํานวยการ

          ฝายอํ านวยการจะดํ าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค      มุงท่ีจะชวยเหลือผูบังคับบัญชาใหสามารถตกลงใจและมี
การปฏิบัติตามขอตกลงใจไดทันเวลา การลดหรือปรับปรุงขั้นตอนด ําเนินงานใหมีความงายไมยุงยากซับซอนจะน ํา
มาซ่ึงการบรรลุภารกิจไดโดยงาย เสนาธิการจะเปนผูกํ ากับดูแลฝายอํ านวยการใหม่ันใจวา ฝายอํ านวยการทุกฝายมี
การประสานงานกันอยางทันเวลา และมีประสิทธิภาพโดยมีจุดมุงหมายอยางแนชัด คือการใหขอเสนอแนะของฝาย
อํ านวยการแกผูบังคับบัญชานอกจากนั้นเสนาธิการ จะทบทวนการดํ าเนินงานของฝายอํ านวยการทุกสายงาน แก
ปญหาขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้นและเปนผูมอบหมายความรับผิดชอบใหฝายอํ านวยการตาง ๆ
1.  หลักการในการด ําเนินงานของฝายอ ํานวยการ

 1.1 รับคํ าส่ังและปฏิบัติตามนโยบายท่ี ผบ. ใหไว เม่ือ ผบ. สงปญหามาใหแกควรเรียบเรียงปญหาเสียใหมเพ่ือ
ความเขาใจกอนท่ีจะเริ่มแกปญหานั้นแลวตรวจสอบกับผูตั้งปญหาวาจะตรงกับความประสงคหรือไม

 1.2 ศึกษาพิจารณาปญหา    และคํ าแกปญหานั้นเหลือไวแตเพียงให ผบ.ตกลงใจเพียงคํ าวาอนุมัติหรือไม
อนุมัติเทานั้น ตองไมรองขอให ผบ.กํ าหนดหรือใหนโยบายในรายละเอียดไมวาปญหานั้นจะยุงยากเพียงใดก็ตาม

 1.3 การเขียนเอกสารของฝายอํ านวยการขึ้นเพียงฉบับหนึ่ง     เพ่ือประสงคจะใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น ไมใช
เปนการดํ าเนินงานของฝายอํ านวยการอยางครบถวน เวนไวแตจะไดแนบค ําส่ังคํ าช้ีแจง ระเบียบและเรื่องเดิมท่ีเกี่ยว
ของเพ่ือให ผบ. ใชประกอบในการลงนามหรืออนุมัต ิ ดวยเหตุนี้ความคิดเห็นของนายทหารฝายอํ านวยการจึงตอง
เตรียมการไวในรูปท่ีสมบูรณกอนท่ีจะถึงมือ ผบ. หากไดรับอนุมัติแลวก็สามารถปฏิบัติการใหบรรลุจุดมุงหมายได
สะดวกรวดเร็ว กับท้ังเปนการปองกันมิใหเสียเวลาและแรงงานในการยอนไปยอนมาของเอกสารอีกดวย

 1.4 พยายามทํ าเรื่องยากและเรื่องสับสนใหเปนเรื่องงาย เรื่องใหญใหเปนเรื่องเล็กลดขอความไมจ ําเปนและไม
สํ าคัญออก ยอความใหส้ันแตชัดเจนมีขอเท็จจริงท่ีสํ าคัญ ๆ ช้ีใหเห็นวาไดมีการพิจารณาความคิดเห็นของ จนท.ท่ี
เกี่ยวของดวยแลว และใหทราบถึงคุณและโทษของหนทางปฏิบัติท่ีไดเสนอไปนั้น

 1.5 ตองติดตามผลงานเพ่ือประกันวาปญหานั้นไดแกเสร็จส้ินไปแลว  โดยติดตามในเรื่องการแจกจายค ําส่ัง
คํ าแนะนํ า คํ าช้ีแจง ออกไปใหหนวยหรือผูปฏิบัติทันเวลา

 ตามหลักการด ําเนินงานใหครบถวนนี้ ยอมยังผลใหนายทหารฝายอํ านวยการ ตองทํ างานมากยิ่งขึ้น แตเปนผล
ให ผบ.มีความงายในการตกลงใจมากขึ้น นอกจากนั้นยังเปนเครื่องปองกันมิให ผบ.ตองกังวลใจตอรายละเอียด
ปลีกยอยตาง ๆ อีกดวย
2.   งานในหนาที่รวมของฝายอ ํานวยการ

   ฝายอํ านวยการทุกสายงานจะมีงานในหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติเหมือน ๆ กันอยู 5 ประการ คือ
               - การหาและใหขาวสาร
               - การทํ าประมาณการ
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               - การใหขอเสนอแนะ
               - การทํ าแผนและคํ าส่ัง
      - การกํ ากับดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงใจของผูบังคับบัญชา

  2.1  การหาและใหขาวสาร
   ฝายอํ านวยการจะรวบรวมขอมูลขาวสารจากทุกแหลงขาวสารท่ีสามารถหาได ดวยการจัดทํ าแผนรวบรวม

ขาวสารไวลวงหนาอยางเปนระบบ   เพ่ือตอบสนองความตองการขาวสารของตนอยางเพียงพอสํ าหรับน ํามาใชใน
การจัดทํ าประมาณการของฝายอํ านวยการ

ฝายอํ านวยการจะตองมีความออนตัวตอการเปล่ียนแปลงทางสถานการณอยางฉับพลัน ดังนั้นจึงจํ าเปน
ตองทบทวนแผนรวบรวมขาวสารใหสอดคลองกับสถานการณ และความตองการของผูบังคับบัญชาท่ีเปล่ียนไปอยู
เสมอ

ฝายอํ านวยการจะตองจัดระเบียบและวิเคราะหขาวสารในขอบเขตของสายงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของตน แลวประเมินความสํ าคัญความเช่ือถือได และ ความสมบูรณของขาวสารนั้น  กอนท่ีจะรายงานเสนอผูบังคับ
บัญชา ท้ังนี้การหาและใหขาวสารของฝายอํ านวยการนั้นจะกระทํ าเพ่ือความมุงหมายดังนี้

       2.1.1 ใหผูบังคับบัญชาใชในการแสวงขอตกลงใจ
       2.1.2 กระจายขาวสารใหหนวยไดทราบโดยท่ัวถึง
       2.1.3 กระจายขาวสารของหนวยใหเจาหนาท่ีอ่ืนไดรับทราบดวย

          2.1.4 แลกเปล่ียนขาวสารระหวางหนวยเหนือ, หนวยรอง,หนวยขางเคียง และหนวยสนับสนุน
  2.2  การทํ าประมาณการ

                 ฝายอํ านวยการจัดทํ าประมาณการเพ่ือชวยผูบังคับบัญชาในการตกลงใจ   การประมาณการของฝาย
อํ านวยการจะประกอบดวย ขอเท็จจริง  เหตุการณท่ีมีความสํ าคัญ  ขอเสนอแนะวาควรจะใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
ไรดีท่ีสุด ประมาณการของฝายอํ านวยการนี้  จะตองทํ าอยางตอเนื่อง ความบกพรองในการทํ าประมาณการของฝาย
อํ านวยการอาจทํ าใหเกิดขอผิดพลาด   และความไมสมบูรณในกระบวนการก ําหนดหนทางปฏิบัติ   ดังนั้นประมาณ
การของฝายอํ านวยการจึงมุงกระทํ าเพ่ือใหไดขอเสนอแนะท่ีดีท่ีสุดแลวเสนอตอผูบังคับบัญชา   ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะ
น ํามาใชเปนมูลฐานในการจัดทํ าประมาณสถานการณของตน   เพ่ือใหไดขอตกลงใจและแนวความคิดในการ
ปฏิบัต ิสงใหฝายอํ านวยการจัดทํ าเปนแผนและคํ าส่ังตอไป
                 การทํ าประมาณการของฝายอ ํานวยการสายตาง ๆ มีดังนี้
                        ฝายกํ าลังพล / สธ.1             ประมาณการกํ าลังพล
                        ฝายการขาว / สธ.2              ประมาณการขาวกรอง
                        ฝายยุทธการ / สธ.3             ประมาณการยุทธ
                        ฝายสงกํ าลังบํ ารุง / สธ.4       ประมาณการสงกํ าลังบํ ารุง
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                        ฝายกิจการพลเรือน / สธ.5      ประมาณการกิจการพลเรือน

      ฝายอํ านวยการประสานงานและฝายกิจการพิเศษ   อาจทํ าประมาณการซ่ึงครอบคลุมความรับผิดชอบบาง
สวนหรือท้ังหมดในสายงานของตนก็ได การเสนอประมาณการอาจกระทํ าดวยวาจาเชน ในการบรรยายสรุป หรือ
กระทํ าเปนขอเขียนก็ไดโดยมีหัวขอดังนี้
                ประมาณการก ําลังพล, สงกํ าลังบ ํารุง, กิจการพลเรือน
                   1.  ภารกิจ
                   2.  สถานการณและขอพิจารณา
                        ก. สถานการณขาวกรอง
                        ข. สถานการณยุทธวิธี
                        ค. สถานการณการสงกํ าลังบํ ารุง
                        ง. สถานการณกิจการพลเรือน
                        จ. สถานการณกํ าลังพล
                   3.  การวิเคราะห
                   4.  การเปรียบเทียบ
                   5.  ขอสรุป
                        ก. ในแงของ (กํ าลังพล, สงกํ าลังบํ ารุง, กิจการพลเรือน) สามารถสนับสนุนภารกิจไดหรือไม
                        ข. หนทางปฏิบัติใดสนับสนุนไดดีท่ีสุด
                        ค. ปญหา และขอขัดของดาน (กํ าลังพล, สงกํ าลังบํ ารุง, กิจการพลเรือน)
                        ง. ขอเสนอการแกปญหา และขอขัดของนั้นรวมท้ังขอเสนออ่ืน ๆ
               ประมาณการขาวกรอง
                   1.  ภารกิจ
                   2.  สภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
                        ก. ลมฟาอากาศ
                        ข. ภูมิประเทศ
                        ค. คุณลักษณะอ่ืน ๆ
                   3.  สถานการณฝายตรงขาม
                        ก. การวางก ําลัง
                        ข. การประกอบกํ าลัง
                        ค. กํ าลัง (เผชิญหนา, เพ่ิมเติม, ทางอากาศ, นชค., อ่ืน ๆ)

 ประมาณการของฝายอํ านวยการใดให.”
นํ าหัวขอนั้นไวในขอ “จ
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                        ง. การปฏิบัติสํ าคัญท่ีผานมาและท่ีเปนอยูปจจุบัน
                        จ. ลักษณะพิเศษและจุดออน

                   4.  ขีดความสามารถของฝายตรงขาม
                        ก. ระบุขีดความสามารถ (อะไร, เม่ือใด, ท่ีไหน, ดวยกํ าลังเทาใด)
                        ข. วิเคราะหและอภิปราย
                   5.  ขอสรุป
                        ก. ผลกระทบของพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ีมีตอหนทางปฏิบัติของฝายเรา
                        ข. หนทางปฏิบัติท่ีฝายตรงขามนาจะนํ ามาใช
                        ค. ความลอแหลมของฝายตรงขาม    

        ประมาณการยุทธ,ประมาณสถานการณของ ผบ.หนวย
      1. ภารกิจ

   2. สถานการณและหนทางปฏิบัติ
        ก. ขอพิจารณาท่ีกระทบกระเทือนตอหนทางปฏิบัติ
        ข. ขีดความสามารถของฝายตรงขาม
        ค. หนทางปฏิบัติของฝายเรา (อะไร,ท่ีไหน,เม่ือใด,อยางไร,ทํ าไม)
  3. วิเคราะหหนทางปฏิบัติของท้ังสองฝาย
  4. เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของฝายเรา
  5. ขอเสนอแนะ (ถาเปนประมาณสถานการณของ ผบ.หนวย จะเปน “ขอตกลงใจ “)
หมายเหตุ      

                            ขอเสนอ     จะอยูในรูปของการตอบคํ าถามวา    อะไร,ท่ีไหน,เม่ือใด,อยางไร,ทํ าไม
ขอตกลงใจ จะอยูในรูปของการตอบคํ าถามวา  ใคร,อะไร,ท่ีไหน,เม่ือใด,อยางไร,ทํ าไม

                             ภารกิจ       จะอยูในรูปของการตอบคํ าถามวา      ใคร,อะไร,ท่ีไหน,เม่ือใด,ทํ าไม
      2.3  การใหขอเสนอแนะ
                ฝายอํ านวยการจัดทํ าขอเสนอแนะเพ่ือชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการบรรลุขอตกลงใจ และกํ าหนด
นโยบาย นอกจากนั้นยังใหขอเสนอแนะในระหวางฝายอํ านวยการดวยกันเองและแกผูบังคับหนวยรอง ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการชวยเหลือผูบังคับหนวยรองนั้น ๆ ( มิใชน ําไปใชในเชิงส่ังการ  เพราะฝายอํ านวยการไมมีอํ านาจในการส่ัง
การแกผูบังคับหนวยรอง )   การใหขอเสนอแนะของฝายอํ านวยการจะมีลักษณะดังนี้
                2.3.1 หนทางปฏิบัติท่ีนาเปนไปได และสามารถปฏิบัติได
                2.3.2 จะตองเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละหนทางปฏิบัติอยางชัดเจน     แลวระบุดวยวาหนทางปฏิบัติ
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ใดดีท่ีสุด
                2.3.3  ควรมีขอความในลักษณะท่ีผูบังคับบัญชาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติเทานั้น

 2.4.  การจัดท ําแผนและค ําส่ัง
        2.4.1 ฝายอํ านวยการจะนํ าขอตกลงใจ     และแนวความคิดในการปฏิบัติท่ีไดจากกระบวนการแสวงขอ

ตกลงใจของผูบังคับบัญชามาดํ าเนินการวิเคราะหเพ่ือใหม่ันใจวามีความเขาใจอยางถูกตองแลว จึงจัดทํ าเปนแผน
และคํ าส่ังเพ่ือแจกจายใหหนวยปฏิบัติ

      2.4.2  ฝายอํ านวยการผูใดผูหนึ่งอาจไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดทํ า การพิมพ รวมถึงการสนธิ
สวนตาง ๆ ของแผนหรือคํ าส่ังเขาดวยกัน สวนฝายอํ านวยการอ่ืน ๆ จะเตรียมสวนของแผนหรือคํ าส่ังท่ีเกี่ยวของกับ
ขอบเขตสายงานของตน เชน
                หัวขอแผน / ค ําส่ังการชวยรบ       ฝอ.ที่จัดทํ า
                         1.  สถานการณ
                         2.  ภารกิจ
                         3.  กลาวท่ัวไป
                         4.  ยุทโธปกรณและการบริการ
                         5.  การสงกลับสายแพทย
                         6.  การกํ าลังพล                                  สธ.1
                         7.  กิจการพลเรือน                              สธ.2
                         8.  เบ็ดเตล็ด                                        สธ.3
                         9.  การบังคับบัญชาและการส่ือสาร   สธ.4

  2.5   การก ํากับดูแลของฝายอ ํานวยการ
      2.5.1  ฝายอํ านวยการตองกํ ากับดูแล การปฏิบัติเพ่ือใหแนใจวาหนวย และเจาหนาท่ีท้ังปวงมีความเขาใจ

อยางแจมแจงรวมท้ังใหค ําปรึกษาชวยเหลือ แนะนํ า หนวยและเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตามค ําส่ังและเจตนารมยของผู
บังคับบัญชา

        2.5.2 การวิเคราะหรายงาน การเยี่ยมเยียน    และการตรวจของฝายอํ านวยการเปนเครื่องมือในการก ํากับดู
แลของฝายอํ านวยการ
3.  การประสานงานของฝายอ ํานวยการ

 3.1 หมายถึง    การดํ าเนินการใหม่ันใจวาทุกฝายไดมีการปฏิบัติท่ีสอดประสานกันในลักษณะเสมือนหนวย
เดียว  โดยสวนใหญแลวมีความจ ําเปนท่ีตองประสานงานนอกกองบัญชาการ หนวยเหนือ  หนวยขางเคียง หรือ

- สธ.4เปนผูรับผิดชอบในการ
สนธิสวนตาง ๆ เขาดวยกันแลว
จัดพิมพเปนแผน / คํ าส่ัง เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาลงนาม กอนแจก
จายใหหนวยปฎิบัติ

สธ.4
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หนวยสนับสนุนการประสานงานมีความสํ าคัญยิ่งตอการปฏิบัติใหบรรลุภารกิจดังนั้นการประสานงานของฝาย
อํ านวยการจึงตองกระทํ าเพ่ือความมุงหมาย

        3.1.1  แจงขาวสารหรือใหไดมาซ่ึงขาวสาร        
        3.1.2  ทํ าใหเกิดความเขาใจอยางแจมแจง
        3.1.3  เพ่ือตกลงหรือขจัดขอขัดแยง
        3.1.4  เพ่ือขอรับหรือใหความชวยเหลือ
  3.2   วิธีการประสานงานของฝายอํ านวยการ
        3.2.1  การประชุมฝายอํ านวยการอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
        3.2.2  การบรรยายสรุปทางทหาร แบงออกไดเปน 4 แบบ ไดแก การบรรยายสรุปขาวสาร, การบรรยาย

สรุปขอตกลงใจ, การบรรยายสรุปภารกิจและการบรรยายสรุปของฝายอํ านวยการ
         3.2.3  การจัดเจาหนาท่ีติดตอ

     3.2.4 การแจกจายขาวสารสํ าคัญ ขอตกลงใจ    และคํ าส่ังใหรับทราบภายในแผนกฝายอํ านวยการและ
ระหวางแผนกฝายอํ านวยการ

     3.2.5 การเสนอเอกสารของฝายอํ านวยการไปยังแผนกตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของตามสายงานเพ่ือขอทราบขอคิด
เห็นและขอขัดของ

3.2.6 การแลกเปล่ียนขาวสารระหวาง ฝายอํ านวยการดวยกันเองในกองบัญชาการ กับ ฝายอํ านวยการท่ี
เกี่ยวของในกองบัญชาการหนวยเหนือ หนวยรอง หนวยขางเคียง และ หนวยสนับสนุน
4.  เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของฝายอ ํานวยการ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ  ฝายอํ านวยการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฝายอํ านวยการมีเครื่องมือในการปฏิบัติ
งานดังนี้

 4.1  บันทึก เปนเอกสารสํ าคัญในการใหขาวสารแก  ผูบังคับบัญชาฝายอํ านวยการ , บก.หนวยเหนือ, บก.
หนวยรองและการทําบันทึกทางประวัติศาสตรของหนวย หรือของแผนกฝายอํานายการ

 4.2  บันทึกประจําวัน (บปว.) เปนบันทึกเหตุการณของแผนกฝายอํานวยการตามลําดับเวลาในแตละวัน เม่ือ
นํามารวมกันจะแสดงใหเห็นภาพการปฏิบัติการของหนวยอยางสมบูรณ

 4.3  เอกสารแยกเรื่อง (อย.) เปนเอกสารอางอิง ไดมาจากค ําส่ังท้ังเปนขอเขียนหรือวาจา, สาสน และเรื่องราว
ท้ังปวงในบันทึกประจ ําวัน แลวนํ ามาจัดเขาสารบัญเปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกตอการคนหา, การทํ ารายงานและ
สรุปเหตุการณในสายงาน

 4.4 แฟมนโยบาย  เปนเอกสารท่ีสรุปนโยบายท่ีใชอยูในปจจุบันของผูบังคับบัญชา หรือ บก.หนวยเหนือ ฝาย
อํ านวยการจะตองเก็บรักษาและจัดทํ าใหทันสมัยอยูเสมอ เพราะเรื่องราวท้ังปวงจะเปล่ียนแปลง ไปตามความ
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ตองการของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ แฟมนโยบายจะใหความรูแกฝายอํ านวยการท่ีมาใหม และชวยใหการปฏิบัติ
งานของฝายอํ านวยการสะดวกยิ่งขึ้น

 4.5  แผนท่ีสถานการณ คือเสนเรขาท่ีแสดงสถานการณในปจจุบัน ในแตละแผนกฝายอํ านวยการจะจัดทํ า
แผนท่ีสถานการณใหทันสมัยอยูเสมอเม่ือมีเหตุการณเปล่ียนแปลงจะตองรีบลงบนแผนท่ีสถานการณและบันทึกลง
ในบันทึกประจํ าวันทันที

 4.6 ระเบียบปฏิบัติประจํ า (รปจ.) เปนเอกสารท่ีรวบรวมระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกระทํ าในลักษณะประจํ าของ
หนวยมารวมเขาไวดวยกัน เพ่ือประโยชนในการลดเวลาในการส่ังการ

 4.7 บัญชีหนวยทหาร เปนเอกสารชวยความจ ําเกี่ยวกับหนวยในอัตราท่ีมีอยูหนวยบรรจุมอบและหนวยขึ้นสม
ทบเพ่ือประโยชนในการวางแผนและทํ าคํ าส่ังโดยเฉพาะในเรื่องการจัดเฉพาะกิจของ สธ.3
5.  ระเบียบปฏิบัติของฝายอ ํานวยการ
          นายทหารฝายอํ านวยการจะตองมีความรูในระเบียบปฏิบัติและเทคนิคของแผนกสายงานของตนโดยละเอียด   
นอกจากนั้นยังจะตองมีความรูการในหนาท่ีของฝายอํ านวยการ  นายทหารฝายอํ านวยการทุกคนตองใชระเบียบ
ปฏิบัติท่ัว ๆ ไปในการปฏิบัติงานของฝายอํ านวยการท่ีดี
          ความสัมพันธอันดีของฝายอํ านวยการขึ้นอยูท่ีนายทหารฝายอํ านวยการแตละคนมีความรูท่ีด ี รูการในหนาท่ี
และระเบียบโดยท่ัวไปของทุกแผนกฝายอํ านวยการ   ซ่ึงมีสวนชวยใหตนไดมีความสัมพันธท่ีราบรื่น     และมีประ
สิทธิภาพโดยตลอดเวลา
6.  คุณวุฒิในวิชาชีพของนายทหารฝายอ ํานวยการ

  6.1  ตองเปนผูรูท่ีมีความรูเรื่องเหลาของตนเปนอยางดี
  6.2  มีประสบการณในการบังคับบัญชา
  6.3  มีความรูเกี่ยวกับขีดความสามารถของหนวยตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของหนวยท่ีตนสังกัด
 6.4 ตองสามารถรูเทาทันเหตุการณ สามารถประเมินคาและตัดสินเหตุการณตาง ๆ  ซ่ึงมีความสํ าคัญตอการ

บรรลุความสํ าเร็จตามภารกิจ
  6.5  รูปญหาของหนวยรอง
  6.6  มีความสามารถในการเปนผูน ํา
  6.7  มีความสามารถในการเขียน, การพูดเปนอยางดี

7. คุณสมบัติสวนตัวของนายทหารฝายอ ํานวยการ
  7.1  รูหลักมนุษยพันธเปนอยางดี
  7.2  มีบุคลิกซ่ึงชวยใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางฉันมิตร
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  7.3  ควรมีอุดมการณและมาตรฐานความคิด
  7.4  ควรมีสติปญญา และความเช่ือม่ันในตนเองอยางสูงในการช้ีแจงเรื่องราวตอ ผบ.  และผูอ่ืนฟง
  7.5  ซ่ือตรงตอหนาท่ี ม่ันคงเสมอตนเสมอปลาย

8. จริยธรรมของฝายอ ํานวยการ
 8.1 นายทหารฝายอํ านวยการไมมีอํ านาจในการบังคับบัญชา     แตออกค ําส่ังไดในนามของ ผบ.ซ่ึงอยูใน

ขอบเขตของนโยบายของ  ผบ. การอางช่ือ ผบ.ไปใชอยางไรสาระเปนการละเมิดจริยธรรมท่ีสํ าคัญท่ีสุด
  8.2  ตองเคารพสิทธิอํ านาจของ ผบ. หนวยรองกอนท่ีจะทํ าการเยี่ยมหนวย ควรจะไดติดตอกับ ผบ.หนวยรอง

เสียกอน และควรจะอธิบายถึงความมุงหมายในการตรวจเยี่ยมดวย และการไปเยี่ยมก็ไปในนามของผูแทนของ ผบ.
  8.3 ตองพยายามผูกความสัมพันธฉันมิตรกับ ผบ. และ ผบ. หนวยรองใหมากท่ีสุด  เพ่ือประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานและการประสานงานตองมีสุภาพออนนอม
    8.4 ตองไมรับปาก หรือไมอนุมัติค ําขอตาง ๆ  จากหนวยรอง เพราะ ผบ.เทานั้นจะเปนผูตัดสินวาอนุมัติ หรือ

ไมอนุมัติ
     8.5 ไมทํ างานขามสายงาน     พราะถือวาผิดจริยธรรม    ไมสมควรอยางยิ่งและจะทํ าใหเกิดความเสียหายแก

การบังคับบัญชาดวย
     8.6  กอนเสนอความเห็นของตนเกี่ยวกับตัว   ผบ.หนวยรอง ตอ  ผบ.พึงพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน
    8.7 ตองระมัดระวังเปนพิเศษท่ีจะไมละเมิดความไววางใจของ    ผบ.   หรือนํ าเรื่องราวท่ี ผบ.   ตองการจะ

รักษาไวเปนความลับมาเปดเผย
 8.8 บางครั้งอาจถูกสงใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีตนไมชอบ แตจะตองปฏิบัติตามค ําส่ัง หรือตามหนาท่ีจะตองพยายาม

ใหกระทบกระเทือนใจผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของใหนอยท่ีสุด และจะตองไมกลาวถึงความเห็นสวนตัวของตนท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตินั้น
9. ขอปฏิบัติของนายทหารฝายอ ํานวยการที่ดี

  9.1  จงรูจักตัวเอง
  9.2  จงรูความแตกตางของบุคคลแตละคนและ  ความสํ าคัญในเรื่องนี้ ในการปฏิบัติกับประชาชนอ่ืน ๆ
  9.3  จงใชเกียรติภูมิเปนเครื่องกระตุน
  9.4  จงปฏิบัติตอคนอ่ืน โดยถือวา เขาก็คน ๆ หนึ่ง ท่ีมีความสํ าคัญในตัวของเขา
  9.5  จงเปนตัวของตัวเอง
  9.6  จัดการใหติดตอประสานงานกับผูอ่ืนอยางไดผล
  9.7  จงจัดใหมีการรวมงานกันมากท่ีสุด (จะเห็นแงมุมตาง ๆ มากขึ้น)
  9.8  จงจัดใหมีการรวมงานมากท่ีสุดและมอบอํ านาจใหแกผูบังคับบัญชาตามสวนสัมพันธ
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9.9 จงใชการประชุมเปนหมูคณะ
9.10 จงทํ าใหมีบรรยากาศปรองดอง

              ตัวอยาง  งานในหนาท่ีของฝายอํ านวยการในสถานการณทางยุทธวิธี

การใหขาวสาร
เกี่ยวกับ

การประมาณการ การใหขอเสนอ
แนะ

การทํ าแผนและ
คํ าส่ัง

การกํ ากับดูแล

สธ.1 – กํ าลัง
     - การทดแทน
       กํ าลังพล

ประมาณการ
กํ าลังพล

การบรรจุ ขอกํ าลังพล(ขอ 6)
ของค ําส่ังการชวย

รบ

ตามนโยบาย

สธ.2 – สภาพภูมิ
และลมฟาอากาศ

  - ขาศึก

ประมาณการ
ขาวกรอง

หขส. ผนวก ขาวกรอง
ประกอบ คํ าส่ัง

ยุทธการ

ติดตามค ําส่ังและ
คํ าขอ

สธ.3-ท่ีตั้งของ
หนวย

- ความคืบหนา
ของการยุทธ

ประมาณการยุทธ หนทางปฏิบัติ - คํ าส่ังยุทธการ
- เคล่ือนยาย

การปฏิบัติตาม
คํ าส่ังยุทธการ

สธ.4 – สถานภาพ
การสงกํ าลัง

บํ ารุง

ประมาณการ สง
กํ าลังบํ ารุง

- ท่ีตั้งของหนวย
สงกํ าลัง

- เสนเขตหลัง

 คํ าส่ังการชวยรบ
(สวนการสง
   กํ าลังบํ ารุง)

คํ าส่ังการชวยรบ

สธ.5 – ประชาชน
และส่ิงอุปกรณ

- ส่ิงอํ านวย
ความสะดวก

ประมาณการ  กิจ
การพลเรือน

การใชหนวย กิจ
การพลเรือน

ขอกิจการ พล
เรือน(ขอ 7)   ของ
คํ าส่ังการ  ชวยรบ

ตามนโยบาย
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บทท่ี  3
หนาท่ีและความรับผิดชอบของ ผบ. และ ฝอ.

ตอนที่ 1
ผูบังคับบัญชา เสนาธิการ และฝายอ ํานวยการ

          งานทุกอยางตองการมีผูอํ านวยการปฏิบัติเพียงคนเดียวจึงจะเกิดเอกภาพในการทํ างาน เอกภาพในการบังคับ
บัญชา เปนปจจัยสํ าคัญท่ีกอใหเกิดเอกภาพในการทํ างาน ทุกคนตองทราบวาใครจะรายงานตน และตนจะรายงาน
ใครดวยการแสดงสายการบังคับบัญชาไวใหชัดเจน การรูขอบเขตของงานในความรับผิดชอบของตน และของคน
อ่ืน ๆ ทํ าใหสะดวกในการติดตอประสานงานและอํ านวยการ รวมท้ังจะชวยใหเกิดเอกภาพได
1. ผูบังคับบัญชา มีความรับผิดชอบ ตอหนวยดังตอไปนี้

    1.1  การปฏิบัติงานท้ังปวงของหนวย ท้ังท่ีไดกระทํ า หรือ มิไดกระทํ า
    1.2  พัฒนาการเปนผูนํ าท่ีด ีตอหนวยรอง
    1.3  การจัด, การควบคุม และการแบงมอบอํ านาจหนาท่ี
    1.4  กํ าหนดนโยบาย ในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน

 2. รองผูบังคับหนวย
    2.1 รองผูบังคับหนวย เปนผูไดรับมอบอํ านาจ ใหทํ าหนาท่ีแทนผูบังคับบัญชา อํ านาจท่ีมอบใหกับรองผูบังคับ

หนวย จะจ ํากัดตามสายงาน และอาจกํ าหนดเปนเรื่องไป
         2.2 ในหนวยทหารท่ีไมมีอัตรา  เสนาธิการ, รองผูบังคับหนวย   จะทํ าหนาท่ีเหมือนหัวหนาฝายอํ านวยการอีก
ดวย เชน ในหนวยระดับกองพัน เปนตน
3.   เสนาธิการ มีหนาท่ีสํ าคัญ ไดแก

     3.1  อํ านวยการ, กํ ากับดูแล และประสานการทํ างานของฝายเสนาธิการ
     3.2  กํ าหนดและประกาศนโยบายการปฏิบัติงานของฝายเสนาธิการ
     3.3 ทํ าใหผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ ไดรับทราบเรื่องราวท้ังปวง   ท่ีกระทบกระเทือนตอสถานการณ

อยูเสมอ
     3.4  เปนผูแทนของผูบังคับบัญชา ในเม่ือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
     3.5  รับทราบขอตกลงใจของ ผบ.และตรวจดูวาขอตกลงใจเหลานั้นไดแปลงเปนค ําส่ังโดยถูกตอง
     3.6  เก็บแฟมนโยบายหลัก และคอยตรวจปรับปรุง รปจ.ของหนวย
     3.7  ทํ าใหม่ันใจวาคํ าส่ัง และคํ าส่ังช้ีแจงของ ผบ.ท่ีใหแกฝายอํ านวยการไดรับการปฏิบัติตาม
    3.8  กํ าหนดใหฝายเสนาธิการ   ท้ังปวงเวนนายทหารฝายอํ านวยการประจํ าตัวรายงานเรื่องราวใหตนทราบถึง

ขอเสนอแนะและขาวสารใด ๆ ซ่ึงไดเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบโดยตรงท้ังนี้รวมถึงค ําส่ังช้ีแจงเรื่องใดซ่ึงไดรับ
จาก ผบ.ดวย ยกเวนวา ผบ.จะส่ังการเปนอยางอ่ืน

     3.9  ทํ าใหม่ันใจวาไดจัดตั้งการติดตอตามท่ีตองการแลว
     3.10  กํ ากับดูแลปฏิบัติ ณ หองยุทธการในเม่ือจัดตั้งขึ้น
     3.11  ส่ังการตอผูแทนของฝายเสนาธิการท่ีอยูในศูนยปฏิบัติการทางยุทธวิธี
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4. งานหลักในหนาที่ของฝายเสนาธิการ
         นอกจากงานหลักในหนาท่ีรวมของฝายเสนาธิการ 5 ประการ (การหาและใหขาวสาร, ประมาณการ, ขอเสนอ
แนะ, แผนและคํ าส่ัง, กํ ากับดูแล) แลวฝายเสนาธิการในสายงานตาง ๆ ยังตองมีความรับผิดชอบหลักในสายงานของ
ตนเองโดยเฉพาะอีกแยกเปนฝายตาง ๆ ดังนี้

     4.1  ฝายก ําลังพล (สธ.1)
   กํ าลังพล คือ กํ าลังคนท่ีไดรับการฝกใหมีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ตามความตองการ

ของทางทหารแลว
                 นายทหารฝายกํ าลังพล เปนผูชวยคนสํ าคัญของ ผบ. ในเรื่องการจัดการก ําลังพล ท้ังท่ีเปนบุคคล และเปน
หนวยท้ังท่ีเปนทหารและพลเรือน ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของทหาร ดังนั้นนายทหารฝายกํ าลังพล มีความรับผิด
ชอบหลักทางทหารฝายอํ านวยการในเรื่องตาง ๆ ตามความรับผิดชอบ 7 ประการ ดังนี้

                    -  การรักษายอดกํ าลังพล
   -  การจัดการกํ าลังพล
   -  การจัดการกํ าลังคน   (เปนความรับผิดชอบของหนวยระดับสูงกวากองพล)

                               -  การพัฒนา และรักษาขวัญ
    -  การรักษาวินัย กฎ ขอบังคับ และคํ าส่ัง

                               -  การจัดการภายใน บก.
                               -  เบ็ดเตล็ด

    4.1.1  การรักษายอดก ําลังพล (สถานภาพของกํ าลังพล)
          4.1.1.1 ยอดกํ าลังพล และคํ าช้ีแจงอันเหมาะสม    ในการเสนอขอมูลตาง ๆ  ตามความตองการ เพ่ือให

ผบ. ทราบถึงสถานภาพของยอดกํ าลังพล (อัตราบรรจ ุมีจํ านวนกี่เปอรเซ็นตของอัตราเต็ม)
         4.1.1.2  บันทึกและรายงานกํ าลังพล      เพ่ือแสดงถึงสถนภาพของกิจการกํ าลังพลของหนวย ไดแก

สรุปยอดกํ าลังพลประจํ าวัน (ระดับกรมลงมา) รายงานกํ าลังพลตามระยะเวลา
              4.1.1.3  การสูญเสีย/ประมาณการสูญเสีย     เพ่ือใหคาดคะเนไดถึงสถานภาพกํ าลังพลในอนาคต การ

สูญเสีย มี 3 ประเภท
                                      ก. การสูญเสียจากการรบ คือ การสูญเสียเนื่องจากการกระทํ าของขาศึกโดยตรงท่ีเกี่ยวกับ
การรบ และการเขาหรือกลับจากการรบ ไดแก
                                           1) ตายในการรบ
                                           2) สูญหายในการรบ
                                           3) ถูกจับ
                                           4) ถูกกักกันในประเทศเปนกลาง
                                           5) ตายเพราะบาดเจ็บหรือประสบอันตรายจากการรบ
                                           6) บาดเจ็บหรือประสบอันตรายจากการรบ
                                      ข. การสูญเสียท่ีมิใชจากการรบ คือการสูญเสียท่ีเปนผลเนื่องจากการรบ และการปฏิบัติอันมิ
ใชลักษณะการทํ าการรบรวมท้ังบุคคลท่ีถูกสงกลับเพราะโรคทางจิต ไดแก
                                           1) ตายมิใชจากการรบ
                                           2) สูญหายมิใชจากการรบ
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                                           3) ถูกสงกลับเพราะปวยหรือประสบอันตราย
                                           4) บาดเจ็บและประสบอันตรายเนื่องจากทํ ารายตนเอง
                                           5) ปวยเนื่องจากลมฟาอากาศ
                                           6) ประสบอันตรายระหวางฝก
                                      ค. การสูญเสียทางธุรการ คือ การสูญเสียท้ังส้ินท่ีไมไดจัดวาเปนการสูญเสียจากการรบ และ
มิใชจากการรบ รวมท้ังการสูญเสียเนื่องจากการใหออก การยายไปหนวยอ่ืน หลบหนี ขาด ตองโทษ ถูกคุมขัง การ
ผลัดเปล่ียนกํ าลัง การใหพักผอน
                                           ประโยชนของการจัดทํ าประมาณการสูญเสีย
                                           1. สามารถตรวจสอบไดวาสามารถสนับสนุนแผนไดหรือไม
                                           2. เพ่ือทํ าใบเบิก กํ าลังทดแทน
                                           3. การวางแผนจาย กํ าลังทดแทน

           4.1.1.4  การทดแทนกํ าลัง กํ าลังทดแทนหมายถึง นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร ท่ีบรรจุหรือเดินทางไป
เพ่ือเพ่ิมเติมกํ าลังหนวยท่ีขาด หมายรวมถึงผูท่ีจากหนวยมาแลวสงเขาปฏิบัติหนาท่ี และทหารท่ีหายจากปวยแลวสง
กลับหนวยเดิม โดยสงผานทางสายกํ าลังทดแทน
                                      ก. แหลงก ําลังทดแทน ไดมาจาก 2 แหง
                                           1) จากเขตภายใน
                                           2) จากยุทธบริเวณ ไดแก
                                                ก) กํ าลังท่ีหายจากปวย
                                                ข) กํ าลังพลเกินอัตราเพราะยุบหนวย
                                                 ค) กํ าลังพลเรียกเกณฑ
                                                 ง) กํ าลังจากหนวยบริการอ่ืน ๆ
                                                 จ) กํ าลังพลท่ีกลับจากสูญหาย ถูกจับ ถูกลงโทษ
                                                 ฉ) กํ าลังพลตามโครงการผลัดเปล่ียนในยุทธบริเวณ
                                      ข. หนวยกํ าลังทดแทน
                                           1) กองพัน กทท. จัดใหกับ ทภ. มีหนวยรอง 3 กองรอย กทท. สามารถฝก กทท. ได
1,600 - 2,000 คน
                                           2) กองรอย กทท. เปนหนวยในอัตราของกองพัน กทท. จัดใหกองพลละ 1 กองรอย
สามารถฝก กทท. ได 480 - 600 คน
                                           3) หมวด กทท. ทบ. จะจัดสมทบใหกับหนวยในระดับตาง ๆ เม่ือมีความจ ําเปน
                                      ค. กํ าลังทดแทนเม่ือมาถึงกองรอย จะตองอยูเพ่ือดํ าเนินกรรมวิธีตาง ๆ และการฝกตาม
สถานการณเปนเวลา 72 ชม. และเม่ือสามารถทํ าไดจะจายกํ าลังทดแทนใหกับกรม ในขณะท่ีกรมกลับมาเปนกอง
หนุนหรือในสถานการณท่ีไมมีการรบ
                                      ง. ขอพิจารณาในการเบิก กทท.
                                           1) กํ าลังพลในเขตหนาท่ีถูกสงกลับไปยังโรงพยาบาลในเขตหลัง จะถูกตัดยอดออกจาก
บัญชีของหนวยโดยทันที กองพลจะตองเบิก กทท.
                                           2)  การเบิก กํ าลังพลทดแทน อาศัย อัตราอนุมัต ิโดยบอกตํ าแหนง, ชกท. จํ านวนท่ีขาด
เปนหลัก



19

                                           3)   นายทหารสารบรรณ เปนผูทํ าสรุปการเบิก กทท. สํ าหรับกองพล
                                           4)   การเบิก กทท. สํ าหรับหนวยท่ีมาสมทบกองพลใหแยกเบิก
                                           5)  กองพล, กรม ขอเบิก  กทท. เฉพาะจํ านวนท่ีขาดอัตราเทานั้น (จะเสนอความตองการ
โดยประมาณการสูญเสียไมได)
                                           6)    กองรอย, กองพัน ไมตองเสนอขอ กทท. มายังกรม แตกรมจะทํ าการเบิกโดยอาศัย
รายงานการสูญเสียของหนวยรองโดยทันที
                                      จ. การปฏิบัติการบรรจุ และรับ กทท.
                                           1) หน.สธ.1  ประสาน หน.สธ.3 เกี่ยวกับการแบงมอบและลํ าดับความเรงดวนในการทด
แทนกํ าลัง
                                           2) ตองไมรีบสง กทท.  เขาทํ าการรบกอนเวลาในการด ําเนินกรรมวิธีตามปกติในกองรอย
กทท. คือ 72 ชม.
                                           3) กองพลรับผิดชอบในการจัดพาหนะสํ าหรับขนสง กทท.  จากกองพันมายังกรม

     4.1.2   การจัดการก ําลังพล
                        4.1.2.1 หมายถึง การดํ าเนินกรรมวิธีในการวางแผนอํ านวยการ และกํ ากับดูแลก ําลังพลท้ังส้ิน เพ่ือท่ี
จะอํ านวยใหการใชกํ าลังคนในทางทหารใหเกิดประโยชนสูงสุด
                        4.1.2.2  หลักการจัดการกํ าลังพล
                                     ก. บรรจุคนใหเหมาะกับงาน
                                     ข. เสริมสรางความสามารถของคนโดยอาศัยการฝก
                                      ค. กระตุนใหเกิดความปรารถนาในการทํ างาน
                                      ง. ประกันความกาวหนาในวิชาชีพ
                                      จ. ใชคนใหบังเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีในงานสํ าคัญ
                        4.1.2.3 นายทหารฝายกํ าลังพลจะรับผิดชอบงาน การจัดการก ําลังพล ดังนี้
                                       ก. การดํ าเนินการกํ าลังพล ไดแก การบรรจุ, เล่ือน, ลด, ปลด, ยาย, โอน, การส่ังพักราชการ
                                       ข. กํ าลังพลเรือน นายทหารฝายกํ าลังพล รับผิดชอบในการก ํากับดูแล การรวบรวมความ
ตองการ การดํ าเนินการ การใชประโยชน งานธุรการ การสอบคัดเลือก การออกใบรับรอง การบรรจุ การเรียกเงิน
ประกันคาเสียหาย การกํ าหนดเง่ือนไขการจางอัตราคาจาง การเล่ือนต ําแหนง การไลออก และกิจการอ่ืน ๆ ท่ีกอง
ทับบก กํ าหนด
                                      ค. เชลยศึกและพลเรือนท่ีถูกกักกัน
                                           1) เชลยศึก คือ บุคคลท่ีมากับกองทัพ และ/หรือจับอาวุธเขาปฏิบัติการ
                                           2) พลเรือนผูถูกกักกัน คือ บุคคลผูไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาเจนีวา แตถูกกลาว
หาวาตอตานอํ านาจการปกครอง และถูกตัดสินลงโทษใหกักกันตามมาตรา 68 ของอนุสัญญาเจนีวา
                                           3) หลักการปฏิบัติตอเชลยศึก และพลเรือนผูถูกกักกัน
                                                ก) ปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม
                                                ข) สงกลับจากเขตหนาโดยเร็ว
                                                ค) ใหมีโอกาสซักถาม
                                           4) เกี่ยวกับการใชแรงงานเชลยศึก
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             อนุญาตให ชศ. ทํ าได                        ชศ.อาจถูกบังคับใหทํ า                     ไมอนุญาตใหทํ า
         - บริการสาธารณูปโภค                      - การบํ ารุงรักษาคายเชลยศึก              - งานท่ีเปนภัยตอสุขภาพ
         - การขนสงและการจัดการ                - เกษตรกรรม                                      - คนใชสวนตัว
            ตอคลังเก็บของ                               - งานศิลปชางฝมือ                              - งานแบบนักโทษ
         - งานสาธารณะและการกอสราง       - บริการภายใน
                                           5) ผูท่ีไดรับการยกเวนไมถือวาเปนเชลยศึก ไดแก บุคคลท่ีทํ าหนาท่ีทางการแพทย และ
ศาสนา แตเพ่ือความปลอดภัย จึงยังคงใหอยูในสถาบันกักกันเชลยศึก และไดรับการปฏิบัติเหมือนกับการปฏิบัติตอ
เชลยศึกท่ีมียศเทาเทียมกัน
                                      ง. การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย เพ่ือปองกันการสูญเสียกํ าลังพล และเครื่องมือเครื่องใช
จากอุบัติเหต ุเพ่ือน ําทรัพยากรไปใชใหบรรลุภารกิจโดยไมมีการสูญเสีย
                4.1.3  การจัดการก ําลังคน      เปนความรับผิดชอบของนายทหารฝายก ําลังพล   ระดับสูงกวากองพล
       4.1.4   การพัฒนาและรักษาขวัญ
                         4.1.4.1  ขวัญ คือภาระของจิตใจของบุคคล ซ่ึงจะเห็นไดจากความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ี และ
ความเต็มใจท่ีจะเขารวมปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของหนวย

              4.1.4.2  นายทหารฝายกํ าลังพลรับผิดชอบงานการพัฒนา และรักษาขวัญ ดังนี้
                                      ก. การบริการกํ าลังพล
                                           1) การบริการไปรษณีย
                                           2) บริการการเงิน
                                           3) ศาสนกิจ
                                           4) สวัสดิการ
                                           5) บริการรานคา
                                           6) บริการบํ ารุงความสุข
                                           7) บริการทางกฎหมาย
                                           8) แนะแนวทางจริยธรรม
                                           9) การบริการทางการแพทย
                                         10) การพักผอน การลา และการผลัดเปล่ียน
                                      ข. การทะเบียนศพ
                                           1) ความรับผิดชอบในเรื่องการศพ
                                                ก)  ผบ. รับผิดชอบกิจการท้ังปวงเกี่ยวกับการพิสูจน การเก็บ และการฝง
                                                ข) ฝอ.1 ของหนวยรับผิดชอบในการวางแผนประสานงาน  และกํ ากับดูแลกิจการท้ัง
ปวงเกี่ยวกับทะเบียนศพ
                                                ค)  ฝอ.4 รับผิดชอบในการสงศพกลับ
                                                 ง)  น. ฝายการศพ ปฎิบัติการตํ าบลรวบรวมศพ
                                                 จ)  อศจ. ดํ าเนินการดานศาสนา
                                                 ฉ)  เสนารักษ รับผิดชอบในการยายศพจากท่ีปฐมพยาบาล
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                                                 ช)  เปนหนาท่ีของทหารทุกคน
                                           2) การดํ าเนินการเกี่ยวกับศพ
                                                ก)  คนหา เก็บ และสงกลับศพฝายเรา พันธมิตร ขาศึก และบุคคลพลเรือน
                                                ข)  พิสูจนเบ้ืองตน และฝงช่ัวคราว
                                                ค)  เก็บรวบรวม และจัดการตอทรัพยสินติดตัว
                                                ง)  จัดตั้งต ําบลรวบรวมศพ และสุสานช่ัวคราว
                                                จ)  ลงหลักฐาน และรายงาน
                                      ค. การใหเครื่องราชอิสริยาภรณ และปูนบํ าเหน็จรางวัล
                                           1)  ความรับผิดชอบ
                                                ก)  นโยบายในการใหตองมีการวางแผนไวอยางมีประสิทธิภาพ
                                                ข)  หนวยตาง ๆ ตองปฏิบัติตามแผน/คํ าส่ัง ช้ีแจง
                                                ค)  การเสนอขอตองทํ าดวยความรวดเร็ว ถูกตองตามนโยบาย
                                                ง)  มีการประชาสัมพันธ และโฆษณาอยางเหมาะสม
                                                จ)  คอยแกไขนโยบายใหเหมาะสมอยูเสมอ
                                           2)  นโยบาย
                                                 ก)  ใหโดยเทาเทียมและยุติธรรม
                                                 ข)  นโยบายตองเปนแบบเดียวกัน
                                                 ค)  ไมควรแบงสวนหรือโควตาการให
                                                 ง)  ใหแกบุคคลท่ีมีสิทธิและสมควรจะไดจริง
                                            3)  การใหบํ าเหน็จความชอบ ของ ทบ. ไทย มี 3 ประเภท
                                                  ก)  การเล่ือนช้ันเงินเดือน
                                                  ข)  การใหเครื่องราช ฯ และเหรียญตรา
                                                  ค)  การชมเชย
                                            4) เพ่ือใหการดํ าเนินการไดโดยรวดเร็ว และเปนผลดีตอผูปฏิบัติ งานดวยความกลาหาญ
และดีเดน จึงจํ าเปนตองมอบอํ านาจใหแก ผบ. ในสนาม เปนผูด ําเนินการได
                                      ง. รายงานการสูญเสีย มีความมุงหมาย
                                           1) เพ่ือให จนท. รับผิดชอบในการแจงการสูญเสียไดมีหลักฐานการสูญเสียจากการรบ
และมิใชจากการรบไวอยางสมบูรณ ในการแจงใหญาติของผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทราบ และทํ าหลักฐานเพ่ือเบิก
จายเงินตอบแทนตามสิทธ์ิตาง ๆ อันพึงจะไดรับเพ่ือด ํารงรักษาขวัญทหาร
                                           2)  เพ่ือใหไดขาวสารอันจ ําเปนตอการทํ าตารางอัตราการสูญเสีย และการประมาณความ
ตองการกํ าลังทดแทนและทํ าบัญชีกํ าลังพลอยางถูกตอง     
                4.1.5  การรักษาวินัย กฏ ขอบังคับ และค ําส่ัง

             4.1.5.1 ความมุงหมาย
                                      ก. เพ่ือใหหนวยมีประสิทธิภาพในการรบดีขึ้นดวย การรักษาไวซ่ึงความเคารพเช่ือฟงตอผูมี
อํ านาจส่ังการดวยการใชระเบียบขอบังคับและใหมีการเสียวินัยนอยท่ีสุด
                                      ข. เพ่ือใหมีการสูญเสียกํ าลังพลเนื่องจากถูกสอบสวนลงโทษ  ถูกกักกันนอยท่ีสุด
                        4.1.5.2 งานในความรับผิดชอบเรื่องตาง ๆ
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                                      ก. การควบคุม กวดขัน ความประพฤติและวินัย  มีมาตรการในการรักษา วินัย กฏ ขอบังคับ
และคํ าส่ัง อยู 2 มาตรการ ( มาตรการปองกัน, แกไข )
                                           1)  มาตรการปองกัน
                                                ก)  ใชหลักความเปนผูน ํา
                                                ข)  ช้ีแจง อบรม ใหทราบ
                                                ค)  ออกระเบียบ และคํ าส่ัง
                                                ง)  การฝกทางวินัย
                                                จ)  ใหมีโอกาสรองทุกข
                                                ฉ)  ใช  สห.
                                                ช)  ไมลงโทษผูผิดดวยการใหเส่ียงชีวิตในการรบท่ีรุนแรง
                                           2)  มาตรการแกไข
                                                 ก)  การใชศาลทหาร
                                                 ข)  การลงโทษ
                                     ข.  การจัดการตอทหารพลัดหนวย
                                           1) ทหารพลัดหนวย คือ ทหารท่ีขาดหายจากหนวยในแนวหนา  โดยไมไดรับอนุญาต
แลวถูกจับเปนทหารพลัดหนวย ซ่ึงแบงได 3 ลักษณะ ตามการกระทํ าคือ
                                                ก)  ทหารท่ีหายไป
                                                ข)  ทหารท่ีละท้ิงหนาท่ี
                                                ค)  ทหารท่ีเปนโรคจิตประสาท
                                           2)  วิธีดํ าเนินการตอทหารพลัดหนวย
                                                ก)  จัดต ําบลควบคุมทหารพลัดหนวย
                                                ข)  จัดตั้งต ําบลรวบรวมทหารพลัดหนวย
                                                ค)  กํ าหนดแนวควบคุมทหารพลัดหนวย
                                                ง)  ทหารพลัดหนวยท่ีถูกจับจะสงให   สห.เม่ือสอบสวนเสร็จแลวจะตองสงกลับคืน
หนวยทันที
                                                จ)  เจาหนาท่ีท่ีจับกุมจะตองทํ ารายงาน 2 ฉบับ เก็บไวท่ี   ฝสห. 1 ฉบับ และสงไปยัง
ผบ. รอย อีก 1 ฉบับ ตามสายการบังคับบัญชา
                                      ค.  การดํ าเนินการทางธุรการในการพิจารณาคดีทางทหาร
                                           1) เปนการอํ านวยความสะดวกใหเกิดมีการพิจารณาคดีทางทหาร แตจะไมเขาไปถึงราย
ละเอียดอันทํ าใหเกิดผลทางการพิจารณาคดี
                                           2)  หน. สธ. 1 เกี่ยวของกับผลอันเกิดจากการพิจารณาคดีทางทหารของศาลอาญาศึกและ
กับปญหาท่ัวไปในเรื่องวินัย กฏ ขอบังคับ และคํ าส่ัง อันมิใชในทางธุรการของการพิจารณาคดีทางทหาร
                                           3) ในการคุมขังนั้น บุคคลท่ีรอการพิพากษาของศาลจะคงอยูในสนามรบตามสังกัดของ
ตน
                4.1.6  การจัดการภายในกองบัญชาการ
                        4.1.6.1 การจัดสํ านักงานในภาพรวมแตจะไมเขาไปยุงเกี่ยวถึงการจัดภายในของแตละแผนก ฝอ. ยก
เวน แผนก ซ่ึงเปนแผนกของตนเอง
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                                      ก. แผนก สธ. 1 และ สธ. 4 ควรอยูใกลกัน
                                      ข. แผนก สธ. 2 และ สธ 3 ควรอยูใกลกัน
                                      ค. สํ านักงานประชาสัมพันธควรอยูใกลทางเขา ทก.
                                      ง. ควรใชเครื่องหมายตาง ๆ อยางเพียงพอ
                                      จ. ท่ีตั้งบริการตาง ๆ ควรใหสามารถบริการใหมากท่ีสุดและระยะเวลานอยท่ีสุด
                        4.1.6.2  การกํ ากับดูแลกํ าลังพลแทน ผบ.
                        4.1.6.3  เสนอแนะการใชกํ าลังพลเปนกลุมกอน
                        4.1.6.4  ประสานและกํ ากับดูแล การใชพ้ืนท่ีของ บก
                        4.1.6.5  ประสานและกํ ากับดูแล  การใชพ้ืนท่ีตลอดจนการจัดระเบียบภายใน (การเลือกท่ีตั้ง, ทํ าอยาง
ไรจึงจะทํ าใหแตละแผนก ฝอ. เคล่ือนยายไปโดยงานไมหยุดชะงัก)
                             ความรับผิดชอบในการเลือกที่ตั้ง ทก.
                   .         ทก. หลัก
                                      ก.  สธ. 3 เลือกท่ีตั้งโดยท่ัวไป
                                      ข.  สธ. 1 เลือกท่ีตั้งเฉพาะ
                             ทก. หลัง
                                      ก.  สธ. 1 เลือกท่ีตั้งโดยท่ัวไป
                                      ข.  หน. บก. เลือกท่ีตั้งเฉพาะ
                4.1.7 เบ็ดเตล็ด   
                        4.1.7.1 การพัฒนาทางการศึกษาท่ัวไป
                        4.1.7.2 การสมรสกับบุคคลตางชาติ
                        4.1.7.3 การรับรองผูมาเยี่ยม
                        4.1.7.4  งานธุรการท่ีมิไดมอบหมายให ฝอ. อ่ืน ๆ
                        4.1.7.5  ตรวจสอบ และกํ ากับดูแลเกี่ยวกับเอกสารของ บก

     4.2  ฝายการขาวกรอง (สธ.2)
                 ขาว คือเรื่องราวพรรณนาเหตุการณท้ังปวงท่ีปรากฏขึ้นเม่ือเจาหนาท่ีฝายขาวกรอง ไดพิจารณาความเกี่ยว
ของ จึงก ําหนดเปนขาวสารแลวนํ าเขาสูระบบงานดานขาวกรองผานกระบวนการดํ าเนินกรรมวิธี ผลิตเปนขาวกรอง
นํ าไปใชประโยชนตอไป

ขาวกรอง

ขาวกรองประเภทอ่ืน ๆขาวกรองแหงชาติ ขาวกรองทางทหาร

ขาวกรองทางยุทธศาสตรทหาร

ขอบเขต
หวงเวลา
เจาหนาท่ี

ความมุงหมาย

ขาวกรองการรบ

- ผลิตขึ้นในยามปกต/ิสงคราม
- กระบวนการผลิตใชเวลานาน
- ผลิตโดยหนวยระดับกองทัพหรือสูงกวา
- รวมขีดความสามารถ-ความออนแอของ
  ชาติตาง ๆ ไวดวย

- ผลิตขึ้นในเวลาสงคราม/การยุทธ
- ผลิตขึ้นดวยความรวดเร็ว
- ผลิตขึ้นโดย บก. หนวยยุทธวิธี
- มีลักษณะเฉพาะบริเวณเขตพ้ืนท่ีการรบ
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หลักพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานขาวกรอง

          แนวทางในการปฏิบัติงานดานขาวกรอง มีหลักพ้ืนฐานในการปฏิบัต ิดังนี้
          1. การปฏิบัติงานดานขาวกรอง และการปฏิบัติทางยุทธวิธี ยอมอาศัยซ่ึงกันและกัน
          2. ขาวกรองท่ีผลิตขึ้น ตองใชประโยชนได
          3. ขาวกรองจะตองทันเวลา (อาจตองกระจายขาวโดยสละความสมบูรณ และความถูกตองของขาวกรองนั้น)
          4. การปฏิบัติงานดานขาวกรองจะตองใหดํ าเนินการไดอยางออนตัว
          5. การปฏิบัติงานดานขาวกรองตองใชจินตนาการ ดังนั้นพึงหลีกเล่ียงระเบียบปฏิบัติท้ังหลาย ท่ีจ ํากัดมโนภาพ
หรือความริเริ่มของเจาหนาท่ีหนวยเอง
          6. การปฏิบัติงานดานขาวกรอง ตองการมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางตอเนื่อง แตตองไมเปนอุปสรรค
ตอการกระจายขาวสารหรือขาวกรองใหกับผูท่ีตองการอยางทันเวลา
          7. เจาหนาท่ีด ําเนินกรรมวิธี จะตองแลกเปล่ียนขาวสารและขาวกรองอยางเสรี และอยางเต็มท่ี
          นายทหารฝายการขาวกรองเปนผูชวยผูบังคับบัญชาในการดํ าเนินงานดานการขาวกรอง และการตอตานขาว
กรองของหนวย โดยการเสนอขาวกรองท่ีจ ําเปนตอผูบังคับบัญชา สํ าหรับใชในการประกอบการตกลงใจ และวาง
แผนการรบ ดังนั้นนายทหารฝายการขาวกรอง จึงมีความรับผิดชอบหลักทางฝายอํ านวยการในเรื่องตาง ๆ ตามความ
รับผิดชอบ 4 ประการ ดังนี้
                         - การผลิตขาวกรอง
                         - การใชและการกระจายขาวสารและขาวกรอง
                         - การตอตานขาวกรอง
                         - งานขาวกรองเบ็ดเตล็ด
                4.2.1 การผลิตขาวกรอง
                        4.2.1.1 จะอาศัยการปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง เปนเครื่องมือในการด ําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับ
การผลิตขาวกรอง, การใชและเวลากระจายขาวสารและขาวกรอง ซ่ึงงานตามวงรอบขาวกรองจะประกอบดวย
                                     ก. การวางแผนรวบรวมขาวสาร
                                     ข. การอํ านวยการรวบรวมขาวสาร
                                     ค. การดํ าเนินกรรมวิธีตอขาวสาร
                                     ง. การใชและการกระจายขาวสารและขาวกรอง
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วงรอบขาวกรอง

การวางแผนรวบรวมขาวสาร

           การวางแผนรวบรวมขาวสาร  และการเตรียมค ําส่ัง / คํ าขอขาวสารจัดทํ าขึ้น เพ่ือผลิตขาวกรองสนับสนุนภาร
กิจของหนวย และเพ่ือคล่ีคลายสถานการณฝายตรงขาม  แผนรวบรวมขาวสารจะกํ าหนดแนวทางการจัดทํ ารายการ
คํ าส่ัง/คํ าขอขาวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะเพ่ือสงไปยังเจาหนาท่ีรวบรวมขาวสารท้ังปวงตามท่ีไดก ําหนดเลือก
ไว ลํ าดับงานในการวางแผนรวบรวมขาวสาร และการดํ าเนินการ รวบรวมขาวสาร มีดังนี้
               ก. กํ าหนดความตองการขาวกรองท่ีจ ําเปนตองใชประกอบการตกลงใจ (ในรูปของ หขส., ตขอ.)
               ข. กํ าหนดความเรงดวน ตอความตองการขาวกรองรายการตาง ๆ
               ค. กํ าหนดการปฏิบัติของฝายตรงขามหรือลักษณะของพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ซ่ึงจะเปนเครื่องแสดงถึงคํ าตอบ
ตอความตองการดังกลาว (กํ าหนดส่ิงบอกเหต)ุ
               ง. กํ าหนดรายการขาวสารอันมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เพ่ือใชเปนมูลฐานในการจัดทํ าคํ าส่ัง และคํ าขอขาว
สาร
               จ. กํ าหนดเจาหนาท่ีรวบรวมขาวสาร
               ฉ. จัดทํ าคํ าส่ังการรวบรวมขาวสารอยางเหมาะสมแลวสงไปยังเจาหนาท่ีเหลานั้น
               ช. กํ ากับดูแล การปฏิบัติงานรวบรวมขาวสารเพ่ือประกันวาจะไดรับขาวสารทันเวลาท่ีจะน ําไปใช
ประโยชน

การวางแผนรวบรวมขาวสาร

การด ําเนินกรรมวิธี

ภารกิจ

• ความตองการขาวกรอง
• ความเรงดวน หขส./ตขอ.
• แผนรวบรวมขาวสาร
• คํ าสั่ง-คํ าขอขาวสาร
• ผนวกขาวกรอง

• ทันเวลา

• ผูเกี่ยวของน ําไปใชประโยชน
- ผบ. - ผอ.

 - หนวยทหาร

• แบบฟอรมและและเคร่ืองมือ
 เหมาะสม

• รปภ.

• ระบบงานดานการขาวกรอง
 - หนวยทหาร
 - เจาหนาที่

• การรวบรวม

• การรายงาน สธ.2 กํ ากับดูแล
 - ประสานงาน

การรวบรวม
ขาวสาร

การใชและ
การกระจาย
ขาวสารและ
ขาวกรอง

• บันทึก

• ประเมินคา(กํ าหนดคะแนน)

• ตีความ
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          หัวขอขาวสารสํ าคัญ (หขส.) คือความตองการขาวกรองซ่ึงมีความเรงดวนในอันดับสูงท่ีสุด เปนขาวกรอง
หรือขาวสารท่ีเกี่ยวของกับสภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติการและสถานการณฝายตรงขาม ซ่ึงผูบังคับบัญชามีความตองการ
ทราบกอนท่ีจะสามารถตกลงใจอยางมีเหตุผลได
          ความตองการขาวกรองอื่น ๆ (ตขอ.) เปนเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติการ และสถานการณฝายตรงขาม
ซ่ึงอาจมีผลกระทบกระเทือน แตไมถึงกับขัดขวางตอความสํ าเร็จในการปฏิบัติภารกิจโดยไมค ํานึงวาจะเลือกหนทาง
ปฏิบัติอยางไร

การรวบรวมขาวสาร
                ก. ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนท่ีมีความยากลํ าบากมาก เนื่องจากฝายตรงขามจะใชวิธีการท้ังปวง เพ่ือปองกัน
และปกปดขาว, ทํ าลายระบบการรวบรวมขาวสารของฝายเรา, ปกปดการปฏิบัติทางยุทธวิธี ดังนั้น นายทหารฝาย
การขาวกรอง หรือผูชวยจะตองกํ ากับดูแลการรวบรวมขาวสาร เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานดานการหาขาว ตามค ําส่ัง
และคํ าช้ีแจงเปนไปดวยด ี ท้ังนี้รวมถึงการรายงานขาวสารดวย การกํ ากับดูแลจะดํ าเนินไปดวยความสะดวก เม่ือได
ดํ ารงการติดตออยางแนนแฟนกับนายทหารฝายการขาวกรอง และหรือกับผูบังคับหนวยท้ังปวงท่ีเกี่ยวของ
               ข. วิธีการในการรวบรวมขาวสารในสนามรบ ประกอบดวยงานสํ าคัญ 3 งาน คือ การเฝาตรวจสนามรบ,
การลาดตระเวนทางพ้ืนดิน และทางอากาศ, การตอตานการลาดตระเวน และการคนหาท่ีหมาย

การดํ าเนินกรรมวิธีตอขาวสาร
          เม่ือไดรวบรวมขาวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดแลว และนายทหารฝายการขาวกรองหรือผูชวยไดรับขาวสารนั้น
แลว ก็ด ําเนินกรรมวิธีตอขาวสารนั้นเพ่ือเปล่ียนใหเปนขาวกรอง ซ่ึงกระบวนการดังกลาว มี 3 ขั้นตอน คือ
               ก. การบันทึก คือการนํ าขาวสารมาลงหลักฐานในรูปของขอความหรือแสดงโดยการใชแผนเรขา เปนการ
จัดระเบียบขาวสารท่ีมีความเกี่ยวของกันไวเปนพวก ๆ เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน
               ข. การประเมินคาขาวสาร เพ่ือก ําหนดความเกี่ยวของ ความเช่ือถือไดของแหลงขาว และเจาหนาท่ีรวบรวม
ขาวสาร รวมท้ังความแนนอนของขาวสารท่ีไดรับดวยการก ําหนดเปนคะแนนประเมินคา
               ความเชื่อถือได                                                      ความแนนอน
            ก. เช่ือถือไดเต็มท่ี                                                 1. ไดรับการยืนยันจากแหลงขาวอ่ืน
            ข. เช่ือถือได                                                          2. นาจะเปนจริง
            ค. พอเช่ือถือได                                                     3. อาจจะเปนจริง
            ง. ไมนาเช่ือถือ                                                      4. สงสัยวาจะเปนจริง
            จ. เช่ือถือไมได                                                      5. ไมนาจะเปนจริง
            ฉ.ไมอาจตัดสินความเช่ือถือได                             6. ไมอาจตัดสินความจริงได

               ค. การตีความขาวสาร เปนกรรมวิธีท่ีกํ าหนดความสํ าคัญของขาวสารท่ีไดรับใหม วามีความสัมพันธกับ
ขาวสารหรือขาวกรองท่ีทราบแลวอยางไร และสรุปผลออกมาวานาจะเปนไปไดอยางไร การตีความประกอบดวย
งานสํ าคัญ 3 สวน คือ
                     1) การวิเคราะห คือการกรองและแยกขาวสารท่ีประเมินคาแลวเพ่ือแยกเอาสวนสํ าคัญโดยคํ านึงภารกิจ
และการปฏิบัติของหนวยออกตางหาก ผูวิเคราะหจะตองมีความรูถึงหลักนิยมทางยุทธวิธี การปฏิบัติท่ีผานมาของ
ฝายตรงขาม รวมท้ังสภาพของพ้ืนท่ีปฏิบัติการเปนอยางดี จึงจะทํ าใหการวิเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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                     2) การสนธิ คือการรวมสวนตาง ๆ ของขาวสารท่ีไดแยกออกจากกันในขัน ในขันวิเคราะห แลวนํ าไป
รวมเขากับขาวสารอ่ืน ๆ ท่ีทราบแลวเพ่ือแสดงใหเห็นภาพขาวสารท่ีสมเหตุสมผล, ใหไดสมมติฐานท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติของฝายตรงขาม, หรืออิทธิพลของสภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ีมีตอภารกิจของหนวย
                     3) การอนุมาน คือการพิจารณาเหตุผลจากสมมติฐานท่ีก ําหนดขึ้นแลวทดสอบและพิจารณาถึงความ
เปนไปได จากผลของการท่ีไดน ํามาสนธิดังกลาว การอนุมานกํ าหนดขึ้นเพ่ือตอบคํ าถามท่ีวา ขาวสารท่ีมีความหมาย
เกี่ยวของอะไรบางกับสถานการณฝายตรงขาม, สภาพพ้ืนท่ีปฏิบัติการ คํ าตอบท่ีไดรับจะเปนขอสรุปซ่ึงใชเปนพ้ืน
ฐานในการกํ าหนดหนทางปฏิบัติของฝายตรงขามในอนาคต และเพ่ือทํ าประมาณการขาวกรองใหทันสมัยอยูเสมอ
                4.2.2 การใชและการกระจายขาวสารและขาวกรอง
                        4.2.2.1 การกระจาย หมายถึง การสงขาวสาร และขาวกรองอยางทันเวลาในแบบฟอรมและเครื่องมือ
ท่ีเหมาะสมไปยังผูท่ีมีความตองการท้ังปวง เพ่ือใหผูบังคับบัญชาสามารถตกลงใจไดอยางเช่ือม่ัน, ใหความรูแกฝาย
การขาวกรองนํ าไปใชในการด ําเนินกรรมวิธีขาวสารท่ีรับมาใหม
                        4.2.2.2 การกระจายขาวกรองจะตองพิจารณาตามลํ าดับความเรงดวน ซ่ึงมีหัวขอสํ าคัญ คือ
                                     ก. ใหถึงมือผูท่ีตองการใชมากท่ีสุดอยางทันเวลา
                                     ข. ใหเฉพาะหนวยท่ีเกี่ยวของ      แตถามีขอสงสัยวาขาวกรองนี้จะมีประโยชนตอหนวยใดก็
ใหกระจายไปยังหนวยนั้นดวย
                                      ค. ขาวสารท่ีกระจายออกไป ตองเกิดความงายตอผูรับในการคนหาสาระสํ าคัญ
                        4.2.2.3  เครื่องมือในการกระจายขาวสารขาวกรอง
                                      ก. การกระจายขาวภายใน บก. กระทํ าไดโดย
                                           1) การพบปะดวยตนเอง
                                           2) รายงานดวยวาจา
                                           3) การบรรยายสรุป
                                           4) การแจกจายเอกสาร
                                                ก) ประมาณการขาวกรอง
                                                ข) วิเคราะหพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
                                                ค) รายงานขาวกรองเปนลายลักษณอักษร
                                      ข. การกระจายขาวไปยังหนวยเหนือ, หนวยรอง, หนวยขางเคียง(ภายนอกหนวย)
                                           1) รายงานขาวกรอง
                                           2) สรุปขาวกรองและขอพิจารณาดานขาวกรอง
                                           3) ประมาณการขาวกรอง และวิเคราะหพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
                                           4) ผนวกขาวกรองประกอบแผน/คํ าส่ังยุทธการ
                                           5) แผนบริวารและแผนท่ี
                4.2.3  การตอตานขาวกรอง
                         4.2.3.1 การตอตานขาวกรอง เปนสวนหนึ่งของงานดานการขาวกรอง ซ่ึงมุงเนนในการปองกันมิให
ฝายตรงขามไดรับรูเรื่องราวของฝายเรา รวมถึงการทํ าลายประสิทธิภาพในงานดานขาวกรองของฝายตรงขาม
                         4.2.3.2 มาตรการตอตานขาวกรอง แบงเปน 2 มาตรการคือ
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                                      ก. มาตรการเชิงรับ (ปองกัน) คือบรรดามาตรการท่ีก ําหนดขึ้น และการดํ าเนินการท้ังปวง
เพ่ือพิทักษรักษาและคุมครองส่ิงท่ีเปนความลับของฝายเราใหรอดพนจากการรั่วไหล อันเกิดจากการจารกรรม, การ
กอวินาศกรรม และการบอนทํ าลายโดยฝายตรงขาม มาตรการตาง ๆ เหลานั้นไดแก
                                           1) การ รปภ. เกี่ยวกับบุคคล, เอกสาร, สถานท่ี และการส่ือสาร
                                           2) การสรางวินัยในการรักษาความลับ
                                           3) การพราง
                                           4) การตรวจขาว
                                           5) การควบคุมการเคล่ือนยาย
                                           6) มาตรการปองกันทางอิเลคทรอนิคส
                                      ข. มาตรการเชิงรุก (ตอบโต) คือบรรดามาตรการท่ีใชขัดขวางความพยายามของฝายตรง
ขามในการจารกรรม, กอวินาศกรรมและบอนทํ าลาย มาตรการตาง ๆ เหลานั้นไดแก
                                           1) การตอตานการจารกรรม
                                           2) การตอตานการกอวินาศกรรม
                                           3) การตอตานการบอนทํ าลาย
                                           4) การตอตานการลาดตระเวน
                                           5) การสืบ, คนหาและทํ าลายฝายการหาขาวของฝายตรงขาม
                                           6) การลวง
                                           7) การใชเครื่องมืออีเลคทรอนิคสตอตาน  และรบกวนการปฏิบัติการขาวกรองทางการ
ส่ือสาร
                                           8) การใชควันเพ่ือขัดขวางการตรวจการณ
                        4.2.3.3 ทหารแตละคน หนวยทหารทุกหนวย ถือวาเปนเจาหนาท่ีตอตานขาวกรองท้ังส้ิน ท้ังนี้หมาย
รวมถึง เจาหนาท่ีของรัฐบาลฝายอ่ืน ๆ ดวย เพราะเนื่องดวยทุกคนจะตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานขาวกรองท่ี
เหมาะสม เพ่ือปองกันไมใหฝายตรงขามทราบขาวเกี่ยวกับการปฏิบัต ิท่ีตั้งและการวางกํ าลังของตน
                4.2.4  การขาวกรองเบ็ดเตล็ด
                          4.2.4.1 การฝกดานขาวกรอง
                          4.2.4.2 ขอเสนอการพราง, การลวงและการปกปดทางยุทธวิธี
                          4.2.4.3 แผนท่ีและการถายทางอากาศ

    4.3 ฝายยุทธการ (สธ.3)
               นายทหารฝายยุทธการ เปนฝายอํ านวยการคนสํ าคัญของผูบังคัญบัญชาท่ีทํ าหนาท่ีคอยชวยเหลือผูบังคับ
บัญชาในการวางแผน ประสานงาน และกํ ากับดูแลใหหนวยบรรลุภารกิจท่ีไดรับมอบ ตองการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบ 3 ประการ คือ
                            - การจัด
                            - การยุทธ
                            - การฝก
                4.3.1 การจัด



29

                         4.3.1.1 การพัฒนาและดํ ารงรักษาบัญชีหนวยทหาร   รวมถึงการตรวจสอบและแกไข เพ่ือใหม่ันใจ
วา การแบงมอบหนวยทหารตามจ ํานวนและประเภทของหนวยนั้น เปนไปตามความจ ําเปนเพ่ือการสนับสนุนและ
สามารถบรรลุภารกิจได
                         4.3.1.2 การจัดหนวยและการจัดยุทธภัณฑใหหนวย  การประมาณการเกี่ยวกับจํ านวนและประเภท
ของหนวยท่ีจะจัดตั้ง และลํ าดับความเรงดวนในการบรรจ ุ และลํ าดับความเรงดวนในการจัดตั้งหรือการทดแทน
กํ าลังพล และยุทธภัณฑใหกับหนวย
                         4.3.1.3  การบรรจุมอบ การสมทบ และการแยกหนวยทหาร หนวยแยกหรือชุดตาง ๆ
                         4.3.1.4  การรับหนวย หนวยแยกหรือชุด แลวทํ าการปฐมนิเทศ ฝกและจัดหนวยเหลานั้นขึ้นใหม
ตามความจ ําเปน
                         4.3.1.5  การระดมพล การเลิกระดมพล การจัดตั้งหนวยใหม และการยุบเลิกหนวย
                         4.3.1.6 การแบงมอบ  และควบคุม การอนุมัติก ําลังพลท้ังทหารและพลเรือนการขอแก อจย., อฉก.

     4.3.2 การยุทธ
                         4.3.2.1 การจัดทํ า รับรอง และจัดพิมพ รปจ. ของหนวยบัญชาการ โดยการชวยเหลือจากแผนก ฝอ.
อ่ืน ๆ
                         4.3.2.2 เสนอแนะการจัดลํ าดับความเรงดวน ในการแบงสรรทรัพยากรท่ีขาดแคลนภายในหนวย ซ่ึง
รวมถึงเวลา, กํ าลังพล, ส่ิงอุปกรณ และยุทธภัณฑ เชน
                                      ก. อัตรากระสุนมูลฐาน
                                      ข. การแบงมอบกระสุนนิวเคลียรและเคมี
                                      ค. การพิจารณาอัตรากระสุนท่ีตองการ
                                      ง. การพิจารณาความตองการก ําลังทดแทนเปนหนวย
                                      จ. การแบงมอบคล่ืนความถ่ีของเครื่องอีเลคทรอนิคสภายในขอจ ํากัดท่ีก ําหนดขึ้นโดย
มาตราการควบคุม (เชน นปส. และวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีใชเพ่ือควบคุมการใชความถ่ี)
                        4.3.2.3 การทํ าประมาณการยุทธท่ีทันสมัย โดยการประสานกับนายทหารฝายอํ านวยการคนอ่ืนๆ
และเตรียมประมาณการลวงทางยุทธวิธีและแผนการลวง และเสนอแนะเรื่องท่ีจะทํ าการลวง
                        4.3.2.4 เตรียมและประสาน, การรับรอง และพิมพแผนยุทธการ และคํ าส่ังรวมถึงคํ าส่ังการเคล่ือนยาย
ทางยุทธวิธี และการตรวจสอบแผนและคํ าส่ังของหนวยรอง
                        4.3.2.5 งานหลักท่ี สธ.3/ฝอ.3 สนใจ และรับผิดชอบในการปฏิบัต,ิ กํ ากับดูแล และมีในการประมาณ
การยุทธ และในแผน คํ าส่ัง และ รปจ. ท่ีเปนสวนของ สธ.3/ฝอ.3 มีดังนี้
                                      ก. การจัดเฉพาะกิจ และการมอบกิจเฉพาะใหกับ บก. หนวยรอง
                                      ข. การใหทรัพยากรแกการดํ าเนินกลยุทธและการสนับสนุน รวมท้ังเพ่ือการลวงดวย
                                       ค. การประสานสวนดํ าเนินกลยุทธกับการสนับสนุนตาง ๆ (เชน การยิง, การสงครามอีเลค
ทรอนิคส, การชวยรบ) กับเหลาทัพอ่ืน เชน ทอ., ทร., นย. ท้ังในเขตหนาและเขตหลัง รวมท้ังการประสานการใช
หวงอากาศ เม่ือพูดถึงกิจเฉพาะจะมีดังนี้
                                           1) การเสนอแนะการผสมผสานการด ําเนินกลยุทธทางยุทธวิธีและ/หรือ การโยกยายกํ าลัง
และการยิง รวมท้ังการยิงกระสุนนิวเคลียรและเคมี
                                                ก) การรองขอการใชกระสุนนิวเคลียรและเคมี และการกระจายขาวใหทราบถึงการยิง
                                                 ข) การคํ านวณธุลีตก จากการใชอาวุธนิวเคลียรของฝายเรา
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                                                 ค) การกระจายขาวเตือนภัยการใชอาวุธนิวเคลียรและเคมี
                                          2) การกํ าหนดเสนแบงเขต และมาตรการควบคุมอ่ืน ๆ
                                          3) เสนอแนะท่ีตั้งท่ัวไปของท่ีบังคับการตาง ๆ
                                          4) กํ าหนดพ้ืนท่ีพักแรมในสนาม ท่ีพักแรมในโรงเรือนและหนวยพักรอ
                                          5) การทํ าบันทึกและรายงานยุทธการ
                                          6) กํ ากับดูแลทางฝายอํ านวยการตอการสงครามอีเลคทรอนิคส ซ่ึงรวมถึง
                                                ก) การวางแผน  และกํ ากับดูแลกิจกรรมสงครามอีเลคทรอนิคส     เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติทางยุทธวิธี โดยประสานกับ สธ.2
                                                ข) จัดทํ าและประสานผนวกสงครามอีเลคทรอนิคสเขาในแผนและคํ าส่ัง
                                                ค) การกํ าหนดความตองการสนับสนุนทางสงครามอีเลคโทรนิคส
                                                ง) กํ ากับดูแล   และประสานกับ สธ.2 และนายทหารฝายส่ือสารในการประเมินคาราย
งาน เกี่ยวกับคล่ืนรบกวน และขัดขวาง
                                           7) กํ ากับดูแลทางฝายอํ านวยการตอกิจกรรมการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ซ่ึงรวมถึง
                                                ก) การวางแผนและกํ ากับดูแล กิจกรรม ปจว. ท้ังปวงท่ีสนับสนุนการปฏิบัติทางยุทธ
วิธี
                                                ข) จัดทํ าและประสานผนวก ปจว. ของแผนหรือคํ าส่ัง
                                                ค) กํ าหนดความตองการท้ังหลายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ปจว.
                                                 ง) โดยการประสานกับ สธ.2 และ สธ.5 ทํ าการประมาณการ     ปจว. ของขาศึก และ
ประสิทธิผลของการ ปจว. ฝายเราตอกลุมเปาหมาย
                                           8) กํ ากับดูแล และ/หรือ ประสานกิจกรรมรักษาความปลอดภัยทางการยุทธของกอง
บัญชาการ
                                                ก) กํ ากับดูแลและวิเคราะห โดยการประสานกับ สธ.2, ฝสส. หรือนายทหารฝาย
อํ านวยการอ่ืน ๆ ในเรื่องการ รปภ. ทางการยุทธและขาวสารสํ าคัญฝายเดียวกัน
                                                      (1)   ความลอแหลมในการ รปภ.    ทางการยุทธ และขาวสารสํ าคัญฝายเดียวกัน
รวมท้ังการวิเคราะหเพ่ือประเมินคาความลอแหลมตออาวุธนิวเคลียร
                                                      (2) ประสานการประเมินตอภัยคุกคามจากการรวบรวมการขาวกรองของขาศึกกับ
สธ.2
                                                ข) กํ ากับดูแลการวางแผนและการปฏิบัติการตามมาตรการตอตานการ รปภ. ทางการ
ยุทธ
                                                      (1) ประสานการใชการลวงกับ สธ.2
                                                      (2) กํ ากับดูแล และประสานกับ ฝสห. และ สธ.2 ในการ รปภ. ทางวัตถุและ
เอกสาร
                                                      (3) กํ ากับดูแลและประสานการ รปภ. ทางการส่ือสาร สธ.2 และ ฝสส.
                                                      (4) จัดทํ าผนวก รปภ. ทางการยุทธของแผนและคํ าส่ัง
                                                ค) ประสานการสํ ารวจการปฏิบัติการ รปภ. ทางการยุทธกับ สธ.2 เพ่ือประเมินคาประ
สิทธิผลของกิจกรรม รปภ. ทางการยุทธ และมาตรการการตอตานตาง ๆ



31

                        4.3.3.6 กํ าหนดอัตราพิกัดอาวุธนิวเคลียร และอัตราพิกัดการสะสมอาวุธนิวเคลียร โดยมี ผปยส. เปน
ผูเสนอแนะ
                        4.3.3.7 กํ าหนดจํ านวนและประเภทของอาวุธเคมีท่ีหนวยบรรจุมอบและสมทบจะนํ าไปไดโดยการ
เสนอแนะของ  ผปยส.

          4.3.3 การฝก
                        ก. ความรับผิดชอบทางฝายอํ านวยการ
                             1. การกํ าหนดความตองการฝก โดยพิจารณาจากภารกิจในการรบ และในท่ีตั้งปกต ิและสภาพ
การฝกของหนวย
                             2. ทํ าใหม่ันใจไดวา ความตองการในการฝกเพ่ือการรบนั้น มุงตอการปรับปรุงเขาสูมาตรฐานการ
รบ ไมใชเพ่ือความสะดวกในทางธุรการ
                             3. การเตรียม และจัดทํ าแผนงานการฝก, คํ าส่ังช้ีแจง, คํ าส่ัง, การวางแผนและการอํ านวยการฝก
ภาคสนาม
                             4. กํ าหนดความตองการ และจัดสรรเครื่องชวยฝก และส่ิงอํ านวยความสะดวกตาง ๆ รวมท้ัง
กระสุนและวัตถุระเบิดในการฝก
                             5. การจัดตั้งและด ําเนินการของโรงเรียนตาง ๆ
                             6. การวางแผน และดํ าเนินการตรวจการฝก และการตรวจสอบการฝก
                             7. การรวบรวมบันทึก และรายงานการฝก
                             8. การดํ ารงรักษาสภาพความพรอมรบของแตละหนวยในบังคับบัญชา
                             9. การวางแผนของบประมาณในการฝก และการสังเกตการใชงบฝก เพ่ือสนับสนุนแผนงานการ
ฝก
                        ข. การวางแผนและกํ ากับดูแลการฝก
                             1. การฝกทางยุทธวิธี คือ การฝกท่ีกระทํ าเปนบุคคลและเปนหนวยตามขั้นตอนท้ังปวงของการรบ
ในขั้นแรก ทหารจะไดรับการฝกใหมีคุณวุฒิเปนบุคคลกอน ตอจากนั้นจะไดรับการฝกในฐานะเปนกํ าลังสวน
ประกอบของหนวยทหารขนาดเล็ก ครั้นแลวหนวยจะไดรับการฝกตอไปใหเปนก ําลังสวนหนึ่งของหนวยทหาร
ขนาดใหญขึ้นตามลํ าดับ และยังไดรับการฝกใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกับเหลาอ่ืน และกับหนวยบริการทางธุร
การและทางเทคนิคดวย
                             2. การแกไขปญหาทางยุทธวิธี คือ การแกปญหาท่ีตองน ําระเบียบปฏิบัติและหลักการทางยุทธวิธี,
เทคนิค, การสงกํ าลังบํ ารุงหรือการชวยรบมาใชปฏิบัติตามสถานการณท่ีสมมติขึ้น
                             3. ความมุงหมายของการฝกทหาร
                                 3.1 ใหมีวินัยและปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา
                                 3.2 พัฒนาประสิทธิภาพท้ังบุคคลและหนวย ใหมีความเข็มแข็ง แข็งแรง อดทน
                                 3.3 เพ่ือพัฒนาขวัญ และความรักหมูคณะ
                                 3.4 ใหมีความคิดริเริ่ม
                                 3.5ใหสามารถทํ างานเปนชุด
                                 3.6 พัฒนาความสามารถในการน ําหนวย
                                 3.7 ใหเกิดความชํ านาญทางเทคนิคและทางยุทธวิธี
                             4. การฝกแกปญหาทางยุทธวิธี
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                                 มีอยูดวยกันหลายแบบ แตละแบบจะมีขอแตกตางกันในเรื่องความมุงหมาย, ขนาดของหนวย
หรือผูรับการฝก และรูปแบบของปญหาฝก ทบ. เนนถึงวิธีการฝกท่ีน ําหลักการมาใชประกอบการปฏิบัติซ่ึงจะใชฝก
ทางยุทธวิธี ไดแก การแถลงหลักการทางยุทธวิธี,  วิธีปฏิบัต,ิ เทคนิคการปฏิบัติท่ีเคยศึกษามาแลว ไปใชปฏิบัติตาม
สถานการณในการรบท่ีสมมติขึ้น ฝกแกปญหาทางยุทธวิธีมีดวยกัน 10 แบบ คือ

                4.1 การแกไขปญหาบนภูมิประเทศจํ าลอง เปนการแกปญหาทางยุทธวิธี ซ่ึงใชโตะทรายหรือภูมิ
ประเทศจํ าลองตาง ๆ แทนภูมิประเทศจริง และใชเครื่องหมายท่ีมีลักษณะเหมาะสมแทนทหารหรือหนวยทหารของ
ฝายเดียวกันและของฝายขาศึก เชน ใชหุนหรือตุกตาเล็กแทนเปนตน
                                  4.2 การฝกฝนบนโตะทราย อาจกระทํ าไดหลายวิธี เชน ใชการสอนแบบบรรยายการแถลง,
การแสดงภาพการปฏิบัติ, หรือเปนการปฏิบัต ิอาจใชสํ าหรับฝกสอนเปนบุคคลหรือเปนหนวยก็ได
                                4.3 การฝกทํ าการรบ   เปนการฝกท่ีกระทํ าไปในลักษณะ    “บอกจังหวะเปนการฝกแบบหนึ่ง
ของหนวยเล็ก ๆ ซ่ึงผูฝกจะกลาวเนนหลักการทางยุทธวิธีใหทราบไปตามลํ าดับความคืบหนา การฝกแบบนี้ทุกครั้ง
ผูบังคับหนวยจะช้ีแจงใหทราบปญหาอธิบายค ําแก และใหเหตุผลวา ทํ าไมจึงแกปญหาอยางนั้น แลวด ําเนินการฝก
ตอไปตามปญหาและตามค ําแกนั้น ผูบังคับหนวยจะคอยแกไขการปฏิบัติเฉพาะเรื่องของทหารแตละคนจบแลว ผู
บังคับหนวยสรุปปญหาโดยตลอดเพ่ือใหทุกคนมีความเขาใจดี และทํ าการฝกซ้ํ าจนกระท่ังผูบังคับหนวยเห็นวา
หนวยของตนมีความสามารถเปนท่ีพอใจแลว วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการฝกทํ าการรบคงมีลักษณะเชนเดียวกับ
การฝกแกปญหาในสนาม
                               4.4 การฝกแกปญหาในภูมิประเทศ เปนการฝกท่ีมีการวางก ําลัง และมีการเคล่ือนยายหนวย
ทหารคลายในการรบจริงตามแผนท่ีไดวางไว แลวมีการแถลงประกอบโดยใชพ้ืนท่ีแหงใดแหงหนึ่งเปนพ้ืนท่ีฝก
การฝกแบบนี้นับวามีประโยชนสํ าหรับฝกผูบังคับหนวยขนาดเล็ก โดยเฉพาะในเรื่อง การพิจารณาภูมิประเทศ และ
เทคนิคการลาดตระเวน แตอาจจะใชฝกผูบังคับบัญชา และนายทหารฝายอํ านวยการทุกระดับก็ได ผูเขารับการฝก
อาจจะเปนบุคคลหรือตามต ําแหนงหนาท่ีในกองอํ านวยการก็ได
                                4.5 การฝกแกปญหาในสนาม    เปนการฝกทางยุทธวิธีกระทํ าในสภาพคลายกับการรบจริง
กํ าลังพล และยุทธภัณฑของหนวยฝายเดียวกันจัดกํ าลังท้ังหมด หรือบางสวนปฏิบัติในภูมิประเทศ สวนกํ าลังและ
ยุทธภัณฑของกํ าลังฝายตรงขามอาจใชเครื่องหมายแทน หรือจัดกํ าลังสมมติใหคลายขาศึกจริงก็ได การฝกแบบนี้ใช
สํ าหรับฝกหรือตรวจสอบหนวยทหาร และผูบังคับหนวยทหารขนาดเล็กใดก็ได
                               4.6 การแกปญหาท่ีบังคับการ     เปนการแกปญหาในสนามแบบหนึ่ง   ซ่ึงใชสํ าหรับฝกผูบังคับ
บัญชา, ฝายอํ านวยการ, เจาหนาท่ีกองบังคับการ, และเจาหนาท่ีติดตอส่ือสารของหนวยทหารทุกขนาด สวนเจาหนา
ท่ีอ่ืน ๆ นั้นกรรมการจะเปนผูปฏิบัติแทนตลอดจนอาจเปนฝายขาศึกดวยการฝกแบบนี้ทํ าใหผูบังคับบัญชา  และฝาย
อํ านวยการนํ าความรูและการปฏิบัติงานท่ีถูกตองของผูบังคับบัญชา และฝายอํ านวยการมาใชประกอบการปฏิบัติ
ตามสถานการณตาง ๆ ในทางยุทธวิธี
                             4.7 การแกปญหาบนแผนท่ี  การแกปญหาบนแผนท่ีเปนการแกปญหาทางยุทธวิธีท่ีตองการใหมี
การแกปญหาเปนบุคคล หรือเปนพวก ตามสถานการณท่ีสมมติขึ้น การแกปญหาวิธีนี้มีการแถลงคํ าแกหรือคํ าเฉลย
ดวย และใชแผนท่ีแทนภูมิประเทศจริง การฝกแบบนี้นับวามีประโยชนสํ าหรับการฝกฝนทางเทคนิคของฝายอํ านวย
การและระเบียบในการนํ าหนวยของผูบังคับบัญชา และฝายอํ านวยการของหนวยระดับกรม และหนวยท่ีมีขนาด
ใหญกวาขึ้นไปเปนพิเศษ
                                  4.8 การจํ าลองยุทธบนแผนท่ี การจํ าลองยุทธบนแผนท่ีกระทํ าโดยการใหสถานการณโดย
แสดงเปนเคาโครงบนแผนท่ี หรือแผนบริวาร และใหคํ าบงการ ซ่ึงผูรับการฝกจะตองใชการตกลงใจ มีการปฏิบัติ,
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ออกคํ าส่ัง,และวางแผนในฐานะเปนผูบังคับบัญชา หรือฝายอํ านวยการ สวนสถานการณท่ีใหนั้นอาจเปนสถาน
การณท่ีมีลักษณะคล่ีคลายสืบเนื่องติดตอกันตามลํ าดับ หรืออาจมีลักษณะท่ีแจมแจงสมบูรณก็ได แลวแตวาการฝก
นั้นจะมุงหมายใหเปนการคืบหนาติดตอไปตามลํ าดับขึ้นตอน หรือ มุงหมายฝกฝนในบทบาทในขั้นตอนตาง ๆ กัน
ของการยุทธคราวหนึ่ง ๆ ก็ได
                                4.9 การประลองยุทธ    เปนการฝกทางยุทธวิธีแบบหนึ่ง     ซ่ึงเปนการปฏิบัติการยุทธทางทหาร
หนวยทหารและอาวุธของท้ังสองฝายจัดกํ าลังท้ังหมดตามอัตราหรือบางสวนก็ได มีการจัดใหมีสภาพตาง ๆ ท้ังปวง
เหมือนในสงครามจริง การประลองยุทธเปนการฝกท่ีกระทํ าอยางกวางขวางท้ังในเรื่องขอบเขตของการฝก และเวลา
พ้ืนท่ีสํ าหรับใชปฏิบัติการสงกํ าลังบํ ารุงมักจะมีความลึกเลยเขตหลังของกองทัพ เขาไปจนถึงพ้ืนท่ีการชวยรบของ
ยุทธบริเวณดวยเสมอ การฝกประลองยุทธยอมมีปญหาทางยุทธวิธีท่ีจะตองดํ าเนินการปฏิบัติหลายขั้น ซ่ึงตาม
ธรรมดายอมจะมีหนวยเขารับฝกมากกวาหนึ่งกองพล และจะตองใชการเคล่ือนท่ีอยางมากมายในพ้ืนท่ีคอนขาง
กวางขวาง และใหญโตดวย
                               4.10  การแกปญหาประกอบภูมิประเทศ     (การฝกในภูมิประเทศโดยไมมีหนวยทหาร) เปน
การฝกทางยุทธวิธีท่ีไมตองการ การเตรียมพ้ืนท่ี      และการจัดการฝกท่ียุงยากส้ินเปลืองมากนัก การฝกแบบนี้
เหมาะสํ าหรับฝกผูบังคับหนวยทหาร และฝายอํ านวยการของหนวยระดับกรมลงมา ท้ังเปนบุคคลหรือเปนชุด ใหมี
ความชํ านาญในการวิเคราะหพ้ืนท่ีปฏิบัติการลาดตระเวน ตลอดจนฝกฝนการปฏิบัติตามระเบียบการทางยุทธวิธี
และทางการชวยรบของหนวยไดอยางดี และประหยัดงบประมาณกับเวลาเตรียมการดวย การจัดการฝกโดยท่ัวไป
คลายการจัดการฝกแกปญหาบนแผนท่ี แตกระทํ าในภูมิประเทศ และไมจ ําเปนตองสรางสถานการณฝกใหยุงยาก
ซับซอนก็ได
                             5. การเลือกแบบการฝก
                               5.1 ขั้นการฝก จะตองใหเปนการฝกตามขั้นตอนท่ีคืบหนาติดตอกันไปตามลํ าดับ    เชน  หนวย
ทหารหนวยหนึ่งควรจะไดรับการฝกแกปญหาในสนามเปนหนวยเล็ก ๆ กอน  หลังจากนั้น จึงจะใหเขารวมการฝก
แกปญหาในสนามเปนหนวยใหญ จนถึงการฝกประลองยุทธในขั้นสุดทาย การท่ีความคืบหนาของการด ําเนินการ
ฝกเปนไปอยางมีระเบียบตอเนื่องกันไปนี ้ยอมเปนการปองกันไมใหเกิดความสับสนหรือความไมเขาใจ
                                  5.2 ปจจัยพิจารณาในการเลือกแบบการฝก
                                            5.2.1 ความมุงหมายในการฝก  ครั้งนั้นวาจะเปนการฝกฝน เปนบุคคลหรือเปนหนวย ถา
จะฝกฝนเปนบุคคล การแกปญหาบนแผนท่ีอาจจะมีความเหมาะสมกวา แตถามุงหมายฝกแบบหนวย จะตอง
พิจารณาถึงส่ิงท่ีตองการกวดขันเปนพิเศษ หรือพิจารณาคํ าส่ังช้ีแจงนโยบายการฝกท่ีใชอยูในขณะนั้นรวมดวย
                                            5.2.2 สภาพการฝก คุณวุฒิของทหาร หรือ หนวยทหารท่ีจะเขารับการฝก เปนปจจัย
พิจารณาอยางหนึ่ง กอนท่ีจะดํ าเนินการฝกท้ังหนวยในการแกปญหาในสนามเปนหนวยขนาดใหญ และการ
ประลองยุทธแลวควรจะมีการทบทวนความรูของฝายอํ านวยการโดยใหรับการฝกแกปญหาท่ีบังคับการเสียกอน
                                            5.2.3 พ้ืนท่ีฝก, ภูมิประเทศท่ีจะใชสํ าหรับฝก เปนปจจัยประการหนึ่งในการกํ าหนด
ขนาดหนวยท่ีจะใหรับการฝกในการแกปญหาในสนาม หรือ การประลองยุทธ เม่ือไมมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมท้ัง
ชนิดหรือขนาดสํ าหรับทํ าการฝกตามความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะแลว ก็อาจจะเลือกใชส่ิงแทนภูมิ
ประเทศอยางใดอยางหนึ่ง เชน โตะทราย แทนเปนตน หรือ เชน ผูบังคับบัญชามีความประสงคจะฝกทํ าการรบใน
ปา หากไมมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมแลว ผูบังคับบัญชาก็อาจใชการฝกจํ าลองยุทธบนแผนท่ี หรือ การแกปญหาบน
แผนท่ีแทนก็ได
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                                            5.2.4 เวลา ตองมีเวลาเตรียมการอยางเพียงพอ เพ่ือใหการด ําเนินการฝกสอนนั้นมีความ
แนนอนและสมเหตุผลเวลาท่ีก ําหนดสํ าหรับขั้นดํ าเนินการฝก ตองคิดถึง ความสมจริงท่ีจะใหมีการคล่ีคลายของ
สถานการณได เพราะจะเปนการนํ าไปสูขอยุติท่ีมีเหตุผลดวย
                                            5.2.5 ยุทธภัณฑ เนื่องจากหนวยท่ีรับการฝกยอมตองการใชยุทธภัณฑท้ังส้ินตามอัตรา
ของหนวย ดังนั้นยุทธภัณฑท่ีเจาหนาท่ีควบคุมการฝกจะตองใชจึงตองจัดหาจากแหลงอ่ืน ส่ิงนี้เปนขอพิจารณาท่ี
สํ าคัญประการหนึ่งในเม่ือจะตองใชยุทธภัณฑจํ านวนมาก และอาจตองน ําสงคืนในเวลาท่ีรวดเร็วดวย
                                            5.2.6 เจาหนาท่ีควบคุม การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ เปนส่ิงจ ําเปนตอความสํ าเร็จของ
การฝกทางยุทธวิธีทุกแบบ เม่ือไดเลือกแบบการฝกทางยุทธวิธีท่ีจะใชสํ าหรับฝกฝนหนวยแลว จํ าเปนจะตอง
พิจารณาความตองการและจ ํานวนตลอดจนคุณวุฒิของเจาหนาท่ี ซ่ึงจะจัดเปนกรรมการดวย จ ํานวนและคุณวุฒิของ
เจาหนาท่ีซ่ึงจะจัดเปนกรรมการอาจเปนส่ิงก ําหนดไววา จะใหหนวยนั้นรับการฝกพรอมกันท้ังหนวย หรือทํ าการฝก
เปนหนวยเล็ก ๆ ติดตอกันไป  การฝกเปนหนวยเล็ก ๆ อาจใชเจาหนาท่ีเตรียมการและอํ านวยการฝกเพียงคนเดียวก็
พอ และใชเครื่องมือทัศนะสัญญาณ สํ าหรับการควบคุมเทานั้น สวนการฝกของหนวยขนาดใหญ อาจตองใชเจาหนา
ท่ีกรรมการจํ านวนเปนรอยตลอดจนตองมีขายการติดตอส่ือสารอยางประณีต สํ าหรับการควบคุมดวย
                              6. ลํ าดับขั้นการท ํางาน ในการจัดการฝกแกปญหาทางยุทธวิธ ีมีงานสํ าคัญ ท่ีตองทํ าตามลํ าดับขั้น
คือ
                                   6.1 พิจารณาคํ าส่ังช้ีแจงนโยบาย เพ่ือทราบภารกิจ, ขอบเขต, และความมุงหมายของการฝก
                                   6.2 รวบรวมและศึกษาเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของเพ่ือทบทวนหลักการ ความรู และแนว
ความคิดตาง ๆ  ในอันท่ีจะชวยใหเกิดเคาโครงการฝกไดงายขึ้น
                                   6.3 จัดทํ ากํ าหนดการวางแผนแลวแจกจายผูท่ีเกี่ยวของ
                                     6.4 จัดทํ าแผนโครงการฝก ขออนุมัติแลวแจกจายผูท่ีเกี่ยวของ
                                     6.5 ลาดตระเวนพ้ืนท่ีท่ีจะใชฝก ท้ังบนแผนท่ี ทางพ้ืนดิน และหรือทางอากาศ การฝกบาง
แบบอาจตองการการลาดตระเวนเฉพาะบนแผนท่ีเทานั้น
                                     6.6 จัดทํ าสถานการณฝก ขออนุมัติแลวแจกจายผูท่ีเกี่ยวของ
                                     6.7 เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของทุกคน  จัดทํ าแผนสนับสนุนการฝกและผนวกตาง ๆ ประกอบสถาน
การณฝก ตามท่ีก ําหนดไวในก ําหนดการวางแผน
                                     6.8 รวบรวมรางค ําส่ัง และผนวก ขออนุมัติจากผูบังคับบัญชา หรือ ผูอํ านวยการฝก เพ่ือจัด
พิมพ และแจกจาย
                                     6.9 เตรียมการทางธุรการ และการปฏิบัติตาง ๆ ในขั้นเตรียมการกอนการฝก ตามค ําส่ัง
                                     6.10 ดํ าเนินการฝกตามค ําส่ัง
                                     6.11 กํ ากับดูแลการฝก แลวรายงานผลการฝกตาม รปจ.
                             7. การฝกแกปญหาในสนาม
                                     7.1 ความมุงหมาย
                                           7.1.1 กระทํ าเพ่ือใหมีการนํ าหลักการมาใชในสภาพการรบท่ีสมจริงแลว
                                           7.1.2 กระทํ าเพ่ือทดสอบระเบียบปฏิบัติทางการชวยรบบางอยาง
                                           7.1.3 ทดสอบโครงการจัดกํ าลังของหนวยบางแบบ
                                           7.1.4 ทดสอบการใชงานของยุทธภัณฑบางชนิด
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                                           7.1.5 ทดสอบหรือตรวจสอบหนวยทหารและผูบังคับบัญชา ในระหวางท่ีมีการตรวจ
สอบตามระเบียบ และหรือตามค ําส่ังของกองทัพบก
                                     7.2  การแบงความรับผิดชอบ
                                            7.2.1 ในการฝกแกปญหาในสนามสํ าหรับหนวยกรมขึ้นไปนั้น  ยอมตองกํ าหนดตัวผู
อํ านวยการฝกขึ้นมาคนหนึ่ง เพ่ือใหรับผิดชอบการฝกนายทหารฝายยุทธการมีความรับผิดชอบสวนใหญ     ในเรื่อง
ของการเตรียมการฝก
                                            7.2.2 ฝายอํ านวยการของหนวยเหนือท่ีรวมในการฝก อาจวางแผน เตรียมการ, และ
อํ านวยการฝกก็ได เม่ือการฝกครั้งนั้นมุงหมายเพ่ือฝกหนวยรองโดยเฉพาะแตถาจะใหมีความสมจริงมากขึ้น ควรให
หนวยอ่ืน (โดยธรรมดาควรเปนหนวยเหนือถัดขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง) เปนผูเตรียมการฝก ถาไมมีหนวยเหนือกวาขึ้น
ไปดังกลาวนี้แลว ก็ใหจัดเจาหนาท่ีขึ้นคณะหนึ่งเปนการช่ัวคราว เรียกวา “ เจาหนาท่ีกองอํ านวยการฝก” ซ่ึงอาจจะ
จัดมาจากฝายอํ านวยการของหนวยท่ีรับการฝกนั่นเองแตใหมีหนาท่ีเฉพาะการวางแผน, การเตรียมการ และการ
อํ านวยการฝก ท้ังนี้อาจกระทํ า
                                                     7.2.2.1 ใหเจาหนาท่ีสํ าคัญของแตละแผนกเปนเจาหนาท่ีสํ าคัญประจํ ากองอํ านวย
การฝก วิธีนี้จะทํ าใหไดเจาหนาท่ีซ่ึงมีประสบการณมากท่ีสุด เปนผูเตรียมการฝก และยังทํ าใหหัวหนาฝายอํ านวย
การแตละแผนท่ีรับการฝกมีโอกาสปฏิบัติหนาท่ีของตนในฐานะ หัวหนาฝายอํ านวยการไดดวย
                                                     7.2.2.2 ใหหัวหนาฝายอํ านวยการตาง ๆ เปนหัวหนาฝายอํ านวยการของกอง
อํ านวยการฝกซ่ึง วิธีนี้จะทํ าใหไดเจาหนาท่ีซ่ึงมีประสบการณมากท่ีสุดมาดํ าเนินการปฏิบัติตามหนาท่ีปกติและ
เตรียมปญหาสํ าหรับหนวย และเปนการฝกฝนการเตรียมปญหาแกหัวหนาฝายอํ านวยการของหนวยท่ีรวมในการฝก
ไปดวย
                                                     7.2.2.3 การจัดกองอํ านวยการฝกจากหนวยอ่ืนมาเปนผูเตรียมการ และอํ านวยการ
ฝก แตเพ่ือใหไดประโยชนในการฝกมากท่ีสุดแลว  ควรจะใชวิธีท้ังสองท่ีกลาวขางตนสลับกันในการฝกตามวงรอบ
การฝกตามปกติของ ทบ. ซ่ึงโดยธรรมดายอมจะไมมีหนวยระดับเหนือกวาแลวใชวิธีหนึ่งวิธีใดในสามวิธีท่ีกลาวไว
นี้ อยางไรก็ตาม สํ าหรับการตรวจสอบการฝกตามระเบียบของ ทบ. หนวยเหนือควรเตรียมการเสมอ
                                           7.2.3 การวางแผนและเตรียมการฝกแกปญหาในสนามตองปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ
และฝายอํ านวยการท่ีรับผิดชอบในการนี ้คือ นายทหารฝายยุทธการ ซ่ึงจะตองประสานงานกับฝายอํ านวยการอ่ืน ๆ
ท่ีเกี่ยวของและกับหัวหนากรรมการ หรือผูอํ านวยการฝก ภายหลังจากไดรับค ําส่ังช้ีแจงนโยบายการฝกแลว ดังนี้
                                                     7.2.3.1 พิจารณาคํ าส่ังช้ีแจงนโยบาย แลวกํ าหนดลักษณะท่ัวไปของปญหาท่ีจะฝก
                                                     7.2.3.2  เลือก และทบทวนหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
                                                     7.2.3.3  จัดทํ า และแจกจายตารางกํ าหนดการวางแผน
                                                     7.2.3.4  พิจารณาแผนท่ีบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงจะทํ าการฝก         เพ่ือก ําหนดแผนโครง
การฝก
                                                     7.2.3.5  ตรวจสอบแผนการฝก กับภูมิประเทศท่ีจะใชทํ าการฝกดวยการลาด
ตระเวนตรวจภูมิประเทศ
                                                     7.2.3.6 รางสถานการณฝก ซ่ึงระบุเปนสถานการณ, บงการ, และกํ าหนดเวลา
                                                     7.2.3.7  ทํ าคํ าส่ังยุทธการ พรอมท้ังผนวกตาง ๆ ท่ีเหมาะสม
                                                     7.2.3.8  เตรียมแผนการช้ีแจง และการวิจารณ
                                                     7.2.3.9  เตรียมค ําส่ังการฝก
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                                            7.2.4 เม่ือไดทํ าสถานการณฝกเสร็จ และเปนท่ีเห็นชอบของฝายอํ านวยการทุกแผนก
ตลอดจนผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบอนุมัติแลว ฝายอํ านวยการอ่ืน ๆ ก็สามารถเริ่มงานในสวนของตนได ซ่ึงไดแก
การทํ าแผน และคํ าช้ีแจงตาง ๆ ประกอบสถานการณฝก ดังตอไปนี ้คือ
                                                     7.2.4.1 นายทหารฝายกํ าลังพล หารือ กับนายทหารฝายธุรการและหัวหนา
กรรมการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความตองการกรรมการเตรียมปญหาฝกในเรื่องการก ําลังพล สํ าหรับคํ าส่ังการชวยรบ
และเสนอรายช่ือ ยศ นาม และหนวยของทหารทุกคนท่ีจะมีสวนเกี่ยวของในการฝกตอนายทหารฝายยุทธการ
                                                     7.2.4.2  นายทหารฝายการขาวกรอง
                                                                  7.2.4.2.1 พิจารณาคํ าส่ังช้ีแจงนโยบายการฝก, ศึกษาหลักฐานตาง ๆ ท่ี
เหมาะสม, และคํ าส่ังยุทธการของปญหาฝก แลวรางสถานการณฝายขาศึกขึ้นเปนตอน ๆ ท่ีตอเนื่องกันไวเปนแนว
ทางใหการฝกดํ าเนินไปในแนวทางท่ีตองการนั้น
                                                                  7.2.4.2.2  ลาดตระเวนภูมิประเทศ เพ่ือใหแนใจวา สถานการณขาศึกท่ี
สมมติขึ้นนั้นปฏิบัติไดจริง
                                                                  7.2.4.2.3 หารือกับหัวหนากรรมการ, นายทหารฝายยุทธการ และผูบังคับ
หนวยขาศึกสมมุต ิ เพ่ือใหทราบเรื่องเกี่ยวกับสถานการณขาศึกท่ีจะใหแกหนวยรับการฝก และแผนการใหขาวสาร
เพ่ือใหหนวยตาง ๆ ไดรับการฝกในเรื่องการขาวกรองใหมากท่ีสุดดวย
                                                                  7.2.4.2.4  ทํ าแผนขาวกรอง โดยการรวบรวมการปฏิบัติทางการขาวกรอง
ท้ังปวงท่ีตองการใหมีการปฏิบัติในการฝก
                                                     7.2.4.3  นายทหารฝายสงกํ าลังบํ ารุง
                                                                  7.2.4.3.1 พิจารณาคํ าส่ังช้ีแจงนโยบายการฝก, หลักฐานตาง ๆ ท่ีเหมาะสม,
สถานการณฝก และคํ าส่ังยุทธการสํ าหรับการฝก แลวหารือกับเจาหนาท่ี หรือหนวยตาง ๆ ซ่ึงจะสนับสนุนการฝก
                                                                  7.2.4.3.2 รางแผนการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติในดานการสงก ําลัง
บํ ารุงในปญหาฝก รวมท้ังใหมีการจัดตั้งสถานท่ีตั้งทางการสงก ําลังบํ ารุงตาง ๆ ใหครบสมบูรณ หรือเฉพาะเปน
โครง, ใหมีการเพ่ิมเติมอุปกรณตาง ๆ จริง ๆ ในระหวางการฝกดวย ถากระทํ าได และถาไมสามารถจะขนส่ิง
อุปกรณจริง ๆ ไปปฏิบัติในการฝกได ก็ใหมีความจริงในเรื่องปริมาณ และนํ้ าหนักในการบรรทุกดวย
                                                                 7.2.4.3.3 วางแผนการสนับสนุนจริง ซ่ึงจะตองดํ าเนินการในระหวางการ
ฝก ตามความตองการจริงในเรื่องกระสุน, เสบียง, นํ้ ามันเช้ือเพลิง, พลุสัญญาณ, และเครื่องมือเครื่องใชพิเศษตาง ๆ
ตลอดจนการลํ าเลียงผูเจ็บปวยและการควบคุมการจราจรจริง ๆ ดวย
                                                                 7.2.4.3.4 รางแผนการชวยรบสํ าหรับการฝกและลาดตระเวณภูมิประเทศ
ใหแนใจวาแผนนั้นใชกับปฏิบัติไดจริง
                                                                 7.2.4.3.5 หารือกับนายทหารฝายยุทธการ เพ่ือใหแนใจวาแผนของตนสอด
คลองกับคํ าส่ังยุทธการ, แผนการควบคุม, และแผนการช้ีแจง และวิจารณดวย
                                                     7.2.4.4  หัวหนากรรมการ
                                                                  7.2.4.4.1 นายทหารฝายยุทธการอาจปฏิบัติงานแทนหัวหนากรรมการก็ได
ถาหากมีการมอบความรับผิดชอบให
                                                                  7.2.4.4.2 หัวหนากรรมการ เปนผูวางระบบกรรมการโดยการกํ าหนด
จํ านวนตองการพรอมท้ังต ําแหนง, เครื่องมือเครื่องใชท่ีตองการ, ชวยการติอตอส่ือสาร, สายการบังคับบัญชา, และ
ระเบียบปฏิบัติในการรายงานและการใหคะแนน
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                                                                  7.2.4.4.3 เตรียมค ําช้ีแจงตาง ๆ สํ าหรับกรรมการเพ่ือชวยใหกรรมการเขา
ใจปญหาและคุนเคยกับหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติ
                                                                  7.2.4.4.4 วางแผนกํ าหนดสถานท่ี, วันเวลา และขอบเขตท่ีจะประชุมช้ีแจง
กอนการฝก และการวิจารณภายหลังการฝก
                                                                  7.2.4.4.5 หัวหนากรรมการตองประกันไดวา แผนตาง ๆ ยอมสอดคลอง
กับสถานการณฝก และคํ าส่ังยุทธการของปญหาฝก

                                     7.3  ค ําส่ังชี้แจงนโยบายการฝก
                                            7.3.1 คํ าส่ังช้ีแจงนโยบายการฝก เปนผลของการพิจารณาของฝายอํ านวยการในเรื่อง
สภาพการฝก, ปจจัยเกี่ยวกับเวลา, อาวุธยุทธภัณฑท่ีมีอยู, และหนวยสนับสนุนท่ีมีอยู ขอความท่ีกลาวในค ําส่ังช้ีแจง
นโยบายการฝกรวมเปนแนวทางในการวางแผนท่ีจํ าเปนสํ าหรับผูอํ านวยการฝก และเจาหนาท่ีเตรียมการฝก  เพ่ือ
เริ่มการวางแผนตาง ๆ ของตนได อยางนอยท่ีสุดในคํ าส่ังช้ีแจงนโยบายการฝกนี้ ควรจะก ําหนดตัวผูอํ านวยการฝก,
หนวยท่ีรับผิดชอบในการเตรียมการ, ความมุงหมายในการฝก, การกํ าหนดหนวยขาศึกสมมติ, หนวยท่ีรับการฝก,
พ้ืนท่ีฝก, ขอจํ ากัดในเรื่องเวลา, งบประมาณ, และมาตรฐานการฝกท่ีตองการ
                                            7.3.2 เม่ือเจาหนาท่ีเตรียมการฝกไดรับค ําส่ังช้ีแจงนโยบายการฝกแลว ผูอํ านวยการฝก
ยอมตองจัดใหมีการถกแถลงพิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ในท่ีประชุมวางแผน เจาหนาท่ีทุกคนในกองอํ านวยการ
ฝกจะตองพิจารณาคํ าส่ังช้ีแจงนโยบายการฝกนั้น เพ่ือใหมีความเขาใจถึงความรับผิดชอบของตนในการเตรียมการ
ฝกโดยแนชัด
                                  7.4 การวิจัยการฝก   เพ่ือใหแนใจวาการฝกนั้นจะดํ าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ,  มีความสม
จริง, มีการใชเทคนิคอยางใหม, และมีการตรวจสอบความถูกตองของหลักการตาง ๆ ท่ีก ําหนดขึ้นใชในระหวางท่ี
ดํ าเนินการฝกดวยแลว เจาหนาท่ีทุกคนจะตองศึกษาพิจารณาหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของภายในขอบเขตแหงการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนควรจะมีการศึกษาวิจัยใหเปนระเบียบและรวบรวมเรื่องราวตาง ๆ ของตนไว นอกจาก
หลักฐานตาง ๆ ในการดํ าเนินงานทางธุรการแลวยังมีเอกสารอ่ืน  ท่ีอาจจะเปนประโยชนอีก ซ่ึงจะคนดูไดจากหอง
สมุด, ประวัติของหนวย, เอกสาร และนิตยสารตาง ๆ เกี่ยวกับทางราชการ ในค ําส่ังช้ีแจงนโยบายการฝกของหนวย
เหนือ ควรจะมีค ําแนะนํ าในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ไวดวย
                                    7.5  กํ าหนดการวางแผน
                                            7.5.1 ภายหลังท่ีเจาหนาท่ีเตรียมการฝก ไดศึกษาพิจารณาค ําส่ังช้ีแจงนโยบายการฝก
เรียบรอยแลว นายทหารฝายยุทธการเปนผูกํ าหนดการวางแผนใหเจาหนาท่ีเตรียมการทราบ โดยกํ าหนดเวลาท่ีจะให
เจาหนาท่ีรับผิดชอบตาง ๆ ไดทํ าแผนประกอบหรือแผนสนับสนุนของตนใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกํ าหนดไวให
นายทหารฝายยุทธการจะทํ ากํ าหนดการวางแผนไดโดยพิจารณา ดังนี้คือ
                                                     7.5.1.1 กํ าหนดวันเวลาซ่ึงจะตองจัดพิมพคํ าส่ังการฝก พรอมท้ังผนวกตาง ๆ
                                                     7.5.1.2 ใชวิธีคิดยอนหลัง จากวันเวลาท่ีก ําหนดขึ้น ก็จะสามารถก ําหนดวันเวลาท่ี
จะใหทํ าแผนตาง ๆ แลวเสร็จได
                                            7.5.2 กํ าหนดการวางแผน จะกํ าหนดรายการทํ าแผนสํ าคัญ ๆ ซ่ึงเปนหลักสํ าหรับการ
ฝก, กํ าหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการทํ าแผนนั้น ๆ และวันเวลา ท่ีจะนํ าแผนเหลานั้นเสนอขออนุมัติผูบังคับบัญชา
การกระทํ าเชนนี้เปนการประกันใหการวางแผนมีการประสานงานกันและทํ าไดทันเวลา ในกรณีท่ีความรับผิดชอบ
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ในหนาท่ีของเจาหนาท่ีวางแผนตาง ๆ เกิดซอนกันขึ้น เจาหนาท่ีซ่ึงเกี่ยวของนั้นจะตองมีการประสานในรายละเอียด
กันเองดวย
                                   7.6 การลาดตระเวน  ในการเตรียมปญหาการฝก  จํ าเปนตองมีการลาดตระเวนท้ังในแผนท่ี,
ทางพ้ืนดิน, และทางอากาศ เพ่ือกํ าหนดบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงจะใชในการฝก งานการลาดตระเวนนี ้นายทหารฝายธุรการ
และนายทหารฝายการขาวกรอง จะตองประสานงานกันอยางแนนแฟน เม่ือนายทหารฝายยุทธการทํ ากํ าหนดการ
วางแผน และแจกจายแกเจาหนาท่ีตาง ๆ แลว ตนจะตองพิจารณาแผนท่ีเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีการฝก  ครั้งแรกใหกํ าหนด
บริเวณพ้ืนท่ีโดยท่ัว ๆ ไป ซ่ึงกํ าหนดวาจะใหเปนบริเวณท่ีจะยุติการฝก ณ บริเวณนั้นขึ้นกอน แลวใชวิธีพิจารณา
ถอยหลังรวมกับนายทหารฝายขาวกรอง เพ่ือก ําหนดต ําบลใหญ ๆ ท่ีจะใหมีการปฏิบัติ หรือการเคล่ือนไหวของฝาย
เราและขาศึกในแตละแหงนี้จะตองวาดภาพเหตุการณใหสอดคลองกับความมุงหมายในการฝก การควบคุมการ
ปฏิบัติตาง ๆ เหลานี้จะกระทํ าโดยใชแนวควบคุมเสนแบงเขตระหวางหนวย และท่ีตั้งทางการชวยรบตาง ๆ ผสมกัน
เพ่ือใหเปนแนวทางใหการดํ าเนินการฝกเปนไปในทางท่ีกํ าหนดไวในค ําส่ังช้ีแจงนโยบายการฝกนั้น  ภาพเคาโครง
ของการปฏิบัติท่ีจะใหดํ าเนินไปในการฝกนี ้เรียกวา แผนโครงการฝก
                         7.7  แผนโครงการฝก      คือ  แผนซ่ึงแสดงภาพเคาโครงของการปฏิบัติท่ีจะใหดํ าเนินไปใน
การฝกนี ้จะมีเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้ปรากฏอยูคือ
                                            7.7.1 การเคล่ือนท่ีของหนวยท่ีรับการฝกมายังพ้ืนท่ีการฝก
                                            7.7.2 การเริ่มปญหา (สถานการณตอนท่ีหนึ่ง)
                                            7.7.3 การดํ าเนินการฝก (สถานการณตอนตอ ๆ ไป)
                                            7.7.4 การจบการฝก
                                     7.8 สถานการณฝก
                                           7.8.1 สถานการณฝก ก็คือ ลํ าดับเหตุการณทางยุทธวิธีจะใหมีเกิดขึ้นในการฝกครั้งคราว
นั้น ๆ นั่นเอง องคประกอบสํ าคัญ ๆ ของสถานการณฝก คือ สถานการณท่ัวไป สถานการณเฉพาะและบงการ และ
การกํ าหนดเวลา ซ่ึงแยกอธิบายไดดังนี้
                                                     7.8.1.1 สถานการณท่ัวไป  ไดแก เรื่องราวความเปนมาในสวนใหญ ๆ โดยท่ัวไป
ของก ําลังท้ังสองฝาย, ท่ีตั้งของหนวยในภูมิประเทศ และความสัมพันธกับหนวยตาง ๆ การปฏิบัติทางยุทธวิธีเม่ือเร็ว
ๆ กอนหนานี้ และท่ีอยูของผูบังคับบัญชา ถามิไดอยูในโอกาสนั้น สถานการณท่ัวไปของปญหาฝกจะเปนภูมิหลัง
ทางยุทธวิธี ซ่ึงโดยธรรมดาแลวผูรับการฝกควรจะตองทราบ
                                                     7.8.1.2 สถานการณเฉพาะและบงการ
                                                                 7.8.1.2.1 สถานการณเฉพาะตอนท่ีหนึ่ง อาจจะเปนเรื่องราวท่ีกลาวถึงการ
กระทํ า หรือเปนคํ าส่ัง, หรือเปนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งก็ได ซ่ึงเปนการบังคับใหเริ่มด ําเนินการฝกตามปญหา
ในสภาพท่ีมีความสมจริง และสมมติขึ้นตามสภาพทางยุทธวิธี โดยตองการใหหนวยและผูบังคับหนวยท่ีรับการฝกมี
การปฏิบัติท่ีแนนอนปรากฏออกมา ตามปกติแลวควรแตงสถานการณเฉพาะตอนท่ีหนึ่งใหอยูในขั้นท่ีจะตองมีการ
เคล่ือนท่ีไปเขาปะทะ เพ่ือใหฝายอํ านวยการของหนวยท่ีรับการฝกมีเวลาพอท่ีจะวางแผนและประสานงานกอนท่ีจะ
ใชหนวยเขาปฏิบัติการ
                                                                 7.8.1.2.2 บงการ คือ ส่ิงท่ีก ําหนดใหผูรับการฝกตองปฏิบัติเพ่ือใหเปนไป
ตามความมุงหมายอันใดอันหนึ่งหรือหลายอยาง ตามท่ีระบุไวในค ําส่ังช้ีแจงนโยบายการฝก บงการเฉพาะตอนท่ี
หนึ่งยอมตองประกอบดวย คํ าบงการเปนขอความท่ีกลาวอยางกวาง ๆ ถึงการท่ีคาดวาหนวย หรือผูบังคับหนวยท่ีรับ
การฝกอาจจะตองปฏิบัติตามสถานการณท่ีหนวยนั้นเผชิญอยู
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                                                                 7.8.1.2.3 โดยธรรมดาแลว การสมมติสถานการณเฉพาะเพียงตอนเดียวมัก
ไมพอท่ีจะทํ าการฝกใหบรรลุความมุงหมายตามค ําส่ังช้ีแจงนโยบายการฝกไดท้ังหมด ดวยเหตุผลนี ้  และเพ่ือใหการ
ฝกมีความตอเนื่องติดตอกันไป อยางมีความสมจริง จึงตองสมมติสถานการณเฉพาะตอนตอ ๆ ไปตามมาดวย สถาน
การณเฉพาะตอนตอ ๆไปนั้น ควรจะกลาวถึงเนื้อเรื่องตอไปนี ้คือ
                                                                                 7.8.1.2.3.1 ใคร....ท่ีเกี่ยวของกับสถานการณตอนนั้น
                                                                                 7.8.1.2.3.2 อะไร.....ท่ีเกิดขึ้นระหวางสถานการณซ่ึงมุงหมายจะ
ใหแสดงการปฏิบัติออกมาตามตองการ
                                                                                 7.8.1.2.3.3  เม่ือไร.....ท่ีสถานการณตอนนั้นเกิดขึ้น
                                                                                 7.8.1.2.3.4  ท่ีไหน......ซ่ึงปรากฏการกระทํ านั้น, และ
                                                                                 7.8.1.2.3.5  อยางไร.....คือการปฏิบัติท่ีไดกระทํ าไป
                                    เรื่องราวเหลานี้จะทํ าใหกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมการฝกไดมีความแจมแจงชัดเจนยิ่ง
ขึ้นดวย
                                                     7.8.1.3  การกํ าหนดเวลา
                                                                  7.8.1.3.1 การกํ าหนดเวลา คือ การประมาณเวลาท่ีพิจารณาแลววาหนวยท่ี
รับการฝกจะตองใชสํ าหรับดํ าเนินการฝก รวมท้ังเวลาท่ีจะตองใชสํ าหรับการช้ีแจงกอนการฝก และการวิจารณเม่ือ
จบการฝกนั้น ๆ ดวย อยางไรก็ดีเจาหนาท่ีเตรียมการฝกและเจาหนาท่ีควบคุมการฝก จะตองเขาใจดวยวา หนวยตาง
ๆ ท่ีรับการฝกนั้น ยอมจะตองใชเวลาในการปฏิบัติในการดํ าเนินการฝกไมเทากัน ประมาณเวลาของการฝกนี้
กระทํ าขึ้นสํ าหรับความมุงหมายในการวางแผนเทานั้น
                                                                 7.8.1.3.2 เพ่ือประกันวาไดบรรลุวัตถุประสงคท้ังปวงของการฝกอยาง
บริบูรณ อาจจํ าเปนตองแบงการฝกออกเปนขั้น ตามปกติมักแบงเปนขั้นปฏิบัติการแกปญหา และเปนขั้นปฏิบัติการ
ธุรการซ่ึงเปนชวงเวลาส้ัน ๆ เพ่ือใหหนวยรับการฝก มีเวลาปรับก ําลังใหม, เสริมความแข็งแรง ณ ท่ีหมาย, หรือ
เปล่ียนท่ีตั้ง เพ่ือเตรียมการเริ่มปฏิบัติการแกปญหาขั้นตอไป
                                                                 7.8.1.3.3 ลํ าดับเหตุการณ  อาจทํ าลํ าดับเหตุการณขึ้นเปนใบแทรกประกอบ
สถานการณฝกอีกก็ได ลํ าดับเหตุการณดังกลาวนี้จะเปนสถานการณยอย ๆ หรือส้ัน ๆ ท่ีทํ าขึ้นเปนแบบตารางเหตุ
การณโดยลํ าดับเหตุการณเปนไปตามเวลา เพ่ือใหเปนเครื่องชวยความจ ําในเรื่อง เวลา, สถานท่ี, บุคคล หรือหนวยท่ี
เกี่ยวของในสถานการณตอนนั้น ๆ และการปฏิบัติท่ีมีแผนกํ าหนดไวสํ าหรับในสถานการณหนึ่ง ๆ
                                            7.8.2 สถานการณฝกเปนผนวกประกอบคํ าส่ังการฝกซ่ึงใชเปนมูลฐานในการทํ าแผน
ประกอบอ่ืน ๆ ท้ังหมด นายทหารฝายยุทธการเปนผูจัดทํ าสถานการณฝก อาจทํ าเปนลายลักษณอักษร หรือแสดง
ดวยภาพบนแผนท่ี หรือแผนบริวารหรือจะทํ าเปนท้ังสองอยางผสมกันก็ได
                                            7.8.3 อาจจัดทํ าสถานการณฝกอยางกวาง ๆ หรืออยางละเอียดก็ได แลวแตความตองการ
ของผูบังคับบัญชาและความมุงหมายของการฝก
                                                     7.8.3.1 สถานการณฝกท่ีมีลักษณะกวาง ๆ นั้นเหมาะสมสํ าหรับใชในการเพ่ิมพูน
การประสานงานในการบังคับบัญชา หรือเพ่ือใชเปนปญหาตรวจสอบการฝก สถานการณฝกแบบนี้จะมีลักษณะเปน
โครงของการฝกอยางกวาง ๆ เทานั้น เชนจะกํ าหนดไวเฉพาะเรื่อง ภารกิจ แนวควบคุมตาง ๆ และเวลาผานแนวควบ
คุมเหลานั้น และการปฏิบัติของหนวยเปนสวนรวมระหวางขั้นตอนหนึ่ง ๆ ทางยุทธวิธีเปนตน การจัดทํ าในลักษณะ
เชนนี้จะทํ าใหผูรับการฝกมีเสรีในการปฏิบัติ
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                                                     7.8.3.2 สถานการณฝกแบบละเอียดมุงหมายจะแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยแนนอน หรือตองการเนนความสํ าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ การฝกท่ีใชสถานการณฝกอยาง
ละเอียดนั้นจะตองมีการควบคุมท่ีแนนแฟนและผูรับการฝกมีเสรีในการปฏิบัตินอย
                                     7.9  แผนขาวกรอง
                                            7.9.1 นายทหารฝายการขาวกรอง เปนผูทํ าแผนขาวกรองโดยการประสานงานกับ นาย
ทหารฝายยุทธการ และหัวหนากรรมการเพ่ือใหการปฏิบัติในดานการขาวกรองทางการรบ มีความสมจริง
                                            7.9.2 กอนเริ่มทํ าแผนขาวกรอง นายทหารฝายการขาวกรองจะตองศึกษาพิจารณาคํ าส่ังช้ี
แจงนโยบายการฝก และสถานการณฝกใหเขาใจดีเสียกอน แลวจึงแตงปญหาในเรื่อง สถานการณขาศึกเปนตอน ๆ
ซ่ึงจะเปนแนวทางท่ีจะใหการฝกดํ าเนินไปตามแนวทางท่ีตองการ จากนั้น ก็ลาดตระเวนภูมิประเทศ เพ่ือตรวจสอบ
ใหแนใจวาสถานการณขาศึกท่ีสมมติไวนั้นใชได แผนขาวกรอง จะตองประสานกับแผนควบคุมและสถานการณฝก
เปนอยางดี เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีใชประกอบแผนขาวกรอง คือ
                                                     7.9.2.1 แผนและสถานการณสํ าหรับขาศึกสมมต ิเปนสถานการณตาง ๆ ของขาศึก
ซ่ึงหนวยขาศึกสมมุติจะตองมีบทบาทปฏิบัติ และเพ่ือใหขั้นตอนแตละขั้นตอนของแผนนี้มีความแจมแจง ควรทํ า
แผนบริวารสถานการณขึ้นประกอบดวย ผูบังคับหนวยขาศึกสมมติจะใชแผนนี้กับแผนบริวารสถานการณดังกลาว
ทํ าแผนการปฏิบัติในรายละเอียดซ่ึงตนจะตองปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีระบุไว
                                                     7.9.2.2 คํ าช้ีแจงสํ าหรับผูบังคับหนวยขาศึกสมมต ิ นายทหารฝายขาวกรอง ทํ าคํ าช้ี
แจงนี้เพ่ือเปนวิธีการท่ีจะกํ าหนดความรับผิดชอบของผูบังคับหนวยขาศึกสมมต ิ โดยการกลาวใหทราบถึง ความมุง
หมายของการฝก, วันเวลาท่ีทํ าการฝก, และกํ าหนดวันเวลาโดยประมาณสํ าหรับการทํ าแผนของผูบังคับหนวยขาศึก
สมมต ิ นอกจากนั้น ควรกลาวถึงความสัมพันธทางการบังคับบัญชาระหวางผูบังคับหนวยขาศึกสมมติกับผูอํ านวย
การฝก หรือหัวหนากรรมการไวในค ําช้ีแจงนี้ดวย
                                                     7.9.2.3 คํ าช้ีแจงเฉพาะสํ าหรับหนวยขาศึกสมมต ิ  จัดทํ าคํ าช้ีแจงเฉพาะนี้ขึ้นเปน
ใบแทรกประกอบคํ าช้ีแจงสํ าหรับผูบังคับหนวยขาศึกสมมต ิโดยกลาวถึงเรื่องตาง ๆ ท่ีเปนความสนใจในสวนรวม
อยางนอยท่ีสุดควรใหมีเรื่องเหลานี ้คือ
                                                                  7.9.2.3.1  การประกอบกํ าลัง และหนวยสังกัดของขาศึกสมมติ
                                                                  7.9.2.3.2   เครื่องแตงกาย และอาวุธยุทโธปกรณของขาศึก
                                                                  7.9.2.3.3 ระเบียบปฏิบัติ สํ าหรับการช้ีแจงเจาหนาท่ีต ําแหนงสํ าคัญ ๆ ของ
ขาศึก
                                                                  7.9.2.3.4  คํ าแนะนํ าในการด ําเนินการเกี่ยวกับ    การฝกสอน อบรม
สํ าหรับขาศึกสมมติ
                                                                  7.9.2.3.5 การแบงมอบพ้ืนท่ีการฝกกอนเริ่มการฝก
                                                     7.9.2.4 ผนวกขาวกรองประกอบค ําส่ังยุทธการ บก.หนวยเหนือ (หรือ หัวหนา
กรรมการ) สงคํ าช้ีแจงตาง ๆ ในทางยุทธวิธีใหกับหนวยรับการฝกในรูปผนวกขาวกรอง ประกอบคํ าส่ังยุทธการ ใช
สํ าหรับวางรากฐานการปฏิบัติในดานขาวกรองทุก ๆ ระดับ
                                                     7.9.2.5 แผนการแจกจายขาวสาร แผนการใหขาวสาร เปนเครื่องมือท่ีจะทํ าใหมี
การปฏิบัติ การฝกขาวกรองในระหวางการฝกแกปญหาในสนาม แผนนี้แสดงใหทราบถึงขาวในเรื่องตาง ๆ ท่ีจะสง
ไปใหกับหนวยรับการฝก, วิธีสง, และกํ าหนดเวลาสงขาว
                                    7.10 แผนควบคุม
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                                             7.10.1 แผนควบคุมเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดระบบกรรมการ และคํ าช้ีแจงเกี่ยวกับการ
ควบคุม และการประเมินคาการฝกความสํ าเร็จในการฝกขึ้นอยูกับความละเอียดเรียบรอยของแผน และการดํ าเนิน
ตามแผนควบคุม
                                             7.10.2 นายทหารฝายยุทธการของกองอํ านวยการฝก หรือหัวหนากรรมการเปนผูทํ า
แผนควบคุมโดยยึดถือสถานการณฝก และหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเปนหลักเพ่ือใหระบบกรรมการมีประสิทธิ
ภาพในการควบคุม และประเมินคาการฝกไดอยางด ี คํ าช้ีแจงตาง ๆ สํ าหรับเจาหนาท่ีควบคุม (ผูอํ านวยการฝก,
กรรมการควบคุม, หัวหนากรรมการ ฝายอํ านวยการของหัวหนากรรมการ, และกรรมการประจํ าหนวย) ก็จะตอง
สอดคลองกับสถานการณฝก และแผนขาวกรอง แผนควบคุมยอมประกอบดวยเอกสารตาง ๆ ตอไปนี ้คือ
                                                     7.10.2.1 แผนกํ าหนดการอบรมกรรมการ ท้ังนี้เพ่ือใหกรรมการมีความรูเพียงพอ ท่ี
จะเปนผูควบคุมการฝก และเปนผูประเมินคาการฝกได กํ าหนดการอบรมกรรมการยอมตองใหครอบคลุมเรื่องตอ
ไปนี ้คือ
                                                                  7.10.2.2.1 การช้ีแจงในรายละเอียดในเรื่องการฝกปญหาในสนาม รวมท้ัง
ความมุงหมายของการฝก และวิธีจะใหบรรลุความมุงหมาย
                                                                  7.10.2.2.2      การลาดตระเวนพ้ืนท่ีฝกโดยละเอียด
                                                                  7.10.2.2.3 หลักสูตรอบรมกรรมการ ซ่ึงเนนความสํ าคัญในเรื่องหนาท่ีของ
กรรมการ, การอบรมใหมีความสามารถในการใชเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ การอานแผนท่ี, และยุทธวิธี
                                                                  7.10.2.2.4 การซักซอมในเรื่องการฝกทางยุทธวิธีแบบตาง ๆ เพ่ือใหมี
ความเขาใจถึงวิธีด ําเนินการฝกโดยแจมแจง
                                                     7.10.2.2 บันทึกและรายงาน นายทหารฝายยุทธการเปนผูรับผิดชอบในการทํ าแผน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรายงานอยางนอยท่ีสุด รายงานท่ีใชไดแก รายงานตามระยะเวลาสํ าหรับการปฏิบัติตาง ๆ
ของหนวย, รายงานเฉพาะสํ าหรับการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, และรายงานภายหลังการฝก
                                                     7.10.2.3 รายงานการตรวจสอบของกรรมการ นายทหารฝายยุทธการเปนผูทํ าราย
การตรวจสอบสํ าหรับกรรมการ เพ่ือเปนแนวทางใหกรรมการวิเคราะหการปฏิบัติของผูรับการฝก รายการตรวจ
สอบนี้จะถูกใชเปนหลักฐานสํ าหรับการแถลง, ทํ าคํ าวิจารณ, และทํ ารายงานภายหลังการฝกดวย รายการตรวจสอบ
ยอมทํ าเปนรูปคํ าถามตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติทางยุทธวิธี, ทางการสงกํ าลังบํ ารุง, ทางเทคนิค และทางธุรการอ่ืน ๆ
สํ าหรับหนวย หรือ บก. หนวยใดหนวยหนึ่งเม่ือจบการฝกในขั้นตอนการปฏิบัติขั้นหนึ่ง ๆ หรือเม่ือการฝกจบลง
แลว ก็มีการรวบรวมรายการตรวจสอบเหลานั้น เพ่ือใชสํ าหรับทํ าคํ าวิจารณรายการตรวจสอบเปนส่ิงท่ีแสดงถึงบง
การในรายละเอียดตามสถานการณฝก
                           7.11 แผนการชวยรบ
                                            7.11.1 ความมุงหมาย เพ่ือใหมีการสนับสนุนในการสงก ําลังบํ ารุง และการธุรการ เพ่ือ
การฝก และเพ่ือใหเกิดบทบาทท่ีจะมีการปฏิบัติในเรื่องการสงกํ าลังบํ ารุง และการธุรการในการฝก
                                            7.11.2 นายทหารฝายสงกํ าลังบํ ารุง เปนผูทํ าแผนการชวยรบซ่ึงจะรวมเอาปจจัยทุกอยาง
ท่ีจะเพ่ิมความสมจริงในการฝกท่ีเกี่ยวกับการสงก ําลังบํ ารุงในแงของบงการท้ังในทางธุรการ และทางเทคนิคเขาไว
ดวย รวมท้ังมีการใหการบริการจริง เพ่ือใหหนวยบริการตาง ๆ ไดมีบทบาทในการสนับสนุน และดํ าเนินการปฏิบัติ
ในการฝกหรือคือ การจัดใหหนวยสวนบริการตาง ๆ ไดทํ าการฝกพรอมไปดวย
                                            7.11.3 นายทหารฝายสงกํ าลังบํ ารุง ประสานงานกับนายทหารฝายกํ าลังพลและนาย
ทหารฝายกิจการพิเศษตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือก ําหนดแผนการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกํ าลังพล และการสงกํ าลังบํ ารุง
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รวมท้ังการจัดตั้งท่ีตั้งสถานบริการท่ีครบสมบูรณหรือเพียงเปนโครง ตลอดจนมีการวางแผนการสงกลับในสายเสนา
รักษ และแผนการหมุนเวียนการจราจรดวย แผนการชวยรบนี้จะตองสอดคลองกับสถานการณ และมีแผนตาง ๆ
ประกอบดวยดังตอไปนี้
                                                     7.11.3.1   แผนการบรรจุกรรมการ
                                                     7.11.3.2 แผนการเคล่ือนยาย นายทหารฝายสงกํ าลังบํ ารุงของกองอํ านวยการฝกจํ า
เปนตองวางแผนการเคล่ือนยายหนวยตาง ๆ ท้ังหนวยท่ีรับการฝก, หนวยขาศึกสมมต,ิ และเจาหนาท่ีควบคุมการฝก
ดวย ดังนั้นเพ่ือใหมีการประสานงานกันในการใชยานพาหนะและการใชเสนทางท่ีจะเขาหรือออกจากพ้ืนท่ีฝก จึง
ตองจัดทํ าแผนการเคล่ือนยายขึ้น
                                                     7.11.3.3 คํ าช้ีแจงทางธุรการ เพ่ือใหเปนแนวทางในการเตรียมและดํ าเนินการฝก
ของหนวยท่ีรับการฝก, หนวยขาศึกสมมต,ิ เจาหนาท่ีควบคุม, และเจาหนาท่ีสนับสนุนตาง ๆ เรื่องตาง ๆ ในคํ าช้ีแจง
ทางธุรการ ควรไดแกเรื่องตอไปนี ้คือ
                                                                 7.11.3.3.1 ขอบเขตของประเภทส่ิงอุปกรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการฝก
                                                                 7.11.3.3.2  ขอบเขตของการสูญเสียท่ีจะสมมติในการฝก
                                                                 7.11.3.3.3  การสงกลับและการรักษาพยาบาล
                                                                 7.11.3.3.4  รายงานประเภทตาง ๆ ท่ีจะใชปฏิบัติในการฝก
                                                                 7.11.3.3.5  ความเสียหายของยุทโธปกรณท่ีจะสมมติใหมีขึ้นไดในระหวาง
การฝก เพ่ือใหเกิดความสมจริง
                                                                 7.11.3.3.6  การควบคุมและการหมุนเวียนการจราจรในพ้ืนท่ีฝก
                                                     7.11.3.4 คํ าส่ังการชวยรบ หรือขอ 4 ของค ําส่ังยุทธการ  คํ าส่ังนี้ตองจัดทํ าขึ้น เพ่ือ
ใหหนวยสวนการชวยรบและสงกํ าลังบํ ารุงท้ังปวงไดมีการฝกดวยความสมจริง ระหวางการปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุน
ตามปกติของตน
                                            7.11.4 เม่ือนายทหารฝายสงกํ าลังบํ ารุง, นายทหารฝายกํ าลังพล, และฝายกิจกรรมพิเศษ
ตาง ๆ จัดทํ าแผนการชวยรบในสวนของตนเรียบรอยแลว ก็มีการลาดตระเวนภูมิประประเทศโดยละเอียด เพ่ือให
ม่ันใจวา แผนท่ีจัดทํ าขึ้นนั้นใชปฏิบัติในภูมิประเทศจริงได

                                    7.12 แผนการชี้แจงและการวิจารณ
                                            7.12.1 นายทหารฝายยุทธการของกองอํ านวยการฝก หรือหัวหนากรรมการรวมกับนาย
ทหารฝายยุทธการเปนผูทํ าแผนนี้ โดยมีคํ าช้ีแจงตาง ๆ สํ าหรับช้ีแจงผูรับการฝกกอนการฝก และการวิจารณภายหลัง
การฝกไวอยางละเอียด
                                            7.12.2  การช้ีแจงกอนการฝก เปนส่ิงท่ีจ ําเปน ท้ังนี้เพ่ือใหเจาหนาท่ีท้ังปวงไดเริ่มการฝก
จากมูลฐานเดียวกัน และใหปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ดวยความสนใจและกระตือรือลน ตองใหเจาหนาท่ีต ําแหนงสํ าคัญ ๆ
ของหนวยรับการฝกเขารับฟงการช้ีแจงเสมอ การทํ าแผนการช้ีแจงจะตองใหมีลักษณะมุงไปในทางท่ีใหมีความเขา
ใจความมุงหมายของการฝก และวิธีการท่ัวไปท่ีจะใหบรรลุความมุงหมายเหลานั้น
                                            7.12.3 การวิจารณ เปนส่ิงท่ีจ ําเปนตองกระทํ าโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทํ าได หลังจากจบการฝก
โดยพิจารณาถึงภาวะรางกายของทหาร, ท่ีอยูของหนวยตาง ๆ, และเวลาท่ีจะใชในการรวบรวม จัดระเบียบ และ
ประเมินคาการฝกจากรายงานของกรรมการตาง ๆ ดวย การวิจารณนี้นับวาเหมาะสมท่ีสุดจะตองส้ัน และตรงจุด
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หมาย โดยมีการสรุปถึงความมุงหมายของการฝกโดยแบงเปนขั้นตอน แลวกลาวถึงผลสํ าเร็จท่ีใหญ ๆ และขอบก
พรองเปนขั้น ๆ ไป  ควรใหเวลาแกผูบังคับหนวยตาง ๆ อยางเพียงพอท่ีในการท่ีจะใหมีการวิจารณลงไปจนถึง
หนวยเล็กท่ีสุดท่ีเขารวมในการฝกดวย
                                            7.12.4 แมวาแผนการช้ีแจงและการวิจารณจะเปนแผนท่ีมีความสํ าคัญแผนหนึ่งก็ตาม
อาจกํ าหนดใหแผนนี้เปนเพียงอนุผนวกหนึ่งของแผนควบคุมก็ได
                                    7.13 แผนการประชาสัมพันธ  นายทหารประชาสัมพันธของกองอํ านวยการฝกเปนผูจัดทํ า
แผนนี้ โดยมีการประสานงานกับฝายอํ านวยการท่ีทํ าแผนตาง ๆ เพ่ือใหเปนโอกาสอันดีท่ีจะใหประชาชนไดซาบซ้ึง
เขาใจในภารกิจสํ าคัญของกองทัพบก ขอบเขตของแผนนี้ยอมแลวแตขอบเขตและความมุงหมายของการฝก และ
ความสํ าคัญท่ีผูบังคับบัญชา ช้ันเหนือบงไวสํ าหรับการฝกนั้น เพ่ือใหประโยชนในดานการประชาสัมพันธเปนอยาง
ดี แลวผูอํ านวยการฝกควรจะตองเตรียมการใหประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นไดเห็นการปฏิบัติท่ีแปลก ๆ จากธรรมดา หรือ
การปฏิบัติในสถานการณท่ีมีความยากลํ าบากตาง ๆ ดวย ท้ังนี้เพ่ือเปนการเราความสนใจของประชาชนใหมากขึ้น
                                    7.14   แผนการเชายืม
                                            7.14.1 การฝกแกปญหาในสนามของหนวยขนาดใหญ จะตองมีการใชท่ีดิน, อาคาร,
บานเรือน, หรือส่ิงของตาง ๆ ของเอกชนดวยนายทหารฝายสงกํ าลังบํ ารุงของกองอํ านวยการฝก จะตองจัดทํ าแผน
การจายเงินชดเชยไวดวย ในเรื่องนี้ นายทหารฝายสงกํ าลังบํ ารุงจะตองประสานงานกับนายทหารฝายกํ าลังพล, นาย
ทหารธรรมนูญผูบังคับทหารชาง, และนายทหารฝายยุทธการ
                                            7.14.2 แผนการเชายืม ควรจะตองก ําหนดเรื่องตอไปนี้ไวดวย คือ
                                                     7.14.2.1 กํ าหนดตัวนายทหาร การเชายืมขึ้นลวงหนา เพ่ือใหมีเวลาพอท่ีจะจัดการ
เชาทรัพยสินตามตองการได นายทหารผูนี้รับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับการเรียกรองเอกสิทธ์ิตาง ๆ ท่ีอาจจะมี
เกิดขึ้นไดจากการฝก
                                                     7.14.2.2 จํ านวนพ้ืนท่ี, ส่ิงของ, หรือสถานท่ีท่ีตองการ
                                                     7.14.2.3 ระเบียบเกี่ยวกับเงินคาเชา รวมท้ังระยะเวลาเชาตามท่ีตองการ
                                                     7.14.2.4 ขอกํ าหนดตาง ๆ เกี่ยวกับการใชทรัพยสินท่ีไดเชามา
                                                     7.14.2.5 วิธีแจกจายคํ าแนะนํ าเหลานี้ไปยังหนวยท่ีเกี่ยวของท้ังปวง
                                                     7.14.2.6 วิธีด ําเนินกรรมวิธีในการเรียกรองสิทธิตาง ๆ
                                                     7.14.2.7 ระเบียบการในการรับคํ ารองตาง ๆ
                                                     7.14.2.8 พ้ืนท่ีซ่ึงหามเขาออก
                                     7.15 การจัดพิมพค ําส่ังการฝก
                                            7.15.1 งานขั้นสุดทายในการเตรียมการฝก คือการทํ าคํ าส่ังการฝก นายทหารฝายยุทธ
การ เปนผูทํ ารางคํ าส่ังการฝกใหสมบูรณ คํ าส่ังนี้เปนส่ือในการสงค ําส่ัง คํ าช้ีแจง, หรือ คํ าช้ีแจงนโยบายการฝกไปยัง
เจาหนาท่ีและหนวยตาง ๆ ท่ีรับการฝกหรือท่ีสนับสนุนการฝก คํ าส่ังการฝก มีผนวกตาง ๆ ประกอบดวย
                                            7.15.2 ตัวคํ าส่ังการฝก มีขอความท่ีสามารถตอบค ําถามวา ใคร, อะไร, เม่ือไร, ท่ีไหน,
และทํ าไมได และจัดทํ าเปนขอ ๆ แสดงถึงความมุงหมายของการฝกหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับทางยุทธวิธี, และกํ าหนด
การฝกของหนวยท่ีเขารับการฝก
                                            7.15.3 ผนวกประกอบคํ าส่ังการฝก เปนเรื่องราวหรือขาวสาร ซ่ึงจะตองมีการแจกจาย
หรือเปนคํ าช้ีแจงสํ าหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันมีรายละเอียดมาก หรือมีขอความมาก ปกติแลวไดแก ส่ิงตอไปนี ้คือ
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                                                     7.15.3.1 สถานการณการฝก พรอมดวยคํ าส่ังยุทธการ และคํ าส่ังการชวยรบ รวม
ท้ังผนวกประกอบตาง ๆ
                                                     7.15.3.2 แผนการช้ีแจงและการวิจารณ
                                                     7.15.3.3 คํ าช้ีแจงทางธุรการ
                                                     7.15.3.4 แผนการควบคุม
                                                     7.15.3.5 คํ าช้ีแจงเฉพาะสํ าหรับขาศึกสมมุติ
                                                     7.15.3.6 แผนตาง ๆ ท่ีจ ําเปนตอการฝก
                                            7.15.4 ผนวกท่ีจะแจกจายใหกับหนวยการฝก พรอมคํ าส่ังนั้นจะสงใหเฉพาะผนวกท่ีจํ า
เปนตองทราบเทานั้น
                   7.16 งบประมาณ    การฝกแกปญหาในสนามของหนวยตั้งแตกองพลขึ้นไป ตามธรรมดายอม
ตองการใหมีเจาหนาท่ีงบประมาณประจ ําอยูในกองอํ านวยการฝกเปนการประจํ าดวยเพ่ือรับผิดชอบเกี่ยวกับการงบ
ประมาณตาง ๆ สํ าหรับการฝก เพราะวาการปฏิบัติงานสวนมากท่ีเกี่ยวของกับการฝก จะกระทํ าไดนั้น ก็ตองมีเงิน
สํ าหรับเปนงบประมาณการฝกเปนการพิเศษ และหนวยตาง ๆ ตองมีการใชจายตามนโยบายท่ีประหยัดใหมากดวย
                                    7.17  การด ําเนินการฝก
                                            7.17.1 การฝกแกปญหาในสนาม ยอมตองดํ าเนินไปดวยความรอบคอบ เชน เดียวกับใน
ขั้นการเตรียมการ ถึงแมจะไดมีการเตรียมการแกปญหาโดยเหมาะสมไวแลวก็ตาม หากไมด ําเนินการฝกไปตามแผน
โดยถองแท และขาดการประสานงานกันแลว การฝกจะไมไดผล ตามความมุงหมายท่ีก ําหนดไว
                                            7.17.2 โดยธรรมดาแลวบทบาทการปฏิบัติการรบ ซ่ึงจะตองกระทํ าในการฝกยอมจะ
กระทํ าเปนขั้นตอน แตละขั้นตอนเปนการปฏิบัติซ่ึงสามารถจะแสดงออกไดดวยความสมจริง และกรรมการสามารถ
จะควบคุมอยางไดผล หัวหนากรรมการจะตองเปนผูแจงใหทราบเม่ือจบการฝกขั้นหนึ่ง ๆ เวลาในระหวางการฝก
ขั้นหนึ่ง ๆ นั้น กรรมการตาง ๆ และผูบังคับหนวยท่ีรับการฝกตาง ๆ จะเปนผูอธิบายช้ีแจงถึงการคล่ีคลายของการฝก
ใหหนวยของตนทราบสํ าหรับการฝกของหนวยกรมขึ้นไป การฝกในขั้นตอนตาง ๆ ควรจะใชเวลาประมาณ 2 วัน
หรืออาจมากกวาก็ได ท้ังนี้ก็เพ่ือใหหนวยทหาร ผูบังคับบัญชาและฝายอํ านวยการของหนวยตาง ๆ ไดรับการฝก
ปฏิบัติการรบท่ีมีความตอเนื่อง การฝกท่ีแบงเปนขั้นตอนดังกลาวนี ้ จะแบงเปนขั้นตอนเฉพาะเหตุการณท่ีใชฝก
หนวยตาง ๆ,  เจาหนาท่ีของทุก ๆหนวย และในระบบการติดตอส่ือสาร ยังคงปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยตอเนื่อง
ตลอดเวลาการฝกโดยไมมีการชะงักขาดตอนแตอยางไร
                                            7.17.3 ปกติแลว การปฏิบัติการฝกจะเริ่มขึ้นเม่ือไดรับค ําส่ังของผูบังคับบัญชาเริ่มการฝก
ตามบงการตอนท่ีหนึ่ง ความตองการประการแรกของผูบังคับบัญชา ก็คือ ขาวสารขาศึก ดังนั้นจึงยอมใหผูบังคับได
มีโอกาสหาขาวสารนี้ไดเฉพาะตามสายงานปกต ิ ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะใชไดในเวลารบจริงเทานั้น คือจากหนวยเหนือ
หรือหนวยรอง จากเจาหนาท่ีลาดตระเวน หรือโดยการลาดตระเวนของตน ถาผูบังคับบัญชาของหนวยรับการฝก
ปฏิบัติดังกลาวนี้ กรรมการจีงจะใหขาวสารท่ีตามปกติควรจะมีไดจาการปฏิบัติดังไดกลาวแลวนี้
                                            7.17.4 ในขณะท่ีกรรมการตาง ๆ มีหนาท่ีตองควบคุมการปฏิบัติของหนวยเปนการแน
นอนโดยเฉพาะเรื่องแลว กรรมการอาจตองคอยกระตุนในเรื่องการเคล่ือนท่ีและการปฏิบัติของหนวยนั้น ๆ โดยการ
กํ าหนดความสูญเสียตาง ๆ และจํ ากัดการเคล่ือนท่ีตอไปขางหนา เม่ือขาศึกมีอํ านาจการยิงสูงกวา ประการท่ีสํ าคัญก็
คือ กรรมการ ควรปองกันมิใหหนวยตาง ๆ ไดมีการคล่ีคลายสถานการณเร็วเกินไปกวาท่ีจะเปนไปไดในการรบจริง
และคอยรักษาจังหวะการฝกใหดํ าเนินไปตามความเร็วท่ีสมเหตุผล กรรมการจะตองคอยแกไข หนวยท่ีใชรูปขบวน
ไมเหมาะสม หรือหนวยท่ีเปดเผยตอการยิง โดยการสมมติใหถูกโจมตีทางอากาศ, ลูกปนใหญระดมยิง, หรือถูก
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อาวุธเบายิง เปนตน อยางไรก็ตาม การสมมติเหตุการณตาง ๆ เพ่ือบังคับการปฏิบัติของหนวยรับการฝกนั้นควรเปน
ไปตามนโยบายและแผนการควบคุมท่ีกํ าหนดไวดวย
                                            7.17.5 เม่ือผูบังคับหนวยท่ีรับการฝก ไดตกลงใจและส่ังการอยางเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติ
ตามขอตกลงใจแลว กรรมการจะตองระวังไมกระทํ าอยางหนึ่งอยางใดท่ีจะเปนการชะงัก หรือบังคับความริเริ่มของ
ผูบังคับหนวยนั้น ๆ เชนสมมติวาผูบังคับหนวยท่ีรับการฝกส่ังการโดยท่ีหนวยของตนจะตองเคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีซ่ึง
เปดเผยตอการยิงกวาดของขาศึกดังนี้ กรรมการไมควรแยงค ําส่ังนั้นตรง ๆ แตควรจะบอกใหขาศึกสมมติปฏิบัติการ
ยิงอยางหนาแนน และรุนแรงขึ้น แลวบอกใหผูบังคับหนวยนั้นรูวา หนวยไมสามารถจะเคล่ือนท่ีได เพราะขาศึกมี
ความไดเปรียบในการยิง ผูบังคับหนวยท่ีรับการฝกก็จะตองหาความไดเปรียบในการยิงเฉพาะต ําบล หรือไมก็จะ
ตองเปล่ียนกลยุทธใหมกอนท่ีจะยอมใหเคล่ือนท่ีตอไป
                                            7.17.6 สถานการณฝก ยอมเปนมูลฐานสํ าหรับการควบคุมของกรรมการ ในระหวางการ
ฝกยอมไมสามารถท่ีจะคาดคะเนสถานการณท่ีอาจจะเกิดขึ้นทุกแงทุกมุมท้ังหมดได หรือไมอาจจะทํ าคํ าแนะนํ าตาง
ๆ ท่ีคาดวาจะจํ าเปนใหเปนครบทุกอยางไวในสถานการณฝกได ดังนั้น กรรมการจะตองคอยกระตุนการปฏิบัติท่ีจํ า
เปนเพ่ือใหการฝกนั้นดํ าเนินไปภายในขอบเขตของแผนการท่ีกํ าหนดไว โดยอาศัยความรอบรูท่ีตนทราบไดจาก
สถานการณนั้น ๆ
                                            7.17.7 หัวหนากรรมการ ผูชวยตาง ๆ ของหัวหนากรรมการ และหนวยขาศึกสมมติจะ
ตองปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยตอเนื่อง เพ่ิมใหการฝกนั้นดํ าเนินไปดวยความคลองแคลว และมีความตอเนื่อง
กรรมการผูชวยจะตองคอยแจงใหกรรมการหัวหนาของตนทราบสถานการณอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ การ
เคล่ือนยายของหนวยและหัวหนากรรมการจะตองติดตอกับผูอํ านวยการฝกอยูตลอดเวลา ถาปฏิบัติไดดังนี้แลว การ
ฝกนั้นก็จะดํ าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลสมความมุงหมายของการฝก การกํ ากับดูแลอยางจริงจังในระหวาง
การดํ าเนินการฝก ยอมเปนผลใหหนวยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมีประสิทธิผลในการฝกสูง และไดรับความสํ าเร็จในการ
ฝก
          4.4 ฝายสงกํ าลังบ ํารุง ( สธ.4 )
                การสนับสนุนการชวยรบ คือ การปฏิบัติการท่ีกระทํ าเพ่ือใหการรบและการสนับสนุนการรบดํ าเนินไป
อยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาอันยาวนาน การสนับสนุนการชวยรบมีกิจกรรมหลักท่ีตองปฏิบัต ิ3    ประการ   และกิจ
กรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ   5  ประการ

                    กิจกรรมหลัก                                 กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
                  1. การกํ าลังพล                               1. การจัดดินแดน
                  2. การสงกํ าลังบํ ารุง                             1.1 ยุทธบริเวณ (เขตหนา + เขตหลัง)
                  3. การกิจการพลเรือน                     2. เหลาทหาร
                                                                               2.1 เหลาพลรบ
                                                                                      - เหลารบ ราบ ,มา
                                                                                      - เหลาสนับสนุนการรบ ปนใหญ
                                                                                          ชาง   ส่ือสาร
                                                                               2.2 เหลาบริการ
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                                                                                         สายยุทธบริการ
                                                                         3. การพิทักษพ้ืนท่ีสวนหลัง
                                                                               3.1 การระวังปองกันพ้ืนท่ีสวนหลัง(สธ.3)
                                                                               3.2 การควบคุมความเสียหายเปนพ้ืนท่ี
                                                                                     (สธ.4)
                                                                         4. การติดตอส่ือสารสํ าหรับการชวยรบ
                                                                         5. การวางแผนสํ าหรับการชวยรบ
          การสงกํ าลังบํ ารุง  เปนงานสาขาหนึ่งของงานการชวยรบท่ีเกี่ยวของกับยุทโธปกรณ, กํ าลังพล, ส่ิงอํ านวย
ความสะดวก และการบริการ เปนการวางแผนและการปฏิบัติการสนับสนุนหนวย เกี่ยวกับงานการชวยรบรวมท้ัง
กิจกรรมท้ังปวงท่ีนอกเหนือไปจากการยุทธ
          วัตถุประสงคของการสงกํ าลังบํ ารุง คือ การจัดหาส่ิงอุปกรณ และบริการอยางเพียงพอและทันเวลาใหกับ
หนวยรับการสนับสนุนไวตามท่ีตองการ
          หลักการจัดตั้งแบบสงก ําลังบ ํารุงในยุทธบริเวณ 10 ประการ
          (1. กวดขันท่ีสุด + 4 นอยท่ีสุด + 5 มากท่ีสุด)
          1. จัดใหมีการสํ ารวจอยางกวดขันท่ีสุด
          2. กํ าหนดระดับสะสม สป. ไวใหนอยท่ีสุด
          3. ใชการขนยายทางอากาศใหนอยท่ีสุด
          4. ยกขน เคล่ือนยาย สป. ใหนอยครั้งท่ีสุด
          5. ใหมีท่ีตั้งทางการสงก ําลังบํ ารุงนอยท่ีสุด
          6. กระจายท่ีตั้งทางการสงก ําลังบํ ารุงออกไปใหมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไมเปนอุปสรรคตอการควบคุมและการ
ระวังปองกัน
          7. ใชส่ิงอํ านวยความสะดวก, ส่ิงอุปกรณ และสาธารณูปโภค ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ตลอดจนยุทโธปกรณ
ยึดได, กํ าลังพล, พลเรือน และเชลยศึกใหมากท่ีสุด
          8. ประหยัดทรัพยากรใหมากท่ีสุด
          9. ใชเสนทางสํ ารองตาง ๆ ใหมากท่ีสุด
         10. ใชศูนยซอมบํ ารุงเคล่ือนท่ีใหมากท่ีสุด
    การสนับสนุนทางการสงกํ าลังบ ํารุงในการรบ ในแตละภารกิจทางยุทธวิธี จํ าเปนตองใชวิธีการตางๆ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยางรวมกันดังนี้
          1. ใชเครื่องมือขนสงแบบรวมการใหมากท่ีสุด
          2. ลดการแบงมอบ สป. ของบางหนวยลง เพ่ือเตรียมระดับสะสมไวสนับสนุนหนวยท่ีติดพันภารกิจสํ าคัญเพ่ือ
ประกันความเพียงพอและตอเนื่อง
          3. โยกยายหนวยสงกํ าลังบํ ารุงจากดานท่ีสํ าคัญนอยกวา ไปสนับสนุนดานท่ีสํ าคัญและเรงดวนสูงกวา
          4. จัดวาง สป. ไว ณ ตํ าบลท่ีเหมาะสมตอการสนับสนุนของหนวย แยก หรือหนวยท่ีกํ าลังถอนตัว
          5. จัดระเบียบและควบคุมการเคล่ือนยาย สป. และหนวยทหาร เพ่ือการขามเครื่องกีดขวางหรือชองทางบังคับ
ท่ีสํ าคัญ
          6. เพ่ิมระดับการระวังปองกันท่ีตั้งทางการสงก ําลังบํ ารุง และเสนทางคมนาคมตาง ๆ
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          7. จัดทํ า สป. ใหมีความคลองแคลวในการเคล่ือนท่ี เชน แยกประเภทบรรจุหีบหอ กองไวเปนสัดสวน หรือ
บรรทุกไว เพ่ือใหสามารถสนับสนุนหรือเคล่ือนยายไปไดโดยไมชักชา
          8. นํ า สป. จากหนวยท่ีหมดประสิทธิภาพในการรบ แลวมาไวในสายงานสงกํ าลังบํ ารุง เพ่ือใชในการแจกจาย
หรือทดแทนใหหนวยอ่ืน รวมท้ังน ํา สป. ท่ีไดผานการชํ าระลางพิษจากการรบมาแลวไวในสายการสงกํ าลังบํ ารุง
เพ่ือแจกจายตอไป
          9. จัดหา สป. ในทองถ่ินใหมากท่ีสุดเทาท่ีสามารถทํ าได
         10. กํ าหนดลํ าดับความเรงดวนในการสนับสนุนทางดานการขนสง
หลักการสงกํ าลังบ ํารุงของ ทบ. ไทย
          1. การรวมการสนับสนุน หมายถึง การรวมขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการสงก ําลังบํ ารุงของหนวย
สนับสนุนท้ังปวงไปสนับสนุนทางยุทธวิธีใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบ
          2. การสนับสนุนจากขางหลังไปขางหนา หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังบํ ารุงท่ีอยูในเขตหลัง หรือใกลกับ
ฐานการสงกํ าลังบํ ารุงจะตองใหการสนับสนุนแกหนวยท่ีอยู ใกลพ้ืนท่ีการรบตามลํ าดับรวมท้ังหมายถึงการ
สนับสนุนจะกระทํ าจากหนวยเหนือไปยังหนวยรองดวยเพ่ือเปนการปลดเปล้ืองภาระงานดานการสงกํ าลังบํ ารุงของ
หนวยรองใหมากท่ีสุด
          3. ความเช่ือถือได หนวยสนับสนุนจะตองมีขีดความสามารถ ซ่ึงทํ าใหหนวยรับการสนับสนุนมีความม่ันใจวา
จะไดรับการสนับสนุนไดตามเวลา และสถานท่ี ท่ีไดวางแผนไวในการนี้จ ําเปนตองมีแหลงสนับสนุนสํ ารองและ
แผนสํ ารองไว  ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันจะตองปองกันแหลงสนับสนุนของตนจากการสูญหายตาง ๆ ตลอดจน
การใชอยางประหยัด
          4. ความงาย ความยุงยากสลับซับซอนเกี่ยวกับระบบการสงก ําลังบํ ารุงจะตองมีนอยท่ีสุด ระบบการสงกํ าลัง
บํ ารุงท่ีดีควรหลีกเล่ียงแบบฟอรมท่ีตองกรอกขอความตาง ๆ โดยท่ีไมไดน ําขาวสารท่ีกรอกนั้นมาใชประโยชนตอง
ไมผานสายงานและเจาหนาท่ีมากตลอดจนตองไมมีการขออนุมัติกันหลายลํ าดับช้ัน ความงายนี้ยังหมายรวมถึงการ
ใชส่ิงอุปกรณท่ีใชรวมกันไดหลาย ๆ รายการ สามารถใชงานงานถอดประกอบและซอมบํ ารุงไดโดยงายอีกดวย
          5. การทันเวลา (ใหไดจังหวะเวลา) การสงกํ าลังบํ ารุงจะตองมีและใหไดในปริมาณท่ีตองการ ณ เวลาและ
สถานท่ีท่ีก ําหนด เฉพาะเรื่องเวลานั้นตองใหมีความพอดีโดยไมลาชาแตไมควรกอนเวลามากนัก
          6. การไดสวนสัมพันธ     การจัดหนวยสงกํ าลังบํ ารุงตองใหเหมาะสมกับความตองการในการสนับสนุนไม
มากหรือนอยเกินไป จนทํ าใหสวนดํ าเนินกลยุทธตองเสียภารกิจทางยุทธการ เพราะขาดการสนับสนุนท่ีเพียงพอการ
จัดงานของหนวยสงกํ าลังบํ ารุงเองตองไดสวนสัมพันธกันดวย เชน ตองมีเจาหนาท่ีซอมบํ ารุงใหสัมพันธกับเจาหนา
ท่ีสงกํ าลัง หรือตองมีหนวยสงกลับสายแพทยใหสัมพันธกับหนวยรักษาพยาบาลเปนตน ซ่ึงหมายถึงความพอเพียง
นั่นเอง
          7. อํ านาจหนาท่ี ถึงแมความรับผิดชอบทางการสงก ําลังบํ ารุง จะเปนความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาแต
เพียงผูเดียวก็ตาม แตควรมอบอํ านาจหนาท่ีใหกับผูบังคับหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังบํ ารุง ใหเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนผลสํ าเร็จและมีความออนตัวพอสมควรโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลอ่ืน ๆ ดวย
          8. ความปลอดภัย การสนับสนุนทางการสงกํ าลังบํ ารุงตองไมถูกขัดขวางอยางรุนแรงดวยการกระทํ าของ
ขาศึก และดวยการบีบบังคับอยางรุนแรงจนเสียภารกิจจากมาตรการรักษาความปลอดภัยฝายเดียวกัน
          9. การประหยัด หมายถึงการใชกํ าลังพล ส่ิงอุปกรณ การบริการ และส่ิงอํ านวยความสะดวกในการสงกํ าลังท่ี
จํ าเปน ใหคุมคามากท่ีสุดโดยค ํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเปนสํ าคัญจะตองเพงเล็งในเรื่องการปรนนิบัติ
บํ ารุงและซอมบํ ารุงส่ิงอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชส่ิงอุปกรณนั้น ๆ ใหคงสภาพไดนานท่ีสุด
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         นายทหารฝายสงกํ าลังบ ํารุง เปนนายทหารฝายอํ านวยการหลักของผูบังคับบัญชาท่ีชวยในการวางแผนดาน
การสงกํ าลัง โดยติดตอและประสานอยางใกลชิดและตอเนื่องกับ   ผบ.หนวยสนับสนุนการชวยรบท่ีเปนผูรับผิด
ชอบในเรื่องการปฏิบัติการสนับสนุนทางการสงกํ าลังบํ ารุง และกับ สธ.3 ในเรื่องการใหการสนับสนุนการปฏิบัติ
ทางยุทธวิธี โดยนายทหารฝายสงกํ าลังบํ ารุงจะมีความรับผิดชอบหลักทางฝายอํ านวยการ 6 ประการ ดังนี้
                    - การสงกํ าลัง
                    - การซอมบํ ารุง
                    - การขนสง
                    - การบริการทางการแพทย
                    - การบริการอ่ืน ๆ

- เบ็ดเตล็ด
                4.4.1 ความรับผิดชอบทางการสงกํ าลัง
                         4.4.1.1 หมายถึง การปฏิบัติการในเรื่องความตองการ การจัดหา  การแจกจาย และการจํ าหนายส่ิง
อุปกรณรวมท้ังการควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว
                         4.4.1.2 สํ าหรับวงรอบการสงกํ าลัง หมายถึง การปฏิบัติการตอส่ิงอุปกรณตามลํ าดับขั้นตอน คือ การ
กํ าหนดความตองการ การจัดหา การแจกจาย การซอมบํ ารุง และการจํ าหนาย ซ่ึงการดํ าเนินงานทุกขั้นตอนตามวง
รอบท้ัง 5 งานนี้จะตองมีการควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัต ิ “การแจกจาย” จะหมายถึงการรับ, การเก็บรักษา, การ
จายและการสงส่ิงอุปกรณ “การซอมบํ ารุง” นัยแรกหมายถึง เปนการปรนนิบัติบํ ารุงส่ิงอุปกรณใหอยูในสภาพท่ีใช
การไดไมชํ ารุด นัยท่ีสอง หมายถึงการทํ าใหส่ิงอุปกรณท่ีชํ ารุดกลับคืนสูสภาพท่ีใชการได
                        4.4.1.3 ความรับผิดชอบทางการสงก ําลัง ของ สธ. 4
                                     ก. กํ าหนดความตองการ แบงเปน 4 ประเภท
                                           1) ความตองการขั้นตน  คือ ความตองการส่ิงอุปกรณท่ีทหารหรือหนวยตองการมีไวเพ่ือ
การปฏิบัติภารกิจของตน ซ่ึงส่ิงอุปกรณยังไมเคยไดรับมากอนและเปนความตองการในกรณีตอไปนี้
                                                ก) การรับทหารเขาประจ ําการใหม
                                                ข) การจัดตั้งหนวยใหม
                                                ค) การกํ าหนดมาตรฐานส่ิงอุปกรณใหม
                                                ง) การเพ่ิมจํ านวนและรายการเนื่องจากการแกอัตรา
                                                จ) รายการท่ีไดรับอนุมัติใหจายครั้งแรกแกหนวยท่ียังไมไดรับอนุมัติอัตรา
                                                ฉ) รายการท่ีไดรับอนุมัติใหจายครั้งแรกซ่ึงเกินจํ านวนจากอัตรา
                                                ช) การอนุมัติจายส่ิงอุปกรณใหม เพ่ือทดแทนส่ิงอุปกรณเดิมท่ียังใชราชการได ซ่ึงได
รับคืนจากหนวยทหาร
                                          2) ความตองการทดแทน  คือ ความตองการเพ่ือทดแทนส่ิงอุปกรณท่ีหนวยใชเคยไดรับ
มาแลวและเปนความตองการส่ิงอุปกรณในกรณีตอไปนี้
                                                ก) เพ่ือทดแทนส่ิงอุปกรณท่ีหมดเปลืองไป  หรือชํ ารุดเนื่องจากการใชและรวมท้ังทด
แทนช้ินสวนซอมท่ีชํ ารุดดวย
                                                ข) เพ่ือทดแทนส่ิงอุปกรณท่ีถูกละท้ิง ถูกทํ าลาย ขาศึกทํ าใหเสียหาย ถูกโจรกรรมหรือ
เสียหายโดยสาเหตุอ่ืน
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                                                ค) เพ่ือทดแทนส่ิงอุปกรณท่ีอยูในระหวางการซอมบํ ารุงโดยใชส่ิงอุปกรณสํ ารองเพ่ือ
การซอมบํ ารุง
                                           3) ความตองการเพ่ือรักษาระดับสงกํ าลัง คือ ความตองการส่ิงอุปกรณท่ีหนวยสงก ําลัง
ตองการเพ่ิมเติมใหเต็มระดับสงกํ าลังคือ
                                                ก) ระดับปลอดภัย
                                                ข) ระดับปฏิบัติการหรือวงรอบจัดหา
                                                ค) เวลาในการเบิกและจัดสงหรือเวลาลวงหนาในการจัดหา
                                           4) ความตองการตามโครงการ คือ ความตองการส่ิงอุปกรณท่ีนอกเหนือไปจากความ
ตองการตามปกต ิ เพ่ือสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผน และวัตถุประสงคของกองทัพบก เชน
สป. 4 โครงการจัดตั้งหนวยใหม และโครงการระดมสรรพกํ าลัง เปนตน
                                      ข. ควบคุม - เบิก - จัดหา - เก็บรักษา - แจกจาย - สป., ยุทธภัณฑ เก็บรักษาบันทึก
ยุทโธปกรณ รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษา
                                           1) การควบคุม
                                                ก) การควบคุมทางบัญชี เปนขอมูลเกี่ยวกับ ปริมาณ, ท่ีอยู, สภาพของ สป., คางรับ,
คางจาย, ท่ีมีอยูในครอบครอง
                                                ข) การควบคุมทางการสงกํ าลังเปนการเปรียบเทียบดุลความตองการในเรื่องการสง
กํ าลัง สป. รายการหนึ่งกับจํ านวน สป. รายการนั้นท่ีมีอยู
                                          2) การเบิก คือ วิธีด ําเนินการเสนอค ําขอไปยังหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังเพ่ือขอรับ
ส่ิงอุปกรณตามจ ํานวนท่ีตองการ การเบิกมี 4 ประเภท
                                                ก) การเบิกขั้นตน
                                                ข) การเบิกทดแทน
                                                ค) การเบิกเพ่ิมเติมเพ่ือรักษาระดับสงก ําลัง
                                                ง) การเบิกพิเศษ
                                                    (1) การเบิกเรงดวน คือ การเบิก สป. ท่ีหนวยใชมีความจ ําเปนตองใชโดยเรงดวน
หรือยามฉุกเฉิน หรือเพ่ือการซอมบํ ารุง สป. งดใชการ
                                                    (2) การเบิกนอกอัตรา ไดแกการเบิก สป. ประเภท 4
                                                    (3) การเบิกกอนก ําหนด คือการเบิก สป. ท่ีหนวยมีความจ ําเปนตองใชกอนวงรอบ
การเบิกซ่ึงหนวยสนับสนุนไดก ําหนดขึ้น
                                           3) การจัดหา คือ กรรมวิธีเพ่ือใหไดมาซ่ึงก ําลังพล หรือบริการ หรือส่ิงอุปกรณตาง ๆ ทาง
ไดมาซ่ึงส่ิงอุปกรณและบริการของ ทบ.ไทย มี 10 วิธี คือ

                                                ก) การจัดหาตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตร ีวาดวย    การพัสดุ
พ.ศ.2535
                                                    (1)การซ้ือหรือการจาง  มี  5  วิธี  คือ ตกลงราคา, สอบราคา,
ประกวดราคา, วิธีพิเศษ, วิธีกรณีพิเศษ
                                                    (2)การแลกเปล่ียน
                                                    (3)การเชา



50

                                                    (4)การจัดทํ าเอง
                                                ข) การเกณฑ (ตาม พ.ร.บ. การเกณฑชวยราชการทหาร พ.ศ.2530)
                                                ค) การยึด (ตาม พ.ร.บ. กฏอัยการศึก พ.ศ.2457)
                                                ง) การบริจาค
                                                จ) การรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
                                                ฉ)การจางและซ้ือสํ าหรับงานวิจัยและพัฒนาและผลิตอาวุธโดยวิธี
การพิเศษ
                                               ช) การจัดซ้ือดวยงบเงินกู
                                               ซ) การจัดซ้ือดวยระบบ  FMS (FOREIGN MILITARY SALES)
                                               ด) การจัดซ้ือจากตางประเทศดวยระบบรัฐตอรัฐ
                                               ต) การเบิก การยืม  การโอน
                                          4) การแจกจาย คือ การจัดงานสงกํ าลังท่ีเกี่ยวของกับการรับ, การเก็บรักษา, การขนสง
และการจาย การแจกจายในสนามกระทํ าได 2 วิธี
                                                ก) การแจกจาย ณ.ตํ าบลสงก ําลัง
                                                ข) การแจกจาย ณ.ท่ีตั้งหนวย
                                                ค) กํ ากับดูแลการแจกจาย อาวุธ - กระสุน - ยุทธภัณฑท่ีขาดแคลนตามลํ าดับความเรง
ดวนท่ี ผบ. กํ าหนด
                                                ง) กํ ากับดูแลการจัดการ - จัดหา - เก็บรักษาอาวุธพิเศษ และ สป. ท่ีเกี่ยวของ
                                                จ) กํ ากับดูแลการรวบรวมและดํ าเนินการตอ สป. เกินอัตรา - เหลือใช -เก็บซอม
                                                ฉ) เสนอแนะอัตราพิกัด
                                                ช) ประสานกับ สธ.2 เกี่ยวกับ สป. ท่ียึดได
                4.4.2 ความรับผิดชอบทางการซอมบ ํารุง
                         4.4.2.1 การซอมบํ ารุงคือ การกระทํ าใด ๆ ท่ีมุงจะรักษายุทโธปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพใชการได
หรือมุงหมายท่ีจะทํ าใหยุทโธปกรณท่ีชํ ารุดกลับคืนมาอยูในสภาพท่ีใชการได
                         4.4.2.2 ประเภทของการซอมบํ ารุง มี 4 ประเภท
                                      ก. การซอมบํ ารุงระดับหนวย
                                      ข. การซอมบํ ารุงสนับสนุนโดยตรง
                                      ค. การซอมบํ ารุงสนับสนุนท่ัวไป
                                      ง. การซอมบํ ารุงระดับคลัง
                         4.4.2.3  ความรับผิดชอบทางการซอมบํ ารุงของ สธ.4
                                      ก. กํ าหนดตามตองการซอมบํ ารุง
                                      ข. การเตรียม สป. ไวเพ่ือความพรอมรบ
                                      ค. เบิก - เก็บรักษา - แจกจายช้ินสวนซอม
                                      ง. รับ - เก็บรักษา - จัดสงยุทธภัณฑท่ียึดไดซ่ึงไมมีคุณคาทางขาวกรอง
                                      จ. ควบคุม - วิเคราะหสถานภาพการซอมบํ ารุง
                                      ฉ. เสนอแนะลํ าดับเรงดวนการซอมบํ ารุง ตอ ผบ.
                                      ช. เสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหนวยซอมบํ ารุง
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                                      ซ. กํ ากับดูแลการสงกลับ สป.ชํ ารุด
                                      ด. กํ ากับดูแลการซอมบํ ารุงใหเสร็จทันเวลา
                4.4.3 ความรับผิดชอบทางการขนสง
                         4.4.3.1 การเคล่ือนยาย คือการนํ ากํ าลังพล ยุทโธปกรณ หรือส่ิงอุปกรณจากต ําบลหนึ่งไปยังอีกต ําบล
หนึ่ง ตามท่ีไดก ําหนดความมุงหมายไว
                                      ก. การเคล่ือนยายทางยุทธวิธี   สธ.3 เปนผูรับผิดชอบ
                                      ข. การเคล่ือนยายทางธุรการ    สธ.4 เปนผูรับผิดชอบ
                         4.4.3.2 การขนสง คือ การใชเครื่องมือขนสงมาสนับสนุนการเคล่ือนยาย โดยมุงท่ีจะใหการเคล่ือน
ยายนั้นสามารถบรรลุภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการขนสง มี 6 วิธี
                                      ก. การขนสงทางทอ ใชขนสงเช้ือเพลิงและปริมาณมาก ๆ เปนการขนสงท่ีประหยัดท่ีสุด
                                      ข. การขนสงทางนํ ้า สามารถขนไดปริมาณมาก ๆ แตความเร็วคอนขางตํ ่า
                                      ค. การขนสงทางรถไฟ ขนยายไดนํ ้าหนักมาก ไปไดไกลความเร็วคอนขางสูง แตไปได
เฉพาะท่ีมีเสนทาง
                                      ง. การขนสงทางถนน ความเร็วคอนขางสูง ออนตัวมาก สามารถเช่ือมโยงกับวิธีการขนสง
ชนิดอ่ืนไดเปนอยางดี
                                      จ. การขนสงทางอากาศ มีความเร็วสูง ออนตัวมาก เลือกเสนทางไดไมจํ ากัดในรัศมีการบิน
แตมีความส้ินเปลืองสูง
                                      ฉ. การขนสงเบ็ดเตล็ด เชน คนหาบหามสัตวตาง ๆ, ลอเล่ือน, สายเคเบ้ิลขามเหวลึก เปนตน
                         4.4.3.3 ความรับผิดชอบทางการขนสงของ สธ.4
                                      ก. วางแผน ประสานการขนสงและการเคล่ือนยายทางธุรการ
                                      ข. ประสานการขนสงทางอากาศ
                                      ค. เสนอแนะกรรมวิธีควบคุมการขนสง การใชเสนทางจราจร
                                      ง. จัดทํ าคํ าช้ีแจงกฏจราจรของบานเมือง
                4.4.4 ความรับผิดชอบทางการบริการทางการแพทย
                         4.4.4.1 ภารกิจของการบริการทางการแพทย คือการถนอมกํ าลังพลดวยการดํ ารงไวซ่ึงสุขภาพ และ
พลานามัยท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติการทางทหาร โดย
                                      ก. การรักษาพยาบาลและการสงกลับ
                                      ข. การเวชกรรมปองกัน
                                      ค. การบริการอ่ืน ๆ ทางสายแพทย
                         4.4.4.2 สธ.4 จะกํ ากับดูแลทางฝายเสนาธิการในเรื่อง
                                      ก. การรักษาพยาบาลและการสงกลับ
                                      ข. เวชกรรมปองกัน
                                      ค. ทันตบริการ
                                      ง. บริการสัตวแพทย
                                      จ. บริการหองทดลอง
                                      ฉ. บริการถายโลหิต
                                      ช. การสงกํ าลังและซอมบํ ารุงสายแพทย
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                4.4.5 ความรับผิดชอบทางบริการอื่น ๆ
                         4.4.5.1 การวางแผน- ประสานงานการกอสรางส่ิงอํ านวยความสะดวกตาง ๆ ตอท่ีตั้ง
                         4.4.5.2 การจัดหา - แบงมอบ - การดํ าเนินการ และการจํ าหนายอสังหาริมทรัพย
                         4.4.5.3 การควบคุมทรัพยสิน
                        4.4.5.4 การบริการอาหาร
                        4.4.5.5 การปองกันอัคคีภัย
                        4.4.5.6 การบริการสวนตัว, อาบนํ ้า, ซักผา, ลางพิษติดเส้ือผา, แลกเปล่ียนเส้ือผา
                4.4.6 ความรับผิดชอบเบ็ดเตล็ด
                        4.4.6.1 กํ าหนด - เสนอแนะการใชหนวยสงกํ าลังบํ ารุง
                        4.4.6.2 กํ าหนดลํ าดับเรงดวนการใชหนวยสงกํ าลังบํ ารุง
                        4.4.6.3 กํ าหนดหนวยสงกํ าลังบํ ารุงเพ่ิมเติม
                        4.4.6.4 กํ าหนดความตองการใชแรงงานพลเรือน - เชลยศึก
                        4.4.6.5 เสนอแนะท่ีตั้งท่ัวไปและการเคล่ือนยายหนวยสงก ําลังบํ ารุง
                        4.4.6.6 กํ ากับดูแลการทํ าแผนควบคุมความเสียหายเปนพ้ืนท่ี
                        4.4.6.7 กํ ากับดูแลการลดอันตรายจากสาเหตุของ นชค.
                        4.4.6.8 จัดทํ าประมาณการ - แผน - รายงาน - คํ าส่ังท่ีเกี่ยวกับการสงก ําลังบํ ารุง
          4.5 ฝายกิจการพลเรือน (สธ.5)
                กิจการพลเรือน คือ การดํ าเนินงานของทหารในปจจัยท่ีเกี่ยวกับ การเมือง การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา มุง
เพ่ือใหเจาหนาท่ีฝายพลเรือน ประชาชน ใหการสนับสนุนกิจการทหาร เพ่ือใหสามารถเผชิญตอภาวะสงครามหรือ
ในภาวะไมปกติอ่ืน ๆ ไดทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ
               สาเหตุสํ าคัญท่ีฝายทหารจํ าเปนตองเขาไปยุงเกี่ยว/ดํ าเนินงานของพลเรือน คือ
               1. เพ่ือสนับสนุนเจาหนาท่ีฝายพลเรือนในยามฉุกเฉินหรือในยามสงคราม ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใน
ความรับผิดชอบของตนตอไปไดอยางตอเนื่อง ไมเชนนั้นแลวประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จะเปนภาระสํ าคัญท่ีจะ
ทํ าใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติทางยุทธวิธีของฝายทหาร
               2. เพ่ือใชประโยชนจากเจาหนาท่ี ฝายพลเรือน, ประชาชน และทรัพยากรในพ้ืนท่ีการสนับสนุนกิจการ
ทหาร ในภาวะสงคราม หรือในภาวะไมปกติอ่ืน ๆ ใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
               3. เพ่ือชวยรัฐบาลในการรักษาความม่ันคงภายใน และการพัฒนาประเทศตามภารกิจและความรับผิดชอบ
ของทหารท่ีก ําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
               4. เพ่ือสนองตอบตอพระราชด ํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ซ่ึงพระราชทานใหกับ
ทหารเนื่องในพิธีสวนสนามของหนวยทหารรักษาพระองคเม่ือ  3 ธ.ค.23
               นายทหารฝายกิจการพลเรือน (สธ.5) คือฝายเสนาธิการท่ีมีความรับผิดชอบหลักทางฝายอํ านวยการในงาน
กิจการพลเรือนท้ังปวงของหนวย ซ่ึงประกอบดวย
                  - การปฏิบัติการกิจการพลเรือน
                  - การปฏิบัติการจิตวิทยา
                  - การประชาสัมพันธ
                  - การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง
               4.5.1 การปฏิบัติการกิจการพลเรือน
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                        4.5.1.1 หมายถึง การดํ าเนินงานท้ังปวงของหนวยทหารท่ีเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสวนราชการพล
เรือน, ประชาชน และทรัพยากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท้ังในยามปกติและยามสงคราม

         ก. ยามปกต ิกระทํ าเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังเพ่ือเตรียมการ
สนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีของฝายทหาร โดยมุงเนนการปฏิบัติในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน
เพ่ือใหประชาชนรักใคร ศรัทธา และใหความรวมมือกับฝายทหาร

       ข. ยามสงคราม    กระทํ าเพ่ือสนับสนุนการรบใหหนวยบรรลุภารกิจทางยุทธวิธี  โดยมุงเนน
การควบคุมประชาชน เพ่ือไมใหกีดขวางการปฏิบัติการทางทหาร
                        4.5.1.2 การปฏิบัติการกิจการพลเรือน กระทํ าเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของงานกิจการพลเรือนของ
หนวย โดยเนนการบรรลุวัตถุประสงคดวยการ

          ก. สงเสริมและสนับสนุนทางปฏิบัติของสวนราชการพลเรือน
          ข. การดํ าเนินการตอประชาชนและทรัพยากรในพ้ืนท่ี
          ค. ปฏิบัติตามพันธทางกฎหมายและขอตกลงตาง ๆ

                        4.5.1.3 ความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสวนราชการพลเรือน
         ก. เพ่ือใชประโยชนจากเจาหนาท่ีสวนราชการพลเรือน
         ข. เพ่ือการชวยเหลือ และสนับสนุนใหเจาหนาท่ีพลเรือนสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางตอ

เนื่อง ในภาวะฉุกเฉินหรือในภาวะสงคราม
         ค. ลักษณะของความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับสวนราชการพลเรือน
               1)  การติดตอประสานงาน เพ่ือปฏิบัติงานรวมกัน

                                          2)  การใหความชวยเหลือ และสนับสนุน
                                          3) การรับเอางานในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีสวนราชการพลเรือน  บางสวนหรือท้ัง
หมดมาปฏิบัติเสียเอง

         ง. ความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับประชาชนและทรัพยากร
                                          1)   เพ่ือใหประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร
                                          2) เพ่ือใชประโยชนจากประชาชน และทรัพยากรในการสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร

         จ. ความเกี่ยวของของฝายทหาร กระทํ าตามความจ ําเปนของสถานการณ
                        4.5.1.4 เพ่ือความสะดวกในการกํ าหนดนโยบาย และการควบคุมการปฏิบัต ิกองทัพบกก ําหนดกลุม/
พวกของงานการปฏิบัติการกิจการพลเรือน ออกเปน 3 กลุม คือ
                                     ก. งานดานการปกครอง หมายถึง ขบวนการ / กิจกรรม การควบคุม /บังคับ ใหผูอ่ืน กระทํ า
ตามวิถีทางท่ีกํ าหนดให
                                           1) มีงานหลักท่ีปฏิบัติ 3 งาน ดังนี้
                                                ก) การรักษาความสงบเรียบรอย ไดแก การปราบปรามโจรผูราย การปองกัน และ
ปราบปรามการแทรกซึมบอนทํ าลาย การควบคุมผูอพยพ ชนกลุมนอยในประเทศ
                                                ข) การปองกันภัยฝายพลเรือน ไดแก การอพยพประชาชนและสวนราชการพลเรือน
ใหพนจากภัยพิบัติอันเกิดจากสาธารณภัย การโจมตีทางอากาศ
                                                ค) การรักษาความยุติธรรมในทางคดี
                                           2) ฝายทหารจะเขาไปเกี่ยวของตามความจ ําเปนของสถานการณ
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                                     ข. งานดานเศรษฐกิจ  หมายถึงบรรดาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยท่ัว
ไปของพ้ืนท่ี
                                           1)  มีงานท่ีปฏิบัติ 4 งาน ดังนี้
                                                ก) การสงกํ าลังพลเรือน คือ การใหการสนับสนุนส่ิงอุปกรณของฝายทหารใหกับพล
เรือน/ ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีขาดแคลน รวมท้ังการน ําทรัพยากรของพลเรือนท่ีมีอยูมาสนับสนุนกิจการ
ทางทหารในกรณีจ ําเปน ในการปฏิบัติจะตองหลีกเล่ียงการจัดหา ส่ิงอุปกรณในทองถ่ินท่ีประชาชนมีความจ ําเปน
ตองใช
                                                ข) การพัฒนาชุมชนและสงเสริมอาชีพ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนอยูดีกินดี มีผลผลิต
เพียงพอตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
                                                ค) การเศรษฐกิจและการคา ฝายทหารตองควบคุมราคาและการจํ าหนายใหเหมาะสม
กับสภาพทองถ่ิน เพ่ือไมใหเกิดระบบตลาดมืดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในบางกรณีอาจมีความจํ าเปนตองใหมีการปน
สวนสินคา เครื่องอุปโภค บริโภค ในสภาวะท่ีเกิดการขาดแคลน
                                                ง) การคลัง กิจกรรมทางการเงิน การธนาคารในพ้ืนท่ี ไดแก การควบคุมก ํากับดูแล
และการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินทางการเงินของรัฐ การควบคุมงบประมาณการจายเงินของรัฐ การเก็บภาษีอากร
                                          2) ฝายทหารเขาไปเกี่ยวของเพ่ือปองกันความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
                                      ค. งานดานสังคมจิตวิทยา  หมายถึงบรรดาหนาท่ีซ่ึงเกี่ยวของกับความเปนอยู ขนบธรรม
เนียมประเพณี และวัฒนธรรมของทองถ่ิน การใหการบริการตาง ๆ แกประชาชนโดยหนวยงานตาง ๆของรัฐ
                                           1) มีงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้
                                                ก) การบริการดานการศึกษา
                                                ข) การบริการดานสาธารณสุข
                                                ค) การบริการสาธารณะตาง ๆ เชน ไฟฟา, ประปา, ขนสง, ส่ือสาร ฯลฯ
                                                ง) การชวยเหลือในดานการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน
                                                 จ) การสงเสริมใหรักษาเอกลักษณ ศิลปกรรม และคานิยมตาง ๆ ในทองถ่ิน
                                          2) ฝายทหารจะเขาไปเกี่ยวของในลักษณะใหการสนับสนุนภายในขีดความสามารถท่ี
กระทํ าได
                         4.5.1.5 ปจจัยท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติการกิจการพลเรือนปจจัยก ําหนดลํ าดับความเรง
ดวนและลักษณะของการปฏิบัติการกิจการพลเรือนวาจะกระทํ าในลักษณะเขมงวดมากนอยเพียงใด จะกระทํ าอะไร
กอนอะไรหลัง
                                      ก. คํ าส่ัง / นโยบาย จากหนวยเหนือ
                                      ข. อํ านาจหนาท่ีตามกฏหมายท่ีไดรับ
                                      ค. สถานการณทางทหารท่ีเปนอยู
                                      ง. ลักษณะพ้ืนท่ีปฏิบัติการทางดานกิจการพลเรือน
                        4.5.1.6  ขอบเขตการดํ าเนินงานการปฏิบัติการกิจการพลเรือน 6 ประการ
                                     ก.  การเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน
                                           1) กระทํ าเพ่ือ
                                                ก) ความเขาใจอันดีตอกันระหวางประชาชนกับทหาร
                                                ข) ใหประชาชนเกิดความนิยมชมชอบและศรัทธาตอทหาร / หนวยทหาร
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                                           2) กิจกรรมท่ีปฏิบัติ
                                                ก) การใหความรูแกทหารเกี่ยวกับสภาพสังคมในทองถ่ิน
                                                ข) การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับประชาชนในทองถ่ิน
                                                ค) การชวยเหลือประชาชนโดยหนวยทหาร
                                                ง) กวดขันระเบียบวินัยและความประพฤติของทหาร
                                                จ)ใชงานประชาสัมพันธบางสวนในการสนับสนุนการเสริมสรางความสัมพันธอันดี
กับชุมชน
                                           3) หลักสํ าคัญท่ีควรยึดถือในการด ําเนินการ
                                                ก) การชวยเหลือประชาชนใหกระทํ าภายในขีดความสามารถของหนวย
                                                ข) เขมงวดเรื่องระเบียบวินัยของทหาร เพ่ือใหเปนท่ีรักใครศรัทธาของประชาชน
                                                ค)  อยาใหทหารประพฤติตัวในเชิงดูถูกลบหลูดูหม่ินขนบธรรมเนียมประเพณีและส่ิง
ท่ียึดม่ันในทองถ่ิน
                                     ข. การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติของสวนราชการพลเรือน
                                          1)   กระทํ าเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยม่ันคงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
                                          2)   กิจกรรมท่ีปฏิบัติ
                                                ก) การรักษาความสงบในชุมชน
                                                ข) การชวยเหลือในการพัฒนาทองถ่ิน
                                                ค) การชวยเหลือในการบริหารราชการแผนดิน ยามฉุกเฉิน / ยามสงคราม
                                                ง) การสนับสนุนในการปองกันอัคคีภัยฝายพลเรือน
                                           3) หลักสํ าคัญท่ีควรยึดถือในการด ําเนินการ ฝายทหารมิใชผูปฏิบัติหลักในงานตาง ๆ
ของฝายพลเรือน คงเปนแตเพียงผูชวยเหลือและสนับสนุนเทาท่ีจ ําเปนภายในขีดความสามารถ ยกเวน ในบางสถาน
การณท่ีเจาหนาท่ีสวนราชการพลเรือนไมสามารถปฏิบัติได ฝายทหารจึงจํ าเปนท่ีจะตองเปนผูปฏิบัติ
                                      ค. การสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร
                                           1) กระทํ าเพ่ือการสนับสนุนหนวยในการรบ
                                           2) กิจกรรมท่ีปฏิบัติ
                                                ก) การปองกัน / ลดการกีดขวางการยุทธ ไดแก การอพยพประชาชน, การก ําหนดพ้ืน
ท่ี / เขตหวงหาม
                                                ข) การสนับสนุนการพิทักษพ้ืนท่ีสวนหลัง / เขตหลัง
                                           3) หลักสํ าคัญท่ีควรยึดถือในการด ําเนินการ
                                                ก) การประสานงานอยางใกลชิดและตอเนื่องกับเจาหนาท่ีสวนราชการพลเรือนใน
การทํ าแผนการปองกันภัยฝายพลเรือน และแผนการพิทักษพ้ืนท่ีสวนหลัง / เขตหลัง ใหสอดคลองเกื้อกูลซ่ึงกันและ
กัน เพ่ือท่ีสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและจะตองมีการซักซอมการปฏิบัติรวมกันเปน
ประจํ า
                                               ข) การอพยพประชาชนจะกระทํ าเม่ือมีความจ ําเปนเทานั้น
                                      ง. การพัฒนาพลังประชาชน
                                           1) กระทํ าเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติการรวมกับฝายทหารในการ
ปองกันประเทศจากการรุกรานของฝายตรงขาม
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                                           2) กิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ
                                                ก) จัดตั้งและสนับสนุนการจัดตั้งมวลชน
                                                ข) ฝกอบรมใหมวลชนเกิดความสํ านึกในหนาท่ี ความรับผิดชอบ และมีความสามารถ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร
                                                ค) การวางแผนการใชและการควบคุมมวลชนท่ีจัดตั้งขึ้น
                                           3) หลักสํ าคัญท่ีควรยึดถือในการด ําเนินการ จะตองมีการวางแผนการใชพลังและมีการ
ซักซอมการปฏิบัติเปนประจํ าในยามปกติ
                                      จ. การควบคุมและใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถ่ิน
                                           1) กระทํ าเพ่ือคุมครองปองกันและใชประโยชนจากทรัพยากรท้ังปวงในพ้ืนท่ีท่ีฝาย
ทหารเขาไปปฏิบัติการ ตลอดจนการพิทักษรักษาไมใหถูกทํ าลายหรือฝายตรงขามนํ าไปใชประโยชน
                                           2) กิจกรรมท่ีปฏิบัติ
                                                ก) การจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีสํ าคัญในทองถ่ิน
                                                ข) การกํ าหนดมาตรการคุมครองปองกัน
                                                ค) การวางแผนการใชประโยชนจากทรัพยากร
                                                ง) ประสานงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับ ฝสธ. อ่ืน ๆ
                                                     (1) กับ สธ. 2,3 เรื่องการกํ าหนดมาตรการคุมครองปองกันทรัพยากรและการนํ ามา
ใชประโยชนแกกิจการทหาร
                                                      (2) กับ สธ.4 เรื่องเกี่ยวกับการใชแรงงานภายในทองถ่ินมาสนับสนุนงานดานการ
ชวยรบในพ้ืนท่ีสวนหลัง / เขตหลัง, การจัดซ้ือ จัดหา สป. ภายในพ้ืนท่ี
                                                      (3) กับ สธ.1 เรื่องเกี่ยวกับอัตราคาจาง และการทํ าสัญญาจาง
                                          3)  หลักสํ าคัญท่ีควรยึดถือในการด ําเนินการ
                                               ก) การใชแรงงานพลเรือนจะตองยึดถือและคํ านึงถึงกฎหมายแรงงานของทองถ่ินดวย
                                                ข) การใชทรัพยากรในทองถ่ินจะตองพิจารณาใชตามความจ ําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงความ
เดือดรอนแกประชาชนในพ้ืนท่ี
                                      ฉ. การปกครองดินแดนท่ีไดจากการยึดครอง
                                           1) กระทํ าเพ่ือควบคุมประชาชนในพ้ืนท่ีไมใหขัดขวางการปฏิบัติของฝายเรา
                                           2) กิจกรรมท่ีปฏิบัต ิแบงเปน 3 ขั้นตอน
                                                ก) ขั้นเตรียมการ
                                                     (1) ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี
                                                     (2) จัดเตรียมหนวยปฏิบัติและเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ
                                                     (3) เตรียมแผนการปฏิบัติไวลวงหนา เกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมและ
ปกครองดินแดน
                                                ข) ขั้นปฏิบัติการปกครองดินแดน เปนการด ําเนินการ / บังคับใหเปนไปตามมาตรการ
ตาง ๆ ท่ีก ําหนดขึ้น
                                                ค) ขั้นสงมอบความรับผิดชอบ เปนขั้นสุดทายของการปฏิบัติ คือการสงมอบการปก
ครองใหกับผูท่ีเกี่ยวของ
                                           3) หลักสํ าคัญท่ีควรยึดถือในการด ําเนินการ
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                                                ก) ใชเจาหนาท่ีฝายปกครองเดิมในทองถ่ินท่ีมีอยูเปนหลัก
                                                ข) เจาหนาท่ีท่ีตั้งขึ้นมาใหม ตองผานการตรวจสอบความไววางใจแลววาเปนฝายเรา
                                                ค) การปกครองโดยฝายทหารในดินแดนท่ีเขายึดครองนั้นไมใชระบบการปกครอง
หลัก ดังนั้นจะตองโอนอํ านาจหรือความรับผิดชอบใหกับเจาหนาท่ีฝายพลเรือนใหเร็วท่ีสุดเม่ือสถานการณคล่ีคลาย
ลง
                                                ง) ใชประโยชนจากงาน การ ปจว. ในการเสริมความม่ันคง
                                                จ) กํ าหนดหนวยปฏิบัติโดยเฉพาะ
               4.5.2 การปฏิบัติการจิตวิทยา
                        4.5.2.1 หมายถึง การเผยแพรขาวสาร ความคิดเห็นลัทธินิยมหรือการจูงใจตาง ๆ รวมท้ังมาตรการอ่ืน
ๆ ตามแผนท่ีไดวางไว จะโดยทางตรงหรือหรือทางออมก็ตามเพ่ือใหมีอิทธิพลเหนือจิตใจ กลุมชนิดใดกลุมหนึ่งท่ี
ตองการในวิธีทางท่ีจะชวยสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกํ าหนด

     ก. ยามปกต ิการปฏิบัติการจิตวิทยาท่ีมีประสิทธิภาพ  จะเปนเครื่องมือท่ีมีคายิ่งสํ าหรับรัฐบาล
ในการรักษาความม่ันคงภายในจากการบอนทํ าลายของฝายตรงขาม

     ข. ยามสงคราม การปฏิบัติการจิตวิทยา จะมีสวนชวยในการรบรรลุและเสร็จส้ินเร็วขึ้น โดย
ประหยัดท้ัง เวลา, ชีวิต, ทรัพยสิน
                        4.5.2.2 การปฏิบัติการจิตวิทยา มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการบรรลุภารกิจของหนวยดวยการ
เปล่ียนทัศนคติ ความคิด และการปฏิบัติของกลุมเปาหมายใหเปนไปตามท่ีฝายเราตองการ โดยเนนการบรรลุวัตถุ
ประสงคดวยการ

      ก. เสริมสรางขวัญ กํ าลังใจ  และความสามัคคีของฝายเรา เชน การจัดชุดปลอบขวัญ จากแนว
หลังมาแสดงใหก ําลังพลชม

       ข. การทํ าลายขวัญ  กํ าลังใจ  และความเปนปกแผนของฝายตรงขาม เชน   การปลอยขาวลือ
เพ่ือบอนทํ าลายจุดออนของฝายตรงขาม, การเนนยํ้ าความพายแพของขาศึกในบางพ้ืนท่ี

        ค. ขัดขวาง บ่ันทอนการปฏิบัติของฝายตรงขาม
        ง. ตอตาน/ตอบโตการปฏิบัติการจิตวิทยาของฝายตรงขาม

                        4.5.2.3 ประเภทของการปฏิบัติการจิตวิทยา
         ก.  แบงประเภทตามลักษณะของการด ําเนินงาน มี 2 ประเภท
              1) แบบเปดเผย  หมายถึง    การดํ าเนินงานท่ีผูดํ าเนินงานเปดเผยตัวเอง, ยอมรับผิดชอบ

การกระทํ าของตนอยางเต็มท่ี, อาศัยความจริงเปนมูลฐานในการปฏิบัติมากท่ีสุด, การดํ าเนินการแบบนี้สวนใหญ รัฐ
บาล/หนวยงานของรัฐบาลเปนผูดํ าเนินการเอง

              2) แบบปกปด  หมายถึง   การดํ าเนินงานท่ีมีการปกปดผูดํ าเนินการ,  หลีกเล่ียงความรับผิด
ชอบท่ีอาจจะเกิดขึ้น, อาศัยความจริงเพียงบางสวน การดํ าเนินงานแบบนี้ ไมควรใชหนวยงานของรัฐเปนผูด ําเนิน
การโดยตรง แตอาจอยูเบ้ืองหลังโดยใชองคกรบังหนาเปนผูดํ าเนินการ

         ข. แบงประเภทตามลักษณะของการใชงาน มี 3 ประเภท
            1) การปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธศาสตร    มีหวงเวลาในการปฏิบัต/ิการหวังผลระยะยาว,

ใชหนวยปฏิบัติการจิตวิทยาระดับรัฐบาล, มีเปาหมายอยูนอกพ้ืนท่ีการรบ
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            2) การปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธวิธี มีความมุงหมาย เพ่ือสนับสนุนตอการปฏิบัติการรบ
โดยตรง, ใชการโฆษณาชวนเช่ือเปนหลัก, เปาหมายในการปฏิบัติการจิตวิทยา จะกํ าหนดความเรงดวนในการ
ปฏิบัติตอทหารฝายขาศึกเปนลํ าดับแรก (เปาหมายหลัก) และประชาชนในพ้ืนท่ีการรบเปนเปาหมายรอง

             3) การปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือเสริมความม่ันคง     กระทํ าในพ้ืนท่ีหรือดินแดนท่ีฝายเรายึด
ครองรวมท้ังในพ้ืนท่ีฝายเรายึดกลับคืนมาได เพ่ือกอใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติการ และใหประชาชนให
ความรวมมือกับฝายเรา/รัฐบาล

             4.5.2.4 การวางแผนการปฏิบัติการจิตวิทยา
          ก. ปจจัยท่ีตองคํ านึงถึงในการวางแผนการ ปจว.

1) ขาวกรองท่ีจํ าเปน เชนจุดออนของเปาหมาย จุดท่ีเปาหมายยอมรับการโฆษณา
2) การกํ าหนดหัวขอโฆษณา ไดจากการตรวจสอบจุดออนของเปาหมาย หัวขอโฆษณาท่ี

เลือกควรจะงาย และสะดวกตอการพัฒนา และควรระวังมิใหหัวขอโฆษณาขัดกับนโยบายมูลฐานหรือขาวสารท่ีเพ่ิง
ไดรับมา ลักษณะของหัวขอโฆษณาท่ีด ีคือ เหมาะแกเวลา/เช่ือถือได/สอดคลองกับหัวขอโฆษณาอ่ืน

3) ส่ือโฆษณา มี 2 ประเภท คือ
    ก.)ประเภทบุคคล เปนการติดตอแบบตัวถึงตัว
    ข) ประเภทมวลชน เชน ส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน
4) การประสานกับฝายอํ านวยการ หนวยเหนือ หนวยรอง หนวยขางเคียง เพ่ือลด/ขจัดงาน

ท่ีซ้ํ าซอนกันและเพ่ือการแลกเปล่ียนขาวสาร
5) การประเมินคา กระทํ าโดยการสํ ารวจสุมตัวอยางจากมวลชนท่ีเปนเปาหมายในกรณีท่ี

สามารถเขาถึงตัวเปาหมายไดหรือจากตัวแทนเปาหมาย ถาไมสามารถเขาถึงตัวเปาหมายได จะทํ าใหเราทราบถึงบก
พรองในการปฏิบัติการจิตวิทยาในครั้งนั้น เพ่ือจะมาแกไขในครั้งตอ ๆ ไป

6) การควบคุม ในแผนจะตองบงเอาไววา เรื่องนั้นจะดํ าเนินการกับเปาหมายใด เม่ือไร
และตองระมัดระวังมิใหกระทํ าไปกอนเวลาอันควร

          ข. การกํ าหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการวางแผนการ ปจว.
1) การกํ าหนดภารกิจ เปนการก ําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการเสียกอนวา ตองการใหเกิด

ผลอะไร เชน ตองการใหขาศึกมอบตัวเปนตน
2) การดํ าเนินการเกี่ยวกับขาวสาร คือ สภาวะแวดลอมเกี่ยวกับตัวเปาหมาย จุดออนของ

เปาหมาย จุดท่ีเปาหมายยอมรับการโฆษณา โครงสรางทางสังคมของเปาหมาย และขาวสารเกี่ยวกับวา ทํ าอยางไร
เม่ือทํ าการ ปจว. ไปแลวจึงจะทราบผลการ ปจว. นั้น

3) การวิเคราะหเปาหมาย เพ่ือเลือกหัวขอโฆษณา สัญลักษณ หรือส่ือโฆษณาวาจะใชอยาง
ไรจึงจะเหมาะสมกับเปาหมาย ในการวิเคราะหเปาหมาย จะตองกระทํ าอยางละเอียดเพ่ือใหทราบวา เปาหมายมีทัศ
นคติอยางไร ชอบหรือไมชอบส่ิงใด และจุดท่ีเปาหมายยอมรับการโฆษณา และยอมใหชักจูงไปในทางท่ีเราตองการ

4) การเลือกหัวขอโฆษณา
5) การทดสอบกอนการปฏิบัติ ถาเขาถึงเปาหมายได จะใชวิธีการสํ ารวจ/สุมตัวอยางจาก

มวลชน, เปาหมาย แตถาเขาถึงเปาหมายไมได ก็จะใชวิธีการทดสอบโดยการคัดเลือกบุคคลท่ีเปนตัวแทนของกลุม
เปาหมาย เชนเชลยศึกผูอพยพ

6) การปฏิบัติการ
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7) การทดสอบภายหลังการปฏิบัติ เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติท่ีไดกระทํ านั้นไดผลมาก
นอยเพียงใด วิธีการทดสอบคงดํ าเนินการเชนเดียวกับการทดสอบกอนการปฏิบัติ

            4.5.2.5 การดํ าเนินงานปฏิบัติการจิตวิทยาในทัศนะทางทหาร  มีขอบเขตในการด ําเนินงานท่ีสํ าคัญ 4
ประการคือ

           ก. การโฆษณาชวนเช่ือ เปนการส่ือสาร/ติดตอทุกรูปแบบ ท่ีทํ าขึ้นเพ่ือชักจูงโนมนาว ตลอด
จนช้ีน ําการปฏิบัติของกลุมเปาหมายใหเปนไปตามท่ีฝายเราตองการ

           ข. การแสดงกํ าลังหรือการแสดงการคุกคามท่ีใชก ําลัง     เพ่ือขมขู ปองปรามฝายตรงขาม ไม
ใหกระทํ าการใด ๆ ท่ีฝายเราไมตองการปฏิบัติท่ีตองม่ันใจวามีก ําลัง แสนยานุภาพเหนือกวาฝายตรงขามจริง ๆ เชน
การเคล่ือนยายกํ าลัง การฝกซอมรบใกล ๆ พรมแดนฝายตรงขาม

           ค. การปฏิบัติทางยุทธวิธีท่ีหวังผลทางจิตวิทยา เชน  การท้ิงระเบิดปรมาณูของสหรัฐตอ
ญี่ปุน ทํ าใหญี่ปุนเกิดความหวาดกลัว เสียขวัญ กํ าลังใจในการสูรบ และตองยอมแพในท่ีสุด
       ง. การตอตานการโฆษณาชวนเช่ือ กระทํ าเพ่ือไมใหฝายเราหลงเช่ือการโฆษณาชวนเช่ือของ
ฝายตรงขาม กระทํ าได 2 ลักษณะคือ

1) การขัดขวาง คือการกระทํ าเพ่ือมิใหฝายตรงขามกระทํ าการโฆษณาชวนเช่ือตอฝายเรา
เชน การสงวิทยุรบกวนการกระจายเสียงของฝายตรงขาม, การกวดขันการเผยแพรใบปลิว, การตรวจขาว

2) การตอบโต เม่ือไมสามารถขัดขวางไดก็ใชการตอบโตเพ่ือลดความเช่ือถือลง โดยอาจ
ชิงโฆษณากอนขาศึก

3) เทคนิคการตอตานการโฆษณาชวนเช่ือ
    ก) การปฏิบัติเชิงรุก
    ข) การใชมาตรการเขมงวดกวดขัน
    ค) การทํ าใหพนจากการเขาใจผิด
    ง) การลวงดวยการสรางเรื่องเทียม
    จ) การเบนความสนใจ
    ฉ) การทํ าใหเปนเรื่องเล็ก
    ช) การนิ่งเงียบ
    ซ) การพิสูจนหักลางโดยตรง
    ถ) การพิสูจนหักลางทางออม

    4.5.3  การประชาสัมพันธ
           4.5.3.1 การประชาสัมพันธ คือ  วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและการกระทํ าตอเนื่องกันไป ในอัน

ท่ีจะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน เพ่ือใหสถาบันกับกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของมีความรู
ความเขาใจ และสนับสนุนรวมมือซ่ึงกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันนั้นดํ าเนินงานไปไดอยางมีผลด ีสม
ความมุงหมาย และวัตถุประสงคท่ีตองการ

                   4.5.3.2 หลักการประชาสัมพันธ มี 3 ประการ คือการบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรใหทราบ, การปอง
กันและแกไขความเขาใจผิด, การสํ ารวจประชามติ

         ก. การบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรใหทราบ คือการบอกกลาวช้ีแจงใหประชาชนทราบถึง
นโยบาย วัตถุประสงคการดํ าเนินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนขาวคราวการเคล่ือนไหวขององคการสถาบัน ให
ประชาชนและกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของไดทราบและรูเห็นในส่ิงดังกลาว ซ่ึงนับวาการปูพ้ืนฐานและความเขาใจใน
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ตัวองคการสถาบัน ทํ าใหสถาบันเปนท่ีรูจัก เขาใจ และเส่ือมใส ตลอดจนทํ าใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนไปใน
ทางท่ีดีตอองคการสถาบัน การบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพร เพ่ือการประชาสัมพันธนี้จึงมุงหมายไปในดานการแจง
ใหทราบ (to inform) และในดานการใหขาวสารความรู (to educate) แกประชาชน รวมท้ังการเรียกรองความ
สนับสนุนรวมมือจากประชาชน การบอกกลาวช้ีแจงใหประชาชนไดทราบและเขาใจตัวองคการสถาบัน ยอมเปนส่ิง
ท่ีเอ้ืออํ านวยประโยชนตอสถาบันในดานการไดรับความรวมมือสนับสนุน จากประชาชน เพราะเม่ือเขาใจโดยถอง
แทแลว ประชาชนยอมเล่ือมใสศรัทธา และใหความรวมมือดวย

       ข. การปองกันและแกไขความเขาใจผิด   การปองกันความเขาใจผิดนั้น ทางดานวิชาการ
ประชาสัมพันธ ถือวาเปนการประชาสัมพันธ เพ่ือปองกัน ซ่ึงมีความสํ าคัญมาก เพราะการปองกันไวกอน ยอมมีผลดี
กวาจะตองทํ าการแกไขในภายหลัง ฉะนั้น การปองกันการเขาใจผิดจึงเปนการกระทํ าท่ีปองกันมิใหกลุมประชาชน
ท่ีเกี่ยวของกับสถาบัน บังเกิดความเขาใจผิดในตัวสถาบันได ความเขาใจผิดอาจเกิดขึ้นไดเสมอ และเกิดขึ้นไดใน
หลายกรณี เชน ความเขาใจผิด ในนโยบาย วัตถุประสงคหรือการดํ าเนินงานของสถาบัน การปองกันความเขาใจผิด
จะเปนงานในหนาท่ีของฝายประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ จะตองพยายามคนหาสาเหต ุซ่ึงอาจกอใหประชาชน
เกิดความเขาใจผิดในตัวสถาบัน เพ่ือจะไดหาลูทางปองกันไวเสียกอน กอนท่ีจะมีความเขาใจผิดนั้น ๆ เกิดขึ้นนัก
ประชาสัมพันธ และผูท่ีทํ างานดานนี้ทุกคน จึงควรยึดหลัก “ปองกันความเขาใจผิดท่ีจะเกิดขึ้นไวกอน ดีกวาจะตอง
ตามคอยแกไขภายหลัง” สวนการแกไขความเขาใจผิดเม่ือมีการเขาใจผิดเกิดขึ้นแลว จะตองรีบดํ าเนินการแกไขโดย
ดวนอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ มิฉะนั้น อาจเปนผลกระทบกับความเสียหายตอสถาบันอยางใหญหลวงได
การแกไขความเขาใจผิด กระทํ าได 2 วิธี คือ การแกไขความเขาใจผิดทางตรง และการแกไขเขาใจผิดทางออม

       ค. การสํ ารวจประชามต ิ     เปนหลักท่ีสํ าคัญของการประชาสัมพันธอีกประการหนึ่ง   คือจะ
ตองมีการสํ ารวจวิจัยประชามติ เพราะองคการสถาบันจะดํ าเนินการประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองรู
ซ้ึงถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน หรือท่ีเรียกวา “ประชามติ” คือจะตองทราบวา ประชาชนตองการอะไร ไม
ตองการอะไร ชอบหรือไมชอบส่ิงไหน ตลอดจนทาทีตาง ๆ ท่ีประชาชนมีตอองคการสถาบันของเรา ซ่ึงจะทราบได
จากการสํ ารวจวิจัยประชามติ เพ่ือองคการสถาบันจะสามารถตอบสนองส่ิงตาง ๆ ใหสอดคลองกับความรูสึกนึกคิด
และความตองการของประชาชน ฉะนั้น การสํ ารวจวิจัยประชามติจึงเปนส่ิงจํ าเปนควบคูกับการด ําเนินงานประชา
สัมพันธ หากหนวยงานใดทํ าการประชาสัมพันธโดยปราศจากการพิจารณาถึงประชามติแลว หนวยงานนั้นอาจจะ
ตองประสบความลมเหลว และส้ินเปลืองงบประมาณและ เวลาไปโดยเปลาประโยชน

             4.5.3.3 การประชาสัมพันธทหาร
      ก. หมายถึง   การดํ าเนินการอยางสุขุมรอบคอบตอเนื่องและมีแผนการท่ีจะดํ ารงความพยายาม

ในอันท่ีจะสราง และรักษาไวซ่ึงความเขาใจอันดีตอกันภายในสถาบันทหาร และระหวางสถาบันทหารกับสถาบัน
อ่ืน รวมท้ังสถาบันทหารกับกลุมชนท่ีเกี่ยวของ

      ข. วัตถุประสงคท่ีกระทํ า ก็เพ่ือรวมพลังทหารกับสถาบันอ่ืน    และประชาชนใหเปนอันเดียว
กัน ซ่ึงจะเปนการเสริมความม่ันคงของชาติทางหนึ่ง

       ค. การดํ าเนินงานประชาสัมพันธทางทหารนั้น  มีขอบเขตการด ําเนินงานท่ีสํ าคัญ 3 ลักษณะ
 1) การประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธของทหารตอประชาชนท่ัวไปท่ีอยูนอกวง

การทางทหาร เพ่ือใหทราบขาวสารท่ีจ ําเปนท่ีจะพึงเปดเผยได เพ่ือสรางความเล่ือมใสศรัทธาตอกิจการทหาร
กระตุนใหประชาชนชวยเหลือ และสนับสนุนกิจการทางทหาร

 2) การเสนาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธท่ีใชภายในกองทัพเพ่ือสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวาง ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเพ่ือเสริมสรางความคิดเห็น และความเขาใจของก ําลังพล
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ทุกระดับช้ันใหเปนไปในทางเดียวกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และความคิดเห็นใหกับ
ทหารภายในกองทัพ

  3) การชุมนุมสัมพันธ เปนการประชาสัมพันธท่ีมุงตอชุมชนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีหนวยทหาร
ตั้งอยู เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางหนวยทหารกับประชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูนํ าทาง
สังคม ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ท้ังภาครัฐบาล และภาคเอกชน ตลอดจนผูนํ าทางศาสนาท่ีประชาชนใหความนับถือ เล่ือมใส
ศรัทธา
                4.5.4 การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง
               4.5.4.1 หมายถึง  การปลูกฝงทางความเช่ือถือในระบอบการปกครองของสังคมหนึ่ง       กับระบอบ
การปกครองของอีกสังคมหนึ่ง วาของใครจะเหมาะสมกวากัน

           4.5.4.2 หลักในการปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง ก็คือ
        ก. พยายามปลูกฝงความเช่ือม่ันท่ีมีคุณคายิ่งใหกับทหารแตละคน        ตลอดจนประชาชนท้ัง

ชาติใหเปนสังคมท่ีเพียบพรอมไปดวย คุณธรรม มีระเบียบ วินัย ขยัน อดทน เสียสละ มีความเขาใจ และศรัทธาเช่ือ
ถือในระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

         ข. มุงเสริมสรางอุดมการณ   และความสมัครสมานสามัคค ีในการตอสูใหกับคนในชาติ เพ่ือ
ใหเกิดความสํ านึกท่ีดีงาม และสถาบันอันเปนท่ีเคารพเทอดทูนของเขาโดยไมยอทอ และไมหว่ันเกรงตออันตรายท้ัง
ปวง

       4.5.4.3 การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง  ในหนวยทหารของกองทัพบกนั้น เปนการด ําเนินงานของ
กองทัพบก ตอกํ าลังพลเปนรายบุคคล

                          ก. เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจในภัยคุกคามจากฝายตรงขาม
         ข. สรางความสํ านึกในหนาท่ีใหกับทหารในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติตน     ใหเหมาะสม เพ่ือ

ใหพนจากการโฆษณาชวนเช่ือของฝายตรงขาม
       ค. สรางสรรก ําลังใจ  และความสามัคค ี    ตลอดจนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการตอสู

ปองกันการรุกรานจากฝายตรงขามทุกรูปแบบ เพ่ือปกปองสถาบันชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

         ง. เสริมสรางและรักษาไว   ซ่ึงระเบียบวินัยอยางเครงครัด เพ่ือใหเปนตัวอยางท่ีดีแกประชา
ชนท่ัวไป

         จ. เสริมสรางความเขาใจอันดีแกประชาชนในบทบาททางทหาร
             4.5.4.4 การดํ าเนินงานในการปลูกฝงอุดมการณทางการเมืองในหนวยทหารมีขอบเขตในการดํ าเนิน

งานท่ีสํ าคัญคือ
         ก. การใหการศึกษาอบรมทางการเมือง และทางคุณธรรมแกกํ าลังพล โดยเนนเปนพิเศษ ใน

การอบรมใหมีความเขาใจ และปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานให
ชาวไทยทุกคน เนื่องในพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมมหากกษัตริยธิราชเจา ณ ทองสนามหลวง เม่ือ 5
เมษายน 2525

         ข. ใหเขาใจคํ าส่ังสํ านักนายกรัฐมนตรีท่ี 66/23 เรื่อง แผนการรุกทางการเมือง
         ค.  การกวดขันความประพฤติและการปฏิบัติตัวของก ําลังพลภายในกองทัพบก ทุกระดับช้ัน

เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีเปนท่ีรักใครศรัทธาของประชาชนท่ัวไป เพ่ือไมใหฝายตรงขามน ําไปใชเปนเง่ือนไขในการ
โฆษณาชวนเช่ือ
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         ง. การพัฒนาและปรับปรุงในดานการสวัสดิการ ทุกดานใหก ําลังพล เพ่ือใหมีการกินดีอยูดี
และไมใหเกิดความเดือดรอนในการครองชีพ และท่ีพักอาศัย

     4.6 ฝสธ.ปช. มีหนาที่ทางฝายเสนาธิการในเร่ือง
                4.6.1 วางแผน อํ านวยการ ประสานงาน และควบคุมในการบริหารทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนแผนการ
ปฏิบัติงานของหนวย
                4.6.2 จัดทํ า ประสานงาน กํ ากับและบริหารการงบประมาณท้ังปวงท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวย
                4.6.3 จัดทํ า ประสานงาน และกํ ากับการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห ซ่ึงไดแก การตรวจสอบและ
วิเคราะหผลงาน การรายงานความกาวหนา การรายงานทางสถิติและการควบคุมรายงาน รวมท้ังด ําเนินงานในเรื่อง
การสํ ารวจ และวิเคราะหหาการบริหารงาน เพ่ือปรับปรุงการจัดหนวย และระบบการดํ าเนินงานท่ีไมเกี่ยวกับยุทธวิธี
                4.6.4 ประสานงาน และกํ ากับการปฏิบัติทางการเงิน และการบัญชีของหนวย และหนวยรอง ใหดํ าเนินไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ท้ังนี ้รวมท้ังการสถิติ และวิเคราะหช้ันตนเกี่ยวกับสถานภาพการเงิน และงบ
ประมาณ
                4.6.5 จัดทํ า ประสานงาน และกํ ากับการ ในการควบคุมภายในของหนวย และหนวยรอง
                4.6.6 วางแผนอํ านวยการ ประสานงาน ในดานการเงิน เพ่ือสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานของหนวย

ตอนที่ 2
ฝายกิจการพิเศษและฝายอ ํานวยการประจํ าตัว

    1.   นายทหารฝายกิจการพิเศษ
          นายทหารฝายกิจการพิเศษ  ชวยเหลือผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการ  โดยนอกจากงานในหนาท่ีรวม 5 ขอ
ของนายทหารฝายเสนาธิการแลว  และยังมีหนาท่ีเพ่ิมเติม  ดังตอไปนี้
           - ใหขาวสาร, ประมาณการ และขอเสนอตามสายงานพิเศษของตนแกผูบังคับบัญชา  และฝายเสนาธิการ
           - ชวยนายทหารฝายเสนาธิการในการทํ าแผน, คํ าส่ังและรายงานท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีของตน
           - กํ ากับดูแลกิจกรรมของหนวยบัญชาการ  ตามสายงานพิเศษของตน
           - วางแผน  และกํ ากับดูแลการฝกในแผนกของตน  และชวยในการกํ ากับดูแล  การฝกท้ังปวงของหนวย
บัญชาการตามสายงานพิเศษของตน
          นายทหารฝายกิจการพิเศษ  อาจไดรับมอบอํ านาจใหทํ าหนาท่ีผูบังคับหนวยดวย คือ เปนท้ังผูบังคับบัญชา
หนวยรองและฝายเสนาธิการ  ในขณะเดียวกัน  หนาท่ีท้ัง 2 อยางนี้  มีความรับผิดชอบและหนาท่ีแตกตางกัน  และ
ตองปฏิบัติงานแยกจากกันใหเด็ดขาด  อาทิ ผบ.พัน.ช., ผบ.พัน.
          นายทหารฝายกิจการพิเศษยังทํ าหนาท่ีใหการปรึกษา และประสานงานกับนายทหารฝาย เสนาธิการผูมีความ
ตองการขอมูลในรายละเอียด  ตามสายงานในหนาท่ี  อีกดวย
          หนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายกิจการพิเศษ  ท่ีจะกลาวตอไปนี้รวมถึงนายทหารติดตอหรือนายทหารอ่ืน
ๆ ท่ีใหคํ าปรึกษา  และชวยเหลือ ผบ.ดวย
          1.1 นายทหารสารบรรณ
                รับผิดชอบในการก ํากับดูแลการปฏิบัต ิ และทางเทคนิคสํ าหรับบริการดานยุทธการและบริการกํ าลังพลดัง
ตอไปนี้
                1.1.1 บริการบันทึกขอมูลอัตโนมัติซ่ึงผลิตขอมูลเกี่ยวกับ
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                         1.1.1.1 บัญชีรายช่ือ  ยอดกํ าลังพล  การรายงานการสูญเสีย
                         1.1.1.2 รายงานสถิติสถานภาพประจํ าหนวย  บัญชีสถานท่ี
                         1.1.1.3 ภารกิจทางกํ าลังพล  และทางธุรการอ่ืน ๆ
                1.1.2 บริการการจัดแบบฟอรม  รวมท้ังการออกแบบ  และการควบคุมแบบฟอรมภายในและแบบฟอรม
ของหนวยบัญชาการ
                1.1.3 บริการจัดการบันทึก
                         1.1.3.1 การจัดการไปรษณีย  บริการนํ าสารซ่ึงไมเกี่ยวกับทางยุทธวิธีท้ังเรื่องลับ  และเรื่องไมลับ
                         1.1.3.2 การจัดงานทางเอกสาร
                         1.1.3.3 การเก็บเอกสาร
                1.1.4 บริการจัดการส่ิงพิมพ
                         1.1.4.1 รับรองสํ าเนาการพิมพ  และการแจกจายคํ าส่ังคํ าช้ีแจงท้ังปวง ยกเวนค ําส่ังการรบ ค ําชี้แจง
ทางเทคนิคบางเร่ือง  และคํ าช้ีแจงท่ีออกโดยนายทหารฝายกิจการพิเศษในฐานะ ผบ.หนวย
                         1.1.4.2 การจัดหาเก็บรักษา  และแจกจายส่ิงพิมพและแบบฟอรมตาง ๆ
                1.1.5 บริการโรงพิมพ และการผลิตใหม
               1.1.6 บริการควบคุมการรายงาน และการกํ าหนดมาตรฐาน
               1.1.7 การบริการกํ าลังพล  ไดแก
                         1.1.7.1 การทดสอบกํ าลังพล
                         1.1.7.2 การแบงประเภท
                         1.1.7.3 การบรรจุ
                         1.1.7.4 การประเมินคา
                         1.1.7.5 การเล่ือนยศและการถอดยศ
                         1.1.7.6 การเก็บรักษาบันทึกก ําลังพล  ยกเวน  การลา  และการจายเงิน
                         1.1.7.7 การใหออกจากราชการรวมถึงการปลดเกษียณ การไลออก การยาย และ การใหพนจากราช
การ
                         1.1.7.8 การทดแทนกํ าลัง
               1.1.8 บริการสงเคราะหและบริการทางขวัญ
                         1.1.8.1 จม. แสดงความเสียใจตอญาติของทหารท่ีเสียชีวิตจากการรบ
                         1.1.8.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ และบํ าเหน็จรางวัล
                         1.1.8.3 การขาดลา
                         1.1.8.4 การปรึกษาเรื่องสวนตัวรวมท้ังเรื่องครอบครัว
                         1.1.8.5 บริการไปรษณีย
                         1.1.8.6 การพักผอน, การบันเทิง
                         1.1.8.7 ดุริยางค
                1.1.9 การฝกกํ าลังพลทางธุรการ
          1.2 นายทหารฝายการปองกันภัยทางอากาศ  มีหนาท่ี
                1.2.1 กํ าหนดความตองการหนวย ปภอ, และเสนอแนะเรื่องการแบงมอบใหแกหนวยรอง
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                1.2.2 ใหขอเสนอแนะแก สธ.3 เรื่องการแบงมอบอาวุธนิวเคลียร สํ าหรับภารกิจ ปภอ. และเรื่องอัตรา
กระสุนพิเศษสํ าหรับหนวย ปภอ.
                1.2.3 กํ าหนดลํ าดับความเรงดวนในการปองกันภัยทางอากาศ
                1.2.4 จัดทํ าแผนปองกันภัยทางอากาศ
                1.2.5 จัดทํ า รปจ. ปองกันภัยทางอากาศ
                1.2.6 ประสานกับ สธ.2 ในการจัดตั้งและการด ําเนินงานระบบขาวกรอง ปภอ.
                1.2.7 จัดทํ ากํ าหนดการฝก ในสวนท่ีวาดวยการปองกันภัยทางอากาศ และกํ ากับดูแลการฝกการปองกันภัย
ทางอากาศของ บก.
                1.2.8 ประสานการปฏิบัติการปองกันภัยทางอากาศกับหนวย ปภอ. ประจํ าพ้ืนท่ี และกับสวนปภอ. ของ
เหลาทัพอ่ืน
                1.2.9 รวมวางแผนการใชหวงอากาศกับฝายการบิน
                1.2.10 ชวยเหลือฝอ. แผนกอ่ืนในการวิเคราะหขีดความสามารถในการปองกันภัยทางอากาศของ ขศ.,
และกํ าหนดมาตรการ เพ่ือตอตานหรือหลบหลีก
                1.2.11 เฝาตรวจสถานภาพความพรอมรบของหนวย ปภอ.
                1.2.12 ตรวจสภาพยุทธภัณฑปองกันภัยทางอากาศและใหคํ าแนะนํ าในเรื่องปญหาการซอมบํ ารุง
                1.2.13 ใหคํ าปรึกษาเรื่องการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิคสทางปองกันภัยทางอากาศ
                1.2.14 วางแผนและกํ ากับดูแลการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิคสภายใน  ในการปองกันภัยทางอากาศ
                1.2.15 รวมในการพัฒนาหรือทบทวนค ําส่ังและระเบียบปฏิบัติในดาน ปภอ. ท่ีเกี่ยวของกับหนวย
          1.3 นายทหารฝายการปนใหญ  มีหนาท่ี
                1.3.1 ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการยิงสนับสนุนดวย ป. การคนหาเปาหมาย และการปฏิบัติการลวง โดย ปน
ใหญสนาม
                1.3.2 พิจารณากํ าหนดความตองการเครื่องมือในการยิงสนับสนุนดวย ป. และใหขอเสนอแนะในการจัด
ปนใหญเขาทํ าการรบ
                1.3.3 ใหขาวสารเกี่ยวกับสถานภาพของ ป. ท่ีมีอยูในมือ, ใหขอเสนอแก สธ.3 ถึงอัตรากระสุน ป. ท่ี
ตองการ, จัดทํ างบประมาณความตองการกระสุน ป. ท่ีใชได ใหขอเสนอถึงอัตรากระสุนท่ีใชไดสํ าหรับหนวยรอง
                1.3.4 ใหขอเสนอในการแบงมอบในการใช อว.นิวเคลียร สํ าหรับ ป. ใหขอเสนออัตรากระสุนพิเศษ
สํ าหรับหนวย ป., หนวยรอง ตํ าบลสงก ําลัง และคลังตามความเหมาะสม
                1.3.5 ชวยเหลือในการทํ าแผนและคํ าส่ังยุทธการ รวมท้ังการทํ าอนุผนวกการยิงสนับสนุนดวย ป.
ประกอบผนวกการยิงสนับสนุน
                1.3.6 จัดการวิเคราะหเปาหมาย และการประเมินความเสียหายของการใชอาวุธนิวเคลียรตอเปาหมายบน
พ้ืนดิน
                1.3.7 ประสานการแผนท่ีปนใหญภายในหนวยบัญชาการกับหนวยบัญชาการขางเคียง
                1.3.8 ศึกษาพิจารณา  และประเมินคาขีดความสามารถของ ป. ฝาย ขศ.
                1.3.9 ประสานการคนหาเปาหมายของ ป. ของหนวยรวมท้ังหนวยเหนือ และหนวยขางเคียง
                1.3.10 จัดการกํ าหนดการฝกในสวนท่ีวาดวย ป. และกํ ากับดูแลการฝกปนใหญ
                1.3.11 เฝาตรวจสภาพการณ ซบร. ยุทธภัณฑ ป. และแนะนํ าปญหาตาง ๆ
          1.4 ผูประสานการยิงสนับสนุน
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               ในระดับกองพล ผูบังคับทหารปนใหญคือ ผบ.กรม.ป. ของกองพลจะทํ าหนาท่ีเปนผูประสานการยิง
สนับสนุนดวย
               ระดับกองทัพนอย และกองทัพภาค นายทหารฝายการปนใหญจะไดรับการแตงตั้งเปนผูประสานการยิง
สนับสนุนทํ าหนาท่ีเปนฝายกิจการพิเศษ
               หนวยระดับ กรม หรือ กรมรบเฉพาะกิจ ตามปกติแลวผูประสานการยิงสนับสนุนคือ ผบ.หนวยปนใหญท่ี
ใหการสนับสนุนหรือขึ้นสมทบนั่นเอง
               หนาที่ของผูประสานการยิงสนับสนุน มีดังนี้
                1.4.1 แนะนํ า ผบ. และ ฝอ. เกี่ยวกับความตองการเครื่องมือการยิงสนับสนุนและใหขอเสนอเกี่ยวกับการ
ใชเครื่องมือเหลานั้น
                1.4.2 การใหขอเสนอเกี่ยวกับอัตรากระสุนท่ีใชได
                1.4.3 ประมาณขีดความสามารถในการยิงสนับสนุนของ ขศ.
                1.4.4 วางแผนการปฏิบัติการลวงดวยการยิงสนับสนุนตอเปาหมายบนพ้ืนดิน
                1.4.5 ประสานการยิงสนับสนุน
                1.4.6 จัดใหมีการวิเคราะหเปาหมายและประเมินความเสียหาย
                1.4.7 จัดทํ าผนวก / แผนการยิงสนับสนุน
                1.4.8 แนะนํ า ผบ. และ ฝอ. ในเรื่องราว การคนหาเปาหมายของ ป.

           1.5 ผูบังคับทหารชาง มีหนาท่ี
                1.5.1 ใหคํ าแนะนํ าทางเทคนิคเกี่ยวกับการเบิก การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจาย และการใชคูมือเกี่ยว
กับยุทโธปกรณสาย ช.
                1.5.2 พิจารณากํ าหนดความตองการ และการใหขอเสนอในการใชหนวยทหารชาง
                1.5.3 จัดทํ ากํ าหนดการฝกและกํ ากับดูแลการฝกทหารชาง
                1.5.4 กํ ากับดูแลทางเทคนิคตอกิจกรรมสาย ช. ของหนวย
                1.5.5 วางแผน และกํ ากับดูแลเกี่ยวกับ
                         1.5.5.1 การกอสราง, ซบร., ซอมถนน, สะพาน, สนามบิน และการกอสราง การซอมขนาดใหญ ตอ
ทางรถไฟ ทางสายเคเบิล และระบบทางทอ
                         1.5.5.2 กอสรางคายทหาร, โรงทหาร, คลังพัสดุ, รพ. ปอมถาวร, เครื่องขามลํ านํ้ าท้ังปวง
                         1.5.5.3 การยุทธขัดขวางและฉากขัดขวาง
                         1.5.5.4 การยุทธสะเท้ินนํ้ าสะเทินบก
                         1.5.5.5 การกอสราง และ ซบร. ส่ิงสาธารณูปโภค, ระบบการประปา, สถานท่ีอาบนํ ้า, โรงไฟฟา
                         1.5.5.6 การปองกันอัคคีภัย ณ. ท่ีตั้งทางทหารตาง ๆ
                         1.5.5.7 การดํ าเนินการตอสังหาริมทรัพย
                         1.5.5.8 การจัดหา, เก็บรักษา, การผลิต และการแจกจายแผนท่ี ส่ิงท่ีใชแทนแผนท่ีและวัสดุการทํ า
แผนท่ี
                         1.5.5.9 การลาดตระเวนทางการชาง
                         1.5.5.10 การทํ าลายรวมถึงการใชดินระเบิดปรมาณูในการทํ าลาย
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                         1.5.5.11 การชวยเหลือในการปรับปรุงแผนการหมุนเวียนการจราจร โดยรวมมือกับนายทหารฝาย
การขนสง และสารวัตรใหญ
                         1.5.5.12 การแบงประเภทถนน, สะพาน และสนามบิน และการแจกจายขาวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้
                         1.5.5.13 การควบคุมแมลง, หนู และการรมควันอาคารในสนาม
                         1.5.5.14 การดํ าเนินการ การ ซบร. สาย ช. ตามท่ีมอบให
                         1.5.5.15 การแนะนํ าเทคนิค และชวยเหลือในเรื่องราวเกี่ยวกับยุทโธปกรณสายชาง
                         1.5.5.16 การพิจารณากํ าหนดลํ าดับเรงดวน และการแบงสรรยุทธภัณฑสาย ช. ท่ีขาดแคลนและท่ี
เปนรายการท่ีควบคุม
          1.6 ผูบังคับทหารส่ือสาร มีหนาท่ี
                1.6.1 ใหคํ าปรึกษาในเรื่องราวการส่ือสาร อีเลคทรอนิคส และการใชกิจกรรมส่ือสารสํ าหรับการลวง
                1.6.2 พิจารณากํ าหนดความตองการสํ าหรับการสนับสนุนทางการส่ือสาร       และการใชหนวยทหารส่ือ
สาร
                1.6.3 จัดทํ ากํ าหนดการฝกในสวนท่ีวาดวยการส่ือสารและมาตรการการตอบโต
                1.6.4 การกํ ากับดูแลทางเทคนิคตอกิจกรรมส่ือสารท้ังหนวยบัญชาการ
                1.6.5 ประสานการแบงมอบความถ่ี การกํ าหนดความถ่ี การดํ าเนินกรรมวิธี, ปญหาเรื่องระบบวิทยุลวง
การรบกวนคล่ืน การขัดขวางและการละเมิดความถ่ี
                1.6.6 ชวยในการจัดทํ าแผนและผนวกการสงครามอีเล็คทรอนิคส
                1.6.7 ประสานกับ สธ.3 และ สธ.2 เกี่ยวกับแงคิดทางการส่ือสารอีเล็คทรอนิคส
                1.6.8 วางแผนและกํ ากับดูแล - ในเรื่อง
                         1.6.8.1 ท่ีตั้ง การปฏิบัติ และการ ซบร. ระบบการส่ือสารโดยหนวยส่ือสารท่ีบรรจุใหหรือขึ้นสมทบ
                         1.6.8.2 บริการถายภาพนิ่ง และภาพยนตร ยกเวน ภาพถายทางอากาศ
                1.6.9 สนับสนุนนโยบาย และระเบียบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร
          1.7 นายทหารฝายการขนสง มีดังนี้
                1.7.1 วางแผน และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการ จํ านวนท่ีมีอยู และการใชบริการขนสง
                1.7.2 จัดทํ ากํ าหนดการฝกวาดวยการขนสง กํ ากับดูแลการฝก
                1.7.3 วางแผน และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
                         1.7.3.1 ความตองการการขนสงทางอากาศของ ทบ. เพ่ือปฏิบัติการสนับสนุนทางการชวยรบ
                         1.7.3.2 หนวยบิน ทบ. ท่ีมีอยู
                         1.7.3.3 การใชการขนสงทางอากาศของ ทบ. ในการปฏิบัติการสนับสนุนทางการชวยรบ
                1.7.4 วางแผน และกํ ากับดูแลในเรื่อง
                         1.7.4.1 การจัดตั้งและการด ําเนินการบริการขนสง
                         1.7.4.2 จัดทํ าคํ าส่ังในรายละเอียด สํ าหรับการเคล่ือนยายหนวยทหาร และส่ิงอุปกรณดวยเครื่องมือ
ขนสงท้ังปวง
                         1.7.4.3 จัดทํ าคํ าส่ังเกี่ยวกับการใชเครื่องมือขนสง
                         1.7.4.4 ใหขอเสนอเกี่ยวกับท่ีตั้ง และความเพียงพอของเสนหลักการสงก ําลัง และท่ีตั้งของสถานการ
ชวยรบ
                         1.7.4.5 ประสานกับหนวยงานขนสง ในอัตราท่ีขึ้นสมทบและท่ีสนับสนุน
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                         1.7.4.6 จัดตั้งด ําเนินการและกํ ากับดูแลกองบังคับการจราจรทางหลวงปรับปรุงแผนหมุนเวียนการ
จราจร โดยรวมมือกับสารวัตรใหญ
                         1.7.5.7 ตรวจสอบและด ําเนินกรรมวิธีตอยุทธภัณฑ ขนสงท่ียึดได
                         1.7.5.8 วางแผน และกํ ากับดูแลหนวยขนสงท่ีมาใหการสนับสนุน
          1.8 นายทหารสรรพาวุธ มีหนาท่ี
                1.8.1 ใหคํ าแนะนํ าแกผูบังคับบัญชา และฝายอํ านวยการในเรื่องเกี่ยวกับปญหาทางเทคนิคในดานการสร
รพาวุธ และใหขอเสนอท่ีจํ าเปนอันเกี่ยวกับปญหาเหลานั้น
                1.8.2 วางแผนและอํ านวยการในเรื่องการสงกํ าลังสายสรรพาวุธ
                1.8.3 คาดการณลวงหนาเกี่ยวกับการเบิกของหนวย และดํ าเนินการจัดทํ าบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพของ
กระสุน, วัตถุระเบิด และส่ิงอุปกรณสายสรรพาวุธ
                1.8.4 อํ านวยการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บ, ซอมบํ ารุง รวมท้ังการเก็บซอม
                1.8.5 ปฏิบัติการตรวจตรายุทโธปกรณสายสรรพาวุธ
                1.8.6 รวบรวมขาวสารเกี่ยวกับยุทโธปกรณสายสรรพาวุธ ท่ีฝายเราและฝายตรงขามใช
                1.8.7 แจกจายส่ิงพ่ิมพอันเกี่ยวกับเทคนิคของกิจการตาง ๆ ในสายสรรพาวุธ
                1.8.8 ทํ าหนาท่ีเปนนายทหารฝายการสรรพาวุธของหนวย
                1.8.9 ใหขอเสนอเกี่ยวกับการเพ่ิมหรือลดระดับส่ิงอุปกรณ
                1.8.10 ใหขอเสนอเกี่ยวกับความตองการแรงงาน, พ้ืนท่ีการขนสง
                1.8.11 ประสานงานกับหนวยท่ีมาสนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายและปญหาการซอมบํ ารุง
                1.8.12 ถาเปนผูบังคับหนวยทหารสรรพาวุธ อํ านวยการทางธุรการ การติดตอส่ือสารทางเทคนิค และยุทธ
วิธีของการฝก การขนสง การซอมบํ ารุง การสงกํ าลังและการใหความปลอดภัยแกหนวย
                1.8.13   อํ านวยการฝกสอนวิชาสงครามทุนระเบิด,        วัตถุระเบิดและการทํ างานในหลักสูตรตาง ๆ ของ
เหลา สพ.
          1.9 นายแพทยใหญ มีหนาท่ี
                1.9.1 ใหคํ าปรึกษาในเรื่องการสุขาภิบาล และดินแดงท่ียึดครอง
                1.9.2 ใหคํ าปรึกษาถึงผลทางการแพทย ท่ีจะบังเกิดจากสภาพแวดลอม และจากอาวุธนิวเคลียร ชีวะเคมีท่ี
จะมีตอกํ าลังพล เสบียงอาหาร และนํ้ า
                1.9.3 กํ าหนด รปจ. วาดวยการบํ าบัด และจัดใหมีสถานการรักษาผูปวยจาก นชค. มีอยูเพียงพอ
                1.9.4 พิจารณากํ าหนดความตองการ และกํ ากับดูแลการเบิก การจัดหา การเก็บรักษา การซอมบํ ารุง การ
แจกจาย และการทํ าเอกสารของยุทธภัณฑ และส่ิงอุปกรณสายแพทย
                1.9.5 วางแผนและใหขอเสนอความตองการในการแบงประเภทและการใช จนท. บริการทางการแพทย
                1.9.6 จัดทํ าและกํ าหนดการฝกในสวนท่ีวาดวยการแพทย
                1.9.7 กํ ากับดูแลทางฝายอํ านวยการการตอกิจกรรมทางการแพทย
                1.9.8 วางแผนและกํ ากับดูแลทางการแพทย เกี่ยวกับ
                         1.9.8.1 ระบบการบํ าบัด และการสงกลับ
                         1.9.8.2 การเวชกรรมปองกัน
                         1.9.8.3 บริการทางการแพทย
                         1.9.8.4 จัดทํ ารายงาน เก็บรักษา บันทึกเกี่ยวกับผูบาดเจ็บ
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                         1.9.8.5 การสงกํ าลัง ซบร. สายแพทย และการประกอบแวนสายตา
                         1.9.8.6 การตรวจสอบและการดํ าเนินกรรมวิธีตอยุทธภัณฑทางการแพทยท่ียึดได
                         1.9.8.7 การตรวจสภาพทางเทคนิค ตอยุทธภัณฑ และ สป. สายแพทย
                         1.9.8.8 ระบบการรายงานสถานภาพยุทธภัณฑท่ีอยูในขอบเขต แหงความรับผิดชอบ
                         1.9.8.9 บริการหองทดลองทางการแพทย
                         1.9.8.10 บริการถายโลหิต
          1.10 ทันตแพทย มีหนาท่ี
                  1.10.1 ประสานกิจการทันตกรรมกับนายแพทยใหญ
                  1.10.2 กํ ากับดูแลทันตกรรมของหนวย
                  1.10.3 พิจารณากํ าหนดความตองการ และใหขอเสนอการใชหนวยทันตกรรม
                  1.10.4 วางแผนและกํ ากับดูแลกํ าหนดการปองกันทางทันตกรรม
                  1.10.5 ใหขอเสนอการปรับปรุงแกไขยุทธภัณฑ
                  1.10.6 พิจารณาความตองการ อันจํ าเปนสํ าหรับยุทธภัณฑ
                  1.10.7 จัดทํ ารายงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางทันตกรรมของหนวย
          1.11 นายทหารฝายการบิน มีหนาท่ี
                  1.11.1 กํ ากับดูแลทางฝายอํ านวยการตอเรื่องราวทางเทคนิค และการบินธุรการ, การฝกความปลอดภัย
และการปฏิบัติการของหนวยบินทบ.
                  1.11.2 กํ ากับดูแลการซอมบํ ารุง และแนะนํ า ผบ., จนท. รับผิดชอบ และ ผบ. หนวยรองหลักถึงสภาพ
ของยุทธภัณฑ
                  1.11.3 จัดทํ าการหนดการฝก ในสวนท่ีวาดวยการบิน และกํ ากับดูแลฝายอํ านวยการตอการฝกบิน
                  1.11.4 วางแผนและกํ ากับดูแลในเรื่อง การใช บ. ปฏิบัติการรบและสนับสนุนการรบ และการจัดตั้งและ
ดํ าเนินงานของระเบียบการจราจรทางอากาศ
                  1.11.5 ชวย ฝอ. ในการทํ าประมาณการ แผนและคํ าส่ังในสวนท่ีวาดวยการบิน
                  1.11.6 จัดทํ าแผนการเคล่ือนยายทางอากาศในสวนท่ีวาดวยการบิน, ปรับปรุงการใชหวงอากาศกับนาย
ทหารฝายการปองกันภัยทางอากาศ
                  1.11.7 ประสานกับ จนท. ฝายการขนสง และฝายการเคล่ือนยายถึงเรื่องความตองการ บ.ทบ. สํ าหรับการ
สนับสนุนทางการชวยรบ
          1.12 นายทหารฝายการเงิน มีหนาท่ี
                  1.12.1 วางแผนและกํ ากับดูแลการดํ าเนินงานงบประมาณ คาใชจายตาง ๆ
                  1.12.2 หารายละเอียด, ขอมูลสํ าหรับการจัดการบริหารงบประมาณ
                  1.12.3 เปนฝายอํ านวยการทางการเงิน
          1.13 หัวหนากองบังคับการ มีหนาท่ี
                  1.13.1 ดํ าเนินการควบคุมทางยุทธการตอหนวยทหารท่ีมาขึ้นตรงตอ บก.
                  1.13.2 จัดการระวังปองกัน บก.
                  1.13.3 จัดระเบียบและการเคล่ือนยาย บก.
                  1.13.4 กํ ากับดูแลการฝกและกิจการทางขวัญของกํ าลังพลใน บก.
                  1.13.5 กํ ากับดูแลการรักษาพยาบาล และการสงกลับใน บก.
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                  1.13.6 จัดการเล้ียงดู และท่ีพักของกํ าลังพลใน บก.
                  1.13.7 ตอนรับ และใหความสะดวกแกผูมาเยี่ยม บก.
                  1.13.8 กํ ากับดูแลหนวยขนสงดวยยานยนตในอัตรา หรือท่ีไดรับแบงมอบ
                  1.13.9 จัดใหมีพ้ืนท่ีปองกันภัยสํ าหรับกํ าลังพลใน บก.
                  1.13.10 กํ ากับดูแลการซอมบํ ารุงยานพาหนะ และยุทธภัณฑท่ี บก. ไดรับแบงมอบ
          1.14 นายทหารประวัติศาสตร มีหนาท่ี
                  1.14.1 แนะนํ ากิจการทางประวัติศาสตรของหนวยบัญชาการ และชวยในการวางแผนการเขียน เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร
                  1.14.2 จัดทํ าประวัติศาสตรของหนวย รวมถึงการใหแนวทางในการจัดทํ าประวัติศาสตรของแผนกฝาย
อํ านวยการ
                  1.14.3 จัดทํ าการศึกษา และรายงานพิเศษโดยอาศัยหลักฐานจากเรื่องราวทางประวัติศาสตรทีรวบรวมได
                  1.14.4 กํ ากับดูแลการรวบรวม การอนุรักษ และการใชหลักฐาน และทรัพยสินทางประวัติศาสตรรวมท้ัง
การดํ าเนินงานพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร
          1.15 นายทหารฝายการประชาสัมพันธ มีหนาท่ี
                  1.15.1 ใหคํ าแนะนํ า ผบ. และ ฝอ. ในเรื่องท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีทางการประชาสัมพันธของหนวยการ
ดํ าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง และการกระจายขาวสารของหนวย
                  1.15.2 รวมกับ สธ.3 กํ ากับดูและเพ่ือใหม่ันใจวากิจกรรมประชาสัมพันธเปนไปโดยสอดคลองกับมาตร
การรักษาความปลอดภัยทางการยุทธ
                  1.15.3 ตรวจสอบขาวท่ีจะใชเพ่ือแถลงออกไปวามีความปลอดภัยตามนโยบายท่ีก ําหนดไว ด ํารงการติด
ตอการตอนรับ, การคุมกันผูส่ือขาวท่ีเขามาติดตอ
                  1.15.4 สังเกตและวิเคราะหแนวโนมของประชามติ วางแผนในการกํ าหนดการประชาสัมพันธอยางได
ผลและตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดและดํ ารงไวซ่ึงความเขาใจ, ความปรารถนาด ีและการสนับสนุนของประชาชน
                  1.15.5 ดํ าเนินการ และกํ ากับดูแลการตรวจขาวตามค ําส่ังในพ้ืนท่ีการรบ
                  1.15.6 จัดทํ า รปจ. แผนและคํ าส่ังยุทธการ ในสวนท่ีวาดวยการประชาสัมพันธ
          1.16 นายทหารฝายการสารวัตร  มีหนาท่ี
                  1.16.1 ใหคํ าปรึกษาในเรื่องราวการรักษา กฏ ขอบังคับ และวินัยการบังคับใหเปนไปตามค ําส่ังระเบียบ
และขอบังคับ การควบคุมประชาชน และทรัพยากร, ขายขาวกรองของตํ ารวจ, การสืบสวนพิเศษและหนาท่ีของ
ตํ ารวจอ่ืน ๆ
                  1.16.2 พิจารณากํ าหนด และใหขอเสนอเกี่ยวกับความตองการ และการใชหนวยทหารสารวัตรประสาน
กับตํ ารวจ, ฝายพลเรือน กํ าลังกึ่งทหาร
                  1.16.3 จัดทํ า และกํ ากับดูแลกํ าหนดการฝกในสวนท่ีวาดวยทหารสารวัตร และกํ ากับดูแลการฝกทาง
ทหารสารวัตรใน บก.
                  1.16.4 วางแผนและกํ ากับดูแลการปฏิบัติของสารวัตรทหารในเรื่อง
                             1.16.4.1 การคุมขัง การดูแลและฟนฟูนักโทษทหารในเรือนจํ า
                             1.16.4.2 การรวบรวม การสงกลับ การดํ าเนินกรรมวิธี การกักกัน การดูแล การบํ าบัด การวินัย
การรักษาการณ การใชงาน การศึกษา การสงกลับภูมิลํ าเนาของ ขศ. และพลเรือนท่ีถูกกักกัน
                             1.16.4.3 การควบคุมการจราจร
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                             1.16.4.4 การจับกุมผูฝาฝนซ่ึงกระทํ าผิดในพ้ืนท่ีในความควบคุมของฝายทหาร
                             1.16.4.5 การรักษาความปลอดภัยภายใน บก. และสถานท่ีสํ าคัญ
                             1.16.4.6 การปองกันอาชญากรรม และประสานการสืบสวนอาชญากรรม กับเจาหนาท่ีต ํารวจ
                             1.16.4.7 การคุมครองทรัพยสินของรัฐ และปองกันมิใหยุทธภัณฑ และส่ิงอุปกรณถูกขโมย
ระหวางการขนสงหรือเก็บรักษา
                             1.16.4.8 การรักษาความปลอดภัยตอวัสดุรวมท้ังการสํ ารวจและการตรวจสภาพ
                             1.16.4.9 ดํ าเนินการ การศูนยขาวสาร ขศ. และพลเรือนอพยพ
                             1.16.4.10 กิจกรรมพิทักษพ้ืนท่ีสวนหลัง
          1.17 นายทหารฝายปฏิบัติการจิตวิทยา มีหนาท่ี
                  1.17.1 ใหคํ าปรึกษาแก ผบ. , ฝอ. และหนวยตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการทางจิตวิทยา และการ ปจว.
                  1.17.2 ประสานการ ปจว.
                  1.17.3 จัดทํ ากํ าหนดการฝกในสวนท่ีวาดวยการ ปจว. และกํ ากับดูและการฝก
                  1.17.4 วางแผน และกํ ากับดูแลการ ปจว. ไดแก
                              1.17.4.1 ทํ า แจกจาย คํ าส่ังช้ีแจงนโยบาย แผน คํ าส่ังและคณะของการ ปจว.
                              1.17.4.2 แจกจายขอพิจารณาวาดวยการ ปจว.
                              1.17.4.3 กํ าหนดความตองการในการวิจัยและการขาวกรองเกี่ยวกับการ ปจว.
                              1.17.4.4 วิเคราะหขาวกรองในการวิจัยและการขาวกรองเกี่ยวกับ ปจว.
                              1.17.4.5 ใหคํ าแนะนํ าและขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบกระเทือนของการ ปจว. ของ ขศ. และแจก
จายขาวสารนั้นใหหนวยบัญชาการและประชาสัมพันธ
                              1.17.4.6 ใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการการตอตานการโฆษณาชวนเช่ือ
                              1.17.4.7 ใหคํ าแนะนํ าการชวยเหลือทางเทคนิคในการช้ีแจงเบ้ืองตน
                              1.17.4.8 ชวยเหลือการฝก,การ ปจว. แกชาติพันธมิตรและประชาชน การ ปจว.กับชาติพันธมิตร
      2. ฝายอ ํานวยการประจํ าตัว
          2.1 นายทหารคนสนิท ชวยเหลือ ผบ. ในเรื่อง
                2.1.1 ประสานงานเรื่องสวนตัวของ ผบ.
                2.1.2 ดํ ารงรักษาตารางหมายกํ าหนดการของ ผบ.และคอยเตือน ผบ.
                2.1.3 จัดการให ผบ. มีความสะดวกสบาย และปลอดภัย
                2.1.4 ประสานงานกับ จนท. สวนตัวของ ผบ.เชน พลขับ, คนครัว, เสมียน
          2.2 อนุศาสนาจารย มีหนาท่ี
               2.2.1 ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับศีลธรรม และขวัญท่ีเปนผลจากศาสนา
               2.2.2 ประสานงานในเรื่อง การฝงศพ, พิธีสงฆ, นักโทษ, ขศ., ผูล้ีภัย, การกํ าหนดการศึกษาทางศาสนา, จัด
หา เก็บรักษา, แจกจายอุปกรณทางศาสนา
               2.2.3 กํ ากับดูแลทางการฝกเกี่ยวกับอนุศาสนาจารย อบรมจริยธรรม
               2.2.4 จัดใหมีการบริการและสถานท่ีสํ าหรับประกอบศาสนกิจ
               2.2.5 รักษาการติดตอกับอนุศาสนาจารยของหนวยเหนือ,  ขางเคียง   และหนวยรองและกับ
อนุศาสนาจารยของเหลาทัพอ่ืนหรือชาติพันธมิตร, องคการพลเรือน
               2.2.6 ชวยในการสงเสริมในหลักการเปนพลเมืองดี
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               2.2.7 มีหนาท่ีเสนอแนะ ผบ. ไดโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องศาสนกิจท่ีอยูในความสนใจของ ผบ.
          2.3 จเร มีหนาท่ี
               2.3.1 สืบสวน และรายงานเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ สภาพของวินัยประสิทธิภาพ
และการประหยัด
                2.3.2 ปรึกษาหรือกับแผนก ฝอ. ท้ังปวงกอนท่ีจะไปทํ าการตรวจ เพ่ือใหไดเรื่องราวตาง ๆ ท่ี จนท.ผูตรวจ
การใหความสนใจเปนพิเศษ และเพ่ือขอรับความชวยเหลือเทคนิค
                2.3.3 แนะนํ าแกแผนก ฝอ. ตาง ๆ ถึงเรื่องราวท่ีไดบันทึกไวในระหวางการตรวจ และสงสํ าเนารายการ
ตรวจ เฉพาะเกี่ยวของโดยตรงไปให
                2.3.4 สอบสวนและรายงานเกี่ยวกับขอกลาวหา เรื่องราวรองทุกข และขอปรับทุกขของบุคคล และหนวย
งานตาง ๆ
                2.3.5 ใหขอเสนอวิธีการแกไขขอบกพรองและขอเสียหายตาง ๆ ตามท่ีไดบันทึกไวขณะทํ าการตรวจหรือ
สอบสวน
                2.3.6 ใหคํ าปรึกษาแก ผบ. เกี่ยวกับการปลอยขาวสารจากรายงานจเรท่ีไดจากการตรวจหรือสอบสวน
                2.3.7 รายงานตรงและอยูภายใตการกํ ากับดูแลโดยตรงของ ผบ.
          2.4 นายทหารฝายธรรมนูญ มีหนาท่ี
                2.4.1 ใหคํ าแนะนํ าทางกฎหมายแก ผบ., ฝอ. และ ผบ.หนวยรองในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมายทหาร, คํ าส่ัง,
คํ าช้ีแจง กห., ขอบังคับของ ทบ. และขอบังคับของหนวยกฎหมายในประเทศ, กฎหมายระหวางประเทศ
                2.4.2 กํ ากับ และควบคุมการบริหารงานการศาลทหาร และเรื่องราวกฎหมายอ่ืน ๆ ภายในกองบัญชาการ
                2.4.3 กํ ากับดูแลการฝกการพิจารณาคดีทางทหาร และการฝก-ศึกษากฎหมายอ่ืน ๆ ภายในหนวยบัญชา
การ
                2.4.4 ใหความชวยเหลือและแนะน ําทางกฎหมายแกก ําลังทหาร,  ครอบครัว และบุคคลอ่ืนตามท่ีก ําหนด
ไว เกี่ยวกับปญหาสวนบุคคล, ปญหาทางแพง และกํ ากับดูแลการชวยเหลือ ทางกฎหมาย และการปองกันอาชญา
กรรมของหนวยบัญชาการ
                2.4.5 ตรวจสอบสัญญาการจัดหา   ใหค ําแนะนํ าทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชประโยชน และการจํ าหนาย
ทรัพยสินของทางราชการ
                2.4.6 กํ ากับดูแลการดํ าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการดํ าเนินอาชญากรสงคราม
3. นายทหารติดตอ มีหนาท่ี
          3.1 ดํ ารงไวซ่ึงการแลกเปล่ียนขาวสารอยางตอเนื่อง
          3.2 ทํ าตนใหทราบสถานการณของหนวยของตนอยูเสมอ และแจงขาวสารดังกลาวให ผบ. และ ฝอ.ของ
หนวยท่ีตนไปประจํ าอยู
          3.3 ทํ ารายงานอยางตอเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีอยูในขอบเขตภารกิจของตน และทํ าบันทึกตามท่ีเห็นควรและ
ใหค ําปรึกษาแก ผบ. ของ บก. ท่ีตนประจํ าอยูในเรื่องตาง ๆ ท่ีตนสงไปยังหนวยของตน



 

 


