การจัดการความรู ้ (KM)
เรือ่ ง

การจัดการปั ญหาทีบ่ งั คับการ
ด้านส่งกาลังบารุง

กรมส่งกำลังบำรุงทหำ

คำนำ
คู่มือการจัดการฝึกด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย (กฝกบ.กฝร.) นี้เป็นเอกสารจัดทา
ขึ้นสาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานการฝึกด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย ของกรมส่งกาลัง
บารุงทหาร (กบ.ทหาร) โดยใช้กรอบระยะเวลาและเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปี เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการฝึกของกองทัพไทยที่กาหนด
ในการจัดทาคู่มือฉบับนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะอานวยประโยชน์ต่อการจัดการฝึก กฝกบ.กฝร.
และจะได้รับคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนา
รูปแบบเนื้อหาสาระของการฝึกต่อไป

กองนโยบายและแผน

สำรบัญ
กล่าวทั่วไป
โครงสร้างการจัด
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ลาดับขั้นตอนการฝึก
กรอบระยะเวลาขั้นตอนการฝึก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึก

หน้ำ
๑
๒
๓
๗
๑๑
๑๑

กำรจัดกำรฝึกด้ำนส่งกำลังบำรุง
...........................................................................................
๑. กล่ำวทั่วไป
การฝึกด้านส่งกาลังบารุง เป็นการฝึกที่มีหน่วยเข้าร่วมการฝึกจานวนมาก และทาการฝึกในหลายระดับ
ในระดับฝ่ายอานวยการ ของ บก.ทท. ระดับฝ่ายอานวยการ ของ เหล่าทัพ และ ระดับฝ่ายยุทธบริการของเหล่าทัพ
เป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้กรอบการฝึกร่วม (กฝร.) ดาเนินการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ตามแผนป้องกันประเทศ โดยมุ่งเน้นงานด้านส่งกาลังบารุงให้ครบทุกส่วนในเรื่อง การส่งกาลังซ่อมบารุง การขนส่ง
การบริการทางการแพทย์ การพัฒนาฐานทัพ การบริการอื่น ๆ และการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร ให้ มี
ความสอดคล้องทั้งด้านยุทธการ ด้านส่งกาลังบารุง และด้านกิจการพลเรือน
ขอบเขตการฝึก ได้แก่ การฝึกปัญหาที่บังคับการ ด้านส่งกาลังบารุง (Command Post Exercise : CPX1)
ด้านยุทธการ (Command Post Exercise : CPX2) และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX)
การดาเนินการ หน่วยที่รับผิดชอบการจัดการฝึกจะนานโยบายการฝึกมาออกแบบการฝึก โดยการจัดตั้ง
กลุ่มการฝึก ในการเตรียมการจัดการฝึกตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึก
๒. โครงสร้ำงกำรจัด และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
๒.๑ ควำมมุ่งหมำย
๒.๑.๑ การจัดกลุ่มการฝึกด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย (กฝกบ.กฝร.) จะแสดงให้เห็น
ถึงการจัดอัตรากาลังใน กฝกบ.กฝร.
๒.๑.๒ ลักษณะงาน และหน้าที่รับผิดชอบ อธิบายถึงการจัดส่วนงาน กฝกบ.กฝร. อานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนต่าง ๆ
๒.๒ ขอบเขต
การจัดหน่วยภายใต้ กฝกบ.กฝร. ประกอบด้วยกลุ่มงานหลัก ดังนี้ ๑) กลุ่มอานวยการ แบ่งเป็น
๖ ส่วน ได้แก่ ส่วนบังคับบัญชา (สบช.) ส่วนวางแผนและควบคุมการฝึก (สวฝ.) ส่วนเลขานุการและประชาสัมพันธ์
(สลก.) ส่วนสนับสนุน (สสน.) ส่วนกรรมวิธีข้อมูล (สกม.) ส่วนประเมินผล (สปผ.) และ ส่วนฝึกภาคสนาม (สฝส.)
๒) กลุ่ ม ผู้ รั บ การฝึ ก แบ่ ง เป็ น ๕ ส่ ว น ได้ แ ก่ ฝกบ.ศบท.(ฝึ ก ) ปชท.บก.ทท.(ฝึ ก ) ฝกบ.ศปก.ทบ .(ฝึ ก )
ฝกบ.ศปก.ทร.(ฝึก) และ ฝกบ.ศปก.ทอ.(ฝึก) ๓) กลุ่มฝึกภาคสนาม ได้แก่ หน่วยเข้ารับการฝึกภาคสนาม

๒
๒.๓ โครงสร้ำงกำรจัด กลุ่มการฝึกด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย
กลุ่มกำรฝึกด้ำนส่งกำลังบำรุง กำรฝึกร่วมกองทัพไทย
(กฝกบ.กฝร.)
-

ส่วนประสำนงำนและ
บูรณำกำร
( สปบ.)

หน.กฝกบ.กฝร.
รอง หน.กฝกบ.กฝร. (๑) (๒)
เสธ.กฝกบ.กฝร.
รอง เสธ.กฝกบ.กฝร. (๑) (๒)

กลุ่มผู้รับกำรฝึก

กลุ่มอำนวยกำรฝึก

กลุ่มฝึกภำคสนำม

๒.๓.๑ กลุ่มอานวยการฝึก
กลุ่มอำนวยกำรฝึก

ส่วนวำงแผน
และควบคุมกำรฝึก
( สวฝ.ฯ )

ส่วนเลขำนุกำร
และ
ประชำสัมพันธ์
( สลก.ฯ )

ส่วนสนับสนุน
( สสน.ฯ )

ส่วนกรรมวิธี
ข้อมูลและสื่อสำร
( สกม.ฯ )

ส่วนประเมินผล
กำรฝึก
( สปผ.ฯ )

ส่วนฝึกภำคสนำม
( สฝส.ฯ )

๒.๓.๒ กลุ่มผู้รับการฝึก
กลุ่มผู้รับกำรฝึก

ปชท.บก.ทท. (ฝึก)

ฝกบ.ศปก.ทบ. (ฝึก)

ฝกบ.ศบท.ฯ (ฝึก)

ฝกบ.ศปก.ทร. (ฝึก)

-

แผนกธุรกำร
ส่วนนโยบำยและแผน
ส่วนส่งกำลังและซ่อมบำรุง
ส่วนกำรขนส่ง
ส่วนยุทธบริกำรระหว่ำงประเทศ
ส่วนบริกำรและกำรแพทย์
ส่วนระดมสรรพกำลังด้ำน กบ.
ส่วนกรรมวิธีข้อมูล
ฝกบ.ศปก.เหล่ำทัพ (ส่วนหน้ำ)/
กรมฝ่ำยยุทธบริกำรเหล่ำทัพ (ส่วนหน้ำ)/
บชร./คลังฐำนทัพเรือ/กองบิน

ฝกบ.ศปก.ทอ. (ฝึก)

๓
๒.๓.๓ กลุ่มฝึกภาคสนาม
กลุ่มฝึกภำคสนำม

หน่วยเข้ำรับกำรฝึกภำคสนำม

๒.๔ อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
๒.๔.๑ กลุ่มอำนวยกำรฝึก
๒.๔.๑.๑ ส่วนบังคับบัญชา
หั วหน้ ากลุ่ มการฝึ กด้ านส่ งกาลั งบ ารุง การฝึ กร่วมกองทั พไทย (หน.กฝกบ.กฝร.)
มี จก.กบ.ทหาร เป็น หน.กฝกบ.กฝร. มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ด าเนิ นการฝึ กในด้ านการส่ งก าลั งบ ารุ ง
ให้เป็นไปตามนโยบายหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดตั้งกลุ่มการฝึกด้านส่งกาลังบารุง กฝร. (กฝกบ.กฝร.) เพื่อรับผิดชอบในการ
วางแผนเตรียมการฝึ ก อานวยการฝึ ก ควบคุมการฝึ ก สนับสนุนการฝึ ก และรายงานผลการฝึ กในส่วนที่รับผิดชอบ
(ผ่าน กฝยก.กฝร.)
(๓) บรรจุกาลั งพลจากส่วนราชการ สป. บก.ทท. เหล่าทัพ ส่วนราชการอื่นๆ และ
รัฐวิสาหกิจ ใน กฝกบ.กฝร. ได้ตามความจาเป็น โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและเพียงพอที่จะบรรลุ
ภารกิจในการฝึก
(๔) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ สป. บก.ทท. เหล่าทัพ ส่วนราชการอื่นๆ และ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อขอรับการสนับสนุนกาลังพล ยุทโธปกรณ์ เอกสาร สิ่งอานวยความสะดวก สิ่งอุปกรณ์ และสถานที่
เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกได้โดยตรง
(๕) รับผิดชอบและอานวยการในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและมีอานาจ
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการเช่า ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และคาสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ ในวงเงินผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่า
(๖) ปกครอง บั งคั บ บั ญ ชา และพิ จ ารณาความดี ค วามชอบให้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ ใน
กฝกบ.กฝร. ตลอดห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ขั้นการวางแผนการฝึกจนจบการฝึก และส่งตัวกลับต้นสังกัด
(๗) เปลี่ ย นแปลง แก้ ไขก าหนดการฝึ ก และรายละเอี ย ดในแผนการจั ด การฝึ ก
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากที่กาหนดไว้ในคาสั่งได้ตามความจาเป็น
(๘) สามารถมอบหมายให้ รอง หน.กฝกบ.กฝร. เสธ.กฝกบ.กฝร. และ รอง เสธ.กฝกบ.
กฝร. เป็นผู้รับมอบอานาจจาก หน.กฝกบ.กฝร. และมีอานาจในการสั่งการแทน หน.กฝกบ.กฝร. ได้ตามความเหมาะสม
รวมทั้งประสานการปฏิบัติและกากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ปฏิบัติงานตามที่ ผอ.กฝร. หรือผู้ทาการแทนจะมอบหมาย

๔
รองหัวหน้ากลุ่มการฝึกด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย (รอง หน.กฝกบ.กฝร.)
มี รอง จก.กบ.ทหาร (๑) เป็น รอง หน.กฝกบ.กฝร. (๑) และ รอง จก.กบ.ทหาร (๒) เป็น รอง หน.กฝกบ.กฝร. (๒)
มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ช่วยเหลือ หน.กฝกบ.กฝร. ในการประสานงานและกากับดูแลการฝึกของหน่วยต่างๆ
(๒) ปฏิบัติงานแทน หน.กฝกบ.กฝร. ตามที่ได้รับมอบหมายจาก หน.กฝกบ.กฝร.
(๓) หาก รอง หน.กฝกบ.กฝร. (๑) ติดราชการ ให้ รอง หน.กฝกบ.กฝร.(๒) ปฏิบัติ
หน้าที่แทน
เสนาธิการกลุ่ มการฝึกด้านส่ งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย (เสธ.กฝกบ.กฝร.)
มีอานาจและหน้าที่ในการช่วยเหลือ หน.กฝกบ.กฝร. กากับดูแลและกลั่นกรองการปฏิบัติงานด้านการฝึกของ
หน่วยต่างๆ ให้เป็นไปตามคาสั่งการฝึก กฝกบ.กฝร.
รองเสนาธิการกลุ่ มการฝึ กด้ านส่ งก าลั งบ ารุ ง การฝึ กร่วมกองทั พไทย (รอง เสธ.
กฝกบ.กฝร.) มีอานาจและหน้าที่ในการช่วยเหลือ เสธ.กฝกบ.กฝร. ในการกากับดูแลและกลั่นกรอง การปฏิบัติงานด้าน
การอานวยการฝึกของส่วนอานวยการฝึก และปฏิบัติงานแทน เสธ.กฝกบ.กฝร. ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔.๑.๒ ส่วนวางแผนและควบคุมการฝึกกลุ่มการฝึกด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย
(สวฝ.กฝกบ.กฝร.) มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) วางแผน ประสานงาน อานวยการ กากับดูแล ในการจัดตั้ง กฝกบ.กฝร. และ
ดาเนินการจัดการประชุมต่างๆ ตามขั้นตอนการฝึก ให้เป็นไปตามคาสั่ง นโยบาย ของผู้บังคับบัญชา
(๒) วางแผน ประสานงาน อานวยการ กากับดูแล และดาเนินการ เกี่ยวกับการ
ควบคุมการฝึก ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการฝึก
(๓) วางแผน ประสานงาน อานวยการ กากับดูแล และดาเนินการ ในการจัดทา
สถานการณ์ ฝึ ก ล าดับ เหตุ การณ์ ห ลั ก ปั ญ หาการฝึ ก และขีด ความสามารถข้าศึ กสมมุติ ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
(๔) จัดทาแผนการฝึก และคู่มือการจัดการฝึก กฝกบ.กฝร.
(๕) ประสานงาน กากับ ดูแล การใช้ระบบจาลองยุท ธและประมวลผลการยุท ธ
ให้สามารถสนับสนุนการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) ประสานกับส่วนราชการใน บก.ทท. และเหล่าทัพ ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ
และรัฐวิสาหกิจในการขอรับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ในการฝึก และการจัดกาลังพล
เข้าร่วมการฝึก
(๗) ประสานงาน กากับ ดู แลการปฏิ บั ติข อง กฝกบ.กฝร. และหน่ ว ยรับ การฝึ ก
ให้เป็นไปตามแผนการฝึก
(๘)ด าเนิ น การบรรยายสรุ ป และสรุป รายงานการปฏิ บั ติ ข อง กฝกบ.กฝร. ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
๒.๔.๑.๓ ส่วนเลขานุการและประชาสัมพันธ์ กลุ่มการฝึกด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย
(สลก.กฝกบ.กฝร.) มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) อานวยการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การธุรการ การกาลังพล การจัดทาเนียบกาลังพล
(๒) ประสานงาน อ านวยการ ดาเนิ น การ และก ากั บ ดูแลการจั ดเตรีย มห้ อ ง
ประชุมเกี่ยวกับพิธีเปิด - ปิดการฝึกฯ และพิธีการอื่นๆ ทุกขั้นการฝึก
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการเชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ส่วนราชการใน บก.ทท. และ
เหล่าทัพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของส่วนราชการอื่นๆ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกและพิธีต่างๆ

๕

และเอกสารของ กฝกบ.ฯ

(๔) จัดทาแผนการตรวจเยี่ยม ร่างคากล่าวและกาหนดการของผู้บังคับบัญชา
(๕) วางแผน เตรียมการ และดาเนินการรับการรายงานตัวของผู้เข้าร่วมการฝึกฯ
(๖) จัดทาแผนและกากับดูแลการรักษาความปลอดภัยบุคคล อาคาร สถานที่

(๗) ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ก ารฝึ ก กฝกบ.กฝร.๕๙ ตลอดจนบั น ทึ ก ภาพ
เหตุการณ์สาคัญก่อนการฝึกฯ ระหว่างการฝึกฯ และหลังการฝึกฯ ตามนโยบายที่กาหนด
๒.๔.๑.๔ ส่วนสนับสนุน กลุ่มการฝึกด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย (สสน.กฝกบ.กฝร.)
มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการ ประสานงาน และกากับดูแลเกี่ยวกับการสนับสนุนการฝึกฯ ในด้าน
ส่งกาลังบารุง ซ่อมบารุง การขนส่ง การบริการทางแพทย์ การพลาธิการ การเลี้ยงดู การสวัสดิการ การเงิน
ที่พัก การชดใช้ค่าเสียหาย สถานที่จอดรถ การจราจร และการสนับสนุนทั้งปวงของ กฝกบ.ฯ
(๒) ประสานขอรับ การสนั บ สนุ น จากส่ ว นราชการใน บก.ทท. และเหล่ าทั พ
ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การฝึกดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประหยัด และบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุด
(๓) ดาเนินการขอรับการสนับสนุนและประสานการสั่งจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
ควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการฝึกฯ ให้เป็นไปตามคาสั่งและนโยบายด้านงบประมาณ
(๔) ช่วยเหลือหั วหน้ากลุ่ มการฝึกฯ ในการตรวจสอบและกากับดูแลการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
(๕) ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการฝึก
๒.๔.๑.๕ ส่วนกรรมวิธีข้อมูลและระบบสื่อสารสารสนเทศ กลุ่มการฝึกด้านส่งกาลังบารุง
การฝึกร่วมกองทัพไทย (สกม.กฝกบ.กฝร.) มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) วางแผน ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล การติดตั้งระบบจาลองยุทธและ
ระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ ตลอดจนจั ดเตรียมเครื่องคอมพิ วเตอร์ให้ ส ามารถสนั บสนุ นการฝึ ก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลด้านการส่งกาลังบารุงเพื่อสนับสนุนการฝึก
(๓) วางแผน ประสานงาน กากับดูแล การอบรมเจ้าหน้าที่ระบบจาลองยุทธ ระบบ
การส่งข่าวตามแบบหนังสือราชการร่วมในระบบการรายงานทางทหาร (MTF) ระบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม (COP) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถทาการฝึก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) จัดตั้งระบบการติดต่อสื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน การฝึก
(๕) จั ด ท าข้ อ มู ล ในระบบ MTF ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก ให้ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(๖) ก ากั บ ดู แ ลและเสนอแนะมาตรการ รปภ.ด้ า นการสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการฝึก
๒.๔.๑.๖ ส่ วนประเมิน ผลการฝึก กลุ่มการฝึกด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย
(สปผ.กฝกบ.กฝร.) มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) วางแผน ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล เสนอแนะแนวความคิดในการ
พัฒนาการฝึกและรายงานผลการประเมิน
(๒) จัดทาคู่มือประเมินผลการฝึก กฝกบ.กฝร.
(๓) จัดทาแบบประเมินการฝึก
(๔) ทดสอบความรู้กาลังพล ก่อน/หลัง ที่เข้ารับการฝึกปัญหาที่บังคับการ
(๕) รวบรวมข้อมู ลการฝึ ก ก่ อนการฝึ ก ระหว่างการฝึ ก และหลั งการฝึกเพื่ อจัดท า
บทเรียนการฝึก

๖
๒.๔.๑.๗ ส่วนฝึกภาคสนามด้านส่งกาลังบารุง การฝึกร่วมกองทัพไทย (สฝส.กฝกบ.กฝร.)
มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) วางแผน ประสานงาน อานวยการ กากับดูแล และดาเนินการควบคุมการฝึก
ภาคสนามให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการฝึก
(๒) จั ดตั้ งกลุ่ มการฝึ กภาคสนาม ด้ านส่ งก าลั งบ ารุ ง เพื่ อรั บผิ ดชอบในการวางแผน
เตรียมการฝึก อานวยการฝึก ควบคุมการฝึก สนับสนุนการฝึก
(๓) ประสานงาน อานวยการ กากับดูแล และดาเนินการ การจัดทาสถานการณ์ ฝึ ก
ภาคสนาม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การฝึก กฝกบ.กฝร.
(๔) จั ด ท าแผนการฝึ ก ประสานงานกั บ เหล่ า ทั พ และให้ ข้ อ เสนอแนะในการ
ดาเนินการฝึกภาคสนาม
(๕) ก าหนดความต้ อ งการและการปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ ของการฝึ ก ภาคสนามด้ าน
การส่งกาลังบารุง
(๖) ดาเนิ นการสรุปบทเรียนการฝึกภาคสนาม รวมทั้งเสนอแนะแนวความคิดในการ
พัฒนาการฝึก และรายงานผลการฝึก
๒.๔.๒ กลุ่มผู้รับกำรฝึก
๒.๔.๒.๑ ฝ่ายส่ งกาลั งบารุง ศูนย์บัญ ชาการทางทหาร กองบัญ ชาการกองทัพไทย (ฝึ ก)
(ฝกบ.ศบท.(ฝึก))
หัวหน้าฝ่ายส่งกาลังบารุง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ฝึก)
(หน.ฝกบ.ศบท.(ฝึก)) มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) วางแผน อานวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของ ฝกบ.ศบท.(ฝึก) ในห้วงการฝึก กฝกบ.กฝร. ให้สามารถเข้ารับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบและ
นโยบายที่กาหนด
(๒) จัดกาลังพลเข้ารับการฝึก
รองหัวหน้าฝ่ายส่งกาลังบารุง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ฝึก)
(รอง หน.ฝกบ.ศบท.(ฝึก)) มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) ช่วยเหลือ หน.ฝกบ.ศบท.(ฝึก) ในการประสานงานการฝึกต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
(๒) ปฏิบัติงานแทน หน.ฝกบ.ศบท.(ฝึก) ตามที่ได้รับมอบอาหมาย
๒.๔.๒.๒ สานักงานประสานการช่วยเหลือทางทหารกับต่างประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
(ฝึก) (ปชท.บก.ทท.(ฝึก)) มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) วางแผน อานวยการ ประสานงาน บังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของ ปชท.บก.ทท.(ฝึก)ในห้วงการฝึก กฝกบ.กฝร. ให้สามารถเข้ารับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบและ
นโยบายที่กาหนด
(๒) จัดกาลังพลเข้ารับการฝึก
๒.๔.๒.๓ ฝ่ายส่งกาลังบารุง ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ (ฝึก) (ฝกบ.ศปก.เหล่าทัพ (ฝึก))
(๑) วางแผน อานวยการ ประสานงาน และดาเนินการจัดตั้ง ฝกบ.ศปก.เหล่าทัพ (ฝึก)
และกรมฝ่ายยุทธบริการเหล่าทัพ (ฝึก) โดยขอรับการสนับสนุนบรรจุกาลังพลจาก นขต.เหล่าทัพ และส่วนราชการ
อื่นๆ ตามความจาเป็น เพื่อเข้ารับการฝึก
(๒) บังคับบัญชาและกากับดูแลการปฏิบัติงานของ ฝกบ.ศปก.เหล่าทัพ (ฝึก) และ
กรมฝ่ ายยุ ทธบริการเหล่ าทัพ (ฝึก) ให้ สามารถเข้ารับการฝึ กได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพตามกรอบและนโยบาย
ที่กาหนด

๗
๒.๔.๓ กลุ่มฝึกภำคสนำม
(๑) จัดกาลังพลเข้ารับการฝึก
(๒) ทาหน้าที่ในบทบาทของฝ่ายอานวยการ และหน่วยปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบของการฝึก
และสถานการณ์ฝึกที่กาหนด
๓. ลำดับขั้นตอนกำรฝึก
๓.๑ กล่าวทั่วไป โครงสร้างการฝึก ขึ้นกับวัตถุประสงค์การฝึกที่กาหนดขึ้นในแต่ละปี นามาออกแบบการ
ฝึก อาจมีผู้รับการฝึกระดับเดียว หรือหลายระดับ และมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกัน ทั้งจานวนหน่วยงานที่เข้า
ร่วมการฝึก และผู้เข้ารับการฝึก นาไปสู่การบริหารจัดการฝึกให้ผู้รับการการฝึกในทุกระดับ ได้รับการฝึกตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการเพื่อให้การจัดการฝึกเป็นไปอย่างครอบคลุม จึงได้แบ่งขั้นตอนการปฏิบัติ ๓ ขั้น ได้แก่
ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผนการฝึก ขั้นทาการฝึกปัญหาที่บังคับการ ขั้นการฝึกภาคสนามด้านการส่งกาลังบารุ ง
และขั้นสรุปบทเรียนและรายงานผลการฝึก
ขั้นวางแผน
๓.๑.๑ การเดินทางตรวจภูมิประเทศครั้งที่ ๑
๓.๑.๒ การเดินทางตรวจภูมิประเทศครั้งที่ ๒
๓.๑.๓ การเดินทางตรวจภูมิประเทศการฝึกภาคสนาม ครั้งที่ ๑
๓.๑.๔ การเดินทางตรวจภูมิประเทศการฝึกภาคสนาม ครั้งที่ ๒
๓.๑.๕ การประชุมวางแผนขั้นต้น
๓.๑.๖ การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย
๓.๑.๗ จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
๓.๑.๘ การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศทางการส่งกาลังบารุง
๓.๑.๙ จัดเตรียมสถานที่ฝึก และวางระบบการสื่อสารและระบบสารสนเทศที่ใช้ในการฝึก
๓.๑.๑๐ ทดสอบระบบสารสนเทศที่ใช้ในการฝึก
ขั้นการฝึก
๓.๑.๑๑ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ด้านส่งกาลังบารุง และด้านยุทธการ
๓.๑.๑๒ การฝึกภาคสนามด้านการส่งกาลังบารุง กฝกบ.กฝร.
ขั้นรายงานผลการฝึก
๓.๑.๑๓ การประชุมสรุปบทเรียน กฝกบ.กฝร.
๓.๑.๑๔ รายงานผลการฝึก กฝกบ.กฝร.
๓.๑.๑๕ รายงานผลการฝึกภาคสนามด้านการส่งกาลังบารุง กฝกบ.กฝร.
๓.๒ การปฏิบัติในแต่ละขั้น
๓.๒.๑ ขั้นวำงแผน
๓.๒.๑.๑ การเดินทางตรวจภูมิประเทศ
วัตถุ ประสงค์ เพื่อให้ ส่ วนต่าง ใน กฝกบ.กฝร. ได้ทราบข้อมูลสถานที่ตั้ง สถานที่ฝึ ก
ของหน่วยต่าง ๆ สาหรับการประมาณการ ความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ข้อมูลหน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการ
ก่อนการประชุมวางแผนขั้นต้นและการวางแผนขั้นสุดท้าย

๘
ผลผลิตที่ต้องกำร
(๑) ข้อมูลสถานที่เบื้องต้นสาหรับเป็นทางเลือก ในการจัดการฝึก ได้แก่ ขนาด สถานที่
ประชุมเตรียมการ การอบรม การฝึกในที่ตั้ง และการฝึกภาคสนาม
(๒) สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่จาเป็นสาหรับการฝึก
(๓) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยรับการฝึก
(๔) รวบรวมข้อมูลพื้นที่และภูมิประเทศประกอบการพัฒนาสถานการณ์ฝึก
(๕) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยรับการฝึก
๓.๒.๑.๒ การเดินทางตรวจภูมิประเทศการฝึกภาคสนาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อทราบข้ อมู ลสถานที่ ตั้ ง สถานที่ ฝึ กของหน่ วยต่ าง ๆ ส าหรั บ
การประมาณการ ความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ข้อมูลหน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการ
ผลผลิตที่ต้องกำร
(๑) ข้อมูลสถานที่เบื้องต้นสาหรับเป็นทางเลือก ในการจัดการฝึกภาคสนาม
(๒) สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่จาเป็นสาหรับการฝึก
(๓) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยรับการฝึก
(๔) รวบรวมข้อมูลพื้นที่และภูมิประเทศประกอบการพัฒนาสถานการณ์ฝึก
(๕) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยรับการฝึก
๓.๒.๑.๓ การประชุมวางแผนขั้นต้น
วัตถุประสงค์ เป็นการนากรอบแนวคิดการฝึกที่ได้ข้อยุติมาจัดรายละเอียด และ
กิจกรรมการฝึกในแต่ละส่วน โดยลักษณะเป็นการประชุมกลุ่ม ให้ได้รายละเอียดในการวางแผนของกลุ่มงานต่าง ๆ
ทั้งนี้ก่อนการประชุม อาจมีกิจกรรมที่ต้องดาเนินการก่อน เพื่อรองรับแนวความคิดในการจัดการฝึกและขอบเขต
การฝึ กตามที่ได้รับ มอบจากผู้ บั งคับ บั ญ ชา โดยจะกาหนด ผู้รับการฝึ ก วัตถุประสงค์การฝึก สถานการณ์ ฝึ ก
ในขณะเดียวกันจะทบทวนเกี่ยวกับความต้องการในการสนับสนุนต่างๆ
ผลผลิตที่ต้องกำร
(๑) การฝึกปัญหาที่บังคับการ ประกอบด้วย สถานการณ์ฝึก แผนควบคุมการฝึก
การสนับสนุนการฝึก โครงสร้างอัตราการจัดส่วนการฝึกปัญหาที่บังคับการ กรอบแนวความคิด กรอบเวลาและ
ลาดับเหตุการณ์ ห้วงเวลาตามขั้นการปฏิบัติ
(๒) การฝึกภาคสนาม ประกอบด้วย ห้วงการฝึก วัตถุประสงค์การฝึก เรื่องที่ทาการฝึก
แนวทางการฝึก สถานการณ์ฝึก กาลังพลที่เข้ารับการฝึก พื้นที่การฝึก และประเด็นสาคัญอื่น ๆ
(๓) โครงสร้าง/อัตราการจัด หน่วยเข้ารับการฝึก รวมถึงการจัดผู้บังคับบัญชาและ
กาลังพลเข้าร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ
(๔) แผนการสนับสนุนการฝึก
(๕) การออกแบบเว็บไซต์สาหรับการแลกเปลี่ยนและกระจายข่าวสารของ กฝกบ.กฝร.
(๖) แผนการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติและการประเมินการฝึก
๓.๒.๑.๔ การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย
วัตถุประสงค์ เป็นการประชุมสรุป และยืนยัน แผนการจัดการฝึก แผนควบคุมการฝึก
โครงสร้างการจัด และบัญชีบรรจุกาลัง การวางระบบการสื่อสาร การสนับสนุนทั้งปวง มีความต่อเนื่องจากการ
ประชุมวางแผนขั้นต้น และเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นของแต่ละกิจกรรม

๙
ผลผลิตที่ต้องกำร
(๑) การฝึกปัญหาที่บังคับการ ได้แก่ สถานการณ์ฝึก แผนควบคุมการฝึก การสนับสนุน
การฝึก โครงสร้างอัตราการจัดส่วนการฝึกปัญหาที่บังคับการ กรอบแนวความคิด กรอบเวลาและลาดับเหตุการณ์
ห้วงเวลาตามขั้นการปฏิบัติ
(๒) การฝึ กภาคสนาม ได้ แก่ ห้ วงการฝึ ก วั ตถุ ประสงค์ การฝึ ก เรื่ องที่ ท าการฝึ ก
แนวทางการฝึก สถานการณ์ฝึก กาลังพลที่เข้ารับการฝึก พื้นที่การฝึก
(๓) การสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) ในการฝึกปัญหาที่บังคับการ
(๔) การวางระบบการสื่อสารที่ใช้ในการฝึก
(๕) การสนับสนุนการฝึก
(๖) รูปแบบเว็บไซต์สาหรับการแลกเปลี่ยนและกระจายข่าวสารของ กฝกบ.กฝร.
(๗) แผนการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติและการประเมินการฝึก
(๘) แผนควบคุมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (สถานการณ์ แผนควบคุม การสนับสนุนการฝึก)
๓.๒.๑.๕ จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการใช้อุปกรณ์ในการฝึก ระบบสารสนเทศ และจัดทาหรือ
พัฒนาฐานข้อมูลหน่วยที่เข้ารับการฝึกลงในระบบสารสนเทศ
ผลผลิตที่ต้องกำร
(๑) ผู้รับเหมาสามารถดาเนินการได้ตามที่หน่วยต้องการ
(๒) ฐานข้อมูลขั้นต้นของหน่วยรับการฝึกในระบบสารสนเทศ
๓.๒.๑.๖ การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศทางการส่งกาลังบารุง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกปัญหาที่บังคับการ ได้รับทราบและทาความเข้าใจ
ระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึก ก่อนเริ่มการฝึกจริง
ผลผลิตที่ต้องกำร
(๑) การปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ ของผู้รับการฝึก ของส่วนงานต่าง ๆ
(๒) ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนอานวยการ และผู้รับการฝึก
(๓) การฝึกใช้งานระบบต่าง ๆ ในระบบควบคุมบังคับบัญชา
(๔) การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการ รับ - ส่ง ปัญหา บ่งการ
(๕) ความสัมพันธ์ของการใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
ประจา การโต้ตอบข่าว และสายการบังคับบัญชา
๓.๒.๑.๗ จัดเตรียมสถานที่ฝึก และวางระบบการสื่อสารและระบบสารสนเทศที่ใช้ในการฝึก
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมการความพร้อม สถานที่ฝึก เครื่องมือที่ใช้ในการฝึก
และระบบการเชื่อมต่อข้อมูล และระบบการติดต่อสื่อสาร ไปยังหน่วยผู้รับการฝึก ให้มีความพร้อมก่อนการฝึก
ปัญหาที่บังคับการ
ผลผลิตที่ต้องกำร
(๑) สถานที่ฝึกในการฝึกปัญหาที่บังคับการมีความพร้อม
(๒) เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกปัญหาที่บังคับการมีความพร้อม
(๓) ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบเครือข่าย มีความพร้อม
๓.๒.๑.๘ ทดสอบระบบสารสนเทศที่ใช้ในการฝึก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนการฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกปัญหาที่บังคับ
การได้รับทราบและทาความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปัญหาที่บังคับการเพื่อดาเนินการซักซ้อม
การปฏิบัติ และทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกก่อนเริ่มการฝึกจริง

๑๐

ปัญหาที่บังคับการ

ผลผลิตที่ต้องกำร
(๑) วงรอบการปฏิบัติประจาวัน
(๒) การปฏิบัติตามบทบาท หน้ าที่ ของส่วนต่าง ๆ แต่ละระดับ และส่วนการฝึก

(๓) การพร้อมการใช้งานระบบงาน ๆ ในระบบควบคุมบังคับบัญชา
(๔) การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการรับส่งปัญหา บ่งการ
(๕) ความสัมพันธ์ของการใช้ขั้นตอนต่าง ๆ การปฏิบัติตามระเบียบ การโต้ตอบข่าว
๓.๒.๒ ขั้นกำรฝึก
๓.๒.๒.๑ การฝึกปัญหาที่บังคับการ ด้านส่งกาลังบารุง และด้านยุทธการ
วัตถุประสงค์ เป็นการฝึกการอานวยการยุทธ ของ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอานวยการ
ในแต่ละระดับ ผ่านระบบการติดต่อสื่อสารและเครื่องมือที่มีอยู่จริง ภายใต้สมมติฐานตามแผน เพื่อทดสอบ
การอานวยการยุทธตามแผนป้องกันประเทศ ด้านส่งกาลังบารุง โดยการฝึกด้านส่งกาลังบารุง จะเป็นการฝึก
การเตรียมการก่อนที่จะปฏิบัติในขั้นป้องกันประเทศ และการฝึกปัญหาที่บังคับการด้านยุทธการ จะเป็นการฝึก
การอานวยการยุทธในขั้นป้องกันประเทศ ตามการประเมินภัยคุกคาม
ผลผลิตที่ต้องกำร
(๑) ทดสอบการอานวยการยุทธของหน่วยรับการฝึกตามแผนป้องกันประเทศ
ด้านส่งกาลังบารุง
(๒) ทดสอบระบบควบคุมบังคับบัญชา
(๓) ทดสอบความพร้อมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผน
๓.๒.๒.๒ การฝึกภาคสนาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น ากิ จ เฉพาะและกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ จากการวางแผนปฏิ บั ติ ก าร
(ตามสถานการณ์ ฝึ ก) น าไปทดสอบว่ามีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ เพื่ อนาไปสู่ การปฏิ บัติ ให้ เกิ ด
ความสอดคล้องกับภาพการปฏิบัติโดยรวม
ผลผลิตที่ต้องกำร การปฏิบัติของหน่วยเข้ารับการฝึก ในระดับปฏิบัติการ
๓.๒.๓ ขั้นรำยงำนผลกำรฝึก
๓.๒.๓.๑ การประชุมสรุปบทเรียน กฝกบ.กฝร.
วัตถุประสงค์ เป็นการจัดการประชุมสัมมนาหลังการฝึก เพื่อรวบรวมผลการฝึก
และบทเรียนที่ได้รับในทุกกิจกรรมการฝึก ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่วางแผน และ ฝ่ายอานวยการหลัก
ซึ่งจะได้นาไปปรับปรุงและพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลผลิตที่ต้องกำร ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากแต่ละกลุ่มจะนามาประมวลและ
สรุปจัดทาเป็นบทเรียนจากการฝึก และข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงการฝึกครั้งต่อไป
๓.๒.๓.๒ รายงานผลการฝึก กฝกบ.กฝร.
วัตถุประสงค์ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการฝึกทุกกิจกรรมและการสรุปบทเรียนการ
ฝึก นาเรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ
ผลผลิตที่ต้องกำร ผู้บังคับบัญชารับทราบสรุปผลการดาเนินการทุกกิจกรรมและ
มอบหมายแนวทาง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ นโยบาย

๑๑
๓.๒.๓.๓ รายงานผลการฝึกภาคสนาม
วัตถุประสงค์ เป็นการจัดการประชุมหลังการฝึกภาค เพื่อรวบรวมผลการฝึก และ
บทเรียนที่ได้รับทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่วางแผน และ ฝ่ายอานวยการหลัก ซึ่งจะได้นาไปปรับปรุงและ
พัฒนาการฝึกภาคสนามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลผลิตที่ต้องกำร ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากหน่วยเข้ารับการฝึกจะนามาประมวล
และสรุ ป จั ดท าเป็ น บทเรีย นจากการฝึ ก ภาคสนาม และข้อเสนอแนะส าหรับการปรับ ปรุงการฝึ ก ภาคสนาม
ครั้งต่อไป
๔. กรอบระยะเวลำขั้นตอนกำรฝึก
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รำยกำร
การเดินทางตรวจภูมิประเทศเพื่อเตรียมจัดการประชุมวางแผนขั้นต้น
การเดินทางตรวจภูมิประเทศเพื่อเตรียมการจัดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย
การประชุมวางแผนขั้นต้น
การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย
จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศทางการส่งกาลังบารุง
จัดเตรียมสถานที่ฝึก และวางระบบการสื่อสารและระบบสารสนเทศที่ใช้ในการฝึก
ทดสอบระบบสารสนเทศที่ใช้ในการฝึก
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ด้านส่งกาลังบารุง และ ด้านยุทธการ
ตรวจภูมิประเทศการฝึกภาคสนามในพื้นที่ ครั้งที่ ๑
ตรวจภูมิประเทศการฝึกภาคสนามในพื้นที่ ครั้งที่ ๒
การฝึกภาคสนามด้านการส่งกาลังบารุง กฝกบ.กฝร.
รายงานผลการฝึกภาคสนามด้านการส่งกาลังบารุง กฝกบ.กฝร.
การประชุมสรุปบทเรียน กฝกบ.กฝร.
รายงานผลการฝึก กฝกบ.กฝร.

ห้วงเวลำ
ห้วง ธ.ค.
ห้วง มี.ค.
ห้วง ม.ค.
ห้วง มี.ค.
ห้วง ม.ค.
ห้วง เม.ย.
ห้วง พ.ค.
ห้วง พ.ค.
ห้วง พ.ค.
ห้วง เม.ย.
ห้วง พ.ค.
ห้วง มิ.ย.
ห้วง มิ.ย.
ห้วง ก.ค.
ห้วง ก.ค.

๕. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึก
๕.๑ ส านั ก นโยบายและแผนกลาโหม (สนผ.กห.) มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอนโยบาย อ านวยการ
ประสานงาน และดาเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ นโยบายยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม ทั้งระบบการควบคุมการบังคับบัญชาและระบบ
การบริห ารราชการทั่วไป นโยบายและแผนด้านการทหาร การข่าว การส่ งกาลังบารุง การระดมสรรพกาลั ง
การต่างประเทศ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติ
ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ที่กระทรวงกลาโหมกาหนด การจัดทา
และการปรับ ปรุ งแก้ไขอัตราของส่ ว นราชการในกระทรวงกลาโหม การฝึ ก การศึกษาอบรมในต่างประเทศ
การวิเทศสัมพันธ์ กิจการของสภากลาโหม การรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒
๕.๒ กรมการสรรพกาลังกลาโหม (กกส.กห.) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงของสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รับผิดชอบในเรื่องวางแผน การดาเนินการ ประสานงานกากับดูแลในงานด้านการระดมสรรพกาลัง การกาลังสารอง
การสั ส ดี ของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่ อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่ อ
ภาวะสงครามและภาวะฉุกเฉิน
๕.๓ กรมข่าวทหาร (ขว.ทหาร) มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อานวยการ
ประสานงาน กากับดูแล และดาเนินการในด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย
ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งดาเนินการวิเทศสัมพันธ์ของกองทัพไทย
๕.๔ กรมยุ ท ธการทหาร (ยก.ทหาร) มี ห น้ าที่ พิ จ ารณาเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบาย วางแผน
อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และดาเนิ นการในด้านยุทธการของกองทัพไทย รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพของกองทัพไทย
๕.๕ กรมส่งกาลังบารุงทหาร (กบ.ทหาร) มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และดาเนินการในการส่งกาลังบารุงของกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมทั้ง
การส่งกาลังบารุงร่วมของกองทัพไทย
๕.๖ กรมส่ งกาลั งบ ารุงทหารบก (กบ.ทบ.) มีห น้ าที่พิ จารณา เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการ
ดาเนินการฝึก การศึกษา ในหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอานวยการ และฝ่ายเทคนิคเกี่ยวกับการส่งกาลังบารุง
พิจารณาค้น คว้าวิทยาการในด้านการส่งกาลั งบารุงของหน่วยงานทุกระดับ ปรับปรุงหลักการและมาตรฐาน
การส่ งกาลังบ ารุงของกองทั พบกให้ เป็ น แนวทางเดียวกัน ประสานกิจการส่ งกาลั งบารุงของกองทัพเรือและ
กองทัพอากาศได้ด้วยบันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
๕.๗ กรมส่ งกาลั งบ ารุ งทหารเรื อ (กบ.ทร.) มี ห น้าที่พิ จารณา เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการ
ประสานงาน ควบคุ ม ก ากั บ ดู แลการด าเนิ น การด้ านส่ งก าลั งบ ารุงในหน่ ว ยงานของกองทั พ เรือ การพั ส ดุ
การระดมสรรพกาลั ง มีการจั ดการความรู้ ศึกษาค้นคว้าในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ในด้านส่ งกาลั งบารุง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๘ กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ (กบ.ทอ.) มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการ
ประสานงาน ควบคุม กากับการพัฒนาและการดาเนินการด้านส่งกาลังบารุง การพัสดุ และทรัพย์สินของทางราชการ
การสารองสงคราม การระดมสรรพกาลัง กับมีหน้าที่จั ดการความรู้ ควบคุมประเมินผล และตรวจตรากิจการ
ในสายวิทยาการด้านการส่งกาลังบารุงและแผนที่

