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ค าสั่งกองพลทหารราบที่ 5 

(เฉพาะ) 
ที ่  171 / 62 

เรื่อง   การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. นโยบายการฝึกที่เน้นให้หน่วยปฏิบัติ 
 การฝึกในปี 2563 จะต้องยึดถือนโยบายการฝึกของ ทบ. พ.ศ. 2560 – 2564 แผนพัฒนา
กองทัพบก ปี 2560 – 2564 และนโยบายด้านการฝึกอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้ก าหนดไว้        
เป็นแนวทางในการจัดการฝึก และยังคงความต่อเนื่องในการด าเนินการฝึกต่อจากปีงบประมาณ 2562 
โดยให้ถือว่าการฝึกเป็นงานส าคัญเร่งด่วนสูงสุด เพ่ือเตรียมก าลังพลให้มีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติการ
ต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ การฝึกจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความพร้อมรบ เป็นพ้ืนฐานของการป้องปราม     
ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นหลักประกันความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนการปฏิบัติ  
การรบให้ประสบชัยชนะในการฝึกของหน่วยต้องท าการฝึกบนพ้ืนฐานหลักการฝึกที่ส าคัญ 9 ประการ ดังนี้ 
 1.1 ฝึกเป็นชุดรบผสมเหล่าและรบร่วม : อ านาจก าลังรบสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผสมผสาน
ก าลังรบ ระบบการสนับสนุนการรบ และการช่วยรบ อย่างประสานสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
การฝึกเป็นชุดรบผสมเหล่าและรบร่วมในลักษณะการจัดหน่วยเฉพาะกิจจะท าให้เกิดความคุ้นเคย      
สร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กันของแต่ละหน่วย ให้สามารถปฏิบัติการรบร่วมกันได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ 
 1.2 ฝึกเช่นเดียวกับที่จะรบ : ในยามปกติหน่วยทหารควรจะท าการฝึก โดยมีสภาวะแวดล้อม
เช่นเดียวกับที่จะท าการรบในยามสงคราม ผู้น าหน่วยจะต้องมั่นใจว่าทหารจะไดรับการฝึกเพ่ือรับมือ    
กับความซับซอ้น ความกดดัน และอันตรายร้ายแรงที่ทหารจะตอ้งประสบในการรบ เพื่อให้การฝึกน าไปสู่ 
  1.2.1 มาตรฐานการฝึกสูง โดยเริ่มฝึกจากง่ายไปหายาก และเพ่ิมระดับความยาก        
ของเงื่อนไข เพื่อให้ได้มาตรฐานของ ทบ. 
  1.2.2 การฝึกทหาร ผู้น าหน่วย และหน่วยในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับยามสงคราม  
ด้วยเงื่อนไข เพ่ือให้ได้มาตรฐานของ ทบ. 
  1.2.3 ความมั่นใจว่าการฝึกทุกอย่างมุ่งเน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธี รวมทั้งการสนับสนุน
การรบและการสนับสนุนการช่วยรบ 
  1.2.4 ความมั่นใจได้ว่าก าลังข้าศึกสมมุติ มีการใช้หลักนิยม ยุทธวิธี และอาวุธยุทโธปกรณ์
ที่เหมาะสม 
  1.2.5 การสนธิเงื่อนไขที่สมจริงในการฝึก ด้วยการสร้างสภาวะ 
   1.2.5.1 การสูญเสีย ผบ.หน่วย 
   1.2.5.2 เสียงอึกทึก, การใช้ควัน และสภาพการณ์ นชค. 

ส าเนา 
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   1.2.5.3 การส่งกลับผู้บาดเจ็บ 
   1.2.5.4 ซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้าง 
   1.2.5.5 การขาดการติดต่อหรือการถูกรบกวนทางการสื่อสาร 
   1.2.5.6 สภาพทัศนะวิสัยจ ากัด (เวลากลางคืน) 
 การด าเนินการฝึกจะต้องสร้างสภาพที่สมจริง มีความท้าทาย โดยสิ่งที่ต้องการ คือ ประสบการณ์
ส าหรับการเข้าสู่สนามรบ 
 1.3 ใช้หลักนิยมที่เหมาะสม : การฝึกต้องยึดหลักนิยมของ ทบ. ซึ่งคู่มือหลักนิยมจะช่วยให้    
ผู้น าหน่วยใช้ขั้นตอนและหลักการที่ถูกต้อง เพ่ือท าการฝึกหน่วยได้อย่างเหมาะสม และเมื่อมีการสนธิ
ก าลังข้ามหน่วย คู่มือจะก าหนดหลักนิยมและวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้สามารถปรับไปใช้ในการ
ปฏิบัติในสนามรบได้อย่างรวดเร็ว ผู้น าหน่วยและทหารต้องเข้าใจหลักนิยมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน    
จากเอกสารต่าง ๆ 
  1.3.1 คู่มือราชการสนาม 
  1.3.2 คู่มือการฝึก (ประกาศใช้แล้ว/เพื่อพลาง) 
  1.3.3 แผนการฝึกตามภารกิจ 
  1.3.4 แบบฝึกท าการรบ 
  1.3.5 คู่มือผู้บังคับหน่วยทุกระดับ 
  1.3.6 ระเบียบการฝึกของ ทบ. 
 1.4 การฝึกที่เน้นผลการปฏิบัต ิ: ทหาร ผู้น าหน่วย และหน่วย ต้องมีความช านาญ ในการปฏิบัติ
กิจเฉพาะพ้ืนฐานที่จ าเปน็ ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้สภาพสนามรบ เมื่อระดับความช านาญเพ่ิมมากขึ้น 
ต้องเพ่ิมเงื่อนไข ความยากล าบากในการปฏิบัติกิจเฉพาะให้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันต้องคงไว้ซึ่งมาตรฐาน
ด้วยการด าเนนิการฝึกตามแผนที่ไดว้างไว ้ประเมินผล และฝึกซ้ า จนกระทั่งได้มาตรฐานของ ทบ. ทั้งเป็น
บุคคลและเป็นหน่วย ภายใต้เงื่อนไขในยามสงครามที่ยากล าบากที่สุด 
 1.5 ฝึกสู่ความท้าทาย :  การฝึกที่สมจริง เข้มข้น ท้าทายจิตใจ และร่างกาย จะสร้างความตื่นเตน 
ปลุกเร้าใจ การฝึกท่ีท้าทายจะต้องสร้างความสามารถและความเชื่อมั่นโดยการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ 
ปลูกฝังความจงรักภักดี และการอุทิศตนเสียสละ สร้างให้มีความรุกรบมีขีดความสามารถสูง มุ่งหวัง 
ความเป็นเลิศ โดยสนับสนุนความคิดริเริ่ม ความกระตือรือร้นอรน และต้องการเรียนรู โดยท าการฝึก        
ให้ใกลเ้คียงกับสนามรบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได 
 1.6 การฝึกเพ่ือด ารงความสามารถ : เมื่อทหารและหน่วย ไดรับการฝึกตามมาตรฐานถึงระดับ  
ท่ีต้องการแลว จะต้องมีแผนปฏิบัตกิิจเฉพาะที่ส าคัญ เพื่อด ารงความสามารถและความช านาญของทหาร 
และหน่วย การฝึกด ารงความสามารถเป็นสิ่งที่ส าคัญยิง่ตอ่ความพรอมรบ 
  1.6.1 ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะซึ่งวางแผนไวในเรื่องความช านาญที่ทหาร ผู้น า และหน่วยมี   
ขีดความสามารถสูงแลว 
  1.6.2 ฝึกตามโอกาส เพ่ือฝึกฝนความช านาญอย่างสม่ าเสมอในกิจเฉพาะที่ทราบดีแลว 
และมีการวางแผนไวก่อน เป็นการฝึกที่ต้องการการอธิบายน้อย จะปฏิบัติเมื่อการปฏิบัติในการฝึก      
กิจเฉพาะหลักตามตารางการฝึกหลักไดผลตามต้องการแลว และมีเวลาเพียงพอ โดยอาจกระท าไดในห้วง
เวลาหยุดพักการฝึกประจ าวันหรือในที่รวมพล 
 1.7 ใช้เทคนิคการฝึกหน่วยหลายระดับพร้อมกัน :  การฝึกหน่วยหลายระดับพร้อมกัน เป็นการฝึก
ของหน่วยมากกว่าหนึ่งระดับในการปฏิบัติกิจเฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น การฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะที่แตกต่างกัน
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ของหน่วยรองพร้อมกันในกรอบของหน่วยเหนือ เป็นการฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยหน่วย 
ต่าง ๆ ภายในหน่วยเดียวกัน ทั้งนี้ ผบ.หน่วย ต้องเพ่งเล็งภารกิจส าคัญของ ทบ. ที่มอบหมายให้กับหน่วย 
เพ่ือก าหนดแบบการฝึกหลายระดับพร้อมกันที่ต้องการในการฝึกหน่วยก่อนก าหนดเรื่องที่ท าการฝึกหลาย
ระดับพร้อมกัน และต้องประเมินประสิทธิภาพของหน่วยก่อน ต้องรู้จุดอ่อน จุดแข็งของหน่วยตนเอง    
เพ่ือก าหนดกิจเฉพาะที่ต้องการฝึกให้กับหน่วย ควรท าการฝึกหลายระดับของหน่วยอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการฝึก และด ารงความสามารถของหน่วยต่าง ๆ ภายในกรอบ
ของหน่วยเหนือ 
 1.8 ฝึกให้ดูแลรักษายุทโธปกรณ์ : การฝึกและการดูแลรักษายุทโธปกรณ์ตามที่ก าหนดในคู่มือ
ทางเทคนิค และการปรนนิบัติบ ารุงเป็นสิ่งส าคัญ ต้องมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติทั้งหน่วย โดยปลูกฝังให้ 
ทหารและผู้น าให้เห็นถึงความส าคัญของการดูแลรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสูงสุด   
ในการสนับสนุนการฝึกหรือใช้ในการรบ 
 1.9 ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ฝึกหลัก : ผู้น าตามสายการบังคับบัญชารับผิดชอบในการฝึก และ
สมรรถภาพของทหารและหน่วย ต้องเป็นผู้จัดการฝึกและเป็นผู้ฝึกหลักของหน่วย โดยจะต้องก าหนด 
การฝึกให้สอดคล้องกับความต้องการของภารกิจยามสงคราม ต้องระบุมาตรฐานการฝึกของ ทบ.         
ที่น ามาใช้ต้องประเมินระดับของประสิทธิภาพในปัจจุบัน ต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรที่ ต้องการ    
ต้องท าแผนและปฏิบัติตามแผน ให้ได้ผลเป็นความมีประสิทธิภาพของบุคคล ผู้น า และหน่วย 
2. นโยบายของ ผบ.พล.5 
 นโยบายด้านการฝึกส าคัญของ ผบ.พล.ร.5 จะยึดถือนโยบายของ ผบ.ทบ. และ มทภ.4 ที่ได้กรุณา
สั่งการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการฝึกของ พล.ร.5 ดังนี้ 
 2.1 ให้เสริมสร้างความพร้อมรบด้านการฝึก ด้วยระบบการฝึกและตรวจสอบการฝึกที่จริงจัง     
มีมาตรฐาน และการบริหารจัดการที่ดี 
 2.2 ยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นบุคคลตามต าแหน่งหน้าที่และความช านาญการทางทหาร 
จัดการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ในระดับกองพล 
 2.3 ให้พัฒนาระบบการฝึกอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้น าเอาบทเรียนจากการฝึกที่ผ่านมา เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงและท าการฝึกก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ   
ภัยคุกคามที่ต้องเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 2.4 เน้นการเตรียมความพร้อมของก าลังเตรียมพร้อมตามแผน ทั้งแผนป้องกันชายแดน       
แผนเผชิญเหตุ และแผนป้องกันประเทศ ของ พล.ร.5 ในทุกระดับ ทั้งความพร้อมด้านก าลังพล และ
ยุทโธปกรณ์ ในเรื่องต่อไปนี้ 
  2.4.1 ก าลังพลมีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ และการปฏิบัติทางยุทธวิธี    
ของหน่วย  
  2.4.2 ก าลังพลมคีวามพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของก าลังเผชิญสถานการณ์ประจ าหน่วย 
ในรูปแบบของกองร้อยเตรยีมพร้อม กองร้อยรักษาความสงบ และกองร้อยช่วยเหลือประชาชน  สามารถ
เผชิญสถานการณ์ในทุกรูปแบบในทันที  
  2.4.3 การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ (War Room) ของหน่วย ตั้งแต่ระดับ    
กองพันขึ้นไป ให้มีความพร้อมทั้งก าลังพล ฐานข้อมูล การควบคุมบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร 
3. ความมุ่งหมาย 
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 3.1 เพ่ือให้การฝึกของทุกหน่วยใน พล.ร.5 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน และสอดคล้องกับแผนการจัดเตรยีมและใช้ก าลังของ ทบ. สามารถเผชิญภัยคุกคามของประเทศ
ได้ทุกรูปแบบ ในทุกโอกาสตามนโยบายการทหารกระทรวงกลาโหม นโยบายการฝึกของกองทัพบก  
พ.ศ. 2560 – 2564 แผนพัฒนากองทัพบก ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และนโยบายการฝึกที่เน้นให้หน่วย
ปฏิบัติในปี พ.ศ. 2562 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณการฝึกจาก ทบ. และหน่วยสนับสนุนการฝึกทุกสายงาน  
ใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนการฝึก เตรียมการฝึก ออกค าสั่งการฝึก ด าเนินการฝึก ควบคุม ก ากับดูแล 
และประสานการปฏิบัติ ในเรื่องการสนับสนุนการฝึกให้สอดคล้องกับการฝึกแต่ละขั้นตอน เพ่ือป้องกัน   
มิให้การฝึกชะงักหรือเสียผล เพราะการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับความต้องการในด้านการฝึก 
 3.3 เพื่อให้หน่วยทหารทุกเหล่าด าเนินการฝึกให้เป็นไปตามขั้นตอนการฝึก 
 3.4 เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการจัดท าค าสั่งการสนับสนุนการฝึกของหน่วยต่าง ๆ ต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาและเหล่าสายวิทยาการในการก ากับดูแลการฝึกของ
หน่วยต่าง ๆ 
 4.2 เพ่ือใช้ส าหรับการควบคุมให้หน่วยสามารถท าการฝึกได้ครบทุกงานการฝึก ตามตาราง
ก าหนดการฝึก 
 4.3 เพ่ือให้การฝึกทุกงานการฝึกเป็นไปตามนโยบายการฝึกของ ทบ. และนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นรูปธรรม 
5. ขอบเขต 
 5.1 ค าสั่งฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 63 
 5.2 สาระส าคัญของค าสั่ง กล่าวถึงการฝึกต่าง ๆ ที่  ทบ. ก าหนดให้มีการฝึกของแต่ละเหล่า/ 
สายวิทยาการ โดยให้ทราบถึงความมุ่งหมาย ขอบเขต มาตรฐานการฝึกที่ต้องการ ในอันที่จะท าให้หน่วย
จัดการฝึก หน่วยประเมินผล ตลอดจนหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ น าไปใช้เป็นบรรทัดฐานได้ 
 5.3 การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ พล.ร.5 ประกอบด้วยงานการฝึกหลัก ดังนี้ 
  5.3.1 การฝึกตามวงรอบประจ าปี 2563 
   5.3.1.1 การฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจ าการ 
   5.3.1.2 การฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปและการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ 
   5.3.1.3 การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด 
   5.3.1.4 การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย 
   5.3.1.5 การฝึกเป็นหน่วยกองพัน 
   5.3.1.6 การฝึกตามหน้าที่ 
   5.3.1.7 การฝึกปัญหาที่บังคับการ 
   5.3.1.8 การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการ    
ในพ้ืนที่ส่วนหลัง 
   5.3.1.10 การตรวจสอบการฝึกเตรียมการหน่วยปฏิบัติพื้นที่ 3 จชต. 
   5.3.1.11 การฝึกทักษะท าการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบและยิงปืนด้วยกระสุนจริง) 
   5.3.1.12 การฝึกยิงปืนประจ าปี 
  5.3.2 การฝึกพิเศษ ปี 2562 



1 - 5 
 
   5.3.2.1 การฝึกหลักสูตรพิเศษของ ร้อย.ฝรพ.4 
   5.3.2.2 การฝึกและตรวจสอบการฝึกกองร้อยเครื่องยิงหนัก 
   5.3.2.3 การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ทภ.4 
   5.3.2.4 การฝึกผู้ช านาญการทหารราบ 
  5.3.3 การฝึกร่วมมิตรประเทศ 
   5.3.3.1 การฝึกผสมทางบกไทย - มาเลเซีย (Land Ex Thamal) ถ้ามี 
   5.3.3.2 การฝึกร่วมระหว่าง ทบ.ไทย - ทบ.ออสเตรเลีย (Temple Jade) ถ้ามี 
   5.3.3.3 การฝึกร่วมระหว่าง ทบ.ไทย - ทบ.สหรัฐ (Hanuman Guardians) 
  5.3.4 การแข่งขันการฝึก 
   5.3.4.1 การแข่งขันการฝึกทหารใหม่ 
   5.3.4.2 การตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการ นทล. (12 นาย) 
   5.3.4.3 การแข่งขันหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของ ทบ. 
   5.3.4.4 การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ของ ทบ. 
   5.3.4.5 การแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี (HOP) 
  5.3.5 การประกันคุณภาพการฝึก ประจ าปี 
 5.4 การฝึกโดยความริเริ่มของหน่วย นอกเหนือจากการฝึกตามวงรอบการฝึกประจ าปี กระท า
ได้ดังนี้ 
  5.4.1 ต้องเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของก าลังพล ตลอดจนประสิทธิภาพ    
ของหน่วย โดยมีระเบียบและหลักสูตรหรือต าราที่เกี่ยวข้องรองรับ หรือเพ่ือเป็นการทดสอบหลักการ   
ทางยุทธวิธีที่หน่วยคิดค้นขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ในอนาคต 
  5.4.2 ต้องไม่ซ้ าซ้อน และกระทบกระเทือนต่องานการฝึกตามวงรอบการฝึกประจ าปีที่ได้
ก าหนดไว้แล้ว 
  5.4.3 การฝึกโดยความริเริ่มของหน่วยกระท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
   5.4.3.1 ไม่ใช้งบประมาณและสิ่งอุปกรณ์เพ่ิมเติม ให้หน่วยท าการฝึกได้  โดยไม่
ต้องขออนุมัติจาก ยศ.ทบ. แต่ให้รายงานผลการฝึกตามสายการบังคับบัญชา ถึง ยศ.ทบ. ภายใน 15 วัน 
หลังจบการฝึก  
   5.4.3.2 ใช้งบประมาณหรือสิ่งอุปกรณ์เพ่ิมเติมจาก ทบ. ให้หน่วยรายงาน      
ขอความเห็นชอบตามสายการบังคับบัญชา จนถึง ยศ.ทบ. ก่อนวันที่ก าหนดท าการฝึกอย่างน้อย 45 วัน 
และก่อนเดือน ก.ค. ของปี (ก่อนไตรมาส 4) โดยให้มีรายละเอียดของความจ าเป็น จ านวนวันที่ท าการฝึก 
เรื่องที่ท าการฝึก ตารางก าหนดการฝึกหลัก ระเบียบหลักสูตรที่ท าการฝึก หน่วยที่เข้ารับการฝึก 
ตลอดจนความต้องการในการขอรับการสนับสนุนโดยละเอียด และหน่วยจะท าการฝึกได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วเท่านั้น และให้รายงานผลการฝึกเช่นเดียวกับการฝึกประจ าปี 
6. แนวทางการปฏิบัติ 
 6.1 ให้น าเอานโยบายการฝึกของกองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2564, แผนแม่บทการพัฒนาหน่วย/
เหล่า, นโยบายหรือการสั่งการเพ่ิมเติมของผู้บังคับบัญชา รวมถึงแนวทางของสถานการณ์ในปัจจุบัน     
ในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกมาใช้ในการวางแผนการฝึก และจัดการฝึกทุกขั้นตอน ทั้งนี้       
ยศ.ทบ. ได้ก าหนดห้วงการปฏิบัติในการฝึก (ตามผนวก ก) การจัดการฝึกในการฝึกในที่ตั้งหน่วย การฝึก
นอกที่ตั้งและการด าเนนิการตรวจสอบ (ตามผนวก ข) การด าเนินการฝึก (ตามผนวก ค) ซึ่งประกอบด้วย 
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การฝึกตามวงรอบประจ าปี การฝึกพิเศษ และการฝึกงานในหน้าที่ โดยให้ยึดถือการตรวจการฝึกและ   
การสนับสนุนการฝึก ตามผนวกท้ายค าสั่งนี้ และเรื่องใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ ให้ยึดถือระเบียบ ค าสั่ง รปจ. 
หนังสือสั่งการที่อ้างถึง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกหลักของหน่วย กวดขันการจัดการฝึก 
แบบประกันคุณภาพ และให้รู้จักวิธีในการประเมินตนเอง มุ่งเน้นเนื้อหาสาระที่ต้องปฏิบัติงานจริงหรือ
สามารถท าการรบได้จริง หลีกเลี่ยงการบรรยาย และการฝึกแบบสาธิตหรือการฝึกที่ยึดติดกับขั้นตอน 
หรือวิธีการเดิม ๆ (Protocol Training) โดยเน้นการฝึกในเวลากลางคืน การฝึกเป็นหน่วยทหารขนาดเล็ก 
และการฝึกยิงปืนทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ทั้งนี้เมื่อหน่วยท าการฝึกแล้วให้จัดท าบทเรียน
จากการฝึกเป็นหลักฐานเอกสาร เพ่ือใช้ในการปรับปรุงงานการฝึกครั้ งต่อไป และเพ่ือประเมินค่า      
การปฏิบัติงานของหน่วย 
 6.3 ผบ.หน่วย และ ฝอ. ต้องมีส่วนร่วมในการฝึก และการแก้ปัญหาการสนับสนุนการฝึก       
ของหน่วยรองทุกระดับหน่วย ตั้งแต่การฝึกเป็นบุคคล จนถึงการฝึกเป็นหน่วยทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ 
การเตรียมการฝึก ระหว่างการฝึก และการสรุปบทเรียนจากการฝึก ด้วยการตรวจเยี่ยมการฝึก และ
ประเมินผลการฝึกด้วยตนเอง 
 6.4 การฝึกของหน่วยก าลังประจ าการ โดยให้ความส าคัญกับการฝึกเป็นบุคคล และหน่วยทหาร
ขนาดเล็ก ระดับชุดยิง และหมู่ เป็นความเร่งด่วนล าดับแรก จนถึงระดับกองร้อย และท าการฝึกในพ้ืนที่
รับผิดชอบของหน่วยเมื่อมีเหตุการณ์ โดยอย่างน้อยที่สุดให้มีการฝึกโดยไม่ใช้ก าลัง (TEWT) ในทุกระดับ
หน่วยที่ท าได้ และให้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการในเวลากลางคืนในทุกงานการฝึก โดยเฉพาะการฝึกหน่วย
ทหารขนาดเล็ก เพื่อให้ก าลังพลเกิดความคุ้นเคยกับการปฏิบัตกิารในเวลากลางคืน และในห้วงทัศนะวสิัย
จ ากัด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.5 การฝึกเป็นหน่วยทุกระดับ ตั้งแต่การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฝึกเป็นหน่วยกองพัน และการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ให้น าระบบภูมิสารสารสนเทศทหาร GIS 
มาใช้ในการฝึก ทั้งในขั้นตอนการวางแผนการฝึก การด าเนินการฝึก และการประเมินผลการฝึก เพ่ือให้
การฝึกของ พล.ร.๕ และ นขต. ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6.6 ให้ทุกหน่วยวางแผนการฝึก โดยใช้ความริเริ่มในการผสมผสานการฝึกตามวงรอบประจ าปี 
และการฝึกอื่น ๆ เข้าด้วยกันเท่าที่จะกระท าได้ และประสานการใช้ทรัพยากรการฝึกที่หน่วยมีอยู่        
ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก ทบ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการอ านวยการและก ากับดูแล  ผู้บังคับหน่วย
ตามล าดับชั้น โดยเฉพาะผู้บังคับกองพัน ต้องให้ความสนใจในการฝึกของหน่วยเป็นพิเศษ เพื่อให้ก าลังพล
ได้รับการฝึกอย่างจริงจัง โดยบรรจุก าลังพลให้ตรงตามต าแหน่งและความช านาญการทางทหารให้มาก
ที่สุด กับให้คิดค้นแสวงหาวิธีการฝึกและเรื่องที่ท าการฝึก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การฝึกที่เน้นการเสริมสร้างทักษะ และความช านาญในทุกขั้นตอนการปฏิบัติเป็นการ
เฉพาะ โดยจัดเป็นสถานีการฝึก (LANE TRAINING) เพ่ือละระยะและทดเวลา โดยการฝึกที่ก าหนดไว้
ต้องให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ภารกิจที่หน่วยได้รับ, สถานภาพด้านก าลังพลของหน่วย และจ านวน 
สิ่งอุปกรณ์ ประเภทท่ี 3 และประเภทที่ 5 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเน้นให้ท าการฝึกในพ้ืนที่ตาม
แผนเผชิญเหตุ ตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย รวมทั้งสอดคล้องกับแผนงบประมาณที่หน่วยได้รับ 
โดย ทบ. ได้เน้นย้ าในส่วนของ ทภ.4 ให้ด าเนินการโดยใช้ก าลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งปกติ และไม่
ซ้ าซ้อนกับก าลังพลที่ปฏิบัติงานสนาม โดยมีการจัดการฝึกที่มีความสมบูรณ์ครบองค์ประกอบ เช่น      
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กองอ านวยการฝึก, ส่วนควบคุม, ส่วนประเมินผลและข้าศึก, ส่วนเข้ารับการฝึก และส่วนสนับสนุน   
เป็นต้น 
 6.7 ให้หน่วยระดับกรม และหน่วยกองพันส่วนฐานของกองพล วางแผนและออกค าสั่งการฝึก
ประจ าปีของหน่วยให้สอดคล้องกับค าสั่งฉบับนี้ โดยให้ระบุว่าหน่วยใดเป็นหน่วยรับการฝึก และ
ตรวจสอบนอกที่ตั้ง โดยให้ส่งค าสั่งฝึกประจ าปีของหน่วยให้ พล.ร.5 ทราบ ภายใน ต.ค. 62 
 6.8 ให้ทุกหน่วยจัดท าแผนการตรวจการฝึก และแผนการตรวจสอบการฝึก รวมทั้งสรุปรวบรวม
ผลการฝึก และการประเมินผลการฝึกของหน่วย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และส่งให้ พล.ร.5 ภายใน   
10 วัน หลักจากจบงานการฝึกในแต่ละงาน เพ่ือรวบรวมส่งให้กับ ยศ.ทบ. ต่อไป หากหน่วยไม่รายงาน
ตามเวลาที่ก าหนดจะถือว่าบกพร่อง ทั้งนี้ในการรับการตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วย โดยเฉพาะการฝึก
นอกที่ตั้ง ให้เน้นในเรื่องที่หน่วยด าเนินการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นเรื่องส าคัญ 
 6.9 การตรวจสอบการฝึก ให้ผู้บังคับหน่วยตามสายการบังคับบัญชาทุกระดับ รวมทั้งหน่วยที่
ก ากับดูแล ต้องให้ความส าคัญและด าเนินการตรวจสอบการฝึกในทุกงานการฝึกให้เป็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม ในการคัดเลือกกรรมการประเมินผลการฝึกจะต้องเป็นก าลังพลที่มีความรู้ความสามารถ         
มีประสบการณ์ และต้องจัดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการก่อนท าหน้าที่ในการประเมินผลการฝึก    
โดยให้มีการทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมทุกครั้ง รวมทั้งพิจารณาน าหลักการ
ตรวจสอบไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่า การปฏิบัติงานของก าลังพลภายในหน่วย เพื่อเป็นการ
กระตุ้นก าลังพลทุกนายใส่ใจ และเห็นถึงความส าคัญของการฝึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้งานการฝึก
ของ พล.ร.5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการประเมินผลให้มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ คือ ระดับความพร้อมรบในด้านการฝึกของหน่วยต่าง ๆ เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งให้น าเอาบทเรียนจากการฝึกในครั้งที่ผ่านมา หรือบทเรียนจากการรบและการปฏิบัติงาน
มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกของหน่วย รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยในการฝึก  
 6.10 ให้ทุกหน่วยวางแผนการใช้เครื่องช่วยฝึกต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับการจัดหาจากหน่วย เหนือ 
เครื่องช่วยฝึกที่หน่วยริเริ่มสร้างขึ้นเอง และเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง มาวางแผนการฝึก เพ่ือใช้งาน   
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การก ากับดูแลของกองพล และให้หน่วยรายงานการใช้งานเครื่องช่วยฝึก  
ให้กองพลทราบ 
 6.11 การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (UNIT SCHOOL) ให้ทุกหน่วยระดับกรม และ นขต.
บก.พล.ร.5 ระดับกองพัน วางแผนจัดการฝึกสอนในห้วงที่ไม่มีการฝึกอย่างอื่น หรือก่อนห้วงเวลาการฝึก
ตามก าหนดการฝึกตามวงรอบประจ าปี อย่างน้อยหน่วยละ 1 หลักสูตร โดยให้พิจารณาการเรียนการ
สอนในเรื่องที่สนับสนุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการฝึกตามวงรอบประจ าปี (พิจารณาจากภารกิจ     
ความพร้อมของคร ูสภาพภูมิประเทศ เครื่องมือ เวลา ฯลฯ) ทั้งนี้ให้ด าเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับ
กลุ่มค่าย/ที่ตั้ง และใช้การหมุนเวียนก าลังพลเข้ารับการฝึกและต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน โดยให้จัดท าตาราง   
การฝึกวันละ 1 - 2 ชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 
 6.12 การจัดก าลังพลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ ทบ. หรือ ยศ.ทบ. จัดให้มีขึ้น   
เป็นส่วนรวม ให้หน่วยพิจารณาก าลังพลที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และสอดคล้อง
กับหลักสูตรการฝึก เพ่ือให้สามารถน าไปขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดภายในหน่วยได้อย่าง     
เป็นรูปธรรม 
 6.13 มุ้งเน้นการฝึกปฏิบัติการด้านการข่าวให้กับก าลังพลทุกระดับ โดยผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ    
คือ ก าลังพลทุกนายจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านการข่าวในระดับหน่วยปฏิบัติ มีความสามารถพ้ืนฐาน
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ของงานด้านการข่าวแสะสามารถแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา รวมทั้งการฝึก
ของ ร้อย.ลว.ไกล 5 ให้มีขีดความสามารถในการเป็นหน่วยข่าวกรองการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 6.14 มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการด้านการช่วยรบในทุกระดับหน่วย และทุกประเภทการฝึก ตั้งแต่   
ในยามปกติ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สายงานส่งก าลังบ ารุงในสนามสามารถปฏิบัติงานด้านการช่วยรบได้อย่าง
แท้จริง 
 6.15 การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
ให้ความส าคัญในการที่จะสอดแทรกการอบรม และปลูกฝังให้ก าลังพลทุกนายมีอุดมการณ์ดังกล่าว       
ในทุกโอกาส ทั้งในการฝึกและห้วงเวลาปกติ โดย ทบ. ได้ก าหนดให้หน่วยต่าง ๆ จัดท าแผนการปฏิบัติ       
การประเมินผลตามห้วงระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา และ   
ยศ.ทบ. ทราบ ทุกห้วง 3 เดือน 
 6.16 การประกันคุณภาพการฝึก โดย ยศ.ทบ. และกองพล ให้ทุกหน่วยจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการฝึก ตามแนวความคิดในการสร้างระบบการประกันคุณภาพการฝึก พิจารณาจากระบบ   
การฝึกที่มีคุณภาพ (PDCA) คือ ระบบการฝึกที่ใช้งานในการปฏิบัติจริงเป็นพ้ืนฐานและจัดกระบวนการ
ฝึกอบรมตามล าดับการเรียนรู้ 
 6.17 การเคลื่อนย้ายก าลังพล ยุทโธปกรณ์ ออกนอกที่ตั้งเพ่ือเข้าพ้ืนที่ฝึก ให้หน่วยรายงาน
ก าหนดการ เส้นทาง ยอดก าลังพล รายการยุทโธปกรณ์ ถึง พล.ร.5 (ผ่าน ฝยก.พล.ร.5) โดยตรง รวมทั้ง
แจ้งให้ ทบ. (ยก.ทบ. และ ยศ.ทบ.) ทราบ 
 6.18 เพ่ือให้งานการฝึกในปี พ.ศ. 2563 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด สอดคล้องกับสั่งการ 
และนโยบายของ ผบ.ทบ. ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  6.18.1 การวางแผนการจัดการฝึกเป็นบุคคล และการฝึกเป็นหน่วยทุกระดับหน่วย ให้ใช้
หลักนิยมการฝึกของกองทัพบก ว่าด้วยการฝึกก าลังทหาร พ.ศ.  2547 (รส.25 - 100) ซึ่งกล่าวถึงหลัก 
การฝึก 10 ประการ และฝึกตามแนวที่ที่เน้นผลการปฏิบัติตามคู่มือราชการสนาม ว่าด้วยวิธีเตรียมการ
และด าเนินการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ พ.ศ. 2531 (รส.21 - 6) โดยจะต้องด าเนินการฝึกให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึก ทั้งนี้ หน่วยต้องท าการทดสอบความรู้ของก าลังพลตามต าแหน่งทุกนาย การเข้า
รับการฝึก/ตรวจสอบ/แข่งขันทุกครั้ง เพ่ือกระตุ้นให้ก าลังพลเกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวเข้ารับ
การฝึก สามารถน าทักษะความรู้ตามต าแหน่งไปใช้ในการฝึก และผ่านมาตรฐานการฝึกที่ ทบ. ก าหนด 
และเมือจบการฝึกแล้วให้ท าการทบทวนหลังการปฏิบัติ (ทลป.) ตามคู่มือการฝึก ว่าด้วยค าแนะน าการ
ทบทวนหลังการปฏิบัติส าหรับผู้บังคับหน่วย พ.ศ.  2544 (คฝ.25 – 20) เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ประเมินผลในทุกขั้นตอนการฝึก 
  6.18.2 การฝึกทหารใหม่ ต้องยึดถือตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกที ทบ. ก าหนด 
ตลอดจนการฝึกเพ่ิมเติมในเรื่องที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วย และกิจที่ทหารจะต้องน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยหน่วยจะต้องคัดเลือกผู้ฝึก และครูฝึก ที่มีความรู้ความสามารถ ในการ
สอน/ฝึก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความส าคัญ และก ากับดูแลให้เป็นไป       
ตามนโยบายอย่างใกล้ชิด โดยน าเอาทรัพยากรหรือเครื่องช่วยฝึกที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
ให้มีการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่งเล็งในเรื่องสวัสดิการอย่าง
เหมาะสม หากมีการพิจารณาการลงทัณฑ์ ต้องปฏิบัติตามประมวลวินัยทหาร ห้ามมิให้มีการท าร้าย
ร่างกายโดยเด็ดขาด 
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  6.18.3 การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ทภ. โดยในส่วนของ ทภ.4 มอบหมายให้ ร้อย.ฝรพ.4
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดการฝึก แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การฝึกทบทวนครูฝึก และการฝึกก าลังพล
ภายใน ทภ.4 ท าการฝึกในพื้นที่ของ ร้อย.ฝรพ.4  
  6.18.4 นโยบายของ ผบ.ทบ. ในการกระตุ้น/สร้างแรงจูงใจให้กับก าลังพลของ ทบ. มีการ
พัฒนาขีดความสารถในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง ทบ. จึงก าหนดให้มีการแข่งขัน ดังนี้ 
   6.18.4.1 การตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการ นทล. (12 นาย) ของ ทภ.4   
ให้หน่วย พัน.ร. ส่ง ชป.นทล. (12 นาย) พร้อมยุทโธปกรณ์พิเศษ เข้ารับการตรวจสอบ 
   6.18.4.2 การแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ระดับกองพล (15 กองพล) จัดการแข่งขัน
การฝึกทหารใหม่ระดับกองพลให้ครบทุกหน่วยฝึกทหารใหม่ และรายงานผลการแข่งขันให้ ทบ.      
(ผ่าน ยก.ทบ.) ทราบ 
   6.18.4.3 การแข่งขันหน่วย หมู่ ตอน หมวด เหล่า ร./ม. จากหน่วยในกองพล   
ทหารราบ รวม 8 หมวด ท าการแข่งขัน ณ ศร. และจากหน่วยในกองพลทหารม้า จ านวน 7 หมวด ท าการ
แข่งขัน ณ ศม. โดย ศร. และ ศม. จัดกรรมการไปประเมินผลการแข่งขันทางยุทธวิธีในพ้ืนที่ฝึกของแต่ละ
หน่วย 
  6.18.5 การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ตามวงรอบการฝึกประจ าปีของเหล่า ร., ม. และ 
ช. ให้หน่วยระดับกองพันเป็นหน่วยด าเนินการฝึก (เว้น กอง สพบ. กองพล เป็นหน่วยด าเนินการฝึก)  
  6.18.6 การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ตามวงรอบการฝึกประจ าปี ให้อ านวยการฝึกโดย กรม 
ในลักษณะรวมการฝึกของกองพัน (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว)  ส าหรับหน่วยกองพัน ม., ช. 
และ ส. ที่เป็นส่วนฐานของกองพลให้หน่วยด าเนินการฝึกภายใต้การก ากับดูแลของกองพล 
  6.18.7 การฝึกเป็นหน่วยระดับกองพันขึ้นไป ตามวงรอบการฝึกประจ าปีของเหล่า ร., ม. 
โดยกองพลจะบูรณาการงานการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสม อ านวยการฝึกโดยกองพล โดยจัดก าลังจาก
หน่วยส่วนฐานกองพลเข้าท าการฝึกร่วม  
  6.18.8 การฝึกของหน่วยพร้อมรบ ให้ได้รับการฝึกตั้งแต่การฝึกเป็นบุคคล เป็นหน่วย     
หมู่ ตอน หมวด กองร้อย และกองพัน ตลอดจนการฝึกปัญหาที่บังคับการระดับกองพัน โดยเรื่องที่     
ท าการฝึกต้องให้สอดคล้องกับแผนงานที่หน่วยจะต้องปฏิบัติเมื่อได้รับภารกิจจาก ทบ.  
  6.18.9  แนวทางการฝึกเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติงาน จชต. จะท าการฝึก       
เพ่ือเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต. มีระยะเวลา 1 ปี ก่อนเข้าปฏิบัติภารกิจตาม
ขั้นตอนที่ ทบ. ก าหนด  
  6.18.10  การฝึกด าเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ซึ่ง ยศ.ทบ. ได้ก าหนดให้หน่วย
ก าลังรบหลัก เหล่า ร., ม. ทุกหน่วย ได้ฝึกในระดับหมู่ ถึงระดับหมวด โดยใช้รูปแบบสนามฝึกและวิธีการ
ประเมินผล ตามคู่มือการฝึกหลัก ว่าด้วยสนามยิงปืน และสนามฝึกเฉพาะกิจ พ.ศ. 2532 (คฝ.7 – 24) 
และตามรูปแบบในการตรวจสอบการฝึก ของ ศฝยว.ทบ. 
  6.19.11  การยิงปืนประจ าปี ให้ทุกหน่วยจัดก าลังพลเข้าท าการฝึกยิงปืน เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจและความช านาญในการใช้อาวุธ ตลอดจนท าการยิงปืนได้แม่นย า โดยใช้แนวทางการฝึกยิงปืน  
ตามค าสั่งฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ ยศ.ทบ. เพ่ือเน้นย้ า และก ากับดูแลการฝึกยิงปืน ให้เป็นไปตาม
นโยบายของ ทบ.  
  6.19.12  การฝึกวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและอาวุธ และการเสริมสร้าง
ความแข็งแรงให้ก าลังพล โดยในระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ส าหรับทหาร   
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ทุกเหล่าของ ทบ. ให้ด าเนินการฝึกตาม รส.21 – 150 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการต่อสู้ด้วยมือเปล่า
และอาวุธ พ.ศ. 2548 และ รส.21 – 20 การฝึกกายบริหาร พ.ศ. 2497 
  6.19.13  การฝึกซักซ้อมการระวังปอ้งกนัที่ตัง้หน่วย ให้ ผบ.หน่วย รับผิดชอบควบคุมบังคับ
บัญชา ตั้งแต่การวางแผน การจัดท าแผน และ รปจ. ฝึกซักซ้อมจนถึงการปฏิบัติจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
รวมทั้งก าหนดให้มีการซักซ้อมเดือนละ 1 ครั้ง  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่   1   ต.ค. 62  เป็นต้นไป 

 
สั่ง    ณ    วนัที่     28     กนัยายน    พ.ศ. 2562 

 
   

      พล.ต. 

               ( เกรียงไกร   ศรรีักษ์ ) 
                          ผบ.พล.ร.5 



ผนวก ก ( ก าหนดการฝึก ) 
 ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ความมุ่งหมาย 
 1.1 เพื่อก าหนดเวลาการฝึกประจ าวัน หรือการศึกษาเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และเวลาผู้บังคับบัญชา  
ให้เป็นไปอย่างเดียวกันทั่วทั้งกองทัพบก 
 1.2 เพื่อก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับสถานภาพ และสถานการณ์ของกองทัพบกปัจจุบัน และถือ
เป็นระเบียบปฏิบัติประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมให้ก าลังพลได้เพ่ิมพูนความรู้ทางการศึกษา การฝึกอบรม
วิชาชีพ และการสร้างทักษะก าลังพลและหน่วยในการดูแลรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ คลัง อาคาร และที่พัก 
 1.3 ค าสั่งต่าง ๆ ที่ก าหนดเวลาฝึกประจ าวันซึ่งขัดต่อค าสั่งฉบับนี้ ให้ยกเลิกและให้ใช้ค าสั่งฉบับ
นี้แทน ยกเว้น การฝึกทหารใหม่ การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ การฝึกครูทหารใหม่ และการฝึกสิบตรีกอง
ประจ าการ 
2. ก าหนดการฝึกและศึกษา        
 2.1 ก าหนดเวลาการฝึกศึกษาประจ าวันต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 36 ชั่วโมง 
 2.2 ก าหนดเวลาการฝึกศึกษาประจ าวัน 
  2.2.1 วันจันทร์, อังคาร และพฤหัสบดี  
    0530  ตื่นนอน และกีฬา 
    0600 - 0700 กายบริหาร , การฝึกทบทวน 
    0700 - 0800 รับประทานอาหารเช้า 
    0800  เคารพธงชาติ 
    0800 - 1200 การฝึกประจ าวัน 
    1200 - 1300 รับประทานอาหารกลางวัน  
    1300 - 1500 การฝึกประจ าวัน  
    1500 - 1700 การศึกษา และเวลาผู้บังคับบัญชา  
    1800 - 1900 เคารพธงชาติ/รับประทานอาหารเย็น 
    1900 - 2000 การสอนอบรม 
    2030  สวดมนต์ 
    2100  นอน 
  2.2.2 วันพุธ 
    0530  ตื่นนอน และกีฬา 
    0600 - 0700 กายบริหาร , การฝึกทบทวน 
    0700 - 0800 รับประทานอาหารเช้า 
    0800  เคารพธงชาติ 
    0800 - 1200 การฝึกประจ าวัน 
    1200 - 1300 รับประทานอาหารกลางวัน  
    1300 - 1500 การพัฒนาหน่วยและอื่น ๆ  
    1500 - 1700 กีฬา, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
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    1800 - 1900 เคารพธงชาติ/รับประทานอาหารเย็น 
    2030  สวดมนต์ 
    2100  นอน 
  2.2.3 วันศุกร์  
    0530  ตื่นนอน และกีฬา 
    0600 - 0700 กายบริหาร , การฝึกทบทวน 
    0700 - 0800 รับประทานอาหารเช้า 
    0800      เคารพธงชาติ 
    0800 - 1200 การฝึกประจ าวัน 
    1200 - 1300 รับประทานอาหารกลางวัน  
    1300 - 1600 ปรนนิบัติบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์,คลัง,อาคาร และที่พัก 
    1600 - 1700 ตรวจอาวุธยุทโธปกรณ์, คลัง, อาคาร และที่พัก 
    1800 - 1900 เคารพธงชาติ/รับประทานอาหารเย็น 
    1900 -  2000 การสอนอบรม  
    2030  สวดมนต์ 
    2100  นอน 
  2.2.4 วันเสาร์ 
    0830 - 1200 เวลาผู้บังคับบัญชา/การฝึกทบทวน  
 2.3 การฝึกทหารใหม่ ให้ปฏิบัติตามก าหนดเวลาฝึกประจ าวันในระเบียบและหลักสูตรการฝึก
ทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปส าหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. (10 สัปดาห์) พ.ศ.2551 
 2.4 การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่และการฝึกสิบตรีกองประจ าการ ให้ปฏิบัติตามก าหนดเวลา
ฝึกประจ าวัน ในระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ระเบียบและหลักสูตรการฝึกสิบตรี
กองประจ าการของแต่ละเหล่า 
 2.5 การฝึกครูทหารใหม่ ให้ปฏิบัติตามก าหนดเวลาฝึกประจ าวันในระเบียบและหลักสูตรการฝึก
ครูทหารใหม่ ส าหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. (4 สัปดาห์) พ.ศ.2531 คือ 
  2.5.1 วันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี และศุกร์  เช่นเดียวกับข้อ 2.2.1 
  2.5.2 วันพุธ เช่นเดียวกับข้อ 2.2.2 
  2.5.3 วันเสาร์ 
    0800 – 1000 ปรนนิบัติบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์,คลัง,อาคาร และที่พัก 
    1000 – 1200 เวลาผู้บังคับบัญชา  
3. ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเวลาการฝึกประจ าวันได้เป็นครั้งคราว 
เพ่ือให้เหมาะสมกับวิชาที่จะกระท าการฝึก สภาพลมฟ้าอากาศ หรืองานพิเศษที่ได้รับมอบหมายได้ แต่
จะต้องไม่ท าให้เวลาฝึกรวมทั้งสัปดาห์น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
4. วันใดมีการฝึกกลางคืนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.2 ให้งดการฝึกในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ได้เท่ากับ 
เวลาที่ท าการฝึกเพิ่มเติม 
5. เวลาที่ก าหนดนี้เป็นเวลาฝึกตามปกติ ส่วนการฝึกและตรวจสอบนอกที่ตั้ง ให้ท าปัญหาและ
สถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต่อเนื่อง 
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6. ก าหนดเวลาการฝึกประจ าวันนี้ ก าหนดขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เหมือนกันทุกหน่วย 
ส าหรับจ านวนชั่วโมงในการฝึกและอบรม รวมทั้งสัปดาห์จะมากกว่า 36 ชั่วโมงก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับจ านวนชั่วโมงและจ านวนสัปดาห์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรการฝึกต่าง ๆ  
7. การอบรม  หากสัปดาห์ใด เวลาการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดชั่วโมงไว้ในเวลากลางคืน        
ไม่เพียงพอ ให้ใช้เวลากลางวันท าการอบรมให้เท่ากับจ านวนชั่วโมงที่ขาดในเวลากลางคืนของสัปดาห์    
ในท านองเดียวกันถ้าเวลาในการฝึกสอนตามหลักสูตรในเวลากลางวันไม่เพียงพอ ให้ท าการฝึกสอน      
ในเวลากลางคืนทดแทน ทั้งนี้ ให้รวมเวลาในการฝึกสอนอบรมในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
8. ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า  ต้องเพ่งเล็งและให้ความสนใจในการก ากับดูแลให้มีการ
ปรนนิบัติบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์, คลัง, อาคาร และที่พัก ในบ่ายวันศุกร์ของทุกสัปดาห์  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

                 ตรวจถูกต้อง 

        (ลงชือ่)   พ.ท. ชัยวุฒ ิ  พรมทอง 
                ( ชัยวุฒ ิ  พรมทอง ) 
                   หน.ฝยก.พล.ร.5 
 



ปงีบประมาณการฝึก
งวดงบประมาณ
หว้งงบประมาณ

เดือน
สัปดาหท์ี่

หน่วยฝึหทหารใหม่
บก. และ ร้อย.บก. การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

พล.ร.5
การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

2 - 5
2 - 4

CPX

CPX

CPX

CPX

CPX

การฝึกภาคกองพนั

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

แผนปอ้งกันประเทศฯ

การฝึกตามหน้าที่

การฝึกตามหน้าที่

แผนปอ้งกันประเทศฯ

แผนปอ้งกันประเทศฯ

แผนปอ้งกันประเทศฯ

แผนปอ้งกันประเทศฯ

49 50 51 5247 48
ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63

ร.15 และ นขต.
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย การฝึกภาคกองพนั

ร.5 และ นขต. ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย การฝึกภาคกองพนั การฝึกหมู่ ตอน หมวด

การฝึกหมู่ ตอน หมวด

ร้อย.ลว.ไกล 5
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย

กอง พธ.พล.ร.5
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย

ร้อย.ม.(ลว.)5
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย การฝึกหมู่ ตอน หมวด

การฝึกหมู่ ตอน หมวด

การฝึกภาคกองพนั แผนปอ้งกันประเทศฯ

การฝึกภาคกองพนั แผนปอ้งกันประเทศฯ

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

พนั.สร.5
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย

กอง สพบ.พล.ร.5
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกหมู่ ตอน หมวด

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกภาคกองพนั แผนปอ้งกันประเทศฯ

การฝึกภาคกองร้อย การฝึกภาคกองพนั แผนปอ้งกันประเทศฯ

CPX

CPX

ส.พนั.5 พล.ร.5
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย การฝึกภาคกองพนั

ช.พนั.5 พล.ร.5
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย การฝึกภาคกองพนั การฝึกหมู่ ตอน หมวด
การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

แผนปอ้งกันประเทศฯ

CPX

CPX

ม.พนั.16 พล.ร.5
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย การฝึกภาคกองพนั

ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย การฝึกภาคกองพนั

CPX การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

แผนปอ้งกันประเทศฯ การฝึกหมู่ ตอน หมวด
การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกหมู่ ตอน หมวด
CPX

การฝึกครูทหารใหม่ การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 การฝึกครูทหารใหม่ การฝึก ส.ต.กองฯ การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63

43 44 45 4637 38 39 40 41 4231 32 33 34 35 3625 26 2710 11 12 28 29 3019 20 21 22 23 241 2 3 4 5 6
เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63

13 14 15 16 17 187 8 9

อนุผนวก 1 ( ตารางก าหนดการฝึก )
ประกอบผนวก ก ( ก าหนดการฝึกประจ าป ี)

ปงีบประมาณ 2563
งวดงบประมาณที่ 1 งวดงบประมาณที่ 2

ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4



ปงีบประมาณการฝึก
งวดงบประมาณ
หว้งงบประมาณ

เดือน
สัปดาหท์ี่

2 - 4

49 50 51 5247 48
ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63

43 44 45 4637 38 39 40 41 4231 32 33 34 35 3625 26 2710 11 12 28 29 3019 20 21 22 23 241 2 3 4 5 6
เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63

13 14 15 16 17 187 8 9

ปงีบประมาณ 2563
งวดงบประมาณที่ 1 งวดงบประมาณที่ 2

ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

ตรวจถกูต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท.

( ชัยวุฒิ   พรมทอง )
หน.ฝยก.พล.ร.5

2 - 5

CPX

CPX การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่

การฝึกเปน็หน่วย ร้อย .ป.สนามแผนปอ้งกันประเทศฯ

ชัยวุฒิ   พรมทอง

แผนปอ้งกันประเทศฯ

ป.5 และ นขต.
ยิงปนืประจ าปี

การฝึกเปน็หน่วย พนั .ป.สนาม

ร.25 และ นขต. ยิงปนืประจ าปี

การฝึกภาคกองร้อย การฝึกภาคกองพนั การฝึกหมู่ ตอน หมวด



2 - 6 

อนุผนวก 2 ( ก าหนดวันฝกึและตรวจสอบนอกทีต่ั้ง งานการฝึกตามวงรอบประจ าปี )  
ประกอบผนวก ก ( ก าหนดการฝกึศึกษา ) 

 ( เกณฑ์การคดิวันฝึกและตรวจสอบนอกท่ีตั้งตามขั้นตอนการฝึกซึ่งต้องใช้ค่าเบี้ยเลี้ยง ) 

ล าดับ เหล่า / หน่วย 

จ านวนวันแต่ละขั้นตอนการฝึกใหค้่าเบี้ยเลี้ยง 

หมายเหต ุ
หมู่ ตอน มว. กองร้อย กองพัน ปัญหา 

ที่บังคับ 
การ 

เดิน 
ทาง 
ไกล 

ฝึก 
ตาม 

หน้าท่ี 
รวม 

ฝึก 
ตรวจ 
สอบ 

ฝึก 
ตรวจ 
สอบ 

ฝึก 
ตรวจ 
สอบ 

1 
2 

ทหารใหม่ทุกเหล่า/หน่วย 
พล.ร.5 และ นขต. 
- บก. และ ร้อย.บก.พล.ร.5 
- กรม ร., พัน.ร. 
- พัน.ม. (ถ.) 
- กรม ป., พัน.ป. 
- พัน.ช. 
- พัน.ส. 
- พัน.สร. 
- กอง สพบ. 
- กอง พธ. 
- ร้อย.ลว.ไกล 
- ร้อย.ม.(ลว.) 

- 
 

12 
12 
10 
- 

10 
- 
- 
3 
- 

10 
14 

- 
 
7 
7 
5 
- 
5 
- 
- 
3 
- 
- 
5 

- 
 
- 

13 
10 
10 
3 
3 
- 
- 
- 

10 
14 

- 
 
- 
5 
5 
5 
3 
3 
- 
- 
- 
- 
4 

- 
 
6 
6 
6 
10 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
5 
5 
5 
5 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
6 
6 
6 
6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
6 
- 
7 
- 
- 

2 
 

36 
54 
47 
36 
21 
12 
6 
6 
7 
20 
37 

 
- การฝึกเป็นหน่วย
กองพัน อ านวยการ
โดย กองพล (เว้น 
เหล่า ป. อ านวยการฝกึ 
โดย กรม ป.) 
- การฝึกเป็นหน่วย
กองร้อย  อ านวย 
การฝึกโดย กรม 
- การฝึกเป็นหน่วย 
หมู่  ต อน  ห ม วด 
อ านวยการฝึก โดย 
กองพัน ( เว้นหน่วย
ส่วนฐานกองพล ระดับ
ก อ ง  แ ล ะ ก อ ง ร้ อ ย 
อ านวยการฝึก  โดย  
กองพล) 

 
     ตรวจถูกต้อง 

       (ลงชือ่)  พ.ท.   ชัยวฒุิ   พรมทอง 
       ( ชัยวฒุิ   พรมทอง ) 
          หน.ฝยก.พล.ร.5 



ผนวก ข  ( การจัดการฝกึ ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที ่171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ความมุ่งหมาย : 
 1.1 เพ่ือให้หน่วยและเหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึก  ได้จัดให้มีการวางแผนการฝึก   
การเตรียมการฝึก การด าเนินการฝึก และการประเมินผลการฝึก ได้อย่างเหมาะสมเป็นขั้นตอน 
 1.2 เพื่อน าไปสู่ผลของการฝึกที่ได้มาตรฐานตามที่กองทัพบกก าหนด 
 1.3 เพื่อปรับปรุงการฝึกให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ต้องการของกองทัพบก 
 1.4 เพื่อเป็นแนวทางการตรวจการฝึกของชุดตรวจทุกระดับ 
2. การจัดการฝึก 
 มิใช่เป็นการน าก าลังพลไปฝึกให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักสูตรอย่างเดียวเท่านั้น แต่ผู้บังคับหน่วย
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกจะต้องพิจารณาถึง วัตถุประสงค์การฝึก มาตรฐาน การฝึก เครื่องช่วยฝึก 
สิ่งอ านวยความสะดวก สภาวะแวดล้อมของการฝึก และการประเมินผลการฝึก รวมทั้งงบประมาณต่าง ๆ 
ที่ได้รับสนับสนุนการฝึกด้วย ดังนั้น เพื่อให้การฝึกมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้าง
ขีดความสามารถได้ตามมาตรฐานการฝึกที่ก าหนด จึงให้จัดการฝึกแบบมุ่งเน้นการฝึกเป็ นบุคคล โดยให้
หน่วยจัดการฝึกตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบและหลักสูตรฯ ที่ก าหนด ให้ครบถ้วน การฝึกเป็นหน่วย
ทุกระดับให้หน่วยจัดการฝึกก าหนดตารางการฝึกในที่ตั้งปกติ ให้มีการฝึกกิจเฉพาะเป็นหน่วยตามรูปแบบ
ทางยุทธวิธีมาตรฐาน แบบย่นระยะและทดเวลาทุกเรื่องตามระเบียบและหลักสูตร โดยเน้นกิจเฉพาะที่
ส าคัญที่จะตอบสนองภารกิจของหน่วยเป็นหลัก ส าหรับการฝึกและตรวจสอบการฝึกในสนาม ให้หน่วย
จัดการฝึกจัดท าระเบียบและหลักสูตรตามภารกิจที่ได้รับมอบจาก ทบ.  โดยเลือกกิจเฉพาะที่ส าคัญ  และ
รูปแบบทางยุทธวิธี ตลอดจนรูปแบบการรบหรือการปฏิบัติภารกิจอื่ น ๆ ที่ไม่ใช่การรบ ในการที่จะ
ตอบสนองความส าเร็จในภารกิจของหน่วย ที่จะต้องปฏิบัติจริงมาท าการฝึกและตรวจสอบการฝึก โดย
จะต้องมุ่งเน้นการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1 การฝึก ณ ที่ตั้งหน่วย 
  2.1.1 จะต้องมีการวัดผลและประเมินค่า ทางเอกสาร/วิชาการ และการปฏิบัติการเป็น
รายบุคคลและเป็นหน่วย รวมทั้งเมื่อเข้ารับการฝึกในแต่ละรายวิชาย่อย (กิจเฉพาะ) เสร็จสิ้นลง เพ่ือให้
ก าลังพลมีขีดความสามารถ ในเรื่องที่ตนเองต้องรู้ตามต าแหน่งหน้าที่ของตน (อนุผนวก 1, 2 แบบฟอร์ม
การบันทึกผลเป็นบุคคล / เป็นหน่วย) 
  2.1.2 การประเมินผลการฝึกเป็นบุคคลและหน่วย จะต้องมีการบันทึกผลเพ่ือเป็นหลักฐาน
ให้ทราบถึงผลการปฏิบัติ โดยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  2.1.3 ต้องจัดให้มีการประเมินผล ก าลังพล/หน่วย หลังจากจบการฝึกในที่ตั้งแล้ว เพ่ือให้
ทราบประสิทธิภาพของก าลังพลและหน่วยรวมทัง้ปัญหาข้อบกพร่อง และสิ่งที่ต้องแก้ไข ก่อนออกท าการฝึก
นอกที่ตั้งต่อไป 
 2.2 การฝึกนอกที่ตั้ง    
  2.2.1 การน าก าลังไปฝึกนอกที่ตั้งเป็นการฝึกแก้ปัญหาในสนาม โดยให้หน่วยด าเนินการฝึก 
ตามระเบียบและหลักสูตรที่หน่วยจัดการฝึกก าหนดขึ้น โดยอ้างอิงหรือเลือกเรื่องหรือขั้นตอนการฝึก    
จากระเบียบและหลักสูตรของเหล่าที่กองทัพบกก าหนด 
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  2.2.2 ในการฝึกเป็นหน่วยทุกระดับ ให้มุ่งเน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีเป็นบุคคล และเป็นหน่วย 
โดยให้กระท าในลักษณะการฝึกสองฝ่าย และให้น าเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ระบบจ าลองยิงอาวุธ
ทหารราบมาใช้ในการฝึกด้วยเพ่ือให้เกิดความสมจริงมากที่สุด 
  2.2.3 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติทางยุทธวิธี  และต้องได้
มาตรฐานตามคู่มือการฝึกและประเมินผลการฝึกที่ก าหนด ส าหรับการฝึกปัญหาทางยุทธวิธีของหน่วย   
ให้เน้นถึงการจัดก าลังข้าศึกสมมติให้มีสภาพใกล้เคียงกับข้าศึกที่เป็นภัยคุกคามให้มากที่สุด และใช้ข้าศึก
สมมติเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการประเมินผล โดยหากประเมินผลไม่ผ่านในขั้นตอนใดจะต้องท าการ
ตรวจสอบซ้ าโดยทันที และให้มีการบันทึกผลเพ่ือเป็นหลักฐานในการพัฒนาปรับปรุงการฝึกของหน่วย
ต่อไป 
  2.2.4 ในการออกท าการฝึกนอกที่ตั้งทุกครั้ง ให้หน่วยปฏิบัติเสมือนการเคลื่อนย้ายเข้าสู่
พ้ืนที่ปฏิบัติการ จะต้องปฏิบัติตามแผนยุทธการในค าสั่งการฝึกอย่างเคร่งครัด และเพ่งเล็งปัจจัยเวลาหรือ
ความเร็ว โดยให้หน่วยสามารถปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์ ณ เวลา และสถานที่ ตามที่วางแผนไว้        
ทุกประการ 
  2.2.5 หน่วยที่ไม่มีงบประมาณการฝึกและตรวจสอบนอกที่ตั้ง ให้หน่วยจัดการฝึกเฉพาะ    
ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอ านวยการ และเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งที่ส าคัญท าการฝึกพร้อมกันในลักษณะการฝึก  
ทางยุทธวิธี โดยไม่ใช้หน่วยทหาร (TEWT)  ในที่ตั้งของหน่วย 
  2.2.6 หน่วยจะต้องจัดให้มีการฝึกทางยุทธวิธีโดยไม่ใช้หน่วยทหาร (TEWT) ก่อนออกท า
การฝึกนอกที่ตั้งทุกครั้ง เพื่อให้ ผบ. / ฝอ. ของหน่วยทุกระดบัได้มคีวามรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การฝึก
ที่ก าหนด โดยใช้พ้ืนที่ฝึกภายในหน่วยหรือพ้ืนที่ฝึกใกล้ที่ตั้งหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไปใช้กับหน่วย
ที่ไม่สามารถฝึกด้วยก าลังเต็มขนาดของหน่วยได้ 
  2.2.7 ในขั้นตอนการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วย ให้หน่วยพิจารณาริเริ่ม เพิ่มพูนความสมบูรณ์ 
และความสมจริงของการฝึกอยู่เสมอ เช่น การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด และการโจมตีทางอากาศ 
นั้น หน่วยสามารถขอรับการสนับสนุนอากาศยานของ ทอ.ให้ร่วมปฏิบัติได้ โดยให้หน่วยประสานได้
โดยตรงกับหนว่ยบนิ/กองบิน ของ ทอ. ที่อยู่ใกล้พื้นที่ฝึกของหน่วย ซึ่ง ยศ.ทบ.และ ยก.ทบ.ได้ประสานกับ 
ทอ.แล้ว โดย ผบ.ทอ.ได้อนุมัติให้หน่วยบิน/กองบิน ปฏิบัติได้โดยตรง ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติที่แสวงประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ทบ.และ ทอ. 
 2.3 การด าเนินการตรวจสอบ  
  2.3.1 ให้ด าเนินการตรวจสอบการฝึกให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสูตรที่กองทัพบก
ก าหนด ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา สูงขึ้นไป 2 ระดับ ตลอดจนเหล่าสายวิทยาการที่
เกี่ยวข้อง 
  2.3.2 การจัดหน่วยเข้ารับการตรวจสอบ จะต้องวางแผนการจัดก าลังพลในส่วนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ไดร้ับ โดยให้จัดหน่วยเข้ารับการตรวจสอบการฝึกอย่างน้อย 1 ใน 3 ของแต่ละ
หน่วย ยกเว้นหน่วยที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการ ฝ่ายข้าศึก ซึ่งไม่ควรเกินจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ทั้งหมด การจัดก าลังเข้ารับการตรวจสอบจะต้องตรงกับก าลังพลที่บรรจุไว้ในที่ตั้งปกติ ถ้ามีความจ าเป็น   
ในการสนธิก าลังพลเข้ารับการตรวจสอบ ให้พิจารณาการสนธิก าลังเป็นหน่วยมากกว่าเป็นบุคคล 
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 2.4 การทบทวนหลังการปฏิบัติ (ทลป.) ให้กระท าทุกขั้นตอน ทุกเรื่องการฝึก ทุกภารกิจเพ่ือให้
หน่วยได้น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 2.5 ให้หน่วยปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพ้ืนที่  
การฝึกในทุกโอกาสที่หน่วยกระท าได้ โดยไม่ให้กระทบกระเทือนต่องานการฝึก 
3. หลักฐาน  
 3.1 นโยบายการฝึก ค าสั่งการฝึก และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารของกองทัพบก 
 3.2 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกทหาร (รส.21-5)  
 3.3 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยวิธีเตรียมการและด าเนินการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ (รส.21 - 6) 
 3.4 คู่มือการฝึกของ ทบ. ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.5 ระเบียบ ข้อบังคับ และค าชี้แจงตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการฝึก, ความปลอดภัยในการฝึก 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

      ตรวจถูกต้อง 
      (ลงชื่อ)    พ.ท. ชัยวฒุิ   พรมทอง 
               ( ชัยวฒุิ   พรมทอง ) 
        หน.ฝยก.พล.ร.5 
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อนุผนวก 1 ( กรอบการปฏิบัติงานการฝกึ ) 
ประกอบผนวก ข ( การจัดการฝึก ) 

* * * * * * * * * * * * * * * 
1. ความมุ่งหมาย : 
  1.1 เพื่อให้หน่วยไดจ้ัดใหม้ีการวางแผนในการท างานในกิจกรรมต่าง ๆ ในขั้นของการวางแผนการฝึก    
การเตรียมการฝึก การด าเนินการฝึก ได้อย่างเหมาะสมเป็นขั้นเป็นตอน และสอดคล้องกับการรับตรวจ
ประกันคุณภาพด้านการฝึกจาก ทบ. 
  1.2 เพ่ือให้หน่วยได้มีกรอบในการปฏิบัติในขั้นการเตรียมการฝึก ในการวิเคราะห์วิเคราะห์
ภารกิจของหน่วยระดับ กองพล, กรม และ กองพัน เป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่ผลการวางแผน 
การฝึกตั้งแต่ระดับการฝึกเป็นบุคคล ไปสู่การฝึกเป็นหน่วย และไปสู่ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล
การฝึกอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกองพล 
  1.3 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการวางแผนการฝึกกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการฝึก    
ในทุกระดับตามที่ ทบ. ก าหนดไว้ 
  1.4 ท าให้การวางแผนการฝึกของหน่วยมีความเชื่อมโยง และรองรับในการปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติราชการสนาม และแผนป้องกันประเทศ 
2. กรอบการปฏิบัติงาน : เป็นการก าหนดห้วงของการปฏิบัติงานด้านการฝึกอย่างกว้าง ๆ (ก่อน - 
ระหว่าง - หลัง) การฝึก ซึ่งห้วงดังกล่าวที่ว่านี้จะเป็นการปฏิบัติงานของหน่วยที่จะต้องออกค าสั่งฝึก
ประจ าปีของหน่วย จะเป็นหน่วยระดับ กองพล กรม และ กองพัน เพ่ือให้หน่วยมีกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางที่ ได้ก าหนดไว้ โดยได้ก าหนดเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของหน่วย  
ในการจัดการฝึก (งานการฝึกตามวงรอบการฝึกประจ าปี/งานการฝึกพิเศษ) ดังนั้น พล.ร.5 จึงได้มีค าสั่ง
แต่ตั้งคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพด้านการฝึก ด าเนินการตรวจงานการฝึก (ด้านเอกสาร) ของหน่วย 
ใน 9 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
 2.1 มาตรฐานที่ 1  :  คุณภาพผู้รับการฝึก/ตรวจสอบการฝึก และผู้เข้ารับการแข่งขันการฝึก 
  - ตัวบ่งชี้  :  ผู้รับการฝึก/ตรวจสอบการฝึก และผู้เข้ารับการแข่งขันการฝึกมีคุณภาพและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการฝึก 
 2.2 มาตรฐานที่ 2  :  คุณภาพครูฝึก 
  2.2.1  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ครูฝึกมีความรู้ด้านวิชาการ และมีความสามารถในการจัดการฝึก 
  2.2.2  ตัวบ่งชี้ที่ 2  ครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ 
 2.3 มาตรฐานที่ 3  :  คุณภาพกรรมการประเมินผลการฝึก/ตรวจสอบการแข่งขันการฝึก 
  2.3.1  ตัวบ่งชี้ที่ 1  กรรมการประเมินผลการฝึก/ตรวจสอบการแข่งขันการฝึก มีความรู้ 
และมีความสามารถในการประเมินผลการฝึก 
  2.3.2  ตัวบ่งชี้ที่ 2  กรรมการประเมินผลการฝึก/ตรวจสอบการแข่งขันการฝึก ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ 
 2.4 มาตรฐานที่ 4  :  คุณภาพข้าศึกสมมติ 
  - ตัวบ่งชี้  :  ข้าศึกสมมติมีคุณภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการฝึก 
 2.5 มาตรฐานที่ 5  :  คุณภาพสนามฝึก 
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  - ตัวบ่งชี้  :  สนามฝึกมีคุณภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการฝึก 
 2.6 มาตรฐานที่ 6  :  การจัดการฝึก และการพัฒนาการจัดการฝึก 
  2.6.1  ตัวบ่งชี้ที่ 1  การจัดระบบการฝึก และพัฒนาการจัดการฝึก 
  2.6.2  ตัวบ่งชี้ที่ 2  ประสิทธิภาพการจัดการฝึก และการฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติ 
  2.6.3  ตัวบ่งชี้ที่ 3  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยและการพัฒนาการฝึก 
  2.6.4  ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประสิทธิภาพการประเมินผลการฝึก 
  2.6.5  ตัวบ่งชี้ที่ 5  ประสิทธิภาพการทบทวนหลังการฝึก/ตรวจสอบการฝึก และการ
รายงานผล 
  2.6.6  ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิภาพการก ากับดูแล 
  2.6.7  ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพการก าหนดมาตรการปอ้งกันอันตราย และมาตรการรักษา
ความปลอดภัย 
 2.7 มาตรฐานที่ 7  :  การบริหารจัดการทรัพยากรการฝึก 
  2.7.1  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
  2.7.2  ตัวบ่งชี้ที่ 2  ประสิทธิภาพการบริหาร สป.๓ 
  2.7.3  ตัวบ่งชี้ที่ 3  ประสิทธิภาพการบริหาร สป.๕ และเป้า 
  2.7.4  ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประสิทธิภาพการสนับสนุนเครื่องช่วยฝึก (ถาวร/เทคโนโลยีสูง ) 
 2.8 มาตรฐานที่ 8  :  การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพระดับหน่วย 
  -  ตัวบ่งชี้  :  ประสิทธิของการตรวจการประกันคุณภาพการฝึกระดับหน่วย 
 2.9 มาตรฐานที่ 9  :  การประชาสัมพันธ์การฝึก 
  - ตัวบ่งชี้  :  การประชาสัมพันธ์การฝึกมีคุณภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้วิธีการปฏิบัติในการจัดการด้านการฝึกของหน่วย สอดรับกับแบบตรวจประกันคุณภาพ  
การฝึกที่ ทบ. ก าหนด และการปฏิบัติงานด้านการฝึกของหน่วย จึงได้ ก าหนดห้วงการปฏิบัติไว้ 3 ห้วง 
ดังนี้ 
 ห้วงที่ 1 (เดือน ต.ค.) : การจัดประชุมสัมมนา/มอบนโยบายด้านการฝึก/วิเคราะห์ภารกิจและ 
รกสภ. ของหน่วย 
 ห้วงที่ 2 (เดือน พ.ย. - ส.ค.) : การฝึกของหน่วย และ นขต. / การตรวจประกันคุณภาพการฝึก 
 ห้วงที่ 3 (เดือน ก.ย.) : การจัดประชมุสัมมนา/ทลป. ผลการตรวจประกันคุณภาพการฝึก/ทลป.  
และปดิงานการฝึกของหนว่ยประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 
3. แนวทางการปฏิบัติในการวเิคราะห์ภารกิจ / รกสภ.  
 3.1 ผู้รับผิดชอบ : หน.ฝยก.ของหนว่ย 
 3.2 หน้าที ่: 
  3.2.1 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติ  (การวิเคราะห์ภารกิจ / รกสภ.) ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ 
  3.2.2 ชี้แจงล าดับขั้นในการวิเคราะห์ภารกิจ / รกสภ. ของหน่วยและผลลัพธ์ที่จะได้       
ในแต่ละขั้นให้ผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการเข้าใจ 
  3.2.3 ก าหนดแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ / ระดมความคิดให้มีความเหมาะสม 
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  3.2.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการวิเคราะห์ ภารกิจ / รกสภ. ให้ครบ 
  3.2.5 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องให้ครบสมบูรณ์ 
  3.2.6 น าเรียนผู้บังคับบัญชาและขออนุมัติ ภารกิจ / รกสภ. และส าเนาแจกจ่ายให้ส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 3.3 ล าดับขั้นการวิเคราะห์ภารกิจ / รกสภ. : 
  3.3.1 ล าดับที่ 1 : ประธานกล่าวเปิด : วัตถุประสงค์, นโยบายที่ส าคัญ และผลลัพธ์ที่
ต้องการ  
  3.3.2 ล าดับที่ 2 : ฝอ. ชี้แจงข้อมูล 
   - ฝยก. ชี้แจง 
   - ฝขว. ชี้แจง 
  3.3.3 ล าดับที่ 3 : การวิเคราะห์ (ระดมความคิด) 
   1 ) วิเคราะห์ครั้งที่ 1 : ผลที่ได้ในครั้งนี้จะได้ 2 ผลลัพธ์ 
    ก ) การวิเคราะห์ ภารกิจ ของหน่วย  
     ผลลัพธ์ (1) ภารกิจ/แผนงาน/โครงการด้านการฝึก ของหน่วย จะได้
แผนงานการฝึก 2 ลักษณะ กล่าวคือ แผนงาน/โครงการ งานการฝึกตามวงรอบการฝึกประจ าปี และ 
งานการฝึกพิเศษ ของหน่วย คือ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการด้านการฝึก ของหน่วยภายในกองพล ทุกงาน
การฝึก และทุกระดับหน่วยที่มีการจัดการฝึก 
    ข ) การวิเคราะห์ รายการ วิชา/รกสภ. ของหน่วย 
     ผลลัพธ์ (2/1) รายการวิชา ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบหลักสูตร แต่มีความ
จ าเป็นที่จะน ามาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้ก าลังพล เพ่ือตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจ  เมื่อหน่วยจะต้อง
ปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ หรือ แผนปฏิบัติราชการสนาม หรือ เพ่ือน าไปใช้วางแผนการฝึก  (เป็น
บุคคล/เป็นหน่วย) 
     ผลลัพธ์(2/2) รายการกิจเฉพาะที่ส าคัญต่อภารกิจ (รกสภ.) ที่จ าเป็นต่อ
การฝึกในงานการฝึกตามวงรอบการฝึกประจ าปี/งานการฝึกพิเศษ และหรือ เมื่อหน่วยจะต้องปฏิบัติตาม
แผนป้องกันประเทศ หรือ แผนปฏิบัติราชการสนาม หรือ เพ่ือน าไปใช้วางแผนการฝึก (เป็นบุคคล/เป็น
หน่วย) 
   2 ) วิเคราะห์ครั้งที่ 2 : ผลที่ได้ในครั้งนี้จะได้ 2 ผลลัพธ์ โดยการน าผลลัพธ์(2/2)   
“รายการ วิชา/รกสภ.” ของการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 ด าเนินการวิเคราะห์ต่อ เพ่ือคัดเลือกรายการวิชา/
รายการกิจเฉพาะที่ส าคัญต่อภารกิจ (รกสภ.) ที่เหมาะส าหรับ ไปใช้ในขั้นการฝึก (หน่วยระดับใด) และ     
ที่เหมาะส าหรับน าไปขั้นการประเมินผลและตรวจสอบการฝึก ทั้งงานการฝึกในระดับการฝึกเป็นบุคคล 
และการฝึกเป็นหน่วย  
    ก ) ผลลัพธ์ (1) รายการวิชา/รายการกิจเฉพาะที่ส าคัญต่อภารกิจ (รกสภ.)    
ที่มีความเหมาะสมเพื่อน าไปใช้ในขั้น การฝึก [เฉพาะงานการฝึกนั้นๆเป็นบุคคล/เป็นหน่วย] 
    ข ) ผลลัพธ์ (2) รายการวิชา/รายการกิจเฉพาะที่ส าคัญต่อภารกิจ (รกสภ.)     
ที่สมควรยกระดับและให้ความส าคัญ เพื่อน าไปใช้ในขั้น การประเมินผลและตรวจสอบการฝึก[เฉพาะงาน
การฝึกนั้น ๆ 
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   หมายเหตุ วิเคราะห์ครั้งที่ 2 : น าไปวางแผนงานการฝึกตั้งแต่การฝึกเป็นบุคคล ไปจนถึง 
การฝึกเป็นหน่วยประกอบสถานการณ์การฝึกท าให้เกิดความสมจริง เพ่ือด ารงรักษาขี ดความสามารถ  
ทั้งเป็นบุคคล/เป็นหน่วยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ ทบ.ก าหนด และหรือ ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น 
และน าไปใช้ในขั้นการประเมินผลและตรวจสอบการฝึก 
 3.4 ฝยก.ชี้แจง ข้อมูลประกอบด้วย 
  3.4.1 ข้อมูล การวิเคราะห์ภารกิจ/แผนงาน/โครงการด้านการฝึก 
   1 ) ภารกิจกองทัพบก 5 ประการ\ 
   2 ) แผนพัฒนา ทบ. 
   3 ) ค าสั่งการฝึกประจ าปีของ ทบ. เช่น การฝึกตามวงรอบการฝึกประจ าปี และ
การฝึกพิเศษ ของ ทบ. และอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
   4 ) แผนป้องกันประเทศ, แนวโน้มการใช้แผน/การใช้ก าลัง 
   5 ) นโยบายด้านการฝึกของ ทบ. และของหน่วยเหนือ 2 ระดับ 
   6 ) แผนปฏิบัติราชการสนามของหน่วย 
   7 ) สรุปบทเรียนจากการฝึก/การปฏิบัติราชการสนาม 
   8 ) และอื่น ๆ 
  3.4.2 ข้อมูล การวิเคราะห์ รกสภ. 
   1 ) แผนการรบ หรือแผนการสงคราม 
    ก ) แผนป้องกันประเทศ 
    ข ) แผนการปฏิบัติราชการสนาม 
    ค ) ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ภารกิจ(ภารกิจ/แผนงาน/โครงการด้านการฝึก) 
   2 ) ปัจจัยอื่น ๆ 
    ก ) นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    ข ) สรุปบทเรียนจากการฝึก/การปฏิบัติราชการสนาม 
    ค ) รส./คฝ.ที่เกี่ยวข้อง 
    ง ) ระเบียบหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
    จ ) ค าแนะน า/ค าชี้แจงต่าง ๆ จาก ทบ., ยศ.ทบ. และ เหล่าสายวิทยาการ 
    ฉ ) และอื่น ๆ 
 3.5 ฝขว.ชี้แจง ข้อมูล การวิเคราะห์ รกสภ. ประกอบด้วย 
  3.5.1 หลักนิยมของฝ่าย ขศ. 
  3.5.2 การจัดก าลังพล-อาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่าย ขศ. 
  3.5.3 ขีดความสามารถของ ขศ. เป็นบุคคล/เป็นหน่วย 
  3.5.4 ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ปฏิบัติการ ที่มีแนวโน้มว่าหน่วยจะเข้าปฏิบัติตามแผน 
  3.5.5 และอื่น ๆ 

* * * * * * * * * * * * * * * * 



ผนวก ค ( การด าเนินการฝึก ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที ่171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 เพ่ือให้ นขต.พล.ร.5 และ นขต.บก.พล.ร.5 ท าการฝึกตามวงรอบการฝึกประจ าปี และการฝึกพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการฝึกให้บรรลุความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง
การฝึก ประจ าปี 2563 จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
การฝึกตามวงรอบประจ าปี 
1. การฝึกครูทหารใหม่ 
 1.1 ความมุ่งหมาย : เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการฝึกครูทหารใหม่ของทหารทุกเหล่า    
ที่จะท าการฝึกทหารใหม่ตามระเบียบและหลักสูตรของกองทัพบก 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และฟ้ืนฟูวิชาทหารที่จ าเป็นที่ได้รับการฝึกศึกษาไปแล้ว          
ตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ และการฝึกเฉพาะหน้าที่ของแต่ละเหล่า ตลอดจนอบรม
ลักษณะแห่งการเป็นผู้น าให้แก่ผู้ที่จะท าหน้าที่ครูทหารใหม่ให้มีความรู้ความช านาญในการฝึก  การน า
ทหารและการสอนพร้อมที่จะเป็นผู้วางรากฐาน พ้ืนความรู้วิชาทหารให้แก่ทหารใหม่นับตั้งแต่โอกาสแรก
ที่ทหารใหม่ได้รับการฝึก   
  1.2.2 เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการท าหน้าที่เป็นครูทหารใหม่ ในการฝึกสอนวิชาการ
ต่าง ๆ ที่จะต้องท าการฝึกในสนามฝึก ตามขอบเขตวิชาที่ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรทหารใหม่ได้ 
  1.2.3 เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการท าหน้าที่เป็นครูทหารใหม่ ส าหรับการสอนและ
อบรมบางวิชาในห้องเรียนได้ 
  1.2.4 เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณวุฒิพลทหารกองประจ าการให้ครบถ้วน ก่อนที่จะได้รับการ
คัดเลือกตัวส่งเข้าฝึกอบรมต่อในหลักสูตรการฝึกสิบตรีกองประจ าการของเหล่าต่าง ๆ ใน ทบ. 
  1.2.5 เพ่ือปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยทหารและมีความประพฤติ
เรียบร้อยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารใหม่ได้ 
  1.2.6 เพื่อให้ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่ทหารใหม่ได้ตามความจ าเป็น 
 1.3 ขอบเขตการฝึก 
  1.3.1 ให้นายทหาร นายสิบ ที่จะท าหน้าที่ครูฝึกทหารใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูทหารในเรื่อง
การเตรียมการก่อนการฝึก และวิธีด าเนินการฝึก  
  1.3.2 ฝึกทบทวนวิชาทหารเบื้องต้นให้กับพลทหารที่จะท าหน้าที่ครูฝึกทหารใหม่ให้มี
ความรู้ และความเข้าใจ ในหลักการฝึกทหารเป็นรายบุคคล จนสามารถเป็นผู้ช่วยครูนายสิบได้เป็นอย่างดี 
  1.3.3 ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูทหารใหม่    
   1.3.3.1 คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก จะต้องเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ทะมัดทะแมง     
ผึ่งผาย เสียงดังชัดเจน รูปร่างท่าทางเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างแก่ทหารใหม่ได้ เป็นผู้เคร่งครัด          
ในระเบียบวินัยของทหารอย่างแท้จริง และมีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดทุกประเภท โดยไม่เป็นผู้เสพ ผู้จ าหน่าย ทุกกรณี 
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   1.3.3.2 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกครูทหารใหม่ในแต่ละผลัด ให้ถือเกณฑ์จ านวน
ทหารใหม่ 8 นาย ต่อครูทหารใหม่ 1 นาย และให้มียอดอะไหล่เพ่ิมอีก 20 % ของจ านวนครูทหารใหม่
ของหน่วย 
  1.3.4 ตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่ส าหรับทหารทุกเหล่าของ  ทบ.           
(4 สัปดาห์) พ.ศ. 2555 ในผลัดที่ 2/61 ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ต.ค. 61 ส าหรับการฝึก        
ครูทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มี.ค. 62 และท าการคัดเลือกผู้ที่จะไปกระท า
หน้าที่ครูทหารใหม่ของหน่วยตามต้องการ ถ้าหน่วยใดไม่มีการบรรจุสิบตรีกองประจ าการ ก็ให้กระท าให้
เสร็จสิ้นภายใน เม.ย. 62 
  1.3.5 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก 
   1.3.5.1 หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึก ก่อนเริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย     
15 วัน ถึง ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   1.3.5.2 พล.ร.5 รวบรวมก าหนดการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาที่ได้รับ ตามข้อ 
1.3.5.1 เสนอ ยศ.ทบ. จ านวน 1 ชุด 
   1.3.5.3 การส่งก าหนดการฝึก ให้ใช้แบบฟอร์มตาม อนุผนวก 1 ประกอบผนวก ค   
  1.3.6 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก ให้หน่วยจัดส่งสรุปผลการฝึกถึง ยศ.ทบ. 
ภายใน 15 วัน หลังจบห้วงการฝึก โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1.3.6.1 หน่วยจัดการฝึก ส่งสรุปรายงานผลการฝึก รวมทั้งบทเรียนจากการฝึก
เสนอเหล่าสายวิทยาการของตน จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   1.3.6.2 พล.ร.5 รวบรวมผลการฝึก ของหน่วยในบังคับบัญชาของตนที่ได้รับตาม
ข้อ 2.3.6.1 เสนอ ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 2 ชุด 
   1.3.6.3 การรายงานผลการฝึกของหน่วย ให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่ 
 1.4 การตรวจสอบ/ประเมินผล : ใช้วิธีด าเนินการทดสอบความรู้เป็นรายวิชา ด้วยวิธีสอบ   
เป็นข้อเขียนในชั่วโมงสุดท้ายของวิชานั้นๆโดยครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบในการฝึกเป็นผู้ออกข้อสอบ     
ในวิชาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบและหลักสูตรฯ และมีการประเมินผลการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ โดยครู
ทหารใหม่ต้องสามารถปฏิบัติได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในทุก ๆ วิชา และมีความมุ่งหมาย เพ่ือให้
สามารถประเมินค่าตัวบุคคลได้ว่าจะมีความรู้หรือความเหมาะสมในการเป็นครูทหาร โดยน าผลการสอบ
ข้อเขียนและผลการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติมารวมกันเพื่อพิจารณาเกณฑ์ ผ่าน  หรือ ไม่ผ่าน   
 1.5 หลักฐานการฝึก 
  1.5.1 นโยบายการฝึก ค าสั่งการฝึก และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารของ ทบ. 
  1.5.2 รส. 21 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกทหาร พ.ศ.2512 จัดพิมพ์ใหม่เพ่ิมเติม     
พ.ศ. 2538 
  1.5.3 รส. 21 - 6 คู่มือราชการสนามว่าด้วยวิธีเตรียมการและด าเนินการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ        
พ.ศ. 2531 
  1.5.4 คู่มือการฝึก ทบ. ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.5.5 ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และค าชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการฝึก,          
ความปลอดภัยในการฝึก, การยิงปืน, อัตรากระสุนและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการฝึก 



4 - 3 

  1.5.6 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่ ส าหรับพลทหารทุกเหล่าของ ทบ.         
(4 สัปดาห์) พ.ศ. 2531 คู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิค และหลักฐานการฝึกอื่นๆ ท่ี ทบ.อนุมัติให้ใช้
เป็นหลักฐานได้ 
  หมายเหตุ  :  การฝึกครูทหารใหม่เป็นการฝึกที่ส าคัญ เนื่องจากผลการฝึกครูทหารใหม่นี้  
จะส่งผลว่าการฝึกทหารใหม่ที่หน่วยจะด าเนินการต่อไปนั้น  ได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่ หรืออาจกล่าวได้ว่า ทหารใหม่ของหน่วยจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับครูว่าเตรียมความพร้อมมาดี
หรือไม่ ซึ่งหลายหน่วยยังคงมีความเข้าใจผิดว่า การฝึกครูทหารใหม่นั้นเป็นการฝึกทหารกองประจ าการ 
ที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดที่จะท าหน้าที่ครูเท่านั้น ตามความเป็นจริงแล้ว หน่วยต้องท าการฝึก
ทบทวนทั้งส่วน ผู้ฝึก, ผช.ผู้ฝึก และครูนายสิบ ที่จะท าหน้าที่ในการฝึกทหารใหม่ของหน่วย   

2. การฝึกสิบตรีกองประจ าการ 
 2.1 ความมุ่งหมาย  :  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการฝึก เพ่ือผลิตพลทหารกองประจ าการ      
ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่, ทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ และหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่
ส าหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. มาแล้ว เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิให้สูงขึ้นเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะเป็นสิบตรี   
กองประจ าการ และบรรจุให้รับราชการในต าแหน่งอัตราสิบตรีกองประจ าการ ตามอัตราการจัดของ
หน่วยได้ 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยให้เป็นบุคคลที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยของทหาร และมีความ
ประพฤติดีสุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นแบบอย่างแก่พลทหารทั่วไปได้ 
  2.2.2 เพ่ือให้มีความรู้ในวิชาการของเหล่าโดยทั่ว ๆ ไป ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีจนถึงขั้นสามารถน าหน่วยในต าแหน่งของตนได้ และสามารถพิจารณาบรรจุเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งสิบตรีกองประจ าการตามที่กองทัพบกอนุมัติได้ทุกต าแหน่ง 
  2.2.3 เพ่ือปลูกฝังให้มีคุณลักษณะแห่งความเป็นผู้น า และมีเทคนิคแห่งความเป็นผู้น า
เพียงพอที่จะท าหน้าที่ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ 
 2.3 ขอบเขตการฝึก 
  2.3.1 ฝึกอบรมวิชาทหารให้กับพลทหารที่จะเลื่อนเป็น ส.ต.กองประจ าการ ให้มีความรู้   
ท่ัว ๆ ไปในเหล่า และวิชาเฉพาะหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานตามหมายเลข ชกท. ได้ 
  2.3.2 ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ทะมัดทะแมง ผึ่งผาย เป็นผู้เคร่งครัด
ในระเบียบวินัยของทหารอย่างแท้จริง มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่ติดยาเสพติดทุกประเภท 
  2.3.3 คุณวุฒิส าหรับผู้ที่จะเลื่อนเป็นสิบตรีกองประจ าการ  จะต้องเป็นพลทหาร         
กองประจ าการที่ส าเร็จการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่ส าหรับทหารทุกเหล่าของ 
ทบ. (4 สัปดาห์) พ.ศ. 2531 มาแล้ว 
  2.3.4 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกเพ่ือจะให้เลื่อนเป็นสิบตรีกองประจ าการ ให้ก าหนดเท่ากับ
จ านวนสิบตรีกองประจ าการ ตามอัตราการจัดของหน่วย และมีอะไหล่เพ่ิมอีก 20 % ของยอดดังกล่าวนี้ 
เพ่ือน าไปทดแทนในต าแหน่งที่ต้องการบรรจุในอัตราของนายสิบประจ าการตามที่  ทบ. อนุมัติให้บรรจุ 
ได้รวมกัน 
 
 



4 - 4 

  2.3.5 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก 
   2.3.5.1 หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึก ก่อนเริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย    
15 วัน ถึง ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   2.3.5.2 พล.ร.5 รวบรวมก าหนดการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาที่ได้รับ ตามข้อ 
2.3.5.1 เสนอ ยศ.ทบ. จ านวน 1 ชุด 
   2.3.5.3 การส่งก าหนดการฝึก ให้ใช้ แบบฟอร์มตามอนุผนวก 1 ประกอบผนวก ค   
  2.3.6 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก ให้หน่วยจัดส่งสรุปผลการฝึกถึง ยศ.ทบ.       
ภายใน 15 วัน หลังจบห้วงการฝึกและตรวจสอบ โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   2.3.6.1 หน่วยจัดการฝึก ส่งสรุปรายงานผลการฝึก รวมทั้งบทเรียนจากการฝึก
เสนอเหล่าสายวิทยาการของตน จ านวน 1 ชุด และหน่วยเหนือระดับกองพล จ านวน 1 ชุด 
   2.3.6.2 พล.ร.5 รวบรวมผลการฝึก ของหน่วยในบังคับบัญชาของตนที่ได้รับ   
ตามข้อ 2.3.6.1 เสนอ ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 2 ชุด 
   2.3.6.3 การรายงานผลการฝึกของหน่วย ให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรการฝึกสิบตรีกองประจ าการของเหล่า โดยหากหน่วย/เหล่าใดไม่มี
ระเบียบ และหลักสูตรของเหล่าเองแล้วให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานเหมือนกับระเบียบและหลักสูตร  
การฝึกครูทหารใหม่ 
 
 2.4 การตรวจสอบ/ประเมินผล  :  ใช้วิธีด าเนินการทดสอบความรู้เป็นรายวิชาให้ครบทุกวิชา
ด้วยวิธีสอบเป็นข้อเขียนในชั่วโมงสุดท้ายของวิชานั้น ๆ และการตรวจสอบ/การประเมินผลการฝึกที่เน้น
ผลการปฏิบัติ โดยครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบในการฝึกเป็นผู้ออกข้อสอบในวิชาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ
และหลักสูตร โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้สามารถประเมินค่าตัวบุคคลได้ว่ามีความรู้ความเหมาะสม     
ในการเป็นสิบตรีกองประจ าการตามที่กองทัพบกอนุมัติได้เพียงใด 
 2.5 หลักฐานการฝึก  
  2.5.1  นโยบายการฝึก ค าสั่งการฝึก และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารของ ทบ. 
  2.5.2 ระเบียบ ข้อบังคับ และค าชี้แจงตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนนิการฝึก, ความปลอดภัย
ในการฝึก, การยิงปืน, อัตรากระสุนและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการฝึก 
  2.5.3 รส.21 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกทหาร พ.ศ.2512 จัดพิมพ์ใหม่เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2538 
  2.5.4 รส.21 - 6 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยวิธีเตรียมการและด าเนินการฝึกที่เน้นผล    
การปฏิบัติ พ.ศ. 2531 
  2.5.5 รส.21 - 26 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการอ่านแผนที่ พ.ศ. 2515  
  2.5.6 รส.22 - 100 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยลักษณะผู้น าทางทหาร พ.ศ. 2517 
  2.5.7 รส.22 - 102  คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยค าแนะน าเรื่องการสร้างการท างานเป็น
หน่วยของทหาร พ.ศ. 2544 
  2.5.8 รส.25 - 100 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกก าลังทหาร พ.ศ. 2547 
  2.5.9 รส. 25 - 101 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกที่มุ่งเน้นผลการรบ พ.ศ. 2547 
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  2.5.10 คฝ.25 - 20 คู่มือการฝึก ว่าด้วยค าแนะน าการทบทวนหลังการปฏิบัติส าหรับ       
ผู้บังคับหน่วย พ.ศ. 2544 
  2.5.11 คู่มือการฝึกของ ทบ. ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.5.12 ให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึก (ลฝ.) สิบตรีกองประจ าการ (4 สัปดาห์) ของเหล่า
ตนเอง ส าหรับหน่วย / เหล่าใดที่ยังไม่มี ลฝ. เฉพาะเหล่าของตน อนุโลมให้ใช้ตาม ลฝ. การฝึกครู   
ทหารใหม่ และสิบตรีกองประจ าการ (4 สัปดาห์) พ.ศ. 2553 

3. การฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป 
 3.1 ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ทหารใหม่เป็นรายบุคคลในทุกเหล่าของกองทัพบก ได้รับการฝึก
ศึกษาในวิชาการทหารเบื้องต้น เพ่ือน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการรับการฝึกและศึกษาในหลักสูตรการฝึก
เฉพาะหน้าที่  หรือการฝึกเป็นหน่วยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับสภาพร่างกายและจิตใจ
เพื่อเปลี่ยนสภาพจากบุคคลพลเรือนมาเป็นทหาร 
 
 3.2 วัตถุประสงค์ 
  3.2.1 ฝึกฝนให้มีความรู้ในวิชาการทหารเบื้องต้นที่ทหารจ าเป็นต้องทราบในวิชาต่าง ๆ 
คือ วิชาทหารทั่วไป วิชาการใช้อาวุธ และวิชายุทธวิธี 
  3.2.2 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและท่าทางของทหาร ที่จะน าไปปรับปรุงตนเองให้มีความ 
คุ้นเคยกับชีวิตทหารและให้เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติตน เพ่ือการอยู่และการปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วย
ทหาร 
  3.2.3 เพ่ือให้ทราบถึงแบบธรรมเนียมของทหารที่จ าเป็นจะต้องน าไปใช้ประพฤติและ
ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่รับราชการอยู่ในกองประจ าการ  
  3.2.4 เพ่ือปลูกฝังจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีอุดมการณ์แห่งความรักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  3.2.5 เพ่ือปลูกฝังให้มีกริยามารยาทที่ดีงาม เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศ เพื่อให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ตลอดจนเป็น
ผู้น าของท้องถิ่นได้เมื่อปลดจากกองประจ าการแล้ว 
  3.2.6 เพ่ือเสริมสร้างให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ สามารถอดทนต่อ
การปฏิบัติงานได้อย่างตรากตร า และทรหด ภายใต้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของทหารในทุกกรณี 
 3.3 ขอบเขตการฝึก 
  3.3.1 ให้ใช้ ระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ส าหรับทหารทุกเหล่า
ของ ทบ. (10 สัปดาห์) พ.ศ. 2562 ซึ่งในปี 62 นั้น ยศ.ทบ. ได้พิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมตามนโยบาย
ด้านการฝึก ของ ทบ. โดยน าข้อมูลแนวทางหลักสูตรการฝึก Basic Combat Training (BCT) ของค่าย 
แจ๊คสัน เซาท์ แคโรไลน่า เป็นการฝึกบุคคลพลเรอืน (เพศชาย/หญิง) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นทหารเพ่ือบรรจุ
เข้าประจาการในกองทัพสหรัฐ ประกอบกับระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบือ้งตน้ทัว่ไป ส าหรับ
ทหารทุกเหล่าของกองทัพบก (๑๐ สัปดาห์) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้จัดล าดับขั้นรายวิชาจากง่ายไปหายาก  
มีความสอดคล้องกับค าแนะนาของ พบ. เรื่อง การเฝูาระวังและปูองกันการบาดเจ็บและการสูญเสียจาก
ความร้อน และเพ่ือให้ทหารใหม่ของกองทัพบกได้รับการปรับสภาพร่างกายและจิตใจตามล าดับขั้น   
โดยมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอย่างเป็นระบบ มีคุณลักษณะ
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ทางทหารที่ดี มีความสง่างาม ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
และได้รับการฝึกศึกษาวิชาการทหารเบื้องต้นเป็นรายบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เพ่ือน าไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการฝึกศึกษาตามหลักสูตร การฝึกของแต่ละเหล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปสาระส าคัญ  
ของการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบหลักสูตรนี้ ได้แก่ เพ่ิมเติมจ านวนชั่วโมงการฝึก จากเดิม 450 ชม. 
เป็น 500 ชม. โดยจะทาการฝึกเพ่ิมเติมในวันเสาร์ครึ่งวันเช้า และให้ทหารใหม่ตื่นนอนในเวลา 0500 
เพื่อให้สามารถออกกาลังกายภายหลังการตื่นนอนได้อย่างเต็มที่ และในช่วงบ่าย ( 1600 – 1800 ) ให้มี
นันทนาการ, การเล่นกีฬาตลอดจนการฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่า , เพ่ิมเติมจานวนชั่วโมงในการฝึกบุคคล     
ท่าเบื้องต้น โดยต้องท าการฝึกทบทวน ทุกวันตลอดหลักสูตร เพ่ิมเติมวิชาการช่วยเหลือประชาชน      
ซึ่งประกอบด้วย การเป็นผู้มีจิตอาสา และการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  3.3.2 ทหารใหม่จะได้น าความรู้ในการฝึกต่าง ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการฝึกเป็นหน่วย   
หมู่ ตอน หมวด, กองร้อย และกองพัน ในโอกาสต่อไป 
  3.3.3 การอบรมในระหว่างการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ ผบ.หน่วย จะต้องพยายามเข้มงวด
กวดขันให้มีการอบรมอย่างจริงจัง โดยการอบรมนั้นต้องด าเนินการให้ทหารใหม่ได้เข้าใจถึงเหตุและผล 
ในเรื่องต่าง ๆ มากกว่าการรับรู้ด้วยการสอนให้ท่องจ า รวมทั้งต้องท าการอบรมให้ได้ผล ดังนี้ 
   3.3.3.1 ให้ทุกหน่วยเน้นความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาติไทยหรือ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไว้ในการอบรมทหารกองประจ าการ (รวมทั้งทหารใหม่) และให้หน่วยได้น าทหาร
กองประจ าการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและ
สร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทยให้เกิดขึ้น 
   3.3.3.2 มีความรู้ดี มีจิตใจและความประพฤติดี มีความส านึกในคุณค่าของสถาบัน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้เกิดก าลังใจที่จะต่อสู้เพ่ือปูองกันประเทศชาติ และสถาบันต่าง ๆ ไว้
โดยไม่ค านึงถึงชีวิตตน ซึ่งนับว่าเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองให้แก่ทหารอีกด้วย 
   3.3.3.3 ปลูกฝังให้ทหารทุกคนมีอุดมการณ์ในการต่อสู้ เกิดความภูมิใจในศักดิ์ศรี
ของหน่วยและกองทัพบก มีความภูมิใจในความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษ ที่รักษาความ
เป็นชาติไทยเอาไว้ได้ และพร้อมที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อประเทศชาติ 
  3.3.4 ในการฝึกทหารใหม่ หน่วยต้องให้ความส าคัญตั้งแต่การฝึกครูทหารใหม่ ทั้งนี้หน่วย
จะละเลยไม่ท าการฝึกไม่ได้ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงต้องก ากับดูแลและกวดขันให้ด าเนินการอย่างได้ผล         
  3.3.5 จัดการให้ทหารใหม่ได้รับการฝึกอย่างเป็นขั้นตอน จนสามารถปรับสภาพตนเองให้
คุ้นเคยกับการฝึก โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อร่างกายและจิตใจ 
  3.3.6 ให้ทุกหน่วยยึดถือแนวทางในการปฏิบัติในการปูองกันอันตราย เนื่องจากความร้อน
ตามค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 505/57  ลง 1 พ.ค. 57 เรื่อง การปูองกันและเฝูาระวังการบาดเจ็บจาก     
ความร้อนในการฝึกทหารใหม่ 
  3.3.7 ให้ทหารใหม่ได้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติทุกครั้ง เมื่อท าการฝึกเสร็จสิ้นใน      
แต่ละครั้ง เพื่อพัฒนาการฝึกของทหารใหม่ตามแนวทางการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ 
  3.3.8 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก 
   3.3.8.1 หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึก ก่อนเริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย    
15 วัน ถึง ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
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   3.3.8.2 พล.ร.5 รวบรวมก าหนดการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาที่ได้รับ ตามข้อ 
3.3.8.1 เสนอ ยศ.ทบ. จ านวน 1 ชุด 
   3.3.8.3 การส่งก าหนดการฝึก ให้ใช้แบบฟอร์มตาม อนุผนวก 1 ประกอบผนวก ค 
  3.3.9 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก ให้หน่วยจัดส่งสรุปผลการฝึกถึง ยศ.ทบ.
ภายใน 15 วัน หลังจบห้วงการฝึก โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   3.3.9.1 หน่วยจัดการฝึก ส่งสรุปรายงานผลการฝึกรวมทั้งบทเรียนจากการฝึก
เสนอเหล่าสายวิทยาการของตน จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   3.3.9.2 พล.ร.5 รวบรวมผลการฝึก ของหน่วยในบังคับบัญชาของตนที่ได้รับตาม
ข้อ 3.3.9.1 เสนอ ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 2 ชุด 
   3.3.9.3 การรายงานผลการฝึก ของหน่วย ให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 
 3.4 การตรวจสอบ/ประเมินผล : ในการตรวจสอบการฝึกหลังจากจบการฝึกศึกษาในวิชานั้น ๆ   
ผบ.พัน หรือ ผบ.หน่วยเทียบเท่า เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการในการตรวจสอบ/ประเมินผล โดยปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่กล่าวไว้ในค าแนะน าการฝึกทหารใหม่ ตอนที่ 3 (การประเมินผล), คู่มือการประเมินผล 
การฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ส าหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก (10 สัปดาห์) พ.ศ. 2562 
 3.5 หลักฐานการฝึก 
  3.5.1 ค าสั่ง ทบ.ท่ี 241/2536 ลง 23 เม.ย. 36 เรื่อง นโยบายการฝึกทหารใหม่
กองทัพบก 
  3.5.2 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ส าหรับทหารทุกเหล่าของ 
ทบ. (10 สัปดาห์) พ.ศ. 2562 
     3.5.3 เอกสารประกอบการฝึกทหารใหม่โดย ยศ.ทบ. ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 
  3.5.4 คู่มือการประเมินผลการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ส าหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. 
(10 สัปดาห์) พ.ศ. 2555 
  3.5.5 หนังสือ ยศ.ทบ. ท่ี กห 0461/1640  ลง 22 เม.ย. 44 (นโยบายการฝึกทหารใหม่ 
ของ ผบ.ทบ. และข้อห่วงใยในการฝึกทหารใหม่ ประจ าปี 2544) 
  3.5.6 ค าแนะน าการฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารบก (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 
  3.5.7 คู่มือการเฝูาระวังปูองกันและการปฐมพยาบาลการเจ็บปุวยเนื่องจากความร้อน  
(ส าหรับหน่วยฝึก) กรมแพทย์ทหารบก 
  3.5.8 รส.21 - 75 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยบุคคลท าการรบ พ.ศ. 2547 
  3.5.9 รส.21 - 150 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการต่อสู้ด้วยมือเปล่า และอาวุธ พ.ศ. 2548 
  3.5.10 รส.22 - 102 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการสร้างการท างานเป็นหน่วยทหาร       
พ.ศ. 2544 
  3.5.11 รส.23 - 9 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกยิงปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1 และ         
ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 2  พ.ศ. 2541 
  3.5.12 รส.23 - 9 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกยิงปืนและการใช้ปืนเล็กยาว แบบ 11 
(ปลย.11) พ.ศ. 2547 
  3.5.13 รส.25 - 100 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกก าลังทหาร พ.ศ. 2547 
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  3.5.14 รส.25 - 101 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกที่เน้นผลการรบ พ.ศ. 2547 
  3.5.15 คฝ.25 - 20 คู่มือการฝึก ว่าด้วยค าแนะน าการทบทวนหลังการปฏิบัติส าหรับ       
ผู้บังคับหน่วย พ.ศ. 2544 
  3.5.16 คฝ.7 - 6 คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า พ.ศ. 2544 
  3.5.17 คฝ.7 - 5 คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ พ.ศ. 2544 
  3.5.18 คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ปลย.50 ขนาด 5.56 มม. (TAVOR)      
พ.ศ. 2553 

4. การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ 
 4.1 ความมุ่งหมาย : เพื่อด าเนินการฝึกให้กับทหารใหม่ที่ผ่านการฝึกตามระเบียบและหลักสูตร
การฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปส าหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. (10 สัปดาห์)  พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ทหารใหม่ 
มีความรู้เฉพาะหน้าที่ตามต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ และให้สามารถปฏิบัติงานเป็นชุดร่วมกับผู้น าหน่วย
และทหารที่ผ่านการฝึกมาแล้วได้ ทั้งยังให้มีความรู้เฉพาะหน้าที่เป็นพ้ืนฐานในการรับการศึกษาและฝึก 
ในหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 วัตถุประสงค์ : เพ่ือจะสอน และฝึกให้ทหารใหม่มีความรู้เฉพาะตามต าแหน่งให้ได้ ชกท.   
ที่ได้รับการบรรจุ เพ่ือให้มีขีดความสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ร่วมกันเป็นชุดกับผู้น าหน่วย
และทหารที่ผ่านการฝึกมาแล้ว ทั้งในการฝึกเป็นหน่วยทุกระดับและในการปฏิบัติการรบ 
 4.3 ขอบเขตการฝึก 
  4.3.1 ให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่ของแต่ละเหล่า เป็นแนวทางในการฝึก
โดยแยกท าการฝึกตาม ชกท. ส าหรับการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ของเหล่าทหารราบและเหล่า    
ทหารม้า ในสัปดาห์ที่ 2 พัน.ร., พัน.ม. ที่เป็น นขต. กรม ร./กรม ม., นขต.พล.ร./พล.ม. ให้ใช้เอกสาร
ประกอบการฝึกทหารใหม่และการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ปรับปรุงใหม่ปี 2551 (2 สัปดาห์) เป็นหลัก
ในการจัดการฝึก 
  4.3.2 การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการฝึกทหารใหม่  
โดยให้เริ่มท าการฝึกภายหลังจากจบการฝึกทหารใหม่ตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่
เบื้องต้นทั่วไปเสร็จแล้ว ไม่เกิน 15 วัน และให้ด าเนินการฝึกให้เสร็จก่อนส่งมอบหน่วยต้นสังกัด ส าหรับ
หน่วยที่ฝากทหารใหม่ให้หน่วยอื่นฝึก ภายหลังจบการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นแล้ว ให้รับทหารใหม่ของ
ตนเองกลับหน่วยเพ่ือฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ตาม ชกท. ของหน่วยตนเอง 
  4.3.3 การฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ของทุกหน่วย/เหล่า ให้สอดแทรกการฝึก/อบรม 
เพิ่มเติมโดยใช้เวลานอกหลักสูตรในเรื่องที่มีความส าคัญอยู่ในปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ต้องฝึก/อบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือด ารงสภาพหรือเพ่ิมพูนทักษะของทหารกองประจ าการให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา   
ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รบัการฝึกอบรมมาจากการฝึกทหารใหม่ เช่น ทักษะในเรื่องการสังเกตและการสะกดรอย 
เป็นต้น โดยให้ทุกหน่วยฝึกเน้นสอดแทรกให้ทหารกองประจ าการมีนิสัยเป็นคนช่างสังเกตและจดจ าใน
ทุกโอกาสที่กระท าได้ 
  4.3.4 การฝึกเฉพาะหน้าที่จะต้องด าเนินการอย่างจริงจัง และมุ่งไปสู่การฝึกที่เน้นผลการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยจะต้องออกค าสั่งบรรจุก าลังทหารใหม่ตามต าแหน่งหน้าที่ให้เรียบร้อย
ก่อนจบการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป และออกค าสั่งการฝึกเฉพาะหน้าที่ของหน่วยอย่างชัดเจน 
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  4.3.5 ทหารใหม่ที่บรรจุในกองร้อยบริการของหน่วยและเหล่าใด ให้ใช้ระเบียบและ
หลักสูตรของเหล่าหรือแนวสอนของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการตามที่  อจย.ระบุให้เป็นเหล่านั้น โดย
หน่วยสามารถพิจารณาปรับปรุงหรือเลือกเน้นเรื่องที่ต้องท าการฝึกที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ เพื่อให้ทหารใหม่ได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
  4.3.6 ทหารใหม่ที่บรรจุต าแหน่งพลเสนารักษ์ของหน่วย ที่ไม่ใช่หน่วยให้การรักษาพยาบาล 
และหน่วยไม่สามารถฝึกเฉพาะหน้าที่พลเสนารักษ์ได้ ให้หน่วย พัน.สร. หรือ รพ.ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ท าการฝึกเป็นส่วนรวม 
  4.3.7 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก 
   4.3.7.1 หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึก ก่อนเริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย     
15 วัน ถึง ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด                                                   
   4.3.7.2 พล.ร.5 รวบรวมก าหนดการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาที่ได้รับ เสนอ   
ยศ.ทบ. จ านวน 1 ชุด 
   4.3.7.3 การส่งก าหนดการฝึก ให้ใช้แบบฟอร์มตาม อนุผนวก1ประกอบผนวก ค 
  4.3.8 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก ให้หน่วยจัดส่งสรุปผลการฝึกถึง ยศ.ทบ.         
ภายใน 15 วัน หลังจบห้วงการฝึก โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   4.3.8.1 หน่วยจัดการฝึก ส่งสรุปรายงานผลการฝึก รวมทั้งบทเรียนจากการฝึก
เสนอเหล่าสายวิทยาการของตน จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   4.3.8.2 พล.ร.5 รวบรวมผลการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาของตนที่ได้รับตามข้อ 
4.3.8.1 เสนอ ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 2 ชุด 
   4.3.8.3 การรายงานผลการฝึก ของหน่วยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ของเหล่า โดยหากหน่วย/เหล่าใดไม่มี
ระเบียบและหลักสูตรของเหล่าเองแล้วให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานเหมือนกับระเบียบหลักสูตรการฝึก
ทหารใหม่ 
 4.4 การตรวจสอบ/ประเมินผล : การฝึกตามระเบียบ และหลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่   
ทหารใหม่ไม่มีการตรวจสอบ แต่จะประเมินผลการฝึกประกอบความเห็นเป็นรายวิชาและเป็นส่วนรวมได้ 
 4.5 หลักฐานการฝึก 
  4.5.1 นโยบายการฝึก, ค าสั่งการฝึก และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารของ ทบ. 
  4.5.2 เอกสารประกอบการฝึกทหารใหม่และการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ปรับปรุงใหม่       
ปี 2551 
  4.5.3 แนวสอนของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 
  4.5.4 คู่มือพลทหาร ว่าด้วยการปฏิบัติการในสนาม พ.ศ. 2517 
  4.5.5 รส.5 - 31 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกับระเบิด พ.ศ. 2534 
  4.5.6 รส.11 - 17 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติของศูนย์การสื่อสารทางยุทธวิธี         
พ.ศ. 2514 
  4.5.7 รส.11 - 95 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองพันทหารสื่อสารปฏิบัติการ พ.ศ. 2541 
  4.5.8 รส.21 - 6 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยวิธีเตรียมการและด าเนินการฝึกที่เน้นผลการ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2531 
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  4.5.9 รส.21 - 60 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยทัศนะสัญญาณ พ.ศ. 2512 
  4.5.10 รส.21 - 150 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและอาวุธ พ.ศ. 2548 
  4.5.11 รส.23 - 9 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกยิงปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1 และ         
ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 2 พ.ศ. 2541 
  4.5.12 รส.23 - 9 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกยิงปืนและการใช้ปืนเล็กยาว   
แบบ 11 (ปลย.11) พ.ศ. 2547 
  4.5.13 รส.23 - 12 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยเทคนิคการยิงและการใช้ทางยุทธวิธีของหมู่ 
ปืนเล็ก พ.ศ. 2519 
  4.5.14 รส.23 - 14  คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยปืนเล็กกล แบบ เอ็ม 249 ขนาด 5.56 มม.   
(มินิมิ) พ.ศ. 2554 
  4.5.15 รส.23 - 31 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. เอ็ม 203 
พ.ศ. 2525  
  4.5.16 รส.23 - 35 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยปืนพก แบบ 86 ขนาด 11 มม. พ.ศ. 2535 
  4.5.17 รส.23 - 67 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยปืนกล เอ็ม 60 ขนาด 7.62 มม. พ.ศ. 2536 
  4.5.18 รส.24 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี พ.ศ. 2514 
  4.5.19 รส.24 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการสื่อสาร พ.ศ. 2535 
  4.5.20 รส.24 - 16 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยค าสั่ง บันทึก และรายงานการสื่อสาร    
พ.ศ. 2523 
  4.5.21 รส.24 - 18 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยเทคนิคการใช้วิทยุสนาม พ.ศ. 2521 
  4.5.22 รส.24 - 20 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการใช้สายสนามและสายรวมสายสนาม 
พ.ศ. 2525 
  4.5.23 รส.24 - 21 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยเทคนิคการใช้วิทยุถ่ายทอดสนาม พ.ศ. 2521 
  4.5.24 ต.ส.ทบ.11 - 3 ระเบียบและวิธีด าเนินการตรวจสอบการฝึก ส าหรับกองทหาร
สื่อสารกองพล พ.ศ. 2521 
  4.5.25 คฝ.7 - 1 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมู่ปืนเล็ก พ.ศ. 2542 
  4.5.26 คู่มือการฝึก ว่าด้วยเครื่องยิงจรวด RPG - 7 พ.ศ. 2525 
  4.5.27 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกยิงปืนตามสถานการณ์ พ.ศ. 2527 
  4.5.28 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกยิงปืนในเวลากลางคืน 
  4.5.29 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกเครื่องข้ามล าน้ า เรือบุกข้าม ของเหล่าทหารช่าง พ.ศ. 2545 
  4.5.30 คู่มือการฝึกว่าด้วยการฝึกเครื่องข้ามล าน้ า สะพานเครื่องหนุนมั่นแบบ 84 (รถสายพาน
วางสะพาน) ของเหล่าทหารช่าง พ.ศ. 2545 
  4.5.31 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกเครื่องข้ามล าน้ า แพยุทธวิธีเบา ของเหล่าทหารช่าง   
พ.ศ. 2545 
  4.5.32 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกเครื่องข้ามล าน้ า สะพานเครื่องหนุนลอย แบบ เอ็ม.4 
ของเหล่าทหารช่าง พ.ศ. 2545 
  4.5.33 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกเครื่องข้ามล าน้ า สะพานเครื่องหนุนมั่น ขนาดหนัก แบบ 84 
เอ ของเหล่าทหารช่าง พ.ศ. 2545 
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  4.5.34 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกเครื่องข้ามล าน้ า สะพานโครงแผงขนาดกลาง เอ็ม.จี.บี        
ของเหล่าทหารช่าง พ.ศ. 2545 
  4.5.35 มาตรฐานการฝึก ชกท.พนักงานศูนย์ข่าว 
  4.5.36 มาตรฐานการฝึก ชกท.พนักงานเครื่องสลับสาย 
  4.5.37 มาตรฐานการฝึก ชกท.พนักงานวิทยุ 
  4.5.38 มาตรฐานการฝึก ชกท.สร้างสายพาน 
  4.5.39 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยคุณลักษณะเครื่องมือสื่อสาร พ.ศ. 2514 
  4.5.40 คู่มือใช้ร่วมสามเหล่าทัพ ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติทางวิทยุโทรศัพท์ พ.ศ. 2508 
  4.5.41 คู่มือใช้ร่วมสามเหล่าทัพ ว่าด้วยค าแนะน าการสื่อสารทั่วไป พ.ศ. 2508 
  4.5.42 คู่มือใช้ร่วมสามเหล่าทัพ ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเครื่องสลับสายโทรศัพท์ พ.ศ. 2509 
  4.5.43 ค.ส.ก.11 - 5 คู่มือการส่งก าลังของกองทัพบก รายการสิ่งอุปกรณ์เดินสะพัด สาย
ทหารสื่อสาร พ.ศ. 2502 
  4.5.44 ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. 2525 

5. การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด 
 5.1 ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ผู้บังคับหน่วยทหาร และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกของหน่วย
ทหาร ได้จัดการฝึกของหน่วยระดับ หมู่ ตอน หมวด ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วยทหาร
ในเหล่านั้น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทั้งตัวผู้บังคับบัญชาและพลทหารในหน่วยระดับ หมู่ ตอน หมวด 
ต่าง ๆ ซึ่งบรรจุก าลังอยู่ในปัจจุบันมีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติการรบได้ตามลักษณะและหน้าที่
เฉพาะเหล่าของตน 
 5.2 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ก าลังพลของหน่วยในระดับ หมู่ ตอน หมวด มีความความคุ้นเคย 
และมีความช านาญตอ่การปฏิบตัิทางยุทธวธิตีามสถานการณ์ตา่ง ๆ การบังคับบัญชาในสนามและปลูกฝัง
ให้ทหารมีความรู้ความสามารถในกรณีต่อไปนี้ 
  5.2.1 รู้จักประสานงานกันระหว่างบุคคล 
  5.2.2 รู้จักความรับผิดชอบในต าแหน่งหน้าที่และหน่วยของตน 
  5.2.3 มีความสามารถในการใช้อาวุธประจ ากาย อาวุธประจ าหน่วย ตลอดจนการ
ปรนนิบัติบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น ๆ 
  5.2.4 ให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถเป็นบุคคล ในการปฏิบัติการรบตามต าแหน่งหน้าที่   
ของตน และให้สามารถทดแทนหน้าที่อื่นๆ ภายในหน่วยของตนได้เมื่อจ าเป็น 
  5.2.5 ให้ทหารได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการรบรว่มกนัเปน็หน่วย หมู่ ตอน หมวด ตามลักษณะ
การปฏิบัติทางยุทธวิธีจนบังเกิดความแน่นแฟูนและเคยชินตั้งแต่ยามปกติ 
 5.3 ขอบเขตการฝึก 
  5.3.1 การฝึกในที่ตั้งให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของแต่ละ
เหล่าที่ ทบ. ก าหนดโดยให้หน่วยท าการฝึกให้ครบตามหลักสูตร และเสร็จสิ้นภายในห้วงเวลาที่ก าหนด 
การฝึกและตรวจสอบในสนามให้หน่วยจัดการฝึกจัดท าระเบียบและหลักสูตรเป็นการเฉพาะ  โดยเลือก  
กิจเฉพาะเป็นหน่วยที่ส าคัญ และรูปแบบการด าเนินกลยุทธ์หรือรูปแบบการรบ ที่จะตอบสนองภารกิจ
ของหน่วยหรือจะต้องน าไปปฏิบัติงานจริงมาท าการฝึก 
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  5.3.2 ให้ทบทวนการฝึกบุคคลตามหน้าที่และการฝึกบุคคลท าการรบทุกขั้นตอน  แล้วจึง
ท าการฝึกขั้นต่อไป   
  5.3.3 ให้มีการฝึกทบทวนก าลังพลระดับผู้น าหน่วยจนมีความมั่นใจว่ามีความรู้
ความสามารถ ในการน าหน่วยได้อย่างแท้จริง 
  5.3.4 ให้เน้นถึงการปฏิบัติงานเป็นชุดโดยใช้ก าลังพลในหน่วยเดียวกันร่วมการฝึกในทุก
ขั้นตอน 
  5.3.5 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกชั้นได้มีโอกาสริเริ่มการปฏิบัติของตนเองอยู่เสมอเพ่ือเป็น
การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าให้สูงขึ้น โดยให้อยู่ในขอบเขตของแผนการฝึก 
  5.3.6 วิชาใดที่ระเบียบและหลักสูตรก าหนดให้ฝึกเวลากลางคืน หน่วยจะต้องท าการฝึก 
ในเวลากลางคืนโดยเคร่งครัด 
  5.3.7 ให้น าการฝึกชุดท าลายรถถังมาท าการฝึกแทรกในขั้นตอนการฝึกในที่ตั้งด้วย  
  5.3.8 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก 
   5.3.8.1 หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึก ก่อนเริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย 15 
วัน ถึง ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด  
   5.3.8.2 พล.ร.5 รวบรวมก าหนดการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาที่ได้รับ ตามข้อ 
5.3.8.1 เสนอ ยศ.ทบ. จ านวน 1 ชุด 
   5.3.8.3 การส่งก าหนดการฝึก ให้ใช้แบบฟอร์มตาม อนุผนวก 1 ประกอบผนวก ค 
  5.3.9 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก ให้หน่วยจัดส่งสรุปผลการฝึกและตรวจสอบ
ถึง ยศ.ทบ. ภายใน 15 วัน หลังจบห้วงการฝึกและตรวจสอบ โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   5.3.9.1 หน่วยจัดการฝึก ส่งสรุปรายงานผลการฝึกและตรวจสอบ รวมทั้ง
บทเรียนจากการฝึกเสนอเหล่าสายวิทยาการของตน จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด  
   5.3.9.2 พล.ร.5 รวบรวมผลการฝึกและตรวจสอบ ของหน่วยในบังคับบัญชาของ
ตนที่ได้รับตามข้อ 5.3.9.1  เสนอ ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 2 ชุด 
   5.3.9.3 การรายงานผลการฝึกของหน่วย ให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่
ก าหนดในอนุผนวก 2 ประกอบผนวก ค 
  5.3.10 การฝึกในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 ให้ท าการฝึกในลักษณะการฝึกสองฝุายและให้น า
เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ระบบจ าลองยิงอาวุธทหารราบให้น ามาใช้ในการฝึกด้วย 
 5.4 การประเมินผล ใช้การตรวจสอบการฝึก  ซึ่งเป็นการกระท าในขั้นตอนสุดท้ายของการฝึก
ตามคู่มือการฝึกและประเมินผลการฝึกของแต่ละเหล่าที่ ทบ. ก าหนด 
  5.4.1 ในการตรวจสอบการฝึก ซึ่งเป็นการกระท าในขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกตามคู่มือ
การประเมินผลการฝึก ของแต่ละเหล่า ที่ ทบ. ก าหนด 
  5.4.2 ในส่วนของเหล่า ม. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (ทลป.) ให้ด าเนินการในเรื่องของ
ผลกระทบ (ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ) โดยรายงานตามสายการบังคับบัญชา และหน่วย/เหล่าสาย
วิทยาการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง อจย. ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
 5.5 หลักฐานการฝึก 
  5.5.1 นโยบายการฝึก ค าสั่งการฝึก และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกทหารของ ทบ. 
  5.5.2 รส.7 - 98 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติในความขัดแย้งระดับต่ า พ.ศ. 2549 
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  5.5.3 รส. 21 - 6 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยวิธีเตรียมการและด าเนินการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ   
พ.ศ. 2531 
  5.5.4 คู่มือการฝึกว่าด้วยการฝึกและประเมินผลการฝึก หมู่ ตอน หมวด ของเหล่า ต่าง ๆ 
ท่ี ทบ. อนุมัติให้ใช้เป็นหลักฐานการฝึก 
  5.5.5 คู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิคและหลักฐานเตรียมการฝึกต่างๆ ท่ี ทบ.อนุมัติ
ให้ใช้เป็นหลักฐานในการฝึก  
  5.5.6 คู่มือการฝึกแก้ปัญหาทางยุทธวิธีในภูมิประเทศ 
  5.5.7 คู่มือแนะน าการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ จชต. 
  5.5.8 คู่มือแนะน าการปฏิบัติเพื่อต่อต้านเหตุร้ายใน จชต. 
  5.5.9 เหล่า ร. 
   5.5.9.1 รส.7 - 7 ว่าด้วย หมู่ หมวด ทหารราบยานเกราะ พ.ศ. 2545 
   5.5.9.2 รส.7 - 8 ว่าด้วย หมู่ หมวด ปืนเล็กทหารราบ พ.ศ. 2548 
   5.5.9.3 รส.7 - 70 ว่าด้วย หมู่ หมวด ทหารราบเบา พ.ศ. 2534 
   5.5.9.4 รส.7 - 71 ว่าด้วย กองร้อยทหารราบเบา พ.ศ. 2535 
   5.5.9.5 รส.71 - 1 ว่าด้วย กองร้อยชุดรบทหารราบยานเกราะ พ.ศ.2545 
   5.5.9.6 รส.23 - 12 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยเทคนิคการยิงและการใช้ทาง
ยุทธวิธีของหมู่ปืนเล็ก พ.ศ. 2519 
   5.5.9.7 รส.31 - 16 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปราบปรามกองโจร พ.ศ. 2508 
   5.5.9.8 รส.100 - 20 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ก่อความไม่สงบ พ.ศ. 2540 
   5.5.9.9 คฝ.7 - 8 ว่าด้วย การฝึกและการประเมินผลการฝึกหมู่ปืนเล็กและ           
หมวดปืนเล็กเหล่าทหารราบ พ.ศ. 2541 
   5.5.9.10 คฝ.7 - 11 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกความช านาญการทหารราบ พ.ศ. 2547 
   5.5.9.11 ลฝ.7 - 20  ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน 
หมวด ของเหล่าทหารราบ (7 สัปดาห์) พ.ศ. 2535 
  5.5.10 เหล่า ม.  
   5.5.10.1 รส.7 - 7 ว่าด้วย หมู่ หมวด ทหารราบยานเกราะ พ.ศ. 2545 
   5.5.10.2 รส.17 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการยุทธยานเกราะ พ.ศ. 
2516 
   5.5.10.3 รส.17 - 12 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการยิงอาวุธรถถัง    
พ.ศ. 2516 
   5.5.10.4 รส.17 - 15 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหน่วยรถถัง หมวด กองร้อย และ
กองพัน พ.ศ. 2526 
   5.5.10.5 รส.17 - 22 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย มว. และกองร้อยลาดตระเวน 
พ.ศ. 2502 
   5.5.10.6 รส.17 - 27 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย มว. และกองร้อยทหารม้า กองพัน
ทหารม้า พ.ศ. 2521 
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   5.5.10.7 รส.21 - 10 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการอนามัยสุขาภิบาลในสนาม    
พ.ศ. 2524 
   5.5.10.8 รส.31 - 16 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปราบปรามกองโจร พ.ศ. 2506 
   5.5.10.9 รส.71 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองร้อยชุดรบทหารราบยานเกราะ
และรถถัง พ.ศ. 2554 
   5.5.10.10 ลฝ.17 - 17 ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น
และเป็นหน่วยตามหน้าที่ ของหมวด และกองร้อยทหารม้า (รถถัง) พ.ศ. 2531 
   5.5.10.11 ลฝ.17 - 27 พ. ระเบียบและหลักสูตร การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ 
ตอน หมวด และกองร้อย กองพันทหารม้า (บรรทุกยานเกราะ) พ.ศ. 2553 
   5.5.10.12 ลฝ.17 - 57 ระเบียบและหลักสูตร การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน 
หมวด และกองร้อยของทหารม้าลาดตระเวน กองพันทหารม้า (ลาดตระเวน) กองร้อยทหารม้า 
(ลาดตระเวน) กองพล, กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน กรมทหารม้า (หมู่ ตอน หมวด 7 สัปดาห์, กองร้อย 
8 สัปดาห์) พ.ศ. 2533 
   5.5.10.13 ระเบียบการตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้นของหมวดรถถัง พ.ศ. 2510 
   5.5.10.14 คู่มือการฝึก ว่าด้วยมาตรฐานการฝึก มว. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ     
พ.ศ. 2537 
   5.5.10.15 คู่มือเทคนิค ว่าด้วยการใช้และการปรนนิบัติบ ารุงประจ าหน่วย ส าหรับ
รถเกราะคอมมานโด V - 150 ของ รร.ม.ศม. พ.ศ. 2521 
   5.5.10.16 คู่มือเทคนิค ว่าด้วยตารางการปรนนิบัติบ ารุงและบริการ ถ.เบา 21  
เอฟ.วี.101 

6. การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย 
 6.1 ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ผู้บังคับหน่วยและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกของหน่วยจัดการ
ฝึกในขั้นตอนของการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยตามวงรอบการฝึกประจ าปีของกองทัพบก โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและพลทหารในหน่วยระดับกองร้อย  ซึ่งบรรจุก าลังอยู่ในปัจจุบันมีความรู้ความ
ช านาญ  ทั้งในด้านประสบการณ์และวิชาการ  ตลอดจนให้มีความคุ้นเคยในเรื่องการปฏิบัติการร่วมกัน 
จนสามารถปฏิบัติการในการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ก าลังพลทุกระดับในหน่วยกองร้อย มีความช านาญเป็นบุคคลและ 
เป็นหน่วยทหารขนาดเล็ก ในการปฏิบัติการรบตามสถานการณ์ทางยุทธวิธีต่าง ๆ ตลอดจนการบังคับ
บัญชาในสนามและปลูกฝังให้ก าลังพลในหน่วยมีความรู้ความสามารถในกรณีดังต่อไปนี้ 
  6.2.1 ให้ก าลังพลและหน่วยมีขีดความสามารถในเรื่องของ บุคคลท าการรบ การปฏิบัติ 
เป็นชุด/หน่วยทหารขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  6.2.2 ให้มีโอกาสได้มองเห็นภาพของสถานการณ์ทางยุทธวิธี และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ
ที่อาจจะต้องเผชิญเมื่ออยู่ในสภาพการรบ ให้ได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 
  6.2.3 ให้มีความคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจต้องเผชิญในเวลาปฏิบัติการรบจริง    
  6.2.4 รู้จักการประสานงานกันระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
  6.2.5 รู้จักปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหน่วยกองร้อย ตามลักษณะการปฏิบัติทางยุทธวิธี      
จนบังเกิดความแน่นแฟูนและเคยชินตั้งแต่ในยามปกติ 
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 6.3 ขอบเขตการฝึก 
  6.3.1 การจัดการฝึก เฉพาะหน่วย ร. และ ม. ให้หน่วยในระดับ กรม และกองพล เป็น
หน่วยรับผิดชอบในการจัดการฝึกในลักษณะบูรณาการการฝึก โดยการฝึกในที่ตั้งให้ใช้ระเบียบและ
หลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยของแต่ละเหล่าที่  ทบ. ก าหนด การฝึกและตรวจสอบในสนาม        
ให้หน่วยจัดการฝึกจัดท าระเบยีบและหลักสูตรเป็นการเฉพาะ โดยเลือกกิจเฉพาะเป็นหน่วยที่ส าคัญ และ
รูปแบบการด าเนินกลยุทธ์หรือรูปแบบการรบ ที่จะตอบสนองภารกิจของหน่วยหรือจะต้องน าไปปฏิบัติงาน
จริงมาท าการฝึก 
  6.3.2 การฝึกของหน่วย ม. 
   6.3.2.1 ให้น าร่าง อจย. แบบใหม่ ตามแผนแม่บทพัฒนาเหล่า ม. พ.ศ. 2560 - 
2564 มาใช้ในการจัดก าลังเข้าท าการฝึก เพ่ือให้การปฏิบัติทางยุทธวิธีตามสถานการณ์ฝึกนั้น มีความ
สอดคล้องกับ อจย. แบบใหม่ 
   6.3.2.2 การฝึกในที่ตั้งให้ใช้ระเบียบ และหลักสูตรการฝึกของเหล่า ม. ท าการฝึก
ให้ครบตามหลักสูตร และเสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด การฝึกและการตรวจสอบในสนามให้หนว่ยจัดการฝกึ 
จัดท าระเบียบ และหลักสูตรเป็นการเฉพาะ โดยเลือกกิจเฉพาะที่ส าคัญ และรูปแบบการด าเนินกลยุทธ์
หรือรูปแบบการรบที่จะตอบสนองภารกิจของหน่วย หรือจะต้องน าไปปฏิบัติงานจริงมาท าการฝึก 
  6.3.3 ทุกหน่วยที่ได้รับการแบ่งมอบงบประมาณให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็น
หน่วยกองร้อย ของเหล่าที่ ทบ. ก าหนด โดยหน่วยต้องท าการฝึกให้ครบตามหลักสูตรและเสร็จสิ้นภายใน
ห้วงเวลาที่ก าหนด 
  6.3.4 การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี ทุกเรื่องต้องน าก าลังพล และยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ตามอัตรา
ของหน่วยเข้ารับการฝึกอย่างครบถ้วน โดยให้ผู้บังคับหน่วยในระดับ หมู่ ตอน หมวด และกองร้อย ตาม
อัตราที่บรรจุเป็นผู้บังคับหน่วยเข้ารับการฝึก และในเรื่องการจัดก าลังเข้ารับการฝึกนั้น ให้บรรจุก าลังพลให้
ตรงตาม ชกท. 
  6.3.5 ผู้บังคับหน่วย จะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะจัดให้มีการใช้อาวุธยิง
สนับสนุนตามอัตราที่ได้รับ สนับสนุนการฝึกและตรวจสอบให้มากที่สุด 
  6.3.6 การฝึกปฏิบัติในสนามตามสถานการณ์ทางยุทธวธิีต่าง ๆ นั้น แต่ละหน่วยฝึกจะต้อง
จัดท าปัญหาฝึกไว้เป็นเอกสารเสมอ แต่ละปัญหาการฝึกเหล่านั้นจะต้องมีค าเฉลยไว้แน่ชัด โดยจะต้อง
พยายามคิดค้นสร้างปัญหาสอดแทรกไวใ้นลักษณะต่าง ๆ กัน เท่าที่คาดว่านา่จะเกิดขึ้นในสนามรบจริงได้ 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยและทหาร มีความคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่ในเวลาปกติ 
  6.3.7 ภูมิประเทศที่เลือกใช้ท าการฝึกต้องมีลักษณะสมจริงกับปัญหาหรือเรื่องที่ท าการฝึก 
  6.3.8 การฝึกในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 ให้ท าการฝึกในลักษณะการฝึกสองฝุาย และให้น า
เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ระบบจ าลองยิงอาวุธทหารราบน ามาใช้ในการฝึกด้วย 
  6.3.9 ผู้บังคับหน่วย จ าเป็นต้องก ากับดูแลให้มีการออกก าหนดการฝึกประจ าสัปดาห์ ให้
หน่วยฝึกได้รับทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน และหน่วยฝึกจะต้องท าตารางก าหนดการฝึกประจ าวันขึ้น
เพื่อสามารถแสดงให้ผู้ตรวจการฝึกตรวจได้ตลอดเวลา 
  6.3.10 ให้น าการฝึกชุดท าลายรถถังมาท าการฝึกแทรกในขั้นตอนการฝึกในที่ตั้งด้วย 
  6.3.11 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก 
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   6.3.11.1 หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึก ก่อนเริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย 15 
วัน ถึง ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   6.3.11.2 พล.ร.5 รวบรวมก าหนดการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาที่ได้รับ ตามข้อ 
9.3.10.1 เสนอ ยศ.ทบ. จ านวน 1 ชุด 
   6.3.11.3 การส่งก าหนดการฝึก ให้ใช้แบบฟอร์มตาม อนุผนวก 1 ประกอบผนวก ค 
  6.3.12 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก ให้หน่วยจัดส่งสรุปผลการฝึกถึง ยศ.ทบ.  
ภายใน 15 วัน หลังจบห้วงการฝึก โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   6.3.12.1 หน่วยจัดการฝึก  ส่งสรุปรายงานผลการฝึก รวมทั้งบทเรียนจากการฝึก
เสนอเหล่าสายวิทยาการของตน จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   6.3.12.2 พล.ร.5 รวบรวมผลการฝึก ของหน่วยในบังคับบัญชาของตนที่ได้รับตามข้อ 
6.3.12.1 เสนอ ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 2 ชุด 
   6.3.12.3 การรายงานผลการฝึกของหน่วยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่
ก าหนดในอนุผนวก 2 ประกอบผนวก ค 
 6.4 การตรวจสอบ/ประเมินผล ใช้การตรวจสอบการฝึก ซึ่งเป็นการกระท าในขั้นสุดท้ายของการ
ฝึกตามระเบียบและหลักสูตรที่ก าหนด 
  6.4.1 ใช้การตรวจสอบการฝึก ซึ่งเป็นการกระท าในขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกตามตาม
ระเบียบและหลักสูตรที่ก าหนด 
  6.4.2 ในส่วนของเหล่า ม. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (ทลป.) ให้ด าเนินการในเรื่องของ
ผลกระทบ (ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ) โดยรายงานตามสายการบังคับบัญชา และหน่วย/เหล่าสาย
วิทยาการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง อจย. ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
 6.5 หลักฐานการฝึก 
  6.5.1 นโยบายการฝึก ค าสั่งการฝึก และบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกทหารแต่ละปีของ ทบ. 
  6.5.2 รส.21 - 6 คู่มือราชการสนามว่าด้วยวิธีเตรียมการ และด าเนินการฝึกที่เน้นผลการ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2531 
  6.5.3 คู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิค และหลักฐานเตรยีมการฝึกต่าง ๆ ท่ี ทบ.อนุมัติ
ให้ใช้เป็นหลักฐานในการฝึก 
  6.5.4 รส.7 - 98 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการในความขัดแย้งระดับต่ า พ.ศ. 
2549 
  6.5.5 เหล่า ร. 
   6.5.5.1 รส.7 - 7 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หมู่ หมวด ทหารราบยานเกราะ       
พ.ศ. 2545 
   6.5.5.2 รส.7 - 8 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หมู่ หมวดปืนเล็กทหารราบ พ.ศ. 2548 
   6.5.5.3 รส.7 - 10 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองร้อยอาวุธเบา พ.ศ. 2547 
   6.5.5.4 รส.7 - 70 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หมู่ หมวด ทหารราบเบา พ.ศ. 2534 
   6.5.5.5 รส.7 - 71 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองร้อยทหารราบเบา พ.ศ. 2535 
   6.5.5.6 รส.25 - 101 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกที่มุง่เน้นผลการรบ พ.ศ. 2547 
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   6.5.5.7 คฝ.7 - 8 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกและการประเมนิผลการฝึกหมู่ปืนเล็ก 
และหมวดปืนเล็ก เหล่าทหารราบ พ.ศ. 2541 
   6.5.5.8 คฝ.7 - 10 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกและการประเมินผลการฝึกกองร้อย
อาวุธเบา /กองร้อยทหารราบ พ.ศ. 2547 
   6.5.5.9 คฝ.7 - 11 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกความช านาญการทหารราบ 
หมายเลข ชกท.111, 112, 113 ส าหรับทหารราบ (พวก ปล., ค., ตถ. และ ร.ยานเกราะ) พ.ศ. 2547 
   6.5.5.10 ลฝ.7 - 17 ก. ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย
อาวุธเบาของเหล่าทหารราบ (8 สัปดาห์) พ.ศ. 2554 
   6.5.5.11 คู่มือแนะน าการฝึกการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะเข้าปฏิบัติ
ภารกิจในพ้ืนที่ จชต. 
   6.5.5.12 คู่มือแนะน าการปฏิบัติเพื่อต่อต้านเหตุร้ายใน จชต. 
  6.5.6 เหล่า ม. 
   6.5.6.1 รส.17 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการยุทธยานเกราะ      
พ.ศ. 2516 
   6.5.6.2 รส.17 - 12 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการยิงอาวุธรถถัง      
พ.ศ. 2516 
   6.5.6.3 รส.17 - 15 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหน่วยรถถัง หมวด กองร้อย และ 
กองพัน พ.ศ. 2526 
   6.5.6.4 รส.25 - 101 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกที่เน้นผลการรบ พ.ศ. 2547 
   6.5.6.5 รส.71 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองร้อยชุดรบทหารราบยานเกราะ
และรถถัง พ.ศ. 2554 
   6.5.6.6 คฝ.25 - 20 คู่มือการฝึก ว่าด้วยค าแนะน าการทบทวนหลังการปฏิบัติ
ส าหรับผู้บังคับหน่วย พ.ศ. 2544 
   6.5.6.7 ลฝ.17 - 17 ระเบียบและหลักสูตรการฝึก ทบ. การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น 
และเป็นหน่วยตามหน้าที่ของ หมวด และกองร้อยทหารม้า (รถถัง) พ.ศ. 2551 
   6.5.6.8 คู่มือการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะเข้าปฏิบตัิงานในพ้ืนที่ จชต. 
   6.5.6.9 คู่มือแนะน าการปฏิบัติเพื่อต่อต้านเหตุร้ายใน จชต. 
  6.5.7 เหล่า ป. 
   6.5.7.1 รส.6 - 50 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองร้อยทหารปืนใหญ่สนาม พ.ศ. 
2526 
   6.5.7.2 ลฝ.6 - 1 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยทหารปืนใหญ่
สนามล ากล้อง ของเหล่าทหารปืนใหญ่ (7 สัปดาห์) พ.ศ. 2532 
   6.5.7.3 ลฝ.44 - 1 ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ของเหล่าทหารปืนใหญ่ (7 สัปดาห์) พ.ศ. 2538 
   6.5.7.4 คฝป.6 - 100 โครงการฝึกและประเมินผลการฝึก ว่าด้วยการฝึกและ
ประเมินผลการฝึก กองร้อยทหารปืนใหญ่สนามล ากล้อง พ.ศ. 2533 
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   6.5.4.5 คฝป.44 - 410 โครงการฝึกและประเมินผลการฝึก ว่าด้วยการฝึกและ
ประเมินผลการฝึก กองร้อย และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พ.ศ. 2531 

7. การฝึกเป็นหน่วยกองพัน 
 7.1 ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ฝุายอ านวยการ ตลอดจนก าลังพลที่บรรจุในหน่วย
ระดับกองพัน ได้มีความรู้ ความช านาญ ทั้งในด้านการบังคับบัญชา การปฏิบัติงานในสนาม ตลอดจน
ความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหน่วยกองพัน จนสามารถปฏิบัติการรบในสถานการณ์ทาง
ยุทธวิธีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ก าลังพลมีความคุ้นเคย และมีความช านาญในการปฏิบัติการรบเป็น
หน่วยกองพัน ตามสถานการณ์ทางยุทธวธิีต่าง ๆ ตลอดจนการบังคับบัญชาในสนาม และเพื่อปผลูกฝังให้
ก าลังพลในหน่วยมีความรู้ ความสามารถ ในกรณีต่อไปนี้ 
  7.2.1 ให้มีโอกาสได้เห็นสภาพของสถานการณ์ทางยุทธวิธีในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะต้อง
เผชิญในสนามรบตามสภาพที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 
  7.2.2 มีความคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะต้องเผชิญในเวลาปฏิบัติการรบจริง 
  7.2.3 รู้จักประสานงานในหน้าที่ของฝุายอ านวยการต่าง ๆ และในหน้าที่ของผู้บังคับหน่วย
กับหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และหน่วยที่สนับสนุน 
  7.2.4 รู้จักปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเหล่า เช่า เหล่า ร., เหล่า ม., เหล่า ป. และเหล่าอื่น ๆ 
เพ่ือให้เกิดทักษะในด้านการประสานงาน ความคุ้นเคย ความเข้าใจในภารกิจซึ่งกันและกัน จนบังเกิด
ความแน่นแฟูน และเคยชินตั้งแต่ยามปกติ 
 7.3 ขอบเขตการฝึก 
  7.3.1 ให้หน่วยยึดถือระเบียบและหลักสูตรการฝึกของเหล่าเป็นแนวทางในการฝึก 
  7.3.2 ในวงรอบการฝึกประจ าปี 2560 เน้นการฝึกของหน่วยกองพันเปูาหมาย ให้ท าการฝึก
ให้ครบทุกหน่วย แต่เนื่องจาก ทบ. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ หน่วยเปูาหมายบางหน่วยจึงไม่สามารถ
จัดการฝึกเป็นหน่วยกองพันได้ ทั้งนี้จึงให้หน่วยในระดับ พล.ร. และ พล.ม. จัดการฝึกในลักษณะบูรณาการ
การฝึก เพ่ือให้หน่วยมีความพร้อมมากที่สุด ส าหรับกองพันใดที่ไม่ใช่กองพันเปูาหมาย ให้หน่วยพิจารณา
ท าการฝึกเป็นหน่วยกองพันภายในที่ตั้งโดยไม่ใช้งบประมาณ 
  7.3.3 การฝึกเป็นหน่วยกองพันผสมเหล่า ของ นขต.พล. และ นขต.บก.พล. โดยให้ กองพล 
เป็นผู้อ านวยการควบคุมประเมินผลการฝึกและจัดการฝึก ด้วยการจัดก าลังจาก นขต.บก.พล. เข้าร่วม 
ท าการฝึกและให้ ทภ. จัด สย.บชร. เข้าร่วมการฝึกด้วย โดยก าหนดให้เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องจัด
กรรมการเข้าท าการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยในสายวิทยาการของตน 
  7.3.4 การฝึกของหน่วย ม. 
   7.3.4.1 ให้น าร่าง อจย.แบบใหม่ ตามแผนแม่บทพัฒนาเหล่า ม. ปี 2560 - 2564 
มาใช้ในการจัดก าลังเข้าท าการฝึก เพื่อให้การปฏิบัติทางยุทธวิธีตามสถานการณ์ฝึกนั้น มีความสอดคล้อง
กับ อจย. แบบใหม่ 
   7.3.4.2 การฝึกในที่ตั้งให้ใช้ระเบียบ และหลักสูตรการฝึกของเหล่า ม. ท าการฝึก
ให้ครบตามหลักสูตร และเสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด การฝึกและการตรวจสอบในสนาม ให้หน่วยจัด  
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การฝึกจัดท าระเบียบ และหลักสูตรเป็นการเฉพาะ โดยเลือกกิจเฉพาะที่ส าคัญ และรูปแบบการด าเนิน
กลยุทธ์หรือรูปแบบการรบที่จะตอบสนองภารกิจของหน่วย หรือจะต้องน าไปปฏิบัติงานจริงมาท าการฝึก 
  7.3.5 การประเมินผล เหล่า ม. 
   7.3.5.1 ใช้การตรวจสอบการฝึก ซึ่งเป็นการกระท าในขั้นตอนสุดท้ายของการฝึก
ตามคู่มือการประเมินผลการฝึกของแต่ละเหล่าที่ ทบ. ก าหนด 
   7.3.5.2 ในส่วนของเหล่า ม. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (ทลป.) ให้ด าเนินการ  
ในเรื่องของผลกระทบ (ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ) โดยรายงานตามสายการบังคับบัญชา และหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง อจย. ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
  7.3.6 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก 
   7.3.6.1 หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึก ก่อนเริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย 15 วัน 
ถึง ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   7.3.6.2 พล.ร.5 รวบรวมก าหนดการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาที่ได้รับ ตามข้อ 
7.3.6.1 เสนอ ยศ.ทบ. จ านวน 1 ชุด 
   7.3.6.3 การส่งก าหนดการฝึก ให้ใช้แบบฟอร์มตาม อนุผนวก 1 ประกอบ ผนวก ค 
  7.3.7 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก ให้หน่วยจัดส่งสรุปผลการฝึกถึง ยศ.ทบ.  
ภายใน 15 วัน หลังจบห้วงการฝึก โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   6.3.12.1 หน่วยจัดการฝึก ส่งสรุปรายงานผลการฝึก รวมทั้งบทเรียนจากการฝึก
เสนอเหล่าสายวิทยาการของตน จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   6.3.12.2 พล.ร.5 รวบรวมผลการฝึก ของหน่วยในบังคับบัญชาของตนที่ได้รับตามข้อ 
6.3.12.1 เสนอ ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 2 ชุด 
   6.3.12.3 การรายงานผลการฝึกของหน่วยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่
ก าหนดในอนุผนวก 2 ประกอบผนวก ค 
 7.4 หลักฐานการฝึก 
  7.4.1 รส.7 - 98 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการในความขัดแย้งระดับต่ า พ.ศ. 
2549 
  7.4.2 รส.21 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกทหาร พ.ศ. 2512 จัดพิมพ์ใหม่เพิ่มเติม 
พ.ศ. 2538 
  7.4.3 รส.21 - 6 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยวิธีเตรียมการและด าเนินการฝึกที่เน้นผล   
การปฏิบัติ พ.ศ. 2531 
  7.4.4 รส.25 - 100 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกก าลังทหาร พ.ศ. 2547 
  7.4.5 รส.25 - 101 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกที่มุ่งเน้นผลการรบ พ.ศ. 2547 
  7.4.6 รส.101 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการจัดและการด าเนินงานของฝุาย
อ านวยการ พ.ศ. 2539 
  7.4.7 คู่มือการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต. 
  7.4.8 คู่มือแนะน าการปฏิบัติเพื่อต่อต้านเหตุร้ายใน จชต. 
  7.4.9 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยกองพันของแต่ละเหล่า 
   7.4.9.1 รส.5 - 100 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการรบของทหารช่าง 
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   7.4.9.2 รส.6 - 20 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองพันทหารปืนใหญ่สนาม 
พ.ศ. 2531 
   7.4.9.3 รส.7 - 20 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองพันทหารราบ พ.ศ. 2549 
   7.4.9.4 รส.11 - 17 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติของศูนย์การสื่อสารทาง
ยุทธวิธี พ.ศ. 2514 
   7.4.9.5 รส.11 - 95 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองพันทหารสื่อสารปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2541 
   7.4.9.6 รส.17 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการยุทธ์ยานเกราะ พ.ศ. 2516 
   7.4.9.7 รส.17 - 12 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการยิงอาวุธรถถัง พ.ศ. 2516 
   7.4.9.8  
   7.4.9.9 รส.21 - 60 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยทัศนะสัญญาณ พ.ศ. 2512 
   7.4.9.10 รส.24 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการติดต่อสื่อสาร พ.ศ. 2535 
   7.4.9.11 รส.71 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองร้อยชุดรบทหารราบยานเกราะ 
และรถถัง พ.ศ. 2554 
   7.4.9.12 รส.71 - 2 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองพันเฉพาะกิจ 
   7.4.9.13 รส.90 - 7 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยฉากขัดขวางกับการรบผสมเหล่า 
   7.4.9.14 รส.90 - 13 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการยุทธข้ามล าน้ า 
   7.4.9.15 รส.90 - 13 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปฏิบัติการเจาะช่องในการ
รบผสมเหล่า 
   7.4.9.16 ลฝ.6 - 2 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่
สนามล ากล้อง ของเหล่าทหารปืนใหญ่ (8 สัปดาห์) พ.ศ. 2532 
   7.4.9.17 ลฝ.7 - 15 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ของเหล่า
ทหารราบ (4 สัปดาห์) พ.ศ. 2530 
   7.4.9.18 คฝ.7 - 20 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกและประเมินผลการฝึกกองพัน
ทหารราบ พ.ศ. 2546 
   7.4.9.19 ลฝ.17 - 25 พ. ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงกองพัน 
ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ พ.ศ. 2534 
   7.4.9.20 ลฝ.17 - 55 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของกองพัน 
ทหารม้าลาดตระเวน (4 สัปดาห์) 
   7.9.4.21 ลฝ.44 - 2 ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยกองพันทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ของเหล่าทหารปืนใหญ่ (8 สัปดาห์) พ.ศ. 2538 
   7.9.4.22 คฝป.6 - 400 โครงการฝึกและประเมินผลการฝึก ว่าด้วยการฝึกและ
ประเมินผลการฝึกกองพันทหารปืนใหญ่สนามล ากล้อง พ.ศ. 2533 
   7.9.4.23 คฝป.44 - 410 โครงการฝึกและประเมินผลการฝึก ว่าด้วยการฝึกและ
ประเมินผลการฝึกกองร้อย และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พ.ศ. 2531 
   7.9.4.24 ตส.ทบ.11 - 3 ระเบียบ และวิธีด าเนินการตรวจสอบการฝึกส าหรับกอง
ทหารสื่อสารกองพล พ.ศ. 2521 



4 - 21 

   7.9.4.25 ร่าง ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของหน่วย ช. 
(6 สัปดาห์) 
   7.9.4.26 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของกองพันทหารม้ารถถัง 
(4 สัปดาห์) พ.ศ. 2533 

8. การฝึกตามหน้าที่ 
 8.1 ความมุ่งหมาย : เพ่ือฝึกก าลังพลของหน่วยสนับสนุนการรบ และการช่วยรบให้มีความรู้
ความช านาญตามหน้าที่ และ ชกท.ของตน ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพ  
และความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ และพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์ในการปฏิบัติภารกิจ   
กันอย่างสอดคล้องกัน 
 8.2 วัตถุประสงค์    
  8.2.1 เพ่ือให้ก าลังพลของหน่วยสนับสนุนการรบและการช่วยรบได้รับการฝึกตามหน้าที่
เฉพาะของตน จนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง 
  8.2.2 เพ่ือประเมินความพร้อมด้านการสนับสนุนการรบของหน่วย ในการสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยด าเนินกลยุทธ์ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
  8.2.3  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ จะได้รับการ
สนับสนุนทางการช่วยรบที่ดี 
 8.3 ขอบเขตการฝึก 
  8.3.1 ให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกตามหน้าที่ของหน่วย/เหล่า ตามที่กองทัพบก
ก าหนด 
  8.3.2 การฝึกจะต้องให้มีการฝึกในทุกเรื่องครบถ้วน ตามแถลงหลักสูตรอย่างเคร่งครัด 
และสมจริงเสมอ 
  8.3.3 การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี จะต้องน าก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ใน อจย. 
และ อฉก. เข้ารับการฝึกอย่างครบถ้วน 
  8.3.4 การฝึกตามหน้าที่ของหน่วยตา่ง ๆ  ใน นขต.บก.พล. และ ทภ. จะต้องมีการฝึกของแต่ละ
หน่วย เพื่อหาความช านาญในหน้าที่ของตนเสียก่อน แล้วจึงเข้ารับการฝึกผสมเหล่า โดยก าหนดให้ นขต.
บก.พล. จัดหน่วยกอง/กองร้อย เข้าร่วมการฝึกภายใต้การควบคุมของกองพล  และก าหนดให้เหล่าสาย
วิทยาการจัดกรรมการเข้าท าการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยในสายวิทยาการของตน  
  8.3.5 เพื่อให้ทหารมีความรู้ความสามารถ และความช านาญในต าแหน่งหน้าที่ และ ชกท.  
ที่ได้รับการบรรจุ ผู้บังคับบัญชา, ฝุายอ านวยการ ตลอดจนผู้มีหน้าที่สอนและฝึกทุกนาย จะต้องกวดขัน
และก ากับดูแล รวมทั้งคิดค้นหาวิธีฝึกเพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
  8.3.6 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก 
   8.3.6.1 หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึก ก่อนเริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย      
15 วัน ถึง ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด         
   8.3.6.2 พล.ร.5 รวบรวมก าหนดการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาที่ได้รับ ตามข้อ 
5.3.6.1 เสนอ ยศ.ทบ. จ านวน 1 ชุด 
   8.3.6.3 การส่งก าหนดการฝึก ให้ใช้แบบฟอร์มตาม อนุผนวก 1 ประกอบผนวก ค 
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  8.3.7 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก ให้หน่วยจัดส่งสรุปผลการฝึกถึง ยศ.ทบ. 
ภายใน 15 วัน หลังจบห้วงการฝึก โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   8.3.7.1 หน่วยจัดการฝึก ส่งสรุปรายงานผลการฝึก รวมทั้งบทเรียนจากการฝึก
เสนอเหล่าสายวิทยาการของตน จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   8.3.7.2 พล.ร.5 รวบรวมผลการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาของตนที่ได้รับ    
ตามข้อ 7.3.7.1 เสนอ ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 2 ชุด 
   8.3.7.3 การรายงานผลการฝึกของหน่วย ให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ของเหล่า โดยหากหน่วย/เหล่าใดไม่มี
ระเบียบและหลักสูตรฯ ของเหล่าเองแล้วให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานเหมือนกับระเบียบและหลักสูตร 
การฝึกทหารใหม่ 
 8.4 การตรวจสอบ/ประเมินผล : ใช้การตรวจสอบการฝึก ซึ่งเป็นการกระท าในขั้นตอนสุดท้าย
ของการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรที่ ทบ.ก าหนด 
 8.5 หลักฐานการฝึก 
  8.5.1 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกตามหน้าที่ของ หน่วย/เหล่า ตามที่ ทบ.ก าหนด 
  8.5.2 นโยบายการฝึก, ค าสั่งการฝึก และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกทหารของ ทบ.      
  8.5.3 รส.21 - 6 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยวิธีเตรียมการและด าเนินการฝึกที่เน้นผลการ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2531 
  8.5.4 รส.21 - 8 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยเครื่องช่วยฝึก  
  8.5.5 รส.24 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการสื่อสาร พ.ศ. 2535 
  8.5.6 รส.24 - 16 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ค าสั่ง บันทึก และรายงานการสื่อสาร     
พ.ศ. 2524 
  8.5.7 คู่มือใช้ร่วมสามเหล่าทัพ ว่าด้วยค าแนะน าการสื่อสารทั่วไป พ.ศ. 2508 
  8.5.8 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกตามหน้าที่ส าหรับฝึกอบรมพลทหารกองประจ าการ
ของเหล่าทหารแพทย์ (8 สัปดาห์) พ.ศ. 2541 
  8.5.9 ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ค าชี้แจงอื่น ๆ ของกองทัพบกที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 
   8.5.9.1 การด าเนินการฝึก 
   8.5.9.2 ความปลอดภัยในการฝึก 
   8.5.9.3 การยิงปืนในสนาม, อัตรากระสุนและวัตถุระเบิด 

9. การฝึกเดินทางไกลและพักแรม 
 9.1 ความมุ่งหมาย : เพื่อฝึกก าลังพลให้เกิดความคุ้นเคยในเรื่องการเคลื่อนย้ายโดยการเดินทาง
ด้วยเท้า รวมถึงการปฏิบัติทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย ในระหว่างการพักแรมในสนาม 
 9.2 วัตถุประสงค์ 
  9.2.1 เพื่อเป็นการฝึกความอดทนของทหารเป็นบุคคลและเป็นหน่วยเป็นส่วนรวม เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชา สามารถประเมินค่าขีดความสามารถของก าลังพลภายในหน่วย 
  9.2.2 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยเท้าของทหารทุกเหล่า ให้สามารถ
สนองตอบภารกิจในการใช้หน่วยทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพภูมิประเทศ , ภูมิอากาศ 
และเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเคลื่อนย้ายด้วยเท้า 
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 9.3 ขอบเขตการฝึก 
  9.3.1 ทหารทุกเหล่าให้ปฏิบัติดังนี้ 
   9.3.1.1 ให้ท าการฝึกเดินทางไกลและพักแรมเป็นหน่วยระดับกองพันหรือกองร้อย 
โดยให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ท่ี 880/38  ลง 7 ก.ย. 38 เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถในการ
เดินทาง  ด้วยเท้าและให้เดินทางไกลเป็นประจ าทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง ส าหรับการเดิน
ทางไกลและพักแรม ในสนามนั้น ให้ด าเนินการตามความเหมาะสม  โดยใช้พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงที่ตั้ง
หน่วยโดยไม่ใช้งบประมาณ 
   9.3.1.2 ให้หน่วยริเริ่มการเดินทางไกลในเวลากลางคืนให้มาก  และให้เดินใน    
ภูมิประเทศ หลีกเลี่ยงการเดินตามเส้นทางถนน โดยเฉพาะการเดินเข้าพ้ืนที่ฝึก ให้ทหารเดินทางไกล
ประกอบเครื่องสนามและอาวุธประจ ากาย   
  9.3.2 ให้มีการสอดแทรกสถานการณ์ทางยุทธวิธีในระหว่างการเดินทางไกลและพักแรม  
เช่น การระวังปูองกันระหว่างการเคลื่อนที่และหยุดการเคลื่อนที่ การปฏิบัติในที่รวมพลเมื่อมีการพักแรม 
  9.3.3 การรายงานผลการฝึก ให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามอนุผนวก 2 ประกอบ  
ผนวก ค เมื่อจบการฝึกและตรวจสอบแต่ละขั้นตอนแล้วให้หน่วยสรุปรายงานผลการฝึกหรือผลการ
ตรวจสอบ (หรือประเมินผลในโอกาสที่มิได้ท าการตรวจสอบ) และสรุปบทเรียนจากการฝึกเสนอเหล่า
สายวิทยาการของตน,  ยศ.ทบ. และหน่วยเหนือของตน จ านวน หน่วยละ 2 ชุด ภายใน 15 วัน หลัง
เสร็จสิ้นการฝึก 
 9.4 การตรวจสอบ/ประเมินผล : ส าหรับการเดินทางไกลและพักแรมตามปกติของหน่วยให้
ทดสอบเฉพาะการเดินอย่างเดียว โดยถือเอาเกณฑ์ผ่านเป็นการประเมินผล หากสามารถกระท าได้ให้มี
การทดสอบการใช้อาวุธประจ ากาย แต่ไม่ต้องน าคะแนนมาคิดในการประเมินผล 
 9.5 หลักฐานการฝึก: ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี 880/38 ลง 7 ก.ย.38 เรื่อง การพัฒนา         
ขีดความสามารถในการเดินทางด้วยเท้า 

10. การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติในพ้ืนที่ส่วนหลัง ทภ.4 
 10.1 ความมุ่งหมาย 
  10.1.1  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ฝุายอ านวยการ เจ้าหน้าที่หน่วยและก าลังพลที่เกี่ยวข้อง     
มีความรู้ ความเข้าใจ และคุ้นเคยต่อการปฏิบัติตามแผนปูองกันประเทศ และเพ่ือมีการเตรียมการ      
ในรายละเอียดตั้งแต่ยามปกติ 
  10.1.2  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาแผนปูองกันประเทศให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
  10.1.3  เพ่ือพัฒนาแนวความคิดในการฝึกให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สามารถสนอง
ภารกิจและนโยบายในการปฏิบัติการทางทหารที่ได้รับมอบได้ 
 10.2 วัตถุประสงค์ 
  10.2.1  เพ่ือพัฒนาความพร้อมรบ และขีดความสามารถทางทหารให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2.2  เพ่ือพัฒนาระบบและหลักนิยมในการปฏิบัติการยุทธ์ร่วม ให้พร้อมปฏิบัติการ 
  10.2.3  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชา ฝุายอ านวยการ ให้มีความรู้
ความสามารถในการวางแผนและการปฏิบัติการยุทธ์ร่วมได้ 
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  10.2.4  เพ่ือพัฒนาและด ารงรักษาความสัมพันธ์อันดีของหน่วยภายใน ทบ. ระหว่าง ทบ. 
กับเหล่าทัพอื่น 
 10.3 ขอบเขตการฝึก 
  10.3.1  ให้หน่วยยึดถือแผนปูองกันประเทศและหลักนิยมของ ทบ. เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนเผชิญเหตุของหน่วย 
  10.3.2  ผู้บังคับบัญชา ฝุายอ านวยการ ตลอดจนผู้มีหน้าที่สอนและฝึกทุกระดับ จะต้อง
กวดขัน ก ากับดูแล รวมทั้งคิดค้นวิธีฝึกตามแผนเผชิญเหตุ เพ่ือให้ก าลังพลมีความรู้ความสามารถ และมี
ความคุ้นเคยตั้งแต่ยามปกติ 
11. การฝึกพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ทภ.4 
 11.1 ความมุ่งหมาย 
  11.1.1 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและก าลังพลที่บรรจุในกองร้อยเตรียมพร้อม ทภ. ได้รับการฝึก 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยที่ได้จัดท าขึ้น และสามารถ
เคลื่อนย้ายก าลังเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ได้อย่างทันเวลา 
  11.1.2 เพ่ือทดสอบระบบการควบคุม และอ านวยการในการใช้หน่วยกองร้อยเตรียมพร้อม
ในการปฏิบัติการ 
  11.1.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง รปจ. ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนของหน่วย 
 11.2 วัตถุประสงค์ : เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ในเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้าง
กองร้อยเตรียมพร้อมของ ทภ. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนให้กับหน่วย 
 11.3 ขอบเขต 
  11.3.1 ยึดถือหลักนิยมของเหล่าเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกโดยเฉพาะการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยบิน และการปฏิบัติในเวลากลางคืน 
  11.3.2 ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฝึก ให้กวดขันและก ากับดูแล 
ตลอดจนคิดค้นวิธีการฝึก เพ่ือให้ก าลังพลมีความรู้ ความสามารถ และคุ้นเคยต่อการปฏิบัติ 
  11.3.3 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก ให้หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึกก่อน
เริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย 15 วัน ถึง ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 1 ชุด และเสนอตามสายการบังคับบัญชา 
จ านวน 1 ชุด 
  11.3.4 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก เมื่อจบการฝึกแล้วให้ สรุปรายงานผลการฝึก
และตรวจสอบ (หรือประเมินผลในโอกาสที่มิได้ท าการตรวจสอบ) ตามแบบฟอร์มในอนุผนวก 2 
ประกอบผนวก ค ให้ ยศ.ทบ. ทราบ โดยตรง จ านวน 2 ชุด รวมทั้งเสนอตามสายการบังคับบัญชา 
จ านวน 1 ชุด ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการฝึก 
12. การตรวจสอบการฝึกเตรียมการหน่วยปฏิบัติงานพ้ืนที่ จชต. 
 12.1 ความมุ่งหมาย 
  12.1.1  เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเทคนิคและทักษะ
ในการท างานของหน่วยที่จะต้องลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. 
  12.1.2  เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วยกองพัน และกองร้อยที่
จะเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. 
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  12.1.3  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฝึกและการประเมินผลการฝึกให้มีประสิทธิภาพ  และ
เป็นมาตรฐาน 
  12.1.4  เพ่ือทดสอบการเคลื่อนย้ายหน่วยทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ 
 12.2 วัตถุประสงค์ 
  12.2.1  เพ่ือให้หน่วยบังคับบัญชา ฝุายอ านวยการของหน่วยรับการตรวจสอบ และหน่วย
เหล่าสายวิทยาการ ได้มีการวางแผนการเคลือ่นย้าย แผนการทบทวนการปฏิบัติและได้ติดตามหน่วยรับ
การตรวจสอบ เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติและให้การสนับสนุนตลอดเวลาการฝึก 
  12.2.2  ให้ก าลังพลของหน่วยรับการตรวจสอบและก าลังพลของหน่วยที่รับหน้าที่ฝุายตรง
ข้ามได้ใช้ขีดความสามารถตรงตามต าแหน่งที่บรรจุ และสามารถทดแทนต าแหน่งอื่นได้ตามความจ าเป็น 
ก าลังพลจะต้องเตรียมการให้พร้อมที่จะเผชิญสถานการณ์และอุปสรรคต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  12.2.3  ให้หน่วยมีการพัฒนายุทโธปกรณ์ การใช้เทคนิคและการปรนนิบัติบ ารุงยุทโธปกรณ์
ที่มีอยู่ให้สามารถด ารงการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ  เช่น สภาพสถานการณ์ ภูมิ
ประเทศ ลมฟูาอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 12.3 ขอบเขตการฝึก 
  12.3.1  หน่วยที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ จชต. จะต้องจัดเตรียมก าลังพลและจัดหน่วย
ให้ครบทุกส่วนตามที่ ทบ. ก าหนด พร้อมทั้งต้องติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และน ามา
วางแผนจัดการฝึกเตรียมการของหน่วยอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่จะเข้ามารับการทบทวนและตรวจสอบการ
ฝึก ณ ศฝ.ยว. และก่อนเข้าท าการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยในพื้นที่ จชต. 
  12.3.2  ทภ.4 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดการฝึกหน่วยกองหนุนระดับกองพัน โดยมี
ขั้นตอนการฝึกเช่นเดียวกับหน่วยสับเปลี่ยน เว้น การฝึกในพ้ืนที่ จชต. (ขั้นที่ 4) ไม่ต้องด าเนินการ และ
จัดให้มีการฝึกทบทวนตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 
  12.3.3  การฝึกด้วยกระสุนจริง โดยใช้ สป.5 ที่ได้รับการแจกจ่ายตามค าสั่ง ทบ. ที่แจกจ่าย
ให้ส าหรับงานการฝึกตามวงรอบประจ าปี เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้อาวุธประจ ากายให้กับ
ก าลังพลให้เกิดความช านาญและมีความมั่นใจก่อนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. 
  12.3.4  ก าหนดให้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติ ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ 
 12.4 การด าเนินการฝึก  :  การฝึกหน่วยเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต. แบ่ง  
การฝึกออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 
  12.4.1  ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมให้กับหน่วย เพ่ืมพูนความรู้ให้กับก าลังพลของ
หน่วยที่จะท าหน้าที่ครูฝึกของหน่วย ด าเนินการโดย ยศ.ทบ. และเหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึก ดังต่อไปนี้ 
     12.4.1.1  หลักสูตรชุดครูฝึก นทล. (จชต.) 
     12.4.1.2  หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการข่าว 
     12.4.1.3  หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน 
     12.4.1.4  หลักสูตร CIED 
     12.4.1.5  หลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ ยศ.ทบ. ก าหนด 
  12.4.2  ขั้นที่ 2  การฝึกในที่ตั้ง เป็นการฝึกตามกิจเฉพาะที่ก าหนดให้ท าการฝึกหรือหน่วย
เพิ่มเติมกิจเฉพาะได้ตามความเหมาะสม ด าเนินการฝึกโดยหน่วยกองพัน ดังนี้ 
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     12.4.2.1  เรื่องที่ท าการฝึกหลัก 
        1)  การฝึกทบทวนวิชาทหารทั่วไป 
        2)  การฝึกตามกิจเฉพาะเป็นหน่วย 
        3)  การยิงปืนทางยุทธวิธี 
        4)  การปฏิบัติการทางทหาร 
        5)  การปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยาน 
        6)  การปฐมพยาบาลและการส่งกลับ 
     12.4.2.2  การฝึกตามสถานการณ์ทางยุทธวิธี 
     12.4.2.3  การอบรมและการบรรยายพิเศษ 
  12.4.3  ขั้นที่ 3  การฝึกทบทวน/ตรวจสอบมาตรฐาน ณ ศฝ.ยว. เป็นการฝึกทบทวนในกิจ
เฉพาะที่หน่วยไม่สามารถด าเนินการฝึกในขั้นที่ 2 เองได้ และเป็นการตรวจสอบมาตรฐานบุคคลและเป็น
หน่วย ในกิจเฉพาะตามที่ก าหนด ด าเนินการโดย ทภ.4 (ศฝ.ยว.) 
     12.4.3.1  ขั้นการฝึกทบทวน 
     12.4.3.2  ขั้นการตรวจสอบ 
  12.4.4  ขั้นที่ 4  การฝึกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต. เป็นการฝึกให้หน่วยได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
พ้ืนที่ปฏิบัติการที่หน่วยจะท าการสับเปลี่ยน ด าเนินการในเรื่อง 
     12.4.4.1  การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง 
     12.4.4.2  การรักษาความปลอดภัยเปูาหมายอ่อนแอ (ครู/พระ/ไทยพุทธ) 
     12.4.4.3  การลาดตระเวนรอบฐานปฏิบัติการ (การ รปภ.ฐานปฏิบัติการ) 
     12.4.4.4  การปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ 
     12.4.4.5  การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพ้ืนที่ 
     12.4.4.6  การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและงานการเมือง 
 12.5 หลักฐาน เอกสารและคู่มือราชการสนาม 
  12.5.1  นโยบายการฝึกของกองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 
  12.5.2  ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) เรื่อง การแจกจ่าย สป.3 สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจ าปี
งบประมาณ 2562 
  12.5.3  ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) เรื่อง ก าหนดเครดิตเปูาเพ่ือใช้ในการฝึกศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
  12.5.4  ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ เรื่อง ก าหนดการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สาย สพ. 
และสาย วศ. ส าหรับการฝึก ประจ าปีงบประมาณ 2561 
  12.5.5  รส.7 - 8 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หมู่ หมวดปืนเล็กทหารราบ พ.ศ. 2548 
  12.5.6  รส. 7 - 8 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ยุทธวิธีส าหรับ หมู่ หมวดทหารราบใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2557 
 12.5.7  รส.7 - 10 กองร้อยอาวุธเบา พ.ศ. 2547 
 12.5.8  รส.7 - 20 กองพันทหารราบ พ.ศ. 2549 
 12.5.9  รส.7 - 98 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฏิบัติการในความขัดแย้งระดับต่ า พ.ศ. 2549 
 12.5.10  รส.21 - 6 วิธีเตรียมการและด าเนินการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ พ.ศ. 2531 
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 12.5.11  รส.21 - 75 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การฝึกบุคคลท าการรบ พ.ศ. 2547 
 12.5.12  รส.100 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การยุทธของกองทัพบกในสนาม พ.ศ. 2538 
 12.5.13  รส.100 - 20 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการก่อความไม่
สงบ พ.ศ. 2540 
 12.5.14  รส.100 - 20 - 1 คู่มือปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2557 
 12.5.15  รส.101 - 5 การจัดและการด าเนินการของฝุายอ านวยการ พ.ศ. 2539 
 12.5.16  คป.7 คู่มือปฏิบัติราชการว่าด้วยยุทธการและการจัดการฝึก พ.ศ. 2528 
 12.5.17  คฝ.7 - 8 การฝึกและประเมินผลหมู่ หมวดปืนเล็ก เหล่าทหารราบ พ.ศ. 2541 
 12.5.18  คฝ.7 - 10 กสนฝึกและการประเมินผลกองร้อยอาวุธเบา/กองร้อยทหารราบ พ.ศ. 2547 
 12.5.19  คฝ.7 - 11 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกความช านาญการทหารราบ หมายเลข ชกท.111, 
112, 113 ส าหรับทหารราบ (พวก ปล., ค., ตถ, และ ร.ยานเกราะ) พ.ศ. 2547 
 12.5.20  คฝ.7 - 20 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกและประเมินผลการฝึกกองพันทหารราบ พ.ศ. 
2546 

13. การฝึกปัญหาที่บังคับการ (กองพัน กรม กองพล) 
 13.1 ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ฝุายอ านวยการ ฝุายกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่สื่อสาร
และอื่น ๆ ที่อยู่ในส่วนบังคับบัญชาของหน่วยในระดับกองพัน กรม กองพล ได้รับการฝึกทบทวนในเรื่อง
การควบคุมบังคับบัญชาหน่วยในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยตั้งแต่ยามปกติ 
 13.2 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยในระดับกองพัน กรม กองพล ได้รับการฝึกทบทวนในเรื่องการ
ควบคุมบังคับบัญชา ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอ านวยการยุทธ  
ทั้งนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการควบคุมบังคับบัญชาตั้งแต่ยามปกติ จนสามารถปฏิบัติภารกิจในสนาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 13.3 ขอบเขตการฝึก 
  13.3.1 การฝึกปัญหาที่บังคับการ ให้กระท าโดยจัดเจ้าหน้าที่ที ่จ าเป็นเข้ารับการฝึก
ประกอบด้วย ผบ.หน่วย ฝุายอ านวยการ ฝุายกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่ในกองบังคับการ
และส่วนสนับสนุนอื่น ๆ 
  13.3.2 การฝึกปัญหาที่บังคับการระดับ กองพัน กรม กองพล ให้จัดเหล่า ร., ม., ป. เป็น
หลัก ส่วนเหล่าอื่น ๆ ให้จัดเข้าร่วมรับการฝึกด้วยตามความเหมาะสม โดยกองพลรับผิดชอบในการ
ด าเนินการฝึกเป็นส่วนรวมของกองพล และให้มีการปฏิบัติในห้วงเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของ
ปัญหาการฝึก การอ านวยการ และระบบการสื่อสาร 
  13.3.3 การรายงานผลการฝึก ให้หน่วยรายงานผลการฝึก ตามแบบฟอร์มอนุผนวก 1 
ประกอบผนวก ค  และสรุปบทเรียนจากการฝึกให้เหล่าสายวิทยาการ, ยศ.ทบ. และหน่วยเหนือของตน 
จ านวนหน่วยละ 2 ชุด ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึก 
 13.4 หลักฐานการฝึก 
  13.4.1 รส.1 - 15 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองพันบินและกรมการบิน พ.ศ. 2521 
  13.4.2 รส.5 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการจัดการปฏิบัติของหน่วยทหารช่าง       
พ.ศ. 2514 
  13.4.3 รส.7 - 30 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกรมทหารราบ  
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   13.4.4 รส.11 - 21 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยระบบการสื่อสารทางยุทธวิธีของกองทัพ 
กองทัพน้อยและกองพล พ.ศ. 2514 
  13.4.5 รส.17 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองพลยานเกราะ 
  13.4.6 รส.17 - 36 แนวสอนว่าด้วยกองพันลาดตระเวนและกองพันทหารม้าอากาศ 
  13.4.7 รส.19 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยทหารสารวัตร พ.ศ. 2539 
  13.4.8  รส.19 - 40 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการเชลยศึกและผู้ถูกกักกันพลเรือนฝุาย
ข้าศึก พ.ศ. 2512  
  13.4.9 รส. 21 - 41 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปูองกันการต่อต้านโจมตีด้วยสงคราม 
นชค. ส าหรับทหาร 
  13.4.10  รส.22 - 102 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการสร้างการท างานเป็นหน่วยทหาร พ.ศ. 2544 
  13.4.11  รส.44 - 62 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหลักยิงอาวุธอัตโนมัติปืนใหญ่ปูองกันภัย
ทางอากาศ พ.ศ. 2515 
  13.4.12  รส.45 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการใช้ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พ.ศ. 2535 
  13.4.13  รส.61 - 100 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยกองพลยานเกราะ กองพลทหารราบ   
ยานยนต์ กองพลทหารราบ กองพลส่งทางอากาศ 
  13.4.14  รส.71 - 3 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหลักนิยมการรบระดับ กรม ม. พ.ศ. 2537 
  13.4.15  รส.100 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหลักนิยมการรบตามแบบ และหลักการ
สงคราม พ.ศ. 2528   
  13.4.16  รส.100 - 3 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหลักนิยมการรบร่วมของกองทัพบก พ.ศ. 
2528 
  13.4.17  รส.100 - 7 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหลักนิยมการรบของกองทัพน้อย พ.ศ. 2536 
  13.4.18  รส.100 - 20 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการก่อความ 
ไม่สงบ พ.ศ. 2540 
  13.4.19  รส.101 - 5 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการจัดและการด าเนินงานของฝุาย
อ านวยการ พ.ศ. 2539 
  13.4.20  คฝ.6 - 8 / ทก. คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกปัญหาที่บังคับการส าหรับทหารปืนใหญ่         
พ.ศ. 2539 
  13.4.21  คฝ.25 - 20 คู่มือการฝึก ว่าด้วยค าแนะน า การทบทวนหลังการปฏิบัติส าหรับ    
ผู้บังคับหน่วย พ.ศ. 2544  
  13.4.22  ค.6 - 100 คู่มือ ว่าด้วยระบบทหารปืนใหญ่สนามและการรบผสมเหล่า พ.ศ.2536 
  13.4.23  คู่มือการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยที่จะเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต. 

14. การตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการ นทล. (12 นาย) 
 14.1 ความมุ่งหมาย  เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะ ความแข็งแรง ทรหดอดทนและพัฒนาทักษะ
ขีดความสามารถการปฏิบัติทางยุทธวิธีของก าลังพล และในการปฏิบัติงานเป็นทีม/ชุดปฏิบัติการ ใน
ภารกิจที่ต้องใช้ชุดปฏิบัตกิารขนาดเล็กเพื่อปฏิบัติการรบ ทั้งการรบตามแบบและการรบไมต่ามแบบ ทั้งนี้
การตรวจสอบและแข่งขันจะกระตุ้นให้หน่วยต่าง ๆ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการฝึกอย่างเป็นรูปธรรม 
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เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ก าลังพลมีการพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง และเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของ ทบ. ในโอกาสต่อไป 
 14.2 วัตถุประสงค์ 
  14.2.1  เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยต่าง ๆ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการฝึกอย่างเป็นรูปธรรม 
  14.2.2  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับก าลังพล มีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
  14.2.3  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหน่วยทหารขนาดเล็กของ ทบ. ในโอกาสต่อไป 
 
 14.3 หลักฐาน เอกสารการฝึก 
  14.3.1  หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0403/13318 ลง 4 พ.ย. 53 
  14.3.2  หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0403/063 ลง 11 ม.ค. 54 
  14.3.3  หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0403/9674 ลง 10 ก.ค. 55 
  14.3.4  หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0403/17402 ลง 17 พ.ย. 58 
  14.3.5  เอกสาร ค าแนะน าการทดสอบหน่วยทหารขนาดเล็ก 
  14.3.6  เอกสาร คู่มือประเมินผลหน่วยทหารขนาดเล็ก 

15. การแข่งขันหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของ ทบ. 
 15.1 ความมุ่งหมาย  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยต่าง ๆ มีการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการรบอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจให้กับก าลังพล ได้รับการกวดขันในด้านการฝึก  
 15.2 วัตถุประสงค์ 
  15.2.1  เพื่อกระตุ้นให้หน่วยต่าง ๆ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการฝึกอย่างเป็น
รูปธรรม 
  15.2.2  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับก าลังพล มีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
  15.2.3  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหน่วยทหารขนาดเล็กของ ทบ. ในโอกาสต่อไป 
 15.3 หลักฐาน เอกสารการฝึก 
  15.3.1  หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0403/13318 ลง 4 พ.ย. 53 
  15.3.2  หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0403/063 ลง 11 ม.ค. 54 
  15.3.3  รส.7 - 8 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หมู่ ตอน หมวด ทหารราบ 
  14.3.4  รส.7 - 70 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย หมู่ ตอน หมวด ทหารราบเบา 
  14.3.5  รส.21 - 75 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยบุคคลท าการรบ 
  14.3.6  คฝ.7 - 11 คู่มือการฝึก ว่าด้วยการฝึกความช านาญการทหารราบ 
  14.3.7  เอกสารในการแข่งขัน (แจกจ่ายให้หน่วยเข้าแข่งขัน) 
  14.3.8  เอกสาร ค าแนะน าการแข่งขันหน่วย หมู่ ตอน หมวดของ ทบ. 
  14.3.9  เอกสาร คู่มือการประเมินผลการแข่งขันหน่วย หมู่ ตอน หมวดของ ทบ. 

16. การแข่งขันการฝึกทหารใหม่ของ ทบ. 
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 16.1 ความมุ่งหมาย  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยต่าง ๆ มีการก ากับดูแล และพัฒนาการฝึก
ทหารใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ลักษณะหน่วย และเร่งเร้าก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การฝึกทหารใหม่ในระดับต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นในการฝึก โดย ยศ.ทบ. อ านวยการควบคุมให้
การด าเนินการเป็นไปตามความมุ่งหมาย 
 16.2 วัตถุประสงค์ 
  16.2.1  เพื่อตรวจสอบความรู้ในวิชาการทหารเบื้องต้น ที่ทหารจ าเป็นต้องทราบในวิชาการ
ต่าง ๆ คือ วิชาทหารทั่วไป วิชาการใช้อาวุธ และวิชายุทธวิธี 
  16.2.2  เพ่ือให้หน่วยได้พัฒนาการฝึกทหารใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน านโยบาย
การฝึกต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม 
  16.2.3  เพ่ือน าผลการแข่งขัน มาใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกทหารใหม่ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 16.3 หลักฐาน  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ส าหรับทหารทุกเหล่าของ 
ทบ. (10 สัปดาห์) พ.ศ. 2551 

17. การฝึกยิงปืนประจ าปี 
 17.1 ความมุ่งหมาย : เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและความช านาญในการใช้อาวุธประจ ากาย
ของก าลังพลในกองทัพบก 
 17.2 วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกทบทวนการใช้อาวุธประจ ากายของนายทหารสัญญาบัตร นายทหาร
ประทวน และพลทหารของกองทัพบก 
  17.2.1 ทดสอบความสามารถเป็นบุคคล และเพิ่มความคุ้นเคยในการใช้อาวุธประจ ากาย 
  17.2.2 ฝึกทบทวนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้อาวุธประจ า
กายของแต่ละบุคคล ให้อยู่ในเกณฑ์สูงตลอดเวลา  
  17.2.3 ให้ก าลังพลเกิดความเชื่อมั่นในการใช้อาวุธประจ ากาย เพ่ือผลทางด้านขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติการรบ 
 17.3 ขอบเขตการฝึก 
  17.3.1 ให้หน่วยท าการฝึกทบทวนในเรื่องการยิงปืนในทุกโอกาสที่อ านวยให้ (ภายในที่ตั้ง) 
หรือการยิงเพื่อความคุ้นเคย และให้ท าการยิงปืนด้วยกระสุนจริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ที่ยิงปืนไม่ได้ผล
ให้ท าการยิงซ้ า โดยใช้กระสุนที่เหลือของหน่วย โดยพิจารณาจ านวนก าลังพลให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
จ านวน สป.5 ที่ได้รับ และบันทึกผลไว้โดยแน่ชัด 
  17.3.2 การฝึกยิงปืนประจ าปี หมายถึง การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย (อาวุธปืนพก หรือปืน 
เล็กยาว) เพื่อให้เกิดความช านาญ 
  17.3.3 อาวุธประจ าหน่วย ให้หน่วยยึดถือค าสั่ง ทบ. ท่ี 76/2541 ลง 18 ก.พ. 41 เรื่อง 
การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย และให้ปืนใหญ่รถถังทุกชนิดจัดประเภทเป็นอาวุธประจ าหน่วยด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้มีการฝึกยิงเช่นเดียวกับอาวุธประจ าหน่วยประเภทอื่น ๆ โดยมีขอบเขตการฝึก ดังนี้ 
 
   17.3.3.1  ให้หน่วยจัดก าลังพลในต าแหน่งพลยิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ
ประจ าหน่วยประเภทนั้น ๆ ที่บรรจุตามต าแหน่งในอัตราการจัดของกองทัพบก ท าการยิงอาวุธประจ า
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หน่วยในหน้าที่ของตน สนับสนุนการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกในวงรอบประจ าปี ซึ่งอาจ
กระท าให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียวหรืออาจท าการฝึกหลายครั้ง  ทั้งนี้แล้วแต่ปัจจัยต่าง ๆ ที่พึงอ านวยให้ แต่
วิธีที่พึงประสงค์ก็คือการฝึกยิงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในคู่มือของอาวุธแต่ละชนิดที่  ทบ.ได้อนุมัติให้
ใช้ได้ โดยแสวงประโยชน์จากเครดิต สป.5 ที่ได้รับการสนับสนุนประจ าปี  
   17.3.3.2  ก าลังพลที่บรรจุอยู่ในต าแหน่งอื่นๆ ที่มิใช่พลยิง แต่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับอาวุธประจ าหน่วยชนิดนั้น ๆ ให้ท าการฝึกยิงเพ่ือความคุ้นเคย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.
หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและ สป.5 ที่ได้รับการสนับสนุน  
  17.3.4 การปฏิบัติในการส่งก าหนดการฝึก 
   17.3.4.1  หน่วยจัดการฝึก จัดส่งก าหนดการฝึก ก่อนเริ่มห้วงการฝึกอย่างน้อย 15 
วัน ถึง ยศ.ทบ.โดยตรง จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด           
   17.3.4.2  พล.ร.5 รวบรวมก าหนดการฝึกของหน่วยในบังคับบัญชาที่ได้รับ ตามข้อ 
12.3.4.1 เสนอ ยศ.ทบ. จ านวน 1 ชุด 
   17.3.4.3  การส่งก าหนดการฝึก ให้ใช้แบบฟอร์มตาม อนุผนวก 1 ประกอบผนวก ค 
  17.3.5 การปฏิบัติในการรายงานผลการฝึก ให้หน่วยจัดส่งสรุปผลการฝึกถึง ยศ.ทบ.  
ภายใน 15 วัน หลังจบห้วงการฝึก โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
   17.3.5.1  หน่วยจัดการฝึก ส่งสรุปรายงานผลการฝึกรวมทั้งบทเรียนจากการฝึก
เสนอเหล่าสายวิทยาการของตน จ านวน 1 ชุด และ พล.ร.5 จ านวน 1 ชุด 
   17.3.5.2  พล.ร.5 รวบรวมผลการฝึก ของหน่วยในบังคับบัญชาของตนที่ได้รับตาม
ข้อ 12.3.5.1 เสนอ ยศ.ทบ. โดยตรง จ านวน 2 ชุด 
   17.3.5.3  การรายงานผลการฝึกของหน่วย ให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่
ก าหนดในอนุผนวก 2 ประกอบผนวก ค 
 17.4 การประเมินผล : ให้หน่วยด าเนินการฝึก โดยไม่มีการประเมินผลแต่ให้มีการบันทึกผลเป็น
บุคคลไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการทบทวนความรู้และเพ่ิมทักษะให้กับก าลังพลของตนมีขีดความสามารถ  
และความพร้อมในการใช้อาวุธประจ ากายอยู่ตลอดเวลา 
 17.5 หลักฐานการฝึก 
  17.5.1 รส.23 - 9, รส.23 - 9 - 1 คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกยิง ปลย. เอ็ม 16, 
ปลย.11 (HK 33) 
  17.5.2 ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และค าชี้แจงต่าง ๆ ของ ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน  
การฝึก ความปลอดภัยในการฝึกและอัตรากระสุนที่ใช้ในการฝึก 
  17.5.3 ระเบียบและหลักสูตรการฝึกการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ส าหรับทหารทุกเหล่า
ของกองทัพบก (10 สัปดาห์ ) พ.ศ. 2551 ตอนที่ 8 ตารางการฝึกยิงปืน  
  17.5.4 ค าสั่ง ทบ.ท่ี 385/2518 ลง 5 ส.ค.18 เรื่อง การฝึกยิงปืนประจ าปี 
  17.5.5 ผนวก ป ประกอบค าสั่ง ทบ. เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
               ตรวจถูกต้อง 
                         (ลงชือ่)  พ.ท.  ชัยวฒุิ   พรมทอง 



4 - 32 

                                  ( ชัยวุฒ ิ  พรมทอง ) 
                  หน.ฝยก.พล.ร.5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุผนวก 1  ( ตารางก าหนดการฝกึ )  
ประกอบผนวก ง  ( การด าเนินการฝึก ) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ตารางก าหนดการฝึก 

หนว่ยจัดการฝึก  
หลักฐาน  ต าสั่งการฝึกของหนว่ยที่จัดการฝึก      

ล าดับ งานการฝึก หนว่ยเข้ารับการฝึก 
ก าหนดการฝึก  (ว./ ด./ ป.) 

หมายเหต ุ
ในที่ตั้ง นอกทีต่ั้ง/พ้ืนที่ฝึก 
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   ตรวจถูกต้อง 

   (ลงชื่อ)       

    (    ) 

           ต าแหน่ง 

หมายเหต ุ ยศ.ทบ.ก าหนดให้ทกุหน่วยงดการส่งส าเนาค าสั่งการฝกึของหน่วยทีต่้องจดัส่งให ้ยศ.ทบ.  
 โดย เปลี่ยนแปลงเปน็จัดสง่ก าหนดการฝกึตามแบบฟอร์มข้ามตน้นีแ้ทน ส าหรับระยะเวลา 
 การจดัส่งไม่เปลี่ยนแปลง คอื ก่อนเริม่หว้งการฝึกอย่างน้อย 15 วนั 

 

อนุผนวก 2  (แบบรายงานผลการฝึกของหน่วยจัดการฝึก) 
ประกอบผนวก ง  (การด าเนินการฝกึ) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. หลักสูตร       
2. หนว่ย     ที่ตั้งหนว่ย      
3. วัตถุประสงคก์ารฝกึ      
4. ห้วงเวลาการฝกึ ตั้งแต ่     ถึง               รวมจ านวนวนัทีท่ าการฝกึ           วนั 
 4.1 การฝึกในที่ตัง้หน่วย  สถานที่        
ตั้งแต ่  ถึง   รวม  วัน 
 4.2 การฝึกในอกทีต่ั้งหนว่ย  สถานที ่        
ตั้งแต ่  ถึง   รวม  วัน 
 4.3 การตรวจสอบประเมินผลการฝึก  สถานที่       
ตั้งแต ่  ถึง   รวม  วัน 
5. เรื่องที่ท าการฝกึ 
 5.1 รายการกิจเฉพาะเปน็บคุคล (ให้ลงรายการกิจเฉพาะเปน็บุคคลที่ท าการฝึก)    
 5.2 รายการกิจเฉพาะเปน็หนว่ย (ให้ลงรายการกิจเฉพาะเปน็หนว่ยที่ท าการฝกึ)    
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6. พ้ืนที่การฝกึ    
7. การจดัก าลังเข้าท าการฝึก 

ล าดับ รายการ 
จ านวน 

หมายเหต ุ
น. ส. พล.ฯ 

1. ส่วนอ านวยการฝกึ     
2. ชุดครูฝกึ     
3. ส่วนรบัการฝึก/ผู้รบัการฝึก     
4. ข้าศึกสมมต ิ    (ถ้ามี) 
 รวม     

8. การสนบัสนนุการฝึก 
 8.1 อาวุธ/ยุทโธปกรณ์/ยานพาหนะ 
 8.2 สป.3  (เบนซิน/ดีเซล/สป.3 (อ.)) 
 8.3 สป.5  (สาย สพ. / สาย วศ.) 
 8.4 เปูา 
 8.5 งบประมาณ  (เบี้ยเลี้ยง, เงนิเพ่ิมพิเศษพลทหาร, ค่าเชา่ที่พัก, ค่าเครื่องช่วยฝกึสิ้นเปลือง
และอืน่ๆ) 
 8.6 อื่น ๆ 
9. การประเมินคา่การจัดการฝกึ  (โดยหนว่ยจัดการฝึก) 
 9.1 การบรรลวุัตถุประสงค์การฝกึ (หรือไม่/อย่างไร) 
 9.2 การบรรลุรายการกิจเฉพาะเป็นบคุคลและเป็นหนว่ย (หรือไม่/อย่างไร) 
 9.3 ข้อดีทีค่วรชมเชย พร้อมเหตผุลประกอบ 
 9.4 ข้อบกพรอ่งที่ควรแกไ้ข พรอ้มเหตุผลประกอบ 
10. ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ 
11. สรุปบทเรียนจากการฝึก 
 11.1 เหตกุารณ์ส าคัญ/การฝึกทีส่ าคัญ 
 11.2 สถานการณ์/สภาพการณ์/เหตุการณ ์
 11.3 การวเิคราะห์สถานการณ์/การวิเคราะห์เหตุการณ์ 
 11.4 การปฏิบตัิของฝุายตรงข้าม 
 11.5 การปฏิบตัิของฝุายเรา 
 11.6 วิเคราะห์การปฏิบตัิของฝุายตรงข้าม (ขา้ศึกสมมต)ิ (บทเรียนการปฏิบตัิของฝุายตรงข้าม) 
  11.6.1 จุดอ่อน 11.6.2 จุดแข็ง 
  11.6.3 อุปสรรค 11.6.4 โอกาส 
 11.7 วิเคราะห์การปฏิบตัิของฝุายเรา (บทเรียนการปฏิบตัิของฝุายเรา) 
  11.7.1 จุดอ่อน 11.7.2 จุดแข็ง 
  11.7.3 อุปสรรค 11.7.4 โอกาส 
 11.8 แนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
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     ตรวจถูกต้อง 
     (ลงชื่อ)       
           (    ) 
               ต าแหน่ง 
 
หมายเหต ุ 1.  สรุปรายงานผลการฝึก  :  หน่วยจดัการฝึกเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนนิการ 
  2.  รายงานเสนอตามสายการบังคับบญัชา, หน่วย/เหลา่สายวิทยาการ และ ยศ.ทบ. 
       หนว่ยละ 1 ชุด ภายใน 15 วัน หลังจบการฝกึ 

อนุผนวก 3  (แบบสรุปรายงานผลการฝึก) 
ประกอบผนวก ง  (การด าเนินการฝกึ) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

ล าดับ รายการ/งานการฝกึ 
หน่วยที่ท าการฝกึ 

(นามหน่วยและจ านวน) 
ปัญหาข้อขัดข้องและ

ข้อเสนอแนะ 
หมายเหต ุ

1     
2     
3     
4     
5     

  
 
     ตรวจถูกต้อง 
     (ลงชื่อ)       
           (    ) 
     ต าแหนง่     
หมายเหต ุ
 1. สรุปรายงานผลการฝกึ  :  หน่วยกองพลเปน็ผู้รับผดิชอบในการด าเนินการ โดยรวบรวมผล
การฝึกของหนว่ยและหน่วยรอง 
 2. การรายงาน เสนอหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และ ยศ.ทบ. หน่วยละ 1 ชดุ ภายใน 30 วัน 
หลังจากจบหว้งการฝึกของหนว่ยและหนว่ยรอง 
 3. การลงข้อมูลในช่อง “รายการ / งบงานฝึก” เช่น การฝกึเป็นหนว่ย หมู่ ตอน หมวด ของ   
ร.5 และ นขต. 
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 4. การลงข้อมูลในช่อง “หนว่ยท าการฝกึ (นามหนว่ยและจ านวน)” เชน่ ร.5 พัน.1 จ านวน 6 
มว., ร.5 พัน.2 จ านวน 6 มว. และ ร.5 พัน.3 จ านวน 4 มว. เปน็ตน้ โดยจ านวน มว. นั้น  เป็นจ านวนที่
หนว่ยท าการฝึกตามงบประมาณที่ได้รับ 
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ผนวก ง  ( มาตรการชดเชยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝกึศึกษา ) 
ประกอบ ค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เนื่องจาก ทบ. ยังขาดแคลนงบประมาณในด้านการฝึกศึกษา จึงได้ก าหนดมาตรการชดเชย     
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกศึกษา และให้หน่วยยึดถือปฏิบัติ โดยให้หน่วยรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าว ปีละ 2 ครั้ง (ห้วงเดือน มี.ค. และ ก.ย. ของทุกปี) โดยมาตรการดงักล่าว ประกอบด้วย 
1. มาตรการชดเชยการฝกึ  ได้แก ่
 1.1  การก าหนดแนวทางการวางแผนการฝึกของหนว่ยให้มปีระสิทธิภาพ 
 1.2  การเป็นตัวอย่างที่ดแีละการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบญัชา 
 1.3  ก าหนดใหห้นว่ยจัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์เข้ารบัการฝกึให้มากทีสุ่ด 
 1.4  เน้นการฝึกในประเด็นส าคญั 
 1.5  การรเิริ่มการฝกึที่ประหยดัมาประยกุต์ใช ้
 1.6 โครงการริเริม่การฝึกโดยไมข่อรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 1.7 โครงการเรียนการสอนภายในหนว่ย ( UNIT  SCHOOL ) 
 1.8  โครงการเล่นกีฬาและออกก าลังกายของหนว่ย 
 1.9 ก าหนดมาตรการก ากบัดแูลการฝึกใหด้ ารงมาตรฐาน 
 1.10 มาตรการชดเชยอื่นๆซึง่ริเริม่โดยหนว่ย 
2. มาตรการชดเชยการศกึษา  ได้แก ่
 2.1 การก าหนดแนวทางการวางแผนการศกึษาของ ทบ.ให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2 การก าหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
 2.3 การประเมินผลและการวัดผลการศกึษาอย่างจริงจัง 
 2.4  การเรียนการสอนภายในหนว่ย ( UNIT  SCHOOL ) 
 2.5  มาตรการชดเชยอื่นๆ ซึ่งรเิริม่โดยหนว่ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                ตรวจถูกต้อง 

       (ลงชือ่)  พ.ท.  ชัยวุฒ ิ  พรมทอง 
                                  ( ชัยวุฒ ิ  พรมทอง ) 
                  หน.ฝยก.พล.ร.5   



ผนวก จ  ( การจดัการเรียนการสอนภายในหน่วย (UNIT SCHOOL) ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1. กล่าวน า 
 1.1 ในการพัฒนาการฝึกของ ทบ. มีวัตถุประสงค์อยู่ประการหนึ่งที่ส าคัญคือ จะต้องพัฒนาให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และยุทโธปกรณ์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการพัฒนาด้าน
วิชาการทางทหาร และวิธีการฝึกที่เปลี่ยนแปลงไป    
 1.2 ปัจจุบัน ทบ. ยังมีปัญหาข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณเป็นอย่างมาก ท าให้งานการฝึกใน
หลักสูตรต่าง ๆ ถูกปรับลดลงตามล าดับ เป็นผลให้ประสิทธิภาพความพร้อมรบของหน่วยลดลงด้วย      
แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นหน่วยให้มี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. จัดท าแผนการเรียนการสอนภายในหน่วยขึ้น (UNIT 
SCHOOL) ซึ่งเป็นการด าเนินการที่หน่วยสามารถด าเนินการได้เอง ตามความริเริ่มของหน่วย โดยไม่ต้อง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจาก ทบ. เพ่ือให้ก าลังพลและหน่วยได้รับการเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฝึกอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนเป็นการชดเชยงานการฝึกและหลักสูตรการฝึกต่าง ๆ ตามแผนงาน
ประจ าปีที่ได้ปรับลดลง   
 1.3 งานฝึกตามวงรอบประจ าปี, งานการฝึกพิเศษ และการฝึกโดยความรเิริ่มของหน่วย เป็นงาน
ท่ีก าหนดแผนงานไว้ตามระเบียบหลักสูตร และตามนโยบายของ ทบ. เป็นหลัก เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความพร้อมให้กับก าลังพล และหน่วยในการปฏิบัติทางยุทธวิธี และการช่วยรบเป็นหลัก แต่ในบางเรื่องที่
มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ และเป็นความต้องการที่จะปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ของหน่วย ยังไม่สามารถ
ก าหนดงานการฝึกให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่อง มีความจ าเป็นที่ผู้บังคับหน่วยจะต้องเพ่ิมพูนความรู้หรือ
พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลในเรื่องอื่น ๆ ด้วยการจัดตารางการเรียนการสอนภายในหน่วยตาม
โอกาส และเวลาที่เหมาะสม   
2. วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย 
 2.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้กับก าลังพลของหน่วยในเรื่องวิชาการ และเทคนิคการ
ปฏิบัติที่ไม่มีในงานการฝึกประจ าปี และงานการศึกษาตามหลักสูตรของ รร .เหล่าสายวิทยาการ หรือ
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการที่ก าลังพลแต่ละต าแหน่งได้รับการฝึกศึกษามาก่อน ที่เป็นประโยชน์ใน
การสนับสนุนความส าเร็จในภารกิจของหน่วยในทุกระดับ 
 2.2 สนับสนุนแนวทางการฝึกโดยไม่ใช้งบประมาณหรือในสภาวะจ ากัดงบประมาณตามนโยบาย
ของ ทบ. 
 2.3 ใช้เวลาและทรัพยากรที่มีของหน่วยให้คุ้มค่า โดยเฉพาะห้วงเวลาที่ว่างเว้นจากการฝึกตาม
วงรอบประจ าปี เพื่อเป็นการพัฒนาฟ้ืนฟูก าลังพลและหน่วย อันเนื่องมาจากการปรับลดงานการฝึก 
 2.4 ขยายผลจากการเปิดหลักสูตรฝึกศึกษาพิเศษตามนโยบายของ ทบ .หรือขยายผลจากก าลัง
พลของหน่วยที่ได้รับการฝึกศึกษาในเรื่องที่จะเกื้อกูลต่อการพัฒนาการฝึกศึกษาของหน่วย 
 2.5 ให้ก าลังพลของหน่วยมีความตื่นตัวและจูงใจให้มีการปรับปรุงตนเองในการแสวงหาความรู้ 
และฝึกฝนตัวเอง ตลอดจนท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้น 



6 - 2 

 2.6 น าผลการศึกษาอบรมแต่ละบุคคลมาเป็นข้อมูลให้ ผบ .หน่วย คัดเลือกก าลังพลไปบรรจุ    
ในต าแหน่งที่จะปฏิบัติได้เหมาะสมมากขึ้น 
3. ขอบเขตของการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย 
 3.1 หน่วยระดับกองพลรับผิดชอบในการวาแผนการเรียนการสอนในภาพรวม เพ่ือให้สามารถใช้
ศักยภาพของหน่วยรองในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก าหนดเรื่องที่ท า
การฝึกสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มค่าย/ที่ตั้งของหน่วย เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน โดยให้หน่วยระดับ   
กองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดการฝึก และใช้วิธีการหมุนเวียนก าลังพล        
ของหน่วยรองเข้าท าการฝึก 
 3.2 ใช้ผู้ฝึกอบรมหรือวิทยากร และทรัพยากร ที่มีของหน่วยให้มากที่สุด การของบประมาณ
เพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนให้ขอเมื่อมีความจ าเป็นตามสายการบังคับบัญชา โดยจะพิจารณาให้
จากงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยแล้วเท่านั้น ยกเว้นการฝึกเทคนิคยุทโธปกรณ์ใหม่ที่ต้องใช้ สป .3 และ 
สป.5 ให้รายงานขอรับการสนับสนุนถึง ยศ.ทบ.ก่อนเปิดหลักสูตรอย่างน้อย 45 วัน โดยใช้สถานที่ภายใน
ที่ตั้งหน่วยและสนามฝึกในหน่วยเป็นหลัก 
 3.3 ห้วงเวลาการเปิดการเรียนการสอนจะต้องไม่กระทบต่องานการฝึกประจ าปี และเรื่องที่ท า
การฝึกอบรมไม่ซ้ าซ้อนกับระเบียบหลักสูตรการฝึกเป็นบุคคล และการฝึกเป็นหน่วยทุกระดับ  
 3.4 เนื้อหาและวิธีปฏิบัติที่สอนจะต้องมีเอกสาร ต ารา คู่มือการฝึก หรือระเบียบหลักสูตรที่เป็น
ที่ยอมรับของเหล่าสายวิทยาการ สถานศึกษา หรือส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง และจะท าให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติเป็นบุคคล และเป็นหน่วย ในการตอบสนองภารกิจของหน่วย และนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา 
 3.5 ให้มีการประเมินผลเป็นบุคคลหลังจบการฝึกอบรมทุกครั้ง แล้วรายงานตามสายการบังคับ
บัญชาถึง ยศ.ทบ.ทราบ 
4. เร่ืองที่จะท าการฝึกอบรม :   
 ตามอนุมัติหลักการ ผบ.ทบ. ต่อท้ายหนังสือ ยก.ทบ.ด่วนมาก ที่ กห 0403/12857 ลง 22 ต.ค. 53 
ในการก าหนดเรื่องที่จะท าการฝึกสอนเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 4.1 งานเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ: เป็นการฝึกตามระบบปฏิบัติการในสนามรบ ตามขั้นตอน
ของแผนเผชิญเหตุ/แผนป้องกันประเทศ ในเรื่อง การ ลว./รวป., การด าเนินกลยุทธ์ (ระดับหมู่ ตอน 
หมวด), การป้องกันภัยทางอากาศ, การยิงสนับสนุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
 4.2 งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ: การใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน 
(ประจ ากาย, ประจ าหน่วย, อุปกรณ์พิเศษ) ตามขั้นตอนของกฎการใช้ก าลัง, การปฏิบัติการเป็นหน่วย
ระดับกองร้อย (การ รปภ.บุคคล/สถานที่ส าคัญ, การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด, การ ลว./เฝ้าตรวจ, การปฏิบัติ
ต่อฝูงชน) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ โดยให้น าบทเรียนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้งในลักษณะ
ของผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน และการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคง
เพ่ิมเติมมาประยุกต์ใช้ในการฝึก 
 4.3 การรักษาความมั่นคงภายใน : การปฏิบัติฉับพลัน, การ ลว./รวป., การควบคุมพ้ืนที่/บุคคล 
และวัตถุต้องสงสัย,การปฏิบัติการภายใต้สภาพพิเศษ,การปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ โดยให้น าบทเรียนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต.ของหน่วยมาประยุกต์ใช้ 
ในการฝึก 
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 4.4 การปฏิบัติทางทหารที่มิใช่สงคราม : ให้ก าหนดงานการฝึกตามความจ าเป็นของสถานการณ์
ในแต่ละห้วงเวลา เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ ฯลฯ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ก าหนดในลักษณะเปน็แผนงานล่วงหน้า หรืออาจก าหนดเป็นแผนงานประจ าป ีเช่นเดียวกับ
งานการฝึกประจ าปี โดยให้หน่วยระดับ กรม รวบรวมเสนอให้ พล.ร.5 ภายใน 1 พ.ย. 62 
 5.2 ให้หน่วยระดับ กรม จัดการฝึกสอนในภาพรวม เป็นกลุ่มค่าย/ที่ตั้ง และเปิดการฝึกเป็น
สถานี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดความสนใจ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยที่ได้รับหรือจะต้องปฏิบัติ 
ความพร้อม/ความช านาญของครู สภาพภูมิประเทศ เครื่องมือ และเวลา  
 5.3 พิจารณาหมุนเวียนก าลังพลภายในกลุ่มค่าย/ที่ตั้ง เข้ารับการเรียนการสอนใน UNIT 
SCHOOL และเมื่อจบการฝึกแล้ว ให้กองพลมอบประกาศนียบัตรรับรอง 
 5.4 เตรียมครูของหน่วย หรือวิทยากร ภายนอกที่เหมาะสม 
 5.5 การด าเนินการของทุกหน่วยนั้น ให้ยึดถือและปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทบ. เมื่อ 2 ก.ย.  51 
(หนังสือ สง.ผช.เสธ.ทบ.ฝยก./สง.คณะท างานพัฒนาการฝึกศึกษา ทบ. ที่ กห 0407.10/230 ลง 28 ส.ค.51) 
6. การติดตาม/ประเมินผล 
 6.1 นขต.พล.ร.5  :  จัดให้มีการประเมินผลด้วยตนเอง และจัดส่งผลการประเมินให้กับ พล.ร.5  
ภายหลังจบการฝึก 15 วัน 
 6.2 พล.ร.5  : รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในภาพรวมของ  นขต. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
                ตรวจถูกต้อง 
       (ลงชือ่)  พ.ท.  ชัยวุฒ ิ  พรมทอง 
                                 ( ชัยวฒุิ   พรมทอง ) 
        หน.ฝยก.พล.ร.5 



ผนวก  ฉ  ( การตรวจการฝึก ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่  171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ความมุ่งหมาย 
 1.1 เพ่ือให้การตรวจการฝึกของทุกหน่วยใน พล.ร.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามค าสั่ง       
การฝึกประจ าปี 2563 ของ พล.ร.5 
 1.2 เพ่ือให้ทุกหน่วยในทุกระดับท าการฝึกตามก าหนดการฝึก โดยด ารงความมุ่งหมายให้เกิด
ผลส าเร็จและได้มาตรฐานการฝึกตามที่ก าหนดไว้อย่างจริงจัง  โดยใช้งบประมาณและทรัพยากร          
ที่ได้รับอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 1.3 เพ่ือให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบการฝึกและมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจการฝึก รวมทั้งการรายงานผลการตรวจการฝึก 
 1.4 เพื่อให้ทุกหน่วยใน พล.ร.๕ มีความพร้อมที่จะรับการตรวจการฝึกจากคณะชุดตรวจการฝึก
ของกองพล ไปจนถึงระดับ ทบ.  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือกระตุ้นและเร่งเร้าให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ฝุายอ านวยการ ตลอดจนก าลังพล   
ของหน่วย ตระหนักเห็นความส าคัญของการฝึกและด าเนินการฝึกอย่างจริงจัง ให้ได้ผลการฝึกตามมาตรฐาน
ท่ี ทบ. ก าหนด 
 2.2 เพ่ือให้การฝึกของทุกหน่วยในกองทัพบก ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ    
จนเกิดความเชื่อมั่นวา่สามารถท าการรบไดทุ้กเวลา, ทุกเหตุการณ์, ทุกสภาพภูมิประเทศ และทุกรูปแบบ
ภัยคุกคาม 
 2.3 เพ่ือติดตามและประเมินค่าในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนการฝึกที่หน่วยได้รับว่าเป็นไป 
อย่างเหมาะสมเพียงพอ และน าไปใช้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ หรือไม่ อย่างไร 
 2.4 เพ่ือให้คณะชุดตรวจของ พล.ร.5 และหน่วยบังคับบัญชาทุกระดับ ได้รับทราบปัญหา
ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการฝึกของหน่วยที่รับการตรวจ เพ่ือจะได้ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
เพื่อหาหนทางปรับปรุง แก้ไข ให้การฝึกของหน่วยใน พล.ร.5 ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ 
 2.5 เพื่อให้ทุกหน่วยได้รับทราบค าสั่ง, นโยบาย, สั่งการ และข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาในเรื่อง
การฝึกในปีนั้น ๆ เพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นไปตามนโยบายที่ ทบ.ก าหนด 
3. การด าเนินการตรวจการฝึก 
 3.1 ขอบเขตและความรับผิดชอบ 
  3.1.1 การตรวจการฝึกเป็นความรับผิดชอบที่ส าคัญยิ่งของ พล.ร.5 และ ผู้บังคับหน่วย    
ทุกระดับชั้น  
  3.1.2 พล.ร.5 จัดนายทหารเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการฝึกของหน่วยต่างๆ ใน พล.ร.5   
  3.1.3 หน่วยตรวจการฝึกของหน่วยขึ้นตรงของตนและตรวจการฝึกของหน่วยในหน่วย 
  3.1.4 ชุดตรวจการฝึกของ พล.ร.5 ให้กวดขันและก ากับดูแล/ตรวจการฝึกของหน่วยรอง   
ในสายการบังคับบัญชาให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จริงจังและต่อเนื่อง    
  3.1.5 ผบ.หน่วยทุกระดับชั้น ตรวจการฝึกตามวงรอบการฝึกประจ าปี และการฝึกพิเศษ 
ของหน่วยในบังคับบัญชาของตนอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอทุกงานการฝึก 
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  3.1.6 การตรวจการฝึก เมื่อพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการฝึก ให้ด าเนินการแก้ไขทันที   
ในกรณี ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งให้หน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชา หรือ ยศ.ทบ.ทราบ โดยเร็ว
ท่ีสุด 
  3.1.7 ให้ทุกหน่วยสนับสนุน และอ านวยความสะดวกแก่คณะชุดตรวจการฝึกตามความ
เหมาะสม เมื่อได้รับการประสานร้องขอ 
 3.2 การตรวจการฝึก  
  3.2.1 วิธีการตรวจ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 
   3.2.1.1  การตรวจเป็นทางการ คือ การตรวจที่แจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
ล่วงหน้า 
   3.2.1.2  การตรวจไม่เป็นทางการ คือ การตรวจที่ไม่แจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
ล่วงหน้า 
  3.2.2 นขต.พล.ร.๕ และ นขต.บก.พล.ร.๕ (ถึงระดับกองพัน) ทุกหน่วย จะต้องวางแผน   
พร้อมทั้งจัดท าก าหนดการตรวจการฝึกตามวงรอบประจ าปี และการฝึกพิเศษตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วย   
  3.2.3 การตรวจการฝึกของคณะชุดตรวจการฝึกทุกระดับ ต้องมุ่งเน้นให้ได้ผลการตรวจ       
ท่ีสามารถ แสดงผลได้ดังต่อไปนี้ 
   3.2.3.1  การฝึกของหน่วยเป็นไปตามนโยบายการฝึกของกองทัพบก พ.ศ. 2560 – 
2564 และนโยบายที่เน้นให้หน่วยปฏิบัตติามค าสั่งการฝึกประจ าปี 60 ตลอดจนสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยหรือไม่อย่างไร   
   3.2.3.2  การฝึกของหน่วยดังกล่าวได้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบและหลักสูตรของ
งานการฝึกนั้น ๆ หรือไม่อย่างไร  
   3.2.3.3  การฝึกของหน่วยเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์การฝึกของผู้บังคับ
หน่วยหรือไม่อย่างไร 
 3.3 หัวข้อการตรวจการฝึก : ให้คณะชุดตรวจการฝึก พิจารณาก าหนดหัวข้อการตรวจการฝึก
ตามวัตถุประสงค์ของงานการฝึกนั้น และวัตถุประสงค์ที่หน่วยก าหนดขึ้น โดยหัวข้อการตรวจการฝึก
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  3.3.1 การจัดการฝึก : หน่วยจัดการฝึกตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรการฝึก และ
ที่ก าหนดไว้ใน ผนวก ค (การจัดการฝึก) ประกอบ ค าสั่งการฝึกประจ าปี 2563 
  3.3.2 การจัดก าลัง : หน่วยจัดก าลังตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตรการฝึก และ
ค าสั่ง ทบ. ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
  3.3.3 วิธีการฝึก : หน่วยมีการฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติและฝึกเป็นล าดับขั้นตอน (การ
แสดงและปฏิบัติตาม, การให้ปฏิบัติและแนะน า/แก้ไขเป็นขั้นตอน และการปฏิบัติโดยต่อเนื่อง) หรือไม่
อย่างไร 
  3.3.4 รายละเอียดเรื่องที่ท าการตรวจการฝึก ใช้หัวข้อตามแบบตรวจประกันคุณภาพการฝึก
โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับงานการฝึกที่ท าการตรวจ  
  3.3.5 การบันทึกผลการฝึก : หน่วยมีการบันทึกผลการฝึกทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย
หรือไม่อย่างไร 
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  3.3.6 มาตรฐานการฝึก : เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกที่ ทบ. ก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
  3.3.7 สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึก : สนามฝึก, พ้ืนที่ฝึก, 
เครื่องช่วยฝึก, อาคารโรงเรือน ฯลฯ  มีความพร้อมและเหมาะสมหรือไม่  อย่างไร 
  3.3.8 การสนับสนุนการฝึก : ใช้งบประมาณของหน่วย, สป.3, สป.5 ที่ได้รับจัดสรรตาม
วงรอบการฝึกประจ าปีอย่างไร เพียงพอหรือไม่ พร้อมเหตุผล 
 3.4 การสนับสนุน : ใช้งบประมาณการตรวจและประเมินผลการฝึกของหน่วยที่ได้รับการจัดสรร
ตามวงรอบการฝึกประจ าปี 
 3.5 คณะชุดตรวจการฝึก 
  3.5.1 ให้ นขต.พล.ร.๕ (ระดับกรม) ออกค าสั่งแต่งตั้งชุดตรวจการฝึกของ นขต. โดยก าหนด
หน่วยและห้วงระยะเวลาที่ท าการตรวจ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  และจัดส่ง
แผนการตรวจการฝึกที่ได้ก าหนดไว้ถึง พล.ร.5 เพื่อประสานและพิจารณาวางแผนในการจัดชุดตรวจร่วม
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการฝึกต่อไป   
  3.5.2 ในการพัฒนามาตรฐานการฝึกของ พล.ร.5 ให้ทุกหน่วยปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ตรวจและประเมินผลการฝึกแบบบูรณาการ โดยพิจารณาจัดคณะชุดตรวจในลักษณะชุดตรวจร่วม      
ซึ่งประกอบด้วยหน่วย/เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานแผนการตรวจและแผนการใช้
งบประมาณของหน่วยแบบบรูณาการ เพื่อให้การตรวจและประเมินผลการฝึกเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
ต่อภาพรวมของ พล.ร.5 มากที่สุด  
  3.5.3  ให้คณะชุดตรวจตามข้อ น าปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะรวมทั้งรายละเอียด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกที่ส าคัญโดยมุ่งเน้นข้อมูลผลการตรวจในด้านเทคนิคและคุณลักษณะของเหล่าเป็น
ส าคัญ เสนอในการประชุมสรุปผลการตรวจหน่วยรอบ 6 เดือน (เม.ย. และ ต.ค.) ตามที่ พล.ร.5 ก าหนด 
เพื่อเป็นการติดตามปัญหาและพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไป 
4. การรายงาน 
 4.1 การรายงานผลการตรวจการฝึกของชุดตรวจทุกระดับ จะต้องรายงานผลตามข้อเท็จจริง    
ที่ตรวจพบ เพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการฝึกให้ดีขึ้นต่อไป 
 4.2 การปฏิบัติในการรายงานผล 
  4.2.1 หน่วยที่รับผิดชอบจัดคณะชุดตรวจการฝึก รายงานผลการตรวจการฝึกตามสาย 
การบังคับบัญชาต่อหน่วยเหนือ ภายใน 7 วัน หลังจบภารกิจการตรวจการฝึก โดยใช้แบบฟอร์มตาม    
อนุผนวก 1 
  4.2.2 หน่วยที่รับการตรวจการฝึก รายงานผลการตรวจการฝึกตามสายการบังคับบัญชา
ต่อหน่วยเหนือของตน ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการรับการตรวจการฝึก โดยใช้แบบฟอร์มตาม        
อนุผนวก 2 
 4.3 คณะชุดตรวจรวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะที่ส าคัญที่หน่วยได้รับจากผล   
การตรวจของคณะชุดตรวจ ฯ รายงานผ่าน พล.ร.๕ และเหล่าสายวิทยาการ ดังนี้ 
  4.3.1 ปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าว หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญเร่งด่วน และต้องใช้
ข้อพิจารณาของเหล่า ในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ให้รายงาน ทบ. ได้โดยตรง และรายงาน
ให้ พล.ร.5 ทราบ  
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  4.3.2 รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ รายงาน พล.ร.5 ทุกรอบ 3 เดือน (ต.ค. - 
ธ.ค., ม.ค. - มี.ค., เม.ย. - มิ.ย. และ ก.ค. - ก.ย.) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยใช้แบบฟอร์มตาม  
อนุผนวก 3 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

             ตรวจถูกต้อง 

       (ลงชือ่)  พ.ท.  ชัยวุฒ ิ  พรมทอง 
                                 ( ชัยวฒุิ   พรมทอง ) 
        หน.ฝยก.พล.ร.5 
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อนุผนวก 1  ( แบบฟอร์มการรายงานการตรวจการฝกึของชดุตรวจการฝกึ )  
ประกอบผนวก ฉ  ( การตรวจการฝกึ ) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 การตรวจการฝึก                 ( งานการฝึก )    
 หน่วยที่รับการตรวจการฝึก      
 ห้วงเวลาการตรวจการฝึก       
 สถานที่ด าเนินการตรวจการฝึก      
 1. คณะชุดตรวจการฝึก    ประกอบด้วย 
  1.1         
  1.2           
 2. รายนามของ ผบ.หน่วย  ที่รับการตรวจ การฝึก และผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (สูงขึ้นไป 
2 ระดับ) 
 3. การจัดการฝึกของหน่วย 
  3.1 ระยะเวลาการฝึก ตั้งแต่      ถึง  จ านวนที่ท าการฝึก   วัน ดังนี้ 
   3.1.1 การฝึกในที่ตั้งหน่วย  ตั้งแต่   ถึง    
   3.1.2 การฝึกนอกที่ตั้งหน่วย ตั้งแต่   ถึง    
   3.1.3 การตรวจสอบการฝึก  ตั้งแต่   ถึง    
  3.2 การเตรียมการฝึก 
   3.2.1 การจัดการฝึก (ระบุหน่วยได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตร
การฝึกฯ และที่ก าหนดไว้ใน ผนวก ข (การจัดการฝึก) ประกอบค าสั่งการฝึกประจ าปี 2558 หรือไม่
อย่างไรพร้อมเหตุผล) 
   3.2.2 วัตถุประสงค์การฝึก/ตรวจสอบของหน่วย 
   3.2.3 ค าสั่งการฝึก, ระเบียบหลักสูตร, คู่มือ, หลักฐานที่ใช้อ้างอิงในการตรวจ (ระบุ
เป็นรายการ) 
   3.2.4 การจัดก าลังของหน่วยเข้ารับการฝึก/ตรวจสอบ  (ระบ.ุ.จ านวน,ประเภท) 
   3.2.5 ยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึก/ตรวจสอบ (ระบุ..เป็น
รายการ) 
   3.2.6 สถานการณ์, บ่งการ, ปัญหาทางยุทธวิธีและการส่งก าลังบ ารุง ที่ใช้ในการฝึก/
ตรวจสอบ (ระบุ..ลักษณะการฝึก/ตรวจสอบ, หัวข้อเรื่องที่ท าการฝึก/ตรวจสอบ) 
  3.3 การด าเนินการฝึก/ตรวจสอบ 
   3.3.1 วิธีการฝึกของหน่วย  (ระบ.ุ.ขั้นตอนการด าเนินการฝึกของหน่วย ) 
   3.3.2 ความประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยรับการฝึก, สถานการณ์ฝึก และส่วน
อ านวยการฝึก (ระบุการปฏิบัตขิองหนว่ยเข้ารับการฝึกมีความเหมาะสมกับหลักนิยมการรบและภารกิจหรือไม่ 
อย่างไร) 
   3.3.3 การบันทึกผลการฝึกเป็นบุคคลและเป็นหน่วย  (ระบุหน่วยได้มีการบันทึก
หรือไม่ และการวัดผลเป็นตามมาตรฐานการฝึกที่  ทบ.ก าหนดหรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ) 
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   3.3.4 การก ากับดูแลของ ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้น (ระบุ มีหรือไม่ อย่างไร) 
  3.4 การสนับสนุนจากหน่วยเหนือ/หน่วยบังคับบัญชา  
   3.4.1 งบประมาณ ( ระบุเพียงพอหรือไม่พร้อมเหตุผล ) 
   3.4.2 สป.3 ( ระบุเพียงพอหรือไม่พร้อมเหตุผล ) 
   3.4.3 สป.5 ( ระบุเพียงพอหรือไม่พร้อมเหตุผล ) 
   3.4.4 สภาวะแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึก (ระบุเพียงพอหรือไม่
พร้อมเหตุผล) 
    - ระเบียบและหลักสูตร, คู่มือ (เอกสาร, ต ารา) 
    - สนามฝึก, พ้ืนที่ฝึก 
    - เครื่องช่วยฝึก 
    - อาคาร โรงเรือน หรือ อื่นๆ  
   3.4.5 พ้ืนที่การฝึกทางยุทธวิธี 
    - ที่ตั้ง 
    - ลักษณะพื้นที ่
    - สามารถยิงปืนด้วยกระสุนจริงได้หรือไม่ 
    - ปัญหาการบุกรุกของราษฎร 
 4. ผลการตรวจการฝึก (บันทึกคะแนนเป็นร้อยละ รายละเอียดเรื่องที่ท าการตรวจการฝึกตาม
ข้อ 3.3.4 ของ ผนวก ซ)  
 5. ปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย 
  5.1 ด้านก าลังพล 
  5.2 ด้านการฝึก 
  5.3 ด้านการสนับสนุน 
 6. ข้อคิดเห็นของชุดตรวจการฝึก 
  6.1 การฝึกเป็นไปตาม นโยบายการฝึกของกองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 และนโยบาย
การฝึกที่เน้นให้ปฏิบัติตามค าสั่งการฝึกประจ าปี 60 ตลอดจนสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยหรือไม่
อย่างไร (ระบุในเรื่องใด) 
  6.2 บรรลุวัตถุประสงค์การฝึกที่ ทบ.ก าหนดหรือไม่  ( ระบุในเรื่องใด ) 
  6.3 บรรลุวัตถุประสงค์การฝึกที่ หน่วยก าหนดขึ้นเองหรือไม่  ( ระบุในเรื่องใด ) 
  6.4 ปัญหาใดที่มีผลท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การฝึก 
   - การจัดหน่วย 
   - ระเบียบและหลักสูตร, หลักนิยม 
   - งบประมาณ, สป.3, สป.5 หรือการสนับสนุนอื่น ๆ 
   - อื่น ๆ 
  6.5 แนวทางการแก้ไข  (ของชุดตรวจฯ) 
 7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการฝึกที่ได้รับจากหน่วยจัดการฝึก 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 ลงชื่อ    
 (                                        ) 
     ต าแหน่ง       
 
หมายเหตุ แบบฟอร์มการรายงานการตรวจการฝึกนี้  
 - ส าหรับคณะชุดตรวจการฝึกทุกระดับใช้บันทึกผลการตรวจการฝึก  
 - ส าหรับหน่วยรับผิดชอบจัดคณะชุดตรวจการฝึกรายงานตามสายการบังคับบัญชา  
 - ส าหรับหน่วยรับผิดชอบจัดคณะชุดตรวจการฝึกของ ทบ.ระดับกองพล และ นขต.ทบ. 
รายงาน หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ  
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อนุผนวก 2  ( แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจการฝึกของหน่วยที่รับการตรวจการฝึก ) 
ประกอบผนวก ฉ  ( การตรวจการฝึก ) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 งานการ    (ประเภทการฝกึ )    
 หนว่ย          
 ห้วงเวลาการตรวจการฝึก       
 สถานทีต่รวจการฝึก       
 1. คณะชดุตรวจการฝึก   (ระบหุนว่ย เชน่ หนว่ยเหนือ, เหล่าสายวิทยาการ, ยศ.ทบ.)   
ประกอบด้วย 
 1.1 
 1.2 
 2. เรื่องที่ท าการตรวจการฝึก ดงันี้ 
 2.1 
 2.2 
 3. ผลการตรวจการฝกึ (ระบขุอ้บกพร่อง, ปญัหา, ขอ้แนะน าของชุดตรวจการฝึก) ดงันี้ 
 3.1 
 3.2 
 4. หนว่ยไดด้ าเนนิการแกไ้ขปญัหาดังกลา่วดังนี้   
 4.1 
 4.2 
 5. เรื่องอืน่ ๆ  

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
     ตรวจถูกต้อง 
      ลงชื่อ   
 (                               ) 
 ต าแหนง่ 
หมายเหต ุ แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจการฝึก ฯ นี ้ส าหรับหนว่ยที่รับการตรวจการฝึกใช้สรุป
รายงานผลการตรวจการฝึกเสนอหน่วยเหนือตามสายการบังคับบญัชา 
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อนุผนวก 3  ( แบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการตรวจ ) 
ประกอบผนวก ฉ  ( การตรวจการฝกึ ) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

สรุปผลการตรวจการฝึก ในความรับผิดชอบของหน่วย      
ห้วงเวลา      เดือน ตั้งแต ่   พ.ศ.  ถึง   พ.ศ.   

ล าดับ 
รายการงานการฝึก/ 

เรื่องท่ีไปตรวจ 
หน่วยที่ไปตรวจ ผลการตรวจ ปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ/การด าเนินการกับปัญหา 

 
 
 
 
 

 

     

 

ตรวจถูกต้อง 
( ลงชื่อ )     
ต าแหนง่     



 
7 - 10 

หมายเหต ุ
1. แบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการตรวจการฝึกนี้ส าหรับ หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ใช้บันทึกผลสรุปผลการตรวจการฝึกแล้วรายงาน ยศ.ทบ.  ตามห้วงเวลา      
ที่ก าหนด 
2. ค าชี้แจงการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการตรวจ 
 2.1 ช่อง “รายการงานการฝึก / เรื่องที่ไปตรวจ” : เขียนรายละเอียดงานการฝึก/เรื่องที่ไปตรวจ แยกทีละงาน เช่น การตรวจของ กฝ.ยศ.ทบ. ได้แก่ การฝึกครู
ทหารใหม่, การฝึก ส.ต.กองประจ าการ, การฝึกทหารใหม่, การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ฯลฯ 
 2.2 ช่อง “หน่วยที่ไปตรวจ” : เขียนรายละเอียดนามหน่วยตั้งแต่ กองพล หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ที่เป็นหน่วยรับผิดชอบของการจัดการฝึกและจ านวนหน่วย       
ที่ไปตรวจ ให้ตรงกับช่องงานการฝึกที่ไปตรวจ เช่น การฝึกทหารใหม่ พล.ร.5 จ านวน 17 หน่วยฝึก (ระบุนามหน่วยระดับกองพัน / เทียบเท่า) 
 2.3 ช่อง “ผลการตรวจ” : เขียนรายละเอียดผลการตรวจคะแนนเป็นร้อยละ/ ผลการปฏิบัติของหน่วยว่า เป็นไปตามนโยบายการฝึกของ ทบ.หรือไม่ , บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึก / การปฏิบัติในเรื่องนั้นหรือไม่ , ด าเนินการได้ตามนโยบายการฝึกที่เน้นให้ปฏิบัติและนโยบายการฝึกศึกษาของ ทบ. และเป็นไปตามระเบียบ
และหลักสูตรการฝึก หรือไม่ อย่างไร, บรรลุวัตถุประสงค์การฝึกที่ ทบ.ก าหนด หรือไม่, บรรลุวัตถุประสงค์การฝึกที่หน่วยก าหนด หรือไม่ 
 2.4 ช่อง “ปัญหาข้อขัดข้อง” เขียนรายละเอียดโดยระบุเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน่วยใด เกิดปัญหาอะไรที่มีผลกระทบต่อการฝึกหรือท าให้การฝึกไม่ได้ผล   
ตามวัตถุประสงค์ เช่น เกิดจากหน่วยที่รับการตรวจ, เหล่าสายวิทยาการ, เกิดจากหน่วยงานอื่น ๆ, เกิดจาก ทบ. โดย กรมฝ่ายเสนาธิการ หรือ กรมฝ่ายยุทธบริการใด 
เป็นต้น 
 2.5 ช่อง “ข้อเสนอแนะ / การด าเนินการกับปัญหา” เขียนรายละเอียดถ้าเกิดปัญหาโดยหน่วยรับตรวจ ให้เสนอว่า หน่วยควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร และได้
ด าเนินการกับปัญหาในขั้นต้นอย่างไร ถ้าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับเหล่าสายวิทยาการที่รับผิดชอบ หน่วยที่ไปตรวจจะด าเนินการอย่างไร , ถ้าเกิดปัญหาโดยหน่วยอื่น ๆ 
หรือ ทบ. ให้ระบุ แยกให้ชัดเจนว่าควรให้รายงาน กรมฝ่ายเสนาธิการ หรือ กรมฝ่ายยุทธบริการใด  ให้ช่วยแก้ไขอย่างไร  



ผนวก ช  ( การประกันยคณุภาพการฝกึของกองทัพบก ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. การฝึกเป็นงานส าคัญล าดับแรกส าหรับทหารยามปกติ เพ่ือเตรียมก าลังให้พร้อมที่จะปฏิบัติการ  
จนบรรลุภารกิจตามที่ ทบ. มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการฝึกของหน่วยจ าเป็นที่ผู้บังคับ
หน่วย ฝ่ายอ านวยการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและก าลังพลทุกนาย จะต้องวางแผนออกแบบ จัดการฝึก
และพัฒนาการฝึกให้สอดคล้องกับภารกิจ และแผนการปฏิบัติงานของหน่วย ตลอดจนสอดคล้องกับ
ทรัพยากรที่หน่วยได้รับการแบ่งมอบจาก ทบ. เพ่ือเตรียมก าลังให้มีความพร้อมในการปฏิบัติจนได้รับ  
ชัยชนะเหนือข้าศึกโดยก าลังพลปลอดภัยหรือสูญเสียน้อยที่สุด 
 การประกันคุณภาพการฝึก เป็นแนวความคิดของ ทบ. ที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บังคับหน่วย 
ได้ประเมินระบบการฝึกของหน่วย ตลอดจนสะท้อนให้เห็นแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาการฝึกให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับภารกิจและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยได้มอบหมายให้กรมยุทธศึกษาทหารบก
ด าเนินการ เพื่อประกันว่าการฝึกของหน่วยต่าง ๆ จะมีการด าเนินการที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนมีการวางแผนจัดการฝึกได้ตรงตาม ภารกิจ / 
แผนงาน / งานการฝึกที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพ
การฝึกจะต้องสามารถมองภาพการฝึกอย่างครบถ้วนทั้งระบบตั้งแต่ต้นจนจบ พิจารณาให้ครอบคลุม
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนการฝึก การก าหนดตารางการฝึก      การจัดการ
ฝึก การด าเนินการฝึก และการประเมินผลการฝึก รวมทั้งต้องพิจารณาผลการฝึกที่จะเกิดขึ้นเป็นหัวข้อ
ส าคัญด้วย เพื่อให้สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาของการฝึกได้ตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องรอจนช่วงสุดท้าย
ของการฝึก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการที่จะท าให้การฝึกของหน่วยมีคุณภาพ คือ    ตัวผู้บังคับ
หน่วยทุกระดับ จะต้องให้ความสนใจในการวางแผน อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแลการฝึกอย่างจริงจัง 
เต็มขีดความสามารถ แสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีส่วนร่วมในการฝึก ตลอดจนบริหารทรัพยากรที่ได้รับ
การจัดสรรจาก ทบ. อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้หน่วยเกิดความพร้อมรบ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ
ที่ได้รับมอบจาก ทบ. ซึ่งก็คือ การประกันคุณภาพการฝึกของหน่วยนั่นเอง 
2. ความมุ่งหมาย  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ ทบ. ว่างานฝึกของทุกหน่วยใน ทบ.ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายการฝึกของ ทบ. 
3. วัตถุประสงค์   
 3.1 เพ่ือด าเนินการพัฒนามาตรฐานการฝึกด้านการจัดการฝึกของหน่วยในกองทัพบก                  
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางของเหล่าสายวิทยาการที่รับผิดชอบ 
 3.2 เพ่ือเป็นการพัฒนาการตรวจ และประเมินผลการฝึกโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบและ
ประเมินผลมาตรฐานการฝึกเป็นส าคัญทัง้การฝึกเปน็บคุคลและเป็นหน่วย เพื่อให้ก าลังพลและหน่วยให้มี
ขีดความสามารถเป็นไปตามที่หน้าที่และภารกิจที่ก าหนด 
 3.3 เพือ่ประเมินค่าผู้บังคับหน่วยในดา้นการฝึกให้มีมาตรฐานในดา้นการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ 
และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3.4 เพื่อเป็นการประกันว่าการฝึกของหน่วยต่าง ๆ จะมีการด าเนินการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน,         
มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดการฝึกที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
การฝึกของ ทบ. และ ค าสั่งการฝึกประจ าปี 
4. หลักฐาน  
 4.1 นโยบายการฝึกของ ทบ. พ.ศ. 2560 – 2564 
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 4.2 ค าสั่งการฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ ทบ. 
5. การด าเนินการ แนวความคิดในการสร้างระบบการประกันคุณภาพการฝึก พิจารณาจากระบบ
การฝึกที่มีคุณภาพ คือ ระบบการฝึกที่ใช้งานในการปฏิบัติจริงเป็นพ้ืนฐาน ก าหนดขั้นตอนการจัดการ
ของระบบตามทฤษฎีวงล้อคุณภาพการบรหิารงานแบบคณุภาพ PDCA โดยจัดระบบการฝึกแบบคุณภาพ 
คือ ด าเนินการเป็นวงรอบ 4 ขั้นตอน เป็นครบหนึ่งวงรอบ การด าเนินการในทุกขั้นตอนของวงรอบ     
ในเวลา 1 ปี หน่วยที่ท าการฝึกจะท าการฝึกแบบคุณภาพครบหนึ่งวงรอบ และจะท าซ้ าเป็นวงรอบในปี
ต่อ ๆ ไป เพื่อให้ผลการฝึกมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ ทบ. ก าหนด ดังนี้ 
 - ขั้นตอนท่ี 1  การวางแผนการฝึก (P)  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการฝึกวางแผนการฝึกและออกแบบ
การฝึกให้สอดคล้องและตอบสนองภารกิจของหน่วยให้มากที่สุด ให้ผู้รับการฝึกทราบว่าต้องปฏิบัติงาน
อะไร มีล าดับการปฏิบัติอย่างไร และมาตรฐานการฝึกที่ต้องการเป็นอย่างไร 
 - ขั้นตอนที่  2  การด าเนินการฝึก (D)  เพ่ือให้หน่วยท าการฝึกได้ผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป็นไปตามระเบียบหลักสูตรการฝึกของแต่ละงานการฝึกและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 - ขั้นตอนที่  3  การประเมินผลการฝึก (C)  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน และ
ประเมินผลการฝึกว่า ได้ผลเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่เพียงใด 
 - ขั้นตอนที่  4  การพัฒนาการฝึก (A)  เพ่ือหาวิธีการฝึกที่เหมาะสม มีการพัฒนาการฝึกอยู่
ตลอดเวลา โดยเน้นการปรับปรุงพัฒนาการท า PDC ที่ได้ท ามาแล้วในขั้นตอนที่ 1 - 3 เพ่ือให้ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกที่ต้องการมากที่สุด 
 5.1 การตรวจประกันคุณภาพการฝึกของตามที่ ทบ. ก าหนด แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
  5.1.1 ระดับหน่วย โดย นขต.ทบ. ระดับกองพล รับผิดชอบด าเนินการในการประกัน
คุณภาพด้านการฝึกภายในหน่วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   5.1.1.1  พล.ร.5 ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ืออ านวยการ ด าเนินการและ 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้านการฝึกและคณะกรรมการ เพ่ือประเมินผลการประกันคุณภาพ    
การฝึกภายในหน่วย พล.ร.5   
   5.1.1.2  หน่วยรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการฝึกระดับหน่วย เป็นหน่วย 
นขต.พล.ร.5 ระดับ กรม และกองพัน 
  5.1.2 ระดับ ทบ. โดย ยศ.ทบ. รับผิดชอบด าเนินการในการประกันคุณภาพการฝึกของ ทบ. 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดังนี้ 
   5.1.2.1  ยศ.ทบ. ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ืออ านวยการ ด าเนินการระบบ
ประกันคุณภาพการฝึก และคณะกรรมการ เพ่ือประเมินผลการประกันคุณภาพการฝึกในระดับ ทบ. โดย
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยจาก นขต.ทบ., ยศ.ทบ., เหล่าสายวิทยการ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
   5.1.2.2  หน่วยรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการฝึกระดับ ทบ. เป็นหน่วย
ระดับกองพล จ านวน 16 หน่วย หร้อมทั้งหน่วยขึ้นตรงตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

รายการ หนว่ยกองพล / ส่วนการศึกษา 
10 พล.ร. พล.1 รอ., พล.ร.2 รอ., พล.ร.3, พล.ร.4, พล.ร.5, พล.ร.6, พล.ร.7,   

พล.ร.9, พล.ร.11, พล.ร.15 
3 พล.ม. พล.ม.1, พล.ม.2 รอ., พล.ม.3 
3 หน่วยสนับสนุนการรบ พล.ป., พล.ปตอ., ศปภอ.ทบ. 
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 5.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพการฝึกระดับ ทบ. จ านวน 800 คะแนน ดังนี้ 
  5.2.1 การตรวจเอกสาร หลักฐานการจัดการฝึก คิดเป็นร้อยละ 60 
  5.2.2   คิดเป็นร้อยละ 15 
  5.2.3 การทดสอบความรู้นายทหารฝ่ายยุทธการ คิดเป็นร้อยละ 15 
  5.2.4 การประเมินผลภาพรวม   คิดเป็นร้อยละ 10 
 5.3 การประเมินผลการประกันคุณภาพการฝึกระดับ ทบ. 
  5.3.1 การตรวจเอกสาร หลักฐานการจัดการฝึก ด าเนินการประเมินผลระบบการจัดการฝึก
ของกองพล และ นขต. ระดับกรมทุกกรม (แต่ละกรมจัด 1 กองพันเข้ารับการประเมินผล จากการ      
จับสลาก โดย ยศ.ทบ. แจ้งนามหน่วยเข้ารับการประเมินผลก่อนท าการตรวจ 5 วันท าการ) โดยการ
ตรวจเอกสาร หลักฐานการจัดการฝึก ประกอบการชี้แจงของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการฝึกของหน่วย 
งานการฝึกที่รับการตรวจ ได้แก่ งานการฝึกตามวงรอบ, งานการฝึกพิเศษ, งานการฝึกในหน้าที่, การฝึก
ตามความริเริม่ของหนว่ย และการฝึกตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการท าการตรวจเอกสาร 
หลักฐานรายละเอียดตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึกระดับ ทบ. พ.ศ. 2563 จ านวน 9 มาตรฐาน 
20 ตัวบ่งชี้ คะแนนรวม 500 คะแนน การให้ค่าน้ าหนักและคะแนนตามความส าคัญของมาตรฐานการฝกึ 
  5.3.2 การทดสอบความรู้นายทหารฝ่ายยุทธการ หน่วยกองพล กรม และกองพัน         
โดยหน่วยจัดนายทหารฝ่ายยุทธการเข้ารับการทดสอบความรู้หน่วยละ 1 นาย ตามแบบทดสอบความรู้
นายทหารฝ่ายยุทธการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โดยวิธีการสัมภาษณ์ (รวมทั้งการจัดท าเอกสารส่งมอบให้
คณะอนุกรรมการ) และการสอบข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ รวมคะแนน 100 คะแนน ดังนี้ 
   5.3.2.1  การสอบสัมภาษณ์ ตามแบบทดสอบความรู้นายทหารฝ่ายยุทธการ จ านวน 
5 ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   5.3.2.2  การสอบข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน จาก
เนื้อหา 9 เรื่อง ดังนี้ 
         1) แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 
         2) นโยบายการฝึกของกองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 
         3) นโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2563 
         4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฝึกในหน้าที่นายทหารฝ่ายยุทธการ 
         5) อัตราการจัดยุทโธปกรณ์และอัตราการจัดเฉพาะกิจของหน่วย 
         6) แผนป้องกันประเทศ, แผนป้องกันชายแดน, แผนรักษาความสงบ
เรียบร้อย, แผนรักษาความมั่นคงภายใน, แผนเผชิญเหตุ และแผนบรรเทาสาธารณภัย 
         7) ค าสั่งฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 
         8) การบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการฝึก 
         9) การประกันคุณภาพการฝึกระดับหน่วย และระดับ ทบ. 
  5.3.3 การทดสอบความรู้ผู้บังคับกองร้อย โดยหน่วยระดับกองพันที่รับการตรวจเอกสาร 
จัด ผบ.ร้อย. เข้ารับการทดสอบความรู้ ร้อยละ 60 ของกองพัน (กองพันละ 3 นาย โดยวิธีจับสลากจาก 
ยศ.ทบ. แจ้งก่อนท าการทดสอบ 5 วันท าการ) ตามแบบการทดสอบความรู้ผู้บังคับกองร้อย แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ โดยวิธีการสัมภาษณ์ (รวมทั้งการจัดท าเอกสารส่งมอบให้คณะอนุกรรมการ) และการสอบข้อสอบ
แบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ รวม 100 คะแนน ดังนี้ 
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   5.3.3.1  การสอบสัมภาษณ์ ตามแบบทดสอบความรู้ผู้บังคับกองร้อย จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   5.3.3.2  การสอบข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน จาก
เนื้อหา 9 เรื่อง ดังนี้ 
         1) นโยบายการฝึกของกองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 
         2) นโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2563 
         3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฝึกในระดับกองร้อย 
         4) อัตราการจัดยุทโธปกรณ์และอัตราการจัดเฉพาะกิจของหน่วย 
         5) ค าสั่งฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 
         6) การบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการฝึก 
         7) ยุทธวิธีของเหล่า 
         8) ระเบียบการน าหน่วย และค าสั่งยุทธการ 
         9) การประกันคุณภาพการฝึกระดับหน่วย และระดับ ทบ. 
  5.3.4 การประเมินภาพรวมโดยคณะอนุกรรมการ ทบ. ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การฝึกระดับ ทบ. พ.ศ. 2563 มีดัชนีชี้วัด 7 ดัชนีชี้วัด คะแนนรวม 100 คะแนน 
  5.3.5 ห้วงเวลาในการด าเนินการการประเมินผลการประกันคุณภาพการฝึก 
   5.3.5.1  ระดับหน่วย  : ห้วง ต.ค. 62 - เม.ย. 63 
   5.3.5.2  ระดับ ทบ.  : ห้วง พ.ค. - ส.ค. 63 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 การจัดการฝึกของหน่วยใน ทบ. ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานเดียวกัน มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ/แผนการปฏิบัติงานของหน่วย ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม/สถานการณ์
ในปัจจุบัน รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก ทบ. 
 6.2 หน่วยก าลังรบพัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมส าหรับปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยเหนือ 
 6.3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีจิตส านึกให้ความส าคัญกับงานการฝึกของหน่วยอย่างจริงจัง ท า
การฝึกก าลังพลและหน่วยให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.4 ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชาและได้รับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่ ตลอดจนด ารงความเป็นหน่วยในการปฏิบัติภารกิจ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. การปฏิบัติในการรายงานผล : พล.ร.5 รายงาผลการประกันคุณภาพการฝึกของหน่วยให้ ยศ.ทบ. 
ทราบ ภายใน เม.ย. 63 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

            ตรวจถูกต้อง 

        (ลงชื่อ)  พ.ท. ชัยวุฒ ิ  พรมทอง 
                                  ( ชัยวุฒ ิ  พรมทอง ) 
                  หน.ฝยก.พล.ร.5 



ผนวก ซ  ( มาตรการปูองการอันตรายและมาตรการควบคุมในการฝกึ ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1. ความมุ่งหมาย 
      1.1 เพ่ือให้ นขต.พล.ร.5 ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝึกของหน่วยให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ นโยบาย และค าสั่ง บังเกิดความเรียบร้อยและปลอดภัย  
 1.2 เพ่ือให้เกิดการวางแผน ควบคุม อ านวยการ และประสานงานในการฝึกให้เกิดความ
ปลอดภัย โดยมีผู้รับผิดชอบและก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน 
 1.3 เพ่ือให้หน่วยก าหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการดูแล การจัดระเบียบ และ
จัดเตรียมสนามฝึกของหน่วยให้พร้อมท าการฝึกอยู่เสมอ 
 1.4 เพ่ือให้หน่วยสามารถรายงานการสูญเสียอันเกิดจากการฝึก ให้เป็นไปตามแนวทางที่      
ยศ.ทบ. ก าหนด 
2. การก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสนามฝึก ให้หน่วยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสนามฝึกและ
สนามยิงปืนในความรับผิดชอบของหน่วย 
 2.1 ผู้อ านวยการ คือ ผูบ้ังคับหน่วย ซึ่งมีสนามฝึกอยู่ในความรับผิดชอบ มีหน้าที่ในการควบคุม 
ก ากับดูแล ให้สามารถใช้สนามฝึกท าการฝึกได้ตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ  
 2.2 รองผู้อ านวยการ คือ รองผู้บังคับหน่วย หรือบุคคลที่ ผบ.หน่วย/ผู้อ านวยการ มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการก ากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามค าสั่ง /สั่งการ ของ
ผู้อ านวยการ 
 2.3 ฝุายอ านวยการ คือ เจ้าหน้าที่ที่ ผบ.หน่วย/ผู้อ านวยการ มอบหมายให้วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน และก ากับดูแลการปฏิบัติในความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสนามฝึก  
 2.4 นายทหารนิรภัย คือ เจ้าหน้าที่ที่ ผบ.หน่วย/ผู้อ านวยการ มอบหมายให้มีหน้าที่วางแผน 
อ านวยการ และก ากับดูแลสนามฝึกให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมการยุทโธปกรณ์หรือ
เครื่องช่วยฝึกอื่น ๆ ที่น ามาใช้ในการฝึกในสนามฝึกในความรับผิดชอบ 
 2.5 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพ้ืนที่ฝึก คือ เจ้าหน้าที่ที่ ผบ.หน่วย/ผู้อ านวยการ มอบหมายให้มี
หน้าที่ในการดูแลสนามฝึกให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้ท าการฝึกได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง
ตรวจสอบและรายงานการบุกรุกพ้ืนที่ฝึกให้ผู้อ านวยการฝึกทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 2.6 หน่วยสามารถพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
3. มาตรการด้านความปลอดภัยในการฝึก 
 3.1 มาตรการด้านความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย 
  3.1.1 วางแผนการเคลื่อนย้ายก าลังพลและยุทโธปกรณ์เข้ารับการฝึก โดยก าหนดจุดเริ่มต้น    
จุดคับขัน จุดพัก และจุดสิ้นสุด ให้ชัดเจน หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง หรือชุมชนหนาแน่น 
  3.1.2 จัดการบรรทุกก าลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของ
ยานพาหนะ   
  3.1.3 ตรวจสภาพยานพาหนะ  ให้พร้อมก่อนการเคลื่อนย้าย   
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  3.1.4 จัดให้มีชุดซ่อมบ ารุงเคลื่อนที่  เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการเคลื่อนย้าย 
  3.1.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือชุดเสนารักษ์  ในแต่ละขบวนเคลื่อนย้าย 
  3.1.6 จัดให้มีนายทหารควบคุมการเคลื่อนย้ายในแต่ละขบวน ตอน หรือหน่วยการเดิน 
ภายใต้การควบคุมของ ผบ.หน่วย โดยให้สามารถด ารงการติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องตลอดห้วงการ
เคลื่อนย้าย 
  3.1.7 การเคลื่อนย้ายในสภาพเส้นทางจ ากัดต่อการใช้ยานพาหนะ เช่น เส้นทางที่เปียกลื่น
ลาดชัน หรือทัศนะวิสัยจ ากัด ให้ผู้อ านวยการเคลื่อนย้าย พิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือปูองกันการ
สูญเสียตามความจ าเป็น 
 3.2 มาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างการฝึก 
  3.2.1 ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยเหนือก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  3.2.2 สนามฝึกที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ชุมชน ต้องแจ้ งให้ส่วนราชการ และชุมชน         
ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนท าการฝึกอย่างน้อย 15 วัน และเสริมด้วยมาตรการอื่น ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์
การฝึกผ่านผู้น าชุมชน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดบนเส้นทางเข้าสู่พ้ืนที่ฝึก ฯลฯ 
  3.2.3 การใช้กระสุนและวัตถุระเบิดในการฝึก ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้อย่าง
เคร่งครัด โดยอยู่ในการควบคุม และก ากับดูแลของนายทหารนิรภัยสนามฝึกเสมอ 
  3.2.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ประจ าสนามฝึก รวมทั้งเตรียมแผนการปฏิบัติด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งกลับเสมอ 
  3.2.5 เพ่งเล็งการปูองกันการสูญเสียจากโรคลมร้อน ในทุกงานการฝึก   
  3.2.6 เพ่งเล็งมิให้เกิดการสูญเสียจากการฝึก หรือการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องการฝึกอย่างไม่
เหมาะสม เช่น การลงทัณฑ์ที่ผิดระเบียบ/แบบธรรมเนียม หรือการออกก าลังกายเกินขนาดในการฝึก
ทหารใหม่   
4. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 4.1 ให้ผู้บังคับหน่วย กวดขัน เน้นย้ า และก ากับดูแล การฝึกโดยใกล้ชิด ทั้งในขั้นการวางแผน  
การฝึกเตรียมการฝึก ด าเนินการฝึก และประเมินผลการฝึก เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและหลักการจัดการฝึก
ข้างต้นทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วย/ผู้อ านวยการฝึก เป็นผู้รับผิดชอบต่อการฝึกของหน่วย 
 4.2 ฝุายอ านวยการ/ฝุายกิจการพิเศษ มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับ
ดูแล เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับหนว่ยในการ กวดขัน เน้นย้ า และก ากับดูแลในรายละเอียดตามขอบเขตความ
รับผิดชอบทางฝุายอ านวยการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย และหลักการจัดการฝึกข้างต้น 
 4.3 ให้หน่วยแต่งตั้งนายทหารนิรภัยการฝึก และเจ้าหน้าที่นิรภัยการฝึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การฝึกที่มีความเสี่ยง/ความล่อแหลม เช่น การฝึกยิงปืน การฝึกเกี่ยวกับวัตถุระเบิด และการฝึกทาง
ยุทธวิธีด้วยกระสุนจริงเป็นต้น ให้หน่วยด าเนินการอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมดังนี้ 
  4.3.1 นายทหารนิรภัยการฝึก มีหน้าที่ร่วมวางแผนการฝึก เตรียมการ และควบคุมการฝึก 
เพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ให้ได้รับมอบอ านาจจากผู้บังคับหน่วย/ผู้อ านวยการฝึก ในการ
ทักท้วง ยับยั้ง ยุติการฝึกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับก าลังพล และยุทโธปกรณ์ และหากกรณีเกิด
อุบัติเหตุขึ้นในระหว่างการฝึก ให้นายทหารนิรภัยยุติการฝึกโดยทันที ทั้งนี้ให้พิจารณาแต่งตั้งจาก
นายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งมีต าแหน่งสูงกว่าผู้บังคับหน่วยรับ
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การฝึก 1 ระดับเป็นอย่างน้อย เช่น การฝึกทางยุทธวิธีของ หน่วยระดับ มว. ให้แต่งตั้งนายทหารระดับ 
ผบ.ร้อย./รอง ผบ.ร้อย. ขึ้นไป เป็นนายทหารนิรภัยการฝึก 
  4.3.2 เจ้าหน้าที่นิรภัยการฝึก มีหน้าที่ ช่วยเหลือนายทหารนิรภัยการฝึก ในการให้
ข้อเสนอแนะในขั้นการวางแผน และเฝูาติดตามการปฏิบัติในขั้นการฝึก โดยให้พิจารณาแต่งตั้งจาก
นายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนที่มีความช านาญ/เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความจ าเป็น  
แต่ละการฝึก 
5. ค าแนะน าในการประสาน 
 5.1  ให้หน่วยยึดถือการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด   
 5.2  ให้ผู้อ านวยการฝึก เป็นรับผิดชอบในการวางแผน อ านวยการ และก ากับดูแลการฝึกให้
บังเกิดความปลอดภัย โดยอาจพิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 5.3  การจัดการฝึก ที่มีความหล่อแหลมต่อการบาดเจ็บ หรือสูญเสียต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ในระหว่างการฝึก ผู้จัดการฝึก หรือ หน.สถานี จะต้องก าหนดบุคคลเป็น
นายทหารนิรภัยการฝึก และเจ้าหน้าที่นิรภัยการฝึก (ระบุ ยศ - ชื่อ - สกุล) โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าที่
ไว้ในค าสั่งฝึกอย่างชัดเจน เพื่อปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับก าลังพลของหน่วย และประชาชนบริเวณ
พ้ืนที่ใกล้เคียงพื้นที่การฝึก 
 5.4  กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้น  ในพ้ืนที่เฉพาะเหตุการณ์ หน่วยจัดฝึก
จะต้องก าหนดบุคคลปฏิบัติหน้าที่ นายทหารนิรภัยการฝึกเฉพาะเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่นิรภัยการ
ฝึกเฉพาะเหตุการณ์ หรือเฉพาะสถานีน้ัน ๆ  (ระบุ ยศ - ชื่อ - สกุล) ได้ตามความเหมาะสมของบ่งการ
ปัญหาฝึกนั้น ๆ พร้อมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ในค าสั่งฝึกอย่างชัดเจน 
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อนุผนวก 1  ( มาตรการนริภัยเฉพาะบริเวณ ) 
ประกอบผนวก ซ  ( มาตรการปอูงกันอันตรายและมาตรการควบคุมการฝกึ ) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ความมุ่งหมาย 
 1.1 เพ่ือให้ นขต.พล.ร.5 ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการฝึกของหน่วยให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ นโยบายและค าสั่ง บังเกิดความเรียบร้อยและปลอดภัย  
 1.2 เพ่ือให้เกิดการวางแผน ควบคุม อ านวยการ และประสานงานในการฝึกให้เกิดความ
ปลอดภัย โดยมีผู้รับผิดชอบและก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน 
 1.3 เพ่ือให้หน่วยก าหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการดูแล การจัดระเบียบ และ
จัดเตรียมสนามฝึกของหน่วยให้พร้อมท าการฝึกอยู่เสมอ 
2. มาตรการนิรภัยเฉพาะบริเวณ 
 2.1 การเคลื่อนที่ประกอบการยิง ของส่วนด าเนินกลยุทธ์ในการฝึกทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง 
ให้หลีกเลี่ยงการก าหนดแนวทาง/เส้นทางเคลื่อนที่ที่ตัดหรือทาบทับกัน ทั้งนี้ให้หน่วยพิจารณาก าหนด
มาตรการควบคุมให้รัดกุม เช่น แนวทาง/เส้นทางเคลื่อนที่ แนวขั้นการปฏิบัติ แนวห้ามยิง แนวจ ากัด 
การยิง เป็นต้น 
 2.2 การยิงอาวุธยิงสนับสนุน ประเภทอาวุธยิงเล็งตรง ให้หลีกเลี่ยงการยิงที่มีความเสี่ยง/
ล่อแหลมต่ออันตราย เช่น ก าหนดแนวยิงตัดหรือทับแนวเส้นทางเคลื่อนที่ของส่วนด าเนินกลยุทธ์ในแต่
ละขั้นการปฏิบัติ ทั้งนี้ให้หน่วยพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมให้รัดกุม เช่น ที่ตั้งยิง แนวห้ามยิง    
แนวจ ากัดการยิง และที่หมาย/ต าบลกระสุนตก เป็นต้น โดยให้พิจารณาปัจจัยภูมิประเทศเกี่ยวกับ   
ความลาดชัน ความเอียง ของที่ตั้งยิง ลักษณะของที่หมาย ประกอบกับ ขีปนวิธีของอาวุธแต่ละชนิด     
มุมยก/มุมกด ในขณะท าการยิง อันอาจส่งผลให้หัวกระสุนเกิดการสะท้อน/แฉลบข้ามไปยังบริเวณพ้ืนที่
ด้านหลัง/ด้านข้างของที่หมาย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ 
 2.3 การยิงอาวุธยิงสนับสนุน ประเภทอาวุธวิถีโค้ง ให้หลีกเลี่ยงการยิงที่มีความเสี่ยง/ล่อแหลม
ต่ออันตราย เช่น การก าหนดที่หมาย/ต าบลกระสุนตกใกล้แนวทหารฝุายเดียวกัน การก าหนดแนวยิงตัด 
หรือทาบทับแนวทาง/เส้นทางเคลื่อนที่ของส่วนด าเนินกลยุทธ์ ในแต่ละขั้นการปฏิบัติ ทั้งนี้ให้หน่วย
พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมให้รัดกุม เช่น บัตรปลอดภัย (ระบุมุมทิศ มุมสูง ส่วนบรรจุ)          
เขตปลอดภัย (หลักเขตการยิง ซ้าย – ขวา) ที่ตั้งยิง ที่หมาย/ต าบลกระสุนตก แนวห้ามยิง พ้ืนที่ห้ามยิง 
เป็นต้น 
 2.4 ให้ผู้บังคับหน่วยกวดขัน และด าเนินการให้ก าลังพลมีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ นอกจากนั้นให้ค านึงถึงความพร้อมทางด้านร่างกาย 
และสภาพจิตใจ/ทัศนคคติ อันอาจเป็นสาเหตุของอันตรายได้ 
 2.5 ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยใช้ ด าเนินการด้านการส่งก าลัง และซ่อมบ ารุงให้
เป็นไปตามระเบียบ ทบ.ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และ สป.ในการฝึกได้อย่าง
ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิก – จ่าย เก็บรักษา จ าหน่ายส่งคืน สป.5 ในการฝึก  
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        2.6 การจัดท าแผนการฝึก ให้หน่วยจัดท าแผนเผชิญเหตุรองรับการปฏิบัติกรณีต่าง ๆ ตามที่
หน่วยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ความล่อแหลม ที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ อันเป็นการก าหนดมาตรการ
ปูองกันอีกระดับหนึ่ง 
 2.7 ให้หน่วยวางแผน เตรียมการ ในการแก้ไข เหตุการณ์/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีก าลังพลได้รับบาดเจ็บ โดยจัดให้มีแผนการรักษาพยาบาล และการส่งกลับ จัดให้มีบุคลากรทาง
การแพทย์อย่างเหมาะสม เพียงพอ จัดให้มียานพาหนะส่งกลับ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งนี้ในการพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดของแผน จะต้องค านึงถึงจ านวนผู้รับการฝึก ลักษณะการฝึกที่ด าเนินการ การใช้
อาวุธ/วัตถุระเบิด ระยะทางระหว่างพื้นที่ฝึกกับพื้นที่รักษาพยาบาลขั้นต้น เป็นต้น 
 2.8 การวางแผนการฝึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดสนามฝึกทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง/
สนามยิงปืนในภูมิประเทศ ต้องจัดเตรียมสนามฝึกและก าหนดมาตรการควบคุมให้รอบคอบ  รัดกุม    
เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายกับพ้ืนที่ข้างเคียง ทั้งในส่วนของพ้ืนที่พักอาศัย และพ้ืนที่เพาะปลูกของราษฎร 
ส าหรับการฝึกทางยุทธวิธบีรเิวณแนวชายแดน ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่ความเชื่อมั่น และความไวว้างใจซึ่ง
กันและกันกับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น ให้หน่วยใช้ความระมัดระวังในการวางแผน และการปฏิบัติอย่าง
ยิ่งยวด ทั้งนี้ให้หน่วยหลีกเลี่ยงการฝึกทางยุทธวิธีโดยใช้กระสุนจริง และพิจารณาใช้การฝึกทางยุทธวิธี
โดยไม่ใช้ก าลังเป็นหลัก 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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อนุผนวก 2  ( การยิงปืนดว้ยกระสุนจริง )  
ประกอบผนวก ซ  ( มาตรการปอูงกันอันตรายและมาตรการควบคุมการฝกึ ) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ความมุ่งหมาย : เพื่อก าหนดมาตรการ/แนวทางการในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่สนามฝึก
การใช้อาวุธด้วยกระสุนจริง ในทุกระดับมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งในส่วนที่เป็นก าลังพลของหน่วย และ
ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ  โดยสอดคล้องตาม
แนวทางที่ ทบ. ก าหนดไว้ในระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
2. มาตรการด้านความปลอดภัย : เป็นการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งใน
มาตรการปูองกัน และมาตรการก ากับดูแลทั้งในห้วงก่อน ระหว่าง และหลังจากการด าเนินการฝึกใช้
อาวุธด้วยกระสุนจริง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
 2.1 ก่อนการด าเนินการฝึกใช้อาวุธด้วยกระสุนจิรง 
  2.1.1 หน่วยที่ด าเนินการฝึกใช้อาวุธด้วยกระสุนจริงในสนามฝึก ต้องมีการด าเนินการชี้แจง
มาตรกาความปลอดภัยในเรื่อง การใช้อาวุธให้กับผู้ปฏิบัติก่อนเริ่มการปฏิบัติ และจะต้องแจ้งให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่, ผู้น าชุมชน และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
พ้ืนที่สนามฝึกทราบ โดยการใช้สื่อทุกชนิดที่มีอยู่ในพื้นที่ตามความเหมาะสม รวมทั้ง จัดท าปูายประกาศ
แจ้งเตือนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่สนามฝึกก่อนท าการฝึกใช้อาวุธด้วยกระสุนจริงอย่างน้อย  7 วัน และแจ้ง
ประกาศก่อนเริม่การปฏิบัติจริงอย่างน้อย 2 วันรวมทั้ง เก็บปูายประกาศแจ้งเตือนเมื่อได้มีการตรวจสอบ 
ค้นหา และท าลายกระสุน/วัตถุระเบิดที่ด้านในบริเวณพ้ืนที่สนามฝึกเรียบร้อยแล้ว 
  2.1.2 ประสานการขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท าลายจากฝุายสรรพาวุธ  หรือหน่วย
ท าลายล้างวัตถุระเบิดในพ้ืนที่ ให้พร้อมเตรียมการตรวจสอบ/ท าลายกระสุนด้าน และวัตถุระเบิดในพ้ืนที่
สนามฝึกทุกครั้งที่ออกท าการฝึก 
   2.1.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ประจ าสนามฝึก รวมทั้งเตรียมแผนการปฏิบัติด้านการ
ปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยส่งกลับสายแพทย์  ให้พร้อมตลอดเวลาและในกรณีใช้พ้ืนที่     
การฝึก ฯ ที่มีข้อจ ากัด ในการเคลื่อนย้ายทางพ้ืนดิน ให้มีการเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  
ทางอากาศ ตามความจ าเป็น 
 2.2 ระหว่างการด าเนินการฝึกใช้อาวุธด้วยกระสุนจริง 
  2.2.1 การใช้กระสุน, วัตถุระเบิดและการปูองกันนิวเคลียร์ - ชีวะ - เคมี ต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดการการใช้อย่างเคร่งครัด โดยอยู่ในความควบคุม และก ากับดูแลของนายทหารนิรภัยการฝึก
ของหน่วย 
   2.2.2 ผู้อ านวยการฝึก และฝุายอ านวยการ ก ากับดูแลให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรการ 
ที่หน่วยก าหนดในค าสั่งฝึกอย่างเคร่งครัด 
   2.2.3 หน่วยด าเนินการฝึกใช้อาวุธด้วยกระสุนจริงในสนามฝึก จะต้องด ารงการสื่อสารเพ่ือ
แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่, ผู้น าชุมชน และประชาชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่สนามฝึกให้ได้ทราบขอบเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของการฝึกใช้อาวุธด้วยกระสุนจริง รวมทั้ง 
การจัดเครื่องหมายแสดงแนวขอบเขตที่ชัดเจนทราบ โดยการใช้สื่อทุกชนิดที่มีอยู่ในพ้ืนที่ตลอดห้วง
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ระยะเวลาที่ท าการฝึกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตรวจสอบว่ามีปูายประกาศแจ้งเตือนครบถ้วนในบริเวณ
โดยรอบพื้นที่สนามฝึกระหว่างท าการฝึกใช้อาวุธด้วยกระสุนจริงตลอดเวลา 
  2.2.4 ให้หน่วยเตรียม กรอบแบบฟอร์มรายงานขั้นต้น การเกิดอุบัติเหตุ หรือข้อขัดข้อง 
ต่าง ๆ ของสิ่งอุปกรณ์ประเภทที ่5 สายสรรพาวุธ ตามผนวก ข ประกอบค าสั่ง ทบ. ท่ี 431/2541 ลง 28 
ต.ค. 41 ให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก เพื่อจะได้ช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ท าลายจากฝุาย
สรรพาวุธ หรือหน่วยท าลายล้างวัตถุระเบิดในพ้ืนที่ สามารถทราบจ านวนและต าบลกระสุนตกในแต่ละ
นัดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและช่วยในการตรวจสอบ ค้นหา และการท าลายกระสุน/วัตถุระเบิดที่ด้าน 
นั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป 
   2.2.5 ในระหว่างการฝึก ควรจัดให้มีรถดับเพลิงและถังดังเพลิงเคมี เพ่ือใช้ในการระงับเหตุ
เพลิงไหม้ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ อาคารสถานที่ และบุคคล อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 
 2.3 ภายหลังการด าเนินการฝึกใช้อาวุธด้วยกระสุนจริง 
  2.3.1 ในกรณีกระสุน ระเบิด วัตถุระเบิด ที่ด้านจากการฝึก ให้หน่วยรีบแจ้งเจ้าน้าที่ท าลาย
จากฝุายสรรพาวุธ หรือหน่วยท าลายล้างวัตถุระเบิดในพ้ืนที่ เข้าด าเนินการตรวจสอบ ค้นหา และท าลาย
หลังเสร็จสิ้นการฝึกในวันนั้นโดยทันที หรือถ้าหากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้พ้ืนที่ในการฝึกอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้พ้ืนที่ฝึกเดียวกันส าหรับหลายหน่วย จะต้องท าการบันทึกหลักฐานต าบลกระสุนตกที่ด้านของแต่
ละหน่วยที่ใช้พ้ืนที่นั้นเป็นหน่วย ๆ ไปตามล าดับ เพื่อเป็นหลักฐานให้เกิดความสะดวกในการค้นหา และ
ท าลายในขั้นตอนต่อไป 
  2.3.2 หน่วยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยใช้ หน่วยสนับสนุนโดยตรง ด าเนินการส่งก าลัง 
และซ่อมบ ารุง ให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง ทบ. ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเบิก - จ่าย เก็บรักษา 
จ าหน่าย ส่งคืน สป.5ในการฝึกหลังจบการฝึกโดยเร็ว 
  2.3.3 ให้หน่วยที่ท าการฝึกจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่อยู่
ในบริเวณใกล้พื้นที่สนามฝึก ให้ทราบถึงอันตรายที่เกดิจากกระสุนและวตัถุระเบิด โดยห้ามมิให้ประชาชน
เข้าไปเก็บกู้ซากกระสุนหรือวัตถุระเบิด ในพ้ืนที่สนามฝึกเป็นอันขาด รวมทั้งการตรวจสอบความเสียหาย 
หรือได้รับผลกระทบจากการฝึกใช้อาวุธด้วยกระสุนจริงของหน่วยอย่างใกล้ชิดทุกครั้งภายหลังจากจบ
ภารกิจฝึก 
  2.3.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ท าลายจากฝุายสรรพาวุธ หรือหน่วยท าลายล้างวัตถุระเบิดในพ้ืนที่   
เข้าด าเนินการตรวจสอบ ค้นหา และท าลายหลังเสร็จสิ้นการฝึกเรียบร้อย และมีความปลอดภัยแล้วให้
ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่, ผู้น าชุมชน และประชาชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่สนามฝึกทราบต่อไป 
3. ในห้วงเวลาก่อนที่จะท าการฝึก จนถึงการฝึกแล้วเสร็จ รวมทั้งการตรวจสอบ ท าลายกระสุนด้าน
และวัตถุระเบิด ในพ้ืนที่ฝึกเรียบร้อยแล้ว ควรจัดเจ้าหน้าที่เฝูาระวังความปลอดภัยโดยรอบพ้ืนที่ฝึก 
โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตพ้ืนที่การฝึกที่ติดกับชุมชนและบ้านเรือนประชาชนด้วย 
4. ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา 
 4.1 อย่าให้มีอันตรายเกิดขึ้นกับก าลังพลของหน่วย และประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่บริเวณ
ใกล้เคียงเป็นอันขาด 
 4.2 ให้หน่วยวางแผนกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิด และให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติให้ทุกส่วน
เข้าใจในแผน และสามารถปฏิบัติได้ไม่เกิดความสับสน 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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อนุผนวก 3  ( ข้อเน้นย้ ามาตรการนิรภัยในการฝกึ ) 
ประกอบผนวก ซ  ( มาตรการปอูงกันอันตรายและมาตรการควบคุมการฝกึ ) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. เปูาหมาย  :   เพื่อให้หน่วยจัดการฝึกอย่างมีความสมจริง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักนิยม 
ยุทธวิธี เทคนิค และขั้นปฏิบัติการ รวมทั้งมีความปลอดภัย โดยมีการก าหนด วิธีการและมาตรการนิรภัย
ในทุกขั้นตอนการฝึก ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมการ การด าเนินการฝึก และการประเมินผลการฝึก 
2. หลักการจัดการฝึก  :  ให้ยึดถือหลักนิยม ยุทธวิธี เทคนิค และขั้นปฏิบัติการ ตามคู่มือราชการ
สนามของ ทบ.รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ค าชี้แจง ที่มีผลบังคับใช้ ประกอบกับการประยุกต์ใช้หลักการ
จัดการความเสี่ยง/ความล่อแหลม เพ่ือวิเคราะห์และพัฒนาหนทางปฏิบัติในการจัดท าแผนการฝึก 
3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ   : 
 3.1 ให้ผู้บังคับหน่วย กวดขัน เน้นย้ า และก ากับดูแล การฝึกโดยใกล้ชิด ทั้งในขั้นการวาง
แผนการฝึก เตรียมการฝึก ด าเนินการฝึก และประเมินผลการฝึก เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและหลักการ
จัดการจัดการฝึกข้างต้น ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วย/ผู้อ านวยการฝึก เป็นผู้รับผิดชอบต่อการฝึกของหน่วย 
 3.2 ฝุายอ านวยการ/ฝุายกิจการพิเศษ มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับ
ดูแล เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับหนว่ยในการ กวดขัน เน้นย้ า และก ากับดูแลในรายละเอียดตามขอบเขตความ
รับผิดชอบทางฝุายอ านวยการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย และหลักการจัดการฝึกข้างต้น 
 3.3 ให้หน่วยแต่งตั้งนายทหารนิรภัยการฝึก และเจ้าหน้าที่นิรภัยการฝึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การฝึกที่มีความเสี่ยง/ความล่อแหลม เช่น การฝึกยิงปืน การฝึกเกี่ยวกับวัตถุระเบิด และการฝึกทาง
ยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง เป็นต้น ให้หน่วยด าเนินการอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมดังนี้ 
  3.3.1 นายทหารนิรภัยการฝึก มีหน้าที่ร่วมวางแผนการฝึก เตรียมการ และควบคุมการฝึก 
เพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ให้ได้รับมอบอ านาจจากผู้บังคับหน่วย/ผู้อ านวยการฝึก ในการ
ทักท้วง ยับยั้ง ยุติการฝึกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับก าลังพล และยุทโธปกรณ์ และหากกรณีเกิด
อุบัติเหตุขึ้นในระหว่างการฝึก ให้นายทหารนิรภัยยุติการฝึกโดยทันที  ทั้งนี้ให้พิจารณาแต่งตั้งจาก
นายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งมีต าแหน่งสูงกว่าผู้บังคับหน่วยรับ
การฝึก 1 ระดับเป็นอย่างน้อย เช่น การฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยระดับ มว.ให้แต่ งตั้งนายทหารระดับ 
ผบ.ร้อย./รอง ผบ.ร้อย.ขึ้นไป เป็นนายทหารนิรภัยการฝึก 
  3.3.2 เจ้าหน้าที่นิรภัยการฝึก มีหน้าที่ ช่วยเหลือนายทหารนิรภัยการฝึก ในการให้
ข้อเสนอแนะในขั้นการวางแผน และเฝูาติดตามการปฏิบัติในขั้นการฝึก โดยให้พิจารณาแต่งตั้งจาก
นายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนที่มีความช านาญ/เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความจ าเป็น 
แต่ละการฝึก 
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4. มาตรการนิรภัยเฉพาะ  : 
 4.1 การเคลื่อนที่ประกอบการยิง ของส่วนด าเนินกลยุทธ์ในการฝึกทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง 
ให้หลีกเลี่ยงการก าหนดแนวทาง/เส้นทางเคลื่อนที่ที่ตัดหรือทาบทับกัน ทั้งนี้ให้หน่วยพิจารณาก าหนด
มาตรการควบคุมใหร้ัดกุม เช่น แนวทาง/เส้นทางเคลื่อนที่ แนวขั้นการปฏิบัติ แนวห้ามยิง แนวจ ากัดการ
ยิง เป็นต้น 
 4.2 การยิงอาวุธยิงสนับสนุน ประเภทอาวุธยิงเล็งตรง ให้หลีกเลี่ยงการยิงที่มีความเสี่ยง/
ล่อแหลมต่ออันตราย เช่น ก าหนดแนวยิงตัดหรือทับแนวเส้นทางเคลื่อนที่ของส่วนด าเนินกลยุทธ์       
ในแต่ละขั้นการปฏิบัติ ทั้งนี้ให้หน่วยพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมให้รัดกุม เช่น ที่ตั้งยิง แนวห้ามยิง 
แนวจ ากัดการยิง และที่หมาย/ต าบลกระสุนตก เป็นต้น โดยให้พิจารณาปัจจัยภูมิประเทศเกี่ยวกับ ความ
ลาดชัน ความเอียง ของที่ตั้งยิง ลักษณะของที่หมาย ประกอบกับ ขีปนวิธีของอาวุธแต่ละชนิด มุมยก/มุม
กด ในขณะท าการยิง อันอาจส่งผลให้หัวกระสุนเกิดการสะท้อน/แฉลบข้ามไปยังบริเวณพ้ืนที่ด้านหลัง/
ด้านข้างของที่หมาย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ 
 4.3 การยิงอาวุธยิงสนับสนุน ประเภทอาวุธวิถีโค้ง ให้หลีกเลี่ยงการยิงที่มีความเสี่ยง/ล่อแหลม
ต่ออันตราย เช่น การก าหนดที่หมาย/ต าบลกระสุนตกใกล้แนวทหารฝุายเดียวกัน การก าหนดแนวยิงตัด 
หรือทาบทับแนวทาง/เส้นทางเคลื่อนที่ของส่วนด าเนินกลยุทธ์ ในแต่ละขั้นการปฏิบัติ ทั้งนี้ให้หน่วย
พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมให้รัดกุม เช่น บัตรปลอดภัย (ระบุมุมทิศ มุมสูง ส่วนบรรจุ)          
เขตปลอดภัย (หลักเขตการยิง ซ้าย – ขวา) ที่ตั้งยิง ที่หมาย/ต าบลกระสุนตก แนวห้ามยิง พ้ืนที่ห้ามยิง 
เป็นต้น 
 4.4 การยิงอาวุธยิงสนับสนุน จากอากาศยาน ให้หลีกเลี่ยงการยิงที่มีความเสี่ยง/ล่อแหลมต่อ
อันตราย เช่น การก าหนดที่หมาย/ต าบลกระสุนตกใกล้แนวทหารฝุายเดียวกัน การก าหนดต าบลปล่อย
อาวุธหลังแนวทหารฝุายเดียวกัน ทั้งนี้ให้หน่วยพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมให้รัดกุม เช่น เส้นทาง
บินเข้า ระดับสูงบิน ต าบลปล่อยอาวุธ เส้นทางบินออก และการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วย บ.
และส่วนด าเนินกลยุทธ์ 
 4.5 ให้ผู้บังคับหน่วยกวดขัน และด าเนินการให้ก าลังพลมีความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ นอกจากนั้นให้ค านึงถึงความพร้อมทางด้านร่างกาย 
และสภาพจิตใจ/ทัศนคคติ อันอาจเป็นสาเหตุของอันตรายได้ 
 4.6 ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยใช้ หน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วยสนับสนุนทั่วไป 
กรมฝุายยุทธบริการ ด าเนินการด้านการส่งก าลัง และซ่อมบ ารุงให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ.ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สามารถใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และ สป.ในการฝึกได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิก – 
จ่าย เก็บรักษา จ าหน่าย ส่งคืน สป.5 ในการฝึก นอกจากนั้นในการฝึกยิง สป.5 ประเภท จรวด/อาวุธน า
วิถี ให้หน่วยใช้ประสานหน่วยสนับสนุนเพ่ือตรวจสภาพก่อนการใช้งาน กรณีการตรวจสภาพครั้งล่าสุดได้
ด าเนินการมาก่อน 3 เดือน นับถึงวันฝึกยิง 
 4.7 การจัดท าแผนการฝึก ให้หน่วยจัดท าแผนเผชิญเหตุรองรับการปฏิบัติกรณีต่าง ๆ ตามที่
หน่วยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ความล่อแหลม ที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ อันเป็นการก าหนดมาตรการ
ปูองกันอีกระดับหนึ่ง 
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 4.8 ให้หน่วยวางแผน เตรียมการ ในการแก้ไข เหตุการณ์/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีก าลังพลได้รับบาดเจ็บ โดยจัดให้มีแผนการรักษาพยาบาล และการส่งกลับ จัดให้มีบุคลากรทาง
การแพทย์อย่างเหมาะสม เพียงพอ จัดให้มียานพาหนะส่งกลับ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งนี้ในการพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดของแผน จะต้องค านึงถึงจ านวนผู้รับการฝึก ลักษณะการฝึกที่ด าเนินการ การใช้
อาวุธ/วัตถุระเบิด ระยะทางระหว่างพื้นที่ฝึกกับพื้นที่รักษาพยาบาลขั้นต้น เป็นต้น 
 4.9 การวางแผนการฝึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดสนามฝึกทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง/สนามยิง
ปืนในภูมิประเทศ ต้องจัดเตรยีมสนามฝึกและก าหนดมาตรการควบคุมใหร้อบคอบ รัดกุม เพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย
กับพ้ืนที่ข้างเคียง ทั้งในส่วนของพ้ืนที่พักอาศัย และพ้ืนที่เพาะปลูกของราษฎร ส าหรับการฝึกทางยุทธวิธบีรเิวณ
แนวชายแดน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น ให้
หน่วยใช้ความระมัดระวังในการวางแผน และการปฏิบัติอย่างยิ่งยวด ทั้งนี้ให้หน่วยหลีกเลี่ยงการฝึกทางยุทธวิธี
โดยใช้กระสุนจริง และพิจารณาใช้การฝึกทางยุทธวิธีโดยไม่ใช้ก าลัง (TACTICAL EXERCISE WITHOUT 
TROOPS  :  TEWT) เป็นหลัก 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 



ผนวก ด ( การฝึกอบรม ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ความมุ่งหมายในการฝึกอบรมทหาร  มีดังนี ้
 1.1 เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้บังเกิดแก่ทหารทุกระดับ อันจะท าให้เกิดความรักหมู่คณะ 
ตลอดจนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 1.2 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ต่อการฝึกและการปฏิบัติการทางทหาร 
 1.3 เสริมสร้างความเป็นผู้มีวินัย และมีลักษณะผู้น า 
 1.4   เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ 
2. การด าเนินการ  :  การด าเนินการฝึกอบรมสามารถด าเนินการได้ในลักษณะต่าง ๆ  ดังนี้ 
 2.1 การสอนอบรม  โดยทั่วไปกระท าในเวลา 1900 -  2000 หรือในห้วงที่มีเวลาว่าง หรือ
ทดแทน  การฝึกซึ่งไม่สามารถกระท าได้ตามเวลาตารางการฝึกประจ าวัน 
 2.2 การฝึกอบรมในหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  หรือรักษามาตรฐานในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ ที่ระบุไว้ในอัตราการจัด การฝึกอบรมไม่ให้ขัดต่อการฝึกหลัก เป็นการฝึกเสริม ให้มีตาราง
การฝึกอบรมอย่างชัดเจน 
 2.3 วิธีการฝึกอบรม กระท าได้ทั้งแบบรวมการและแยกการ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพเป็นประการ
ส าคัญ 
 2.4 ผู้ฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น การสอนอบรมพลทหารจะต้องเป็นนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร และอาจใช้นายทหารประทวนชั้นยศจ่าสิบเอก อบรมแทนได้หากมีความจ าเป็น 
  2.4.1 ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่า ควรอบรมก าลังพลด้วยตนเอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง       
ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่า  ควรอบรมก าลังพลด้วยตนเอง  เดือนละ 1 ครั้ง 
  2.4.2 ผู้ฝึกอบรม พึงสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ ตอดจนหาทางแก้ไขให้กับก าลังพลด้วย 
 2.5 เรื่องที่ท าการฝึกอบรม 
  2.5.1 การสอนอบรม น าเรื่องที่ก าหนดไว้ในระเบียบและหลักสูตร ค าสั่ง หนังสือ  คู่มือ 
ตามที่กองทัพบกก าหนด 
  2.5.2  ให้ผู้สอนอบรมได้น าความรู้ความก้าวหน้าที่ทันสมัยมาสอดแทรกในการอบรม        
ทุกครั้งด้วย 
 2.6 การสอนอบรมในปัจจุบัน  ไม่พึงให้ทหารท่องจ า  แต่ให้เน้นความเข้าใจและให้มีส่วนร่วม  
ในการปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นให้มาก ทั้งนี้ให้ถือว่าภาพยนตร์ วีดีทัศน์ ที่มีเรื่องราวสร้างขวัญ    
ก าลังใจ ความรักหมู่คณะ ใช้เป็นสื่อในการสอนอบรมได้ด้วย 
 2.7 ผู้สอนอบรม จะต้องบันทึกผลการสอนอบรมให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบทุกครั้ง 
3. หลักฐานในการใช้ฝึกอบรม  ได้แก่ 
  3.1 ค าสั่ง ทบ. ที่ 718/2525 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรในราชการ ลง 29 ธ.ค. 25 
  3.2 ค าสั่ง ทบ. ที่ 19/2527 เรื่อง หลักนิยมกิจการพลเรือน ลง 10 ม.ค. 27 
  3.3 เอกสารอุดมการณ์ก าลังพล ทบ. พ.ศ. 2541 
 3.4 คู่มือพลทหาร ว่าด้วยเรื่องที่ทหารใหม่ควรทราบ พ.ศ. 2527 
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  3.5 คู่มืออบรมจิตใจทหาร พ.ศ. 2516 
 3.6 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
  3.7 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 
 3.8 คู่มือการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร กองทัพบก พ.ศ. 2554 
     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

     ตรวจถูกต้อง 

       (ลงชือ่)  พ.ท.  ชัยวุฒ ิ  พรมทอง 
                                  ( ชัยวุฒ ิ  พรมทอง ) 
         หน.ฝยก.พล.ร.5 
 



ผนวก ต  ( การบริหารงบประมาณในการจัดการฝกึ ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ความมุ่งหมาย  
 1.1 เพ่ือให้หน่วยเจ้าของงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณด้านการฝึก     
ให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2547 
 1.2 เพ่ือให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ ใช้วางแผนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ        
ให้สอดคล้องกับการฝึกตามภารกิจ 
 1.3 เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลา 
2. หลักการ 
 2.1 ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และวัตถุประสงค์ของกองทัพบก  
 2.2 แจ้งผลการผูกพันงบประมาณ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการผูกพันงบประมาณและส าเนา
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยถืองบประมาณทราบภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ผูกพันงบประมาณ
หรือเปลี่ยนแปลงการผูกพันงบประมาณ  
 2.3 แจ้งยอดเงินเหลือส่งคืนกองทัพบกและยอดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเพ่ือขยายระยะเวลา     
ขอเบิกเงินไปยังหน่วยถืองบประมาณ  
 2.4 จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ และรายงานตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณหลักก าหนด 
3. การปฏิบัติ 
 3.1 เมื่อหน่วยเจ้าของงบประมาณได้รับการอนุมัติแผนการฝึกและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การฝึก ให้หน่วยจัดท าใบยืมเงินเพื่อใช้ในการฝึกพร้อมทั้งแนบหลักฐานการยืมเงินไปยังส านักงานการเงิน
ของหน่วย ก่อนห้วงท าการฝึก 31 วัน  
 3.2 เมื่อ สปช.ทบ. อนุมัติเงินประจ างวดแล้ว ยศ.ทบ.จะส่งเสาเนาเอกสารแจ้งให้หน่วยเจ้าของ
งบประมาณทราบ เพ่ือผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและห้วงเวลาที่ก าหนด  พล.ร.5 
ต้องใช้จ่ายงบประมาณ ให้เสร็จสิ้นภายในงวดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หากรายการใดขอใช้ หรือผูกพัน
งบประมาณไม่ทันภายในงวดงบประมาณนั้น ๆ ต้องรายงานขออนุมัติโอนเงินประจ างวดไปใช้ในงวด
งบประมาณถัดไป พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น โดยใช้แบบรายงานขออนุมัติโอนเงินประจ างวด
ไปใช้ในงวดงบประมาณถัดไป (แบบ ทบ.511 – 162) โดยหน่วยถืองบประมาณ รายงานถึง สปช.ทบ. 
ภายใน 15 วัน ก่อนสิ้นงวดที่ 1 (พล.ร.5 ต้องด าเนินการรายงานฯ ก่อนสิ้นเดือน ก.พ.) 
 3.3 เมื่อภารกิจการฝึกเสร็จสิ้น ให้หน่วยจัดท าฎีกาเบิกเงินช าระหนี้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน 
นับจากวันเสร็จสิ้นการฝึกและได้รับงบประมาณ 
 3.4 การส่งคืนงบประมาณ 
  3.4.1 เมื่อหน่วยได้ด าเนินงาน จนจบภารกิจแล้ว มีเงินเหลือหมดความจ าเป็นหรือมีเหลือ
จากการใช้จ่ายให้ส่งคืนทันที 
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  3.4.2 ในเดือน ก.ค. ให้หน่วยประมาณการวงเงินงบประมาณที่จะใช้จ่ายใน ส.ค.  - ก.ย.  
แล้วส่งงบประมาณที่เหลือจากการประมาณการคืน ทบ. ตามห้วงเวลาที่หน่วยถืองบประมาณก าหนด 
(ประมาณกลางเดือน ก.ค.) 
  3.4.3 ส าหรับงบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายในเดือน ส.ค.- ก.ย. ให้รายงานส่งคืน ทบ. 
ตามห้วงเวลาที่หน่วยถืองบประมาณก าหนด (ประมาณปลายเดือน ส.ค.) 
  3.4.4 การรายงานเงินเหลือส่งคืน ทบ. ใช้แบบ ทบ.511 – 111   
4. ข้อห่วงใยผู้บังคับบัญชา 
 4.1 การยืมเงินใช้ในการฝึก จะต้องรีบด าเนินการยืมเงินโดยเร็ว ทั้งนี้เพ่ือให้การตรวจสอบ
เอกสารการยืมเงินมีความรอบคอบถูกต้องลดปัญหาข้อผิดพลาด และต้องติดตามการจ่ายเงินยืมจาก
ส านักงานการเงินของหน่วย เพ่ือให้ได้รับเงินยืมก่อนการฝึก หากหน่วยด าเนินการล่าช้าจะท าให้เป็น
อุปสรรคในการฝึก 
 4.2 การช าระหนี้เงนิยืม เมื่อภารกิจการฝึกเสร็จสิ้น หน่วยต้องรีบด าเนินการช าระหนี้เงินยืมหรือ
วางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วเพ่ือให้การบรหิารงบประมาณการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

     ตรวจถูกต้อง 

      (ลงชื่อ)  พ.ท.  ชัยวุฒิ   พรมทอง 
                                 ( ชัยวุฒิ   พรมทอง ) 
         หน.ฝยก.พล.ร.5 

 



ผนวก ถ  ( การทบทวนหลงัการปฏิบัติ ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ความมุ่งหมาย 
 1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ทลป. ของหน่วย 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการฝึก และผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับในการ
จัดการฝึกครั้งนั้น ๆ และน าไปสู่การแก้ไข และพัฒนางานการฝึกให้มีมาตรฐานสูงมากขึ้น 
 1.3 เพ่ือเป็นกระบวนการในการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ที่เข้ารับการฝึก ในการน าข้อมูล
ดังกล่าวไปสู่การวางแผนการฝึก และแก้ไขข้อบกพร่องจากผลการฝึกที่ผ่านมา 
2. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (ทลป.)  
 2.1 การทบทวนหลังการปฏิบัติ ให้ข้อมูลย้อนกลับส าหรับการฝึกทุกอย่าง การ ทลป. เป็น
กรรมวิธีทบทวนที่ได้รับการก าหนดโครงสร้างที่ท าให้ผู้เข้าร่วมการฝึกทุกคนค้นพบด้วยตนเองว่าเกิดอะไร
ขึ้น ท าไมถึงเกิดขึน้ และหน่วยจะปฏิบัตใิห้ดกีวา่เดมิไดอ้ย่างไร การ ทลป.เป็นการถกแถลงอย่างมืออาชีพ
ที่ต้องการความกระตือรือร้นของผู้เข้ารับการฝึกทุกคน การ ทลป.ไม่ใช่เป็นการวิจารณ์และมีประโยชน์
กว่าการวิจารณ์ ดังนี้ 
  2.1.1 มุ่งโดยตรง รายการกิจเฉพาะที่ส าคัญต่อภารกิจ (รกสภ.) ซึ่งก าหนดขึ้นมาจาก
จุดมุ่งหมายการฝึก 
  2.1.2 เน้นการปฏิบัติที่มุ่งให้ถึงมาตรฐานของกองทัพบก มากกว่าจะตัดสินว่าส าเร็จหรือ
ล้มเหลว 
  2.1.3 ใช ้“ค าถามน า” เพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมการฝึกสามารถค้นพบบทเรียนส าคัญด้วยตนเอง
ในเหตุการณ์การฝึก 
  2.1.4 ให้ทหารใหม่และผู้น าได้เข้าร่วมด้วยเป็นจ านวนมาก จึงท าให้สามารถระลึกถึง
เหตุการณ์ฝึกได้เป็นจ านวนมาก และร่วมรับทราบบทเรียนที่ได้รับมากขึ้น 
 2.2 การทบทวนหลังการปฏิบัติประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 
  2.2.1 ก าหนดว่า เกิดอะไรขึ้น ผู้ประเมินผลและผู้ร่วมการฝึกจะก าหนดว่าอะไรเกิดขึ้นจริง 
ๆ ระหว่างการฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะส าหรับการฝึกแบบสองฝ่าย ก าลังข้าศึกสมมุติจะช่วยอธิบายการไหล
เลื่อนของเหตุการณ์การฝึก และอภิปรายถึงผลที่เกิดขึ้นจากมุมมองของข้าศึก 
  2.2.2 ก าหนดว่า อะไรถูก อะไรผิด กับสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ร่วมการฝึกจะทราบจุดแข็งและ
จุดอ่อนในการปฏิบัติของตน ผู้ประเมินผลจะเล่นบทบาทส าคัญในการถกแถลง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึก
สรุปผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักนิยมมาตรฐานของกองทัพบก และสัมพันธ์กับภารกิจการรบ 
  2.2.3 ก าหนดว่าจะมีวิธีที่ควรปฏิบัติกิจเฉพาะที่แตกต่างไปอย่างไรในการปฏิบัติครั้ง
ต่อไป ผู้ประเมินผลจะน ากลุ่มผู้ร่วมการฝึกในการก าหนดว่าจะมีวิธีการปฏิบัติกิจเฉพาะที่แตกต่างออกไป
อย่างไร หากมีการฝึกในครั้งต่อไปสิ่งนี้จะมีผลท าให้เกิดแรงจูงใจบุคคล และหน่วยในการฝึกด ารง
ความสามารถในระดับความช านาญที่ต้องการ 
  2.2.4 ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะเดิมอีกครั้งซึ่งควรจะท าทันทีเท่าที่จะท าได้เ พ่ือแปลงการ
สังเกตการณ์ และการประเมินผลสู่การแก้ไข การฝึกเพ่ิมเติมจะท าให้ผู้เข้าร่วมการฝึกประยุกต์ใช้
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บทเรียนท่ีได้รับจากการ ทลป. ผู้น าเข้าใจว่ากิจเฉพาะทุกกิจเฉพาะจะไม่สามารถปฏิบัติเข้าสู่มาตรฐาน
ได้ ดังนั้นระหว่างการวางแผนระยะสั้นและแผนก่อนการฝึกให้มีความอ่อนตัวในแบบที่ท าการฝึก  และ
ตารางการฝึก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สามารถท าการฝึกเพิ่มเติมได้ทันทีหลังจากมีการ ทลป. 
 2.3 การ ทลป. ส่วนใหญ่จะน าไปใช้เป็นเทคนิคในการพัฒนาผู้น าหน่วยหลายระดับไปพร้อมกัน 
หลังจากการ ทลป. กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดแล้ว ผู้ฝึกอาวุโสจะใช้เวลาการ ทลป. ส าหรับการถกแถลงอย่าง 
ผู้ช านาญกับผู้น าหน่วยที่ก าหนดเฉพาะ การถกแถลงนี้มักจะรวมถึงการ ทลป. ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้น าต่อผลการฝึกที่เกิดขึ้น สิ่งส าคัญยิ่งกว่าก็คือผลสรุปของการถกแถลงนี้เป็นการ
ประชุมที่ยอดเยี่ยม ส าหรับการถกแถลงถึงหัวข้อที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งควรด าเนินการต่อจากการฝึกที่เพ่ิง
จบไป เช่น หลักนิยมที่เกิดขึ้นใหม่หรือการสนธิก าลังส าหรับอนาคต 
 2.4 การ ทลป. จะกระท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ แบบเป็นทางการ และ แบบไม่เป็นทางการ 
  2.4.1 การ ทลป. แบบเป็นทางการ จะกระท าในหน่วยระดับกองร้อยขึ้นไป 
  2.4.2 การ ทลป. แบบไม่เป็นทางการ จะกระท าในระดับพลทหาร และการฝึกหน่วย
ทหารขนาดเล็กในระดับ มว. และต่ ากว่า 
 2.5 การ ทลป. 
  2.5.1 จะกระท าในระหว่าง หรือทันที ภายหลังจบแต่ละสถานการณ์การฝึกนั้น ๆ 
  2.5.2 เน้นที่ความมุ่งหมายในการฝึกครั้งนั้น ๆ หรือสถานีนั้น ๆ 
  2.5.3 เน้นที่การปฏิบัติของทหาร, ผบ.หน่วย และหน่วย 
  2.5.4 ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการถกแถลง 
  2.5.5 ใช้ค าถามที่ต้องการค าตอบในลักษณะของการแสดงความคิดเห็น 
  2.5.6 มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการฝึกที่กองทัพบกก าหนด 
  2.5.7 ในการถกแถลงมีการพิจารณา จุดแข็ง และจุดอ่อนในการปฏิบัติ 
  2.5.8 การถกแถลงจะมีลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับล าดับขั้นตอนการปฏิบัติและหรือ
ล าดับเหตุการณ์ในการฝึก 
 2.6 ล าดับขั้นในการ ทลป. 
  2.6.1 กล่าวน า และล าดับขั้นการ ทลป. 
  2.6.2 ทบทวนความมุ่งหมายของการฝึก และหรือบงการปัญหานั้น ๆ 
  2.6.3 ทบทวน ภารกิจ และเจตนารมณ์ ของผู้บังคับบัญชา (อะไรที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น
ในการฝึกครั้งนี้) 
  2.6.4 ทบทวน ภารกิจ และเจตนารมณ์ของฝ่ายข้าศึกสมมุติ 
  2.6.5 หลักนิยม, ยุทธวิธี และการปฏิบัติที่สัมพันธ์กัน 
  2.6.6 สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
  2.6.7 ท าการถกแถลงในประเด็นส าคัญที่น าเสนอ (ท าไมจึงเกิดขึ้น และท าอย่างไรจะ
พัฒนาขึ้น) 
  2.6.8 ถกแถลงในเหตุการณ์อื่น ๆ 
  2.6.9 ถกแถลงถึงการพิทักษ์หน่วย 
  2.6.10 ความเห็นในตอนท้าย/สรุป 
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3. ผู้อ านวยการ ทลป. หรือ หน.ส่วนควบคุมการฝึก มีหน้าที่ 
 3.1 อ านวยการและก ากับดูแลให้มีการ ทลป. ในทุกบ่งการ ปัญหา และเป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ 
 3.2 รวบรวมทุกการ ทลป. ในงานการฝึกนั้นๆน าเรียนให้ผู้อ านวยการฝึกทราบ พร้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การแก้ไขในงานการฝึกครั้งต่อไป 
 3.3 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการ/สิ่งที่ควร/สิ่งที่ไม่ควรกล่าวในระหว่างการ ทลป.         
ให้เป็นไปตาม คฝ. 25 - 20 ว่าด้วย ค าแนะน าการทบทวนหลังการปฏิบัติ 
4. ผู้ด าเนินการ ทลป. หรือผู้ควบคุมการ ทลป. มีหน้าที่ 
 4.1 ก ากับดูแลการ ทลป. ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
 4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์และ จนท.ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการ ทลป. 
 4.3 ก าหนดวัน / เวลา / สถานที่ในการ ทลป. 
 4.4 ชี้แจง 
  - วัตถุประสงค์ในการฝึก 
  - เรื่องและข้อห้ามในการ ทลป. 
  - ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา 
  - ล าดับขั้นในการ ทลป. 
 4.5 สรุปรายงานผลการ ทลป.ให้ ผู้อ านวยการ ทลป. หรือ หน.ส่วนควบคุมการฝึก ทราบ 
 4.6 กรณีที่ติดภารกิจจะต้องมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน 
5. การปฏิบัติ :  
 5.1 ให้หน่วยฝึกทหารใหม่จัดท าตารางการ ทลป. โดยให้ด าเนินการดังนี้ให้มีการ ทลป. 3 วัน / 
1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 สัปดาห์ที่เหลือกระท าในทุกวันศุกร์/ครั้งสุดท้ายเมื่อจบการฝึก  
 5.2 การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด, กองร้อย, กองพัน ให้ทุกหน่วยจัดให้มีการ ทลป. ในทุก
บง่การปัญหาที่ก าหนดให้มีการฝึก/ตรวจสอบ 
 5.3 เมื่อมี การ ทลป. ผู้ด าเนินการ ทลป. หรือผู้ควบคุมการ ทลป. จะต้องสรุปเป็นเอกสาร     
น าเรียนผู้อ านวยการฝึก (ผ่าน ผู้อ านวยการ ทลป. หรือ หน.ส่วนควบคุมการฝึก) ในทุกครั้ง 
 5.4 ให้หน่วยที่มีหน้าที่ออกค าสั่งฝึกในงานการฝึกนั้น ๆ และหน่วยฝึกจะต้องก าหนดบุคคล/
ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
  5.4.1 ผู้อ านวยการ ทลป. หรือ หน.ส่วนควบคุมการฝึก/หน้าที่ 
  5.4.2 ผู้ด าเนินการ ทลป. หรือผู้ควบคุมการ ทลป./หน้าที่ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
     ตรวจถูกต้อง 

       (ลงชือ่)  พ.ท. ชัยวฒุิ   พรมทอง 
                                 ( ชัยวฒุิ   พรมทอง ) 
        หน.ฝยก.พล.ร.5 
 



ผนวก ท  ( การเคลื่อนย้าย ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1. ความมุ่งหมาย 
 1.1 ให้หน่วยใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารเข้าปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พ้ืนที่ที่ก าหนด 
 1.2 ท าให้การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางธุรการหรือยุทธวิธีเป็นไปอย่างเรียบร้อยเหมาะสม    
ไม่เกิดอันตรายต่อก าลังพลยุทโธปกรณ์ และประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วม หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด 
 1.3 ผบ.หน่วยสามารที่จะควบคุมหน่วยของตนในระหว่างการเคลื่อนย้ายให้เป็นไปตามแผน   
การเคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4 เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการควบคุมหน่วยในการเคลื่อนย้าย และยังเป็นการประกัน     
ในความส าเร็จขั้นแรก ทั้งสามารถป้องกันผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยในระหว่างการ
เคลื่อนย้าย 
2. การเคลื่อนย้าย : 
 2.1 การเคลื่อนย้ายทางยุทธวธิี คือ การเคลื่อนที่จากที่อยู่หรือที่ตั้ง จากต าบลหนึ่งไปยังอีกต าบล
หนึ่ง ส าหรับการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร คือ การเคลื่อนที่หน่วยทหารจากต าบลหนึ่งไปยังอีกต าบลหนึ่ง 
เพื่อเปลี่ยนที่ตั้ง และเตรียมปฏิบัติ หรือเพื่อปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร แบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ การแบ่งประเภทตามลักษณะของวิธีการขนส่ง และการแบ่งประเภท ตามความ 
มุ่งหมายของการเคลื่อนย้าย 
 2.2 การแบ่งประเภทของการเคลื่อนย้าย ดังนี้ 
  2.2.1 แบ่งตามลักษณะของวิธีการขนส่งนั้น โดยแบ่งได้เป็นการเคลื่อนย้ายด้วยยานยนต์, 
การเคลื่อนย้ายทางน้ า, การเคลื่อนย้ายทางรถไฟ, การเคลื่อนย้ายทางอากาศ และการเคลื่อนย้ ายด้วย
วิธีการอื่น ๆ ส าหรับการเคลื่อนย้ายด้วยยานยนต์ เป็นวิธีการเคลื่อนย้ายหลักของหน่วยทหารด้วย     
ยานยนต์ปกติ มีเวลาในการออกค าสั่งและการเตรียมการน้อย ดังนั้น  เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการ
ปฏิบัติหน่วยสามารถแก้ปัญหาได้โดยมีการฝึก, มี รปจ. เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ประสบการณ์และรู้จัก
เตรียมการก่อนการปฏิบัติการเคลื่อนย้าย 
  2.2.2 แบ่งตามประเภทและความมุ่งหมายของการเคลื่อนย้ายนั้น ดังนี้ 
   1 )  การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางยุทธวิธี เป็นการเคลื่อนย้ายก าลังทหารและ
ยุทธภัณฑ์ เพ่ือปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีภายใต้สภาวะการรบ หน่วยจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายในรูปขบวน
พร้อมรบ โดยมีสมมุติฐานว่าการปะทะกับข้าศึกจะเกิดขึ้นระหว่างทางหรือภายหลังที่ถึงจุดหมาย
ปลายทางเพียงเล็กน้อย ภายใต้สภาพการณ์ เช่นนี้ หน่วยจะต้องยอมเสียประสิทธิภาพในการขนส่งไป
บ้างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทายุทธวิธี 
   2 )  การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางธุรการ เป็นการเคลื่อนย้ายก าลังทหาร, 
ยุทธภัณฑ์ และสิ่งอุปกรณ์ เพ่ือความมุ่งหมายทางธุรการ โดยมีสมมุติฐานว่าการปะทะกับข้าศึกยังอยู่
ห่างไกลหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างทาง และจะไม่เกิดขึ้นภายหลังถึงจุดหมายปลายทางเพียงเล็กน้อย 
หน่วยจะใช้การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรการ 
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 2.3 ลักษณะอันพึงประสงค์ของการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร คือ ไปถึงต าบลที่ต้องการ, ตามเวลา
ท่ีต้องการ, หน่วยอยู่ในสภาพที่ดี และมีรูปขบวนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ ความคล่องแคล่ว    
ในการเคลื่อนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารในอันที่จะท าให้หน่วยทหาร
สามารถไปถึงต าบลที่ต้องการได้ในเวลาอันเหมาะสม 
 2.4 การก าหนด รปจ. เพ่ือการเคลื่อนย้ายด้วยยานยนต์ ควรก าหนดเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้อง
ปฏิบัติเป็นประจ าไว้ให้ครบสมบูรณ์และเหมาะสมกับภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ และการ
ปฏิบัติงานของหน่วยให้มากที่สุด เรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว ได้แก่ แผนการบรรทุก, การจัด  หน้าที่ และการ
ประกอบก าลัง ของส่วนลาดตระเวนเส้นทาง ส่วนเตรียมการล่วงหน้า ส่วนควบคุมการจราจร ส่วนระวัง
ป้องกัน ส่วนสนับสนุนทางการช่วยรบ และส่วนต่าง ๆ ของขบวนเดิน, มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้าย 
ที่จ าเป็น, อัตราความเร็วในการเคลื่อนย้าย, รูปขบวนเดิน, ระยะต่อเป็นเวลา, การพักระหว่างการ
เคลื่อนย้าย,  การปฏิบัติ ณ ที่รวมพล หรือที่พักรอก่อนการเคลื่อนย้าย มาตรการรักษาความปลอดภัย, 
การบังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสารในการเคลื่อนย้าย ข้อก าหนดรายงานตลอดจนข้อก าหนดการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นอื่น ๆ เป็นต้น 
 2.5 ในการวางแผนเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานพาหนะ ผู้วางแผนจะใช้ข้อพิจารณาหลัก 
ทางทหาร (METT-T) มาพิจารณาแล้ว ต้องอาศัยความรอบรู้ต่อไปนี้ มาช่วยเพ่ือวิเคราะห์ก่อนวางแผน คือ 
  2.8.1 จ านวนและชนิดยานพาหนะในขบวน 
  2.8.2 จุดเริ่มต้นของขบวน 
  2.8.3 เวลาที่ต้องการให้ถึงปลายทาง 
  2.8.4 ระยะทางการเคลื่อนย้าย 
  2.8.5 เวลาที่ต้องใช้ในการเคลื่อนย้าย 
  2.8.6 อตัราเร็วของการเคลื่อนย้าย 
  2.8.7 สภาพเส้นทาง, ทัศนะวิสัย และการจราจร 
  2.8.8 การฝึกและความช านาญของพลขับ 
  2.8.9 สภาพยานพาหนะ 
 2.9 ข้อพิจารณาหลักทางทหาร (METT-T) และความรอบรู้ในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วางแผน
เคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานยนต์ ควรจะได้ข้อสรุปค าตอบต่อไปนี้ น าไปใช้ก าหนดแผนการปฏิบัติ
ของหน่วยของตน คือ 
  2.9.1 จะจัดหน่วยและยุทธภัณฑ์ของหน่วยอย่างไร 
  2.9.2 จะรวมหน่วยและเครื่องมือขนส่งอย่างไร 
  2.9.3 จะบรรทุกก าลังพล และยุทโธปกรณ์อย่างไร 
  2.9.4 จะควบคุม, ประสานงานและสนับสนุนทางการช่วยรบต่อการเคลื่อนย้ายอย่างไร 
  2.9.5 จะรวมหน่วยและยุทธภัณฑ์ ณ ปลายทางอย่างไร 
  2.9.6 จะก าหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยก่อน, ระหว่าง และภายหลังการ
เคลื่อนย้ายอย่างไร 
 2.10 เส้นทางการเคลื่อนย้ายแต่ละเส้นทางที่ก าหนดขึ้นนั้น จ าเป็นต้องมีจุดควบคุมเพ่ือการ
วางแผนและการควบคุมการเคลื่อนย้ายในขั้นการปฏิบัติ จุดควบคุมที่จ าเป็นเหล่านั้นได้แก 
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  2.10.1  จุดเริ่มต้น : เป็นต าบลที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้หน่วยทั้งสิ้นในขบวนเริ่มการเคลื่อนย้าย 
โดยผ่านจุดร่วมอันเดียวกัน ซึ่งนับจากต าบลนี้ไปแล้วการเคลื่อนย้ายจะอยู่ในสภาพการควบคุมตามแผน 
  2.10.2  จุดปล่อย (จุดแยก) : เป็นต าบลที่หน่วยทั้งสิ้นในขบวนแยกการาควบคุมออกจาก    
ผู้บังคับขบวนกลับไปขึ้นการควบคุมแลบังคับบัญชา ต่อผู้บังคับบัญชาของตน 
  2.10.3   จุดลงรถ : เป็นต าบลที่ตอนการเดินหรือหน่วยการเดิน เคลื่อนที่จากจุดแยกขบวน 
มาหยุด ณ ต าบลนี้ เพ่ือขนทหารและยุทธภัณฑ์ลงจากรถ 
  2.10.4  ต าบลส าคัญอื่น ๆ : เป็นต าบลที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องช่วยในการก ากับดูแล
และควบคุมการเคลื่อนย้ายของหน่วย เช่น จุดควบคุม, จุดตรวจหรือจุดผ่าน เป็นต้น 
 2.11 รูปขบวนในการเคลื่อนย้ายด้วยยานยนต์ ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไป มี 3 แบบ คือ 
  2.11.1  รูปขบวนปิด : เป็นรูปขบวนที่ยานพาหนะแต่ละคันในหน่วยการเดินเคลื่อนที่ตาม
รถคันหน้าด้วยระยะต่อเพียงพอที่จะมี่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยทั่ว ๆ ไปจะใช้เมื่อทัศนะวิสัยเลว, เวลาค่ ามืด, 
ในย่านชุมชนที่ต้องการผ่านด้วยเวลาสั้น 
  2.11.2  รูปขบวนเปิด : เป็นรูปขบวนที่มีระยะต่อระหว่างคันรถเพ่ิมมากขึ้นกว่ารูปขบวนปิด 
เพ่ือเป็นการกระจายก าลังให้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ดี เมื่อต้องเคลื่อนย้ายด้วยความเร็วสูง 
  2.11.3  รูปขบวนทยอย : เป็นรูปขบวนที่ยานพาหนะในขบวนเคลื่อนที่เป็นคัน ๆ หรือเป็น
กลุ่ม ๆ และปล่อยให้เคลื่อนที่โดยมีระยะต่อไม่สม่ าเสมอ เป็นรูปขบวนที่มีการกระจายก าลังมากที่สุด 
 2.12 ในการเคลื่อนย้ายหน่วยนั้น จะมีการจัดส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้าย และก าหนดชื่อเรียกไว้ 
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ 
  2.12.1  หน่วยการเดิน คือ หน่วยที่ท าการเคลื่อนย้ายและหยุดตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
คนเดียว ขนาดของหน่วยการเดินขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยที่จะท าการเคลื่อนย้ายครั้งคราวนั้น 
  2.12.2  ตอนการเดิน ประกอบด้วย หน่วยการเดิน 2 หน่วย หรือมากกว่า ซึ่งเคลื่อนย้ายใน
เส้นทางและอัตราเร็วอันเดียวกัน ภายใต้ผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน 
  2.12.3  ขบวนการเดิน ประกอบด้วย ตอนการเดิน 2 ตอน หรือมากกว่าซึ่งประกอบขึ้น
เป็นส่วนเคลื่อนย้ายท้ังสิ้น บนเส้นทางเดียวกัน ภายใต้ผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน 
 2.13 ค าสั่งการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารเป็นค าสั่งยุทธการชนิดหนึ่ง ที่สั่ งให้หน่วยเคลื่อนย้ายจาก
ที่ตั้งแห่งหนึ่งไปยังที่ตั้งอีกแห่งหนึ่งภายในเวลาที่ก าหนด ปกติแล้วอาจจัดท าเป็นผนวกประกอบค าสั่ง
ยุทธการ ในกรณีที่รายละเอียดของการสั่งการเคลื่อนย้ายครั้งคราวนั้นมีไม่มาก หรืออาจจัดท าเป็นค าสั่ง
แยกต่างหากจากค าสั่งยุทธการก็ได้ ในกรณีที่การสั่งการเคลื่อนย้ายในคราวนั้นมีรายละเอียดมาก 
 2.14 อนุผนวกประกอบค าสั่งการเคลื่อนย้าย ในกรณีที่มีการควบคุมอย่างละเอียดประกอบด้วย  
3 อนุผนวก คือ 
  2.14.1  อนุผนวก แผนที่เส้นทางการเคลื่อนย้าย : เป็นแผนที่สังเขป ระบุเส้นทางที่จะ   
ท าการเคลื่อนย้ายจุดควบคุมต่าง ๆ รวมระยะทาง และรายละเอียดที่จ าเป็น 
  2.14.2  อนุผนวก ตารางการเคลื่อนย้าย : แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
     1 )  ส่วนที่ 1 เรียกว่า “ข้อมูลทั่วไป” จะกล่าวถึง ข้อก าหนดต่าง ๆ ส าหรับการ
เคลื่อนย้ายในครั้งนั้น เช่น ความเร็ว, อัตราเร็ว, ความหนาแน่น, รูปขบวน ฯลฯ ในส่วนนี้บางเรื่องที่มีอยู่
ใน รปจ. ของหน่วย 
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     2 )  ส่วนที่ 2 เรียกว่า “ตารางก าหนด” จะกล่าวถึงรายละเอียดของการควบคุม   
ซึ่งได้มาจากการค านวณ เช่น เวลาถึงและเวลาผ่าน แต่ละจุดควบคุม เป็นต้น 
  2.14.3  อนุผนวก เรขาการเคลื่อนย้าย : เป็นผังกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับ
ระยะทางของแต่ละขบวนการเคลื่อนย้าย 
 2.15 รายละเอียดของค าสั่งการเคลื่อนย้ายจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 
  2.15.1  สถานการณ์ความต้องการเคลื่อนย้ายขณะนั้นว่าต้องการควบคุมมากน้อยเพียงไร 
  2.15.2  ระเบียบปฏิบัติประจ าของหน่วยมีความละเอียดมากน้อย 
  2.15.3  การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายของหน่วยที่ผ่านมา 
 2.16 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานพาหนะ ได้แก่ ปัจจัย 
ที่เกี่ยวกับความเร็ว, เวลา และระยะทาง  
  2.16.1 ปัจจัยความเร็ว  
   1 ) ความเร็ว คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะในห้วงเวลาหนึ่ง 
ที่วัดได้จากเครื่องวัดความเร็ว 
   2 ) อัตราเร็ว คือ ระยะทางเฉลี่ยเป็นกิโลเมตร ที่ขบวนเคลื่อนย้ายสามารถ
เคลื่อนที่ได้จริงในห้วงเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมการพักช่วงสั้น ๆ และความล่าช้าอื่น ๆ ไว้ด้วยแล้ว 
  2.16.2 ปัจจัยเวลา  
   1 ) เวลาผ่าน คือ จ านวน เวลาเป็นนาทีที่ส่วนเคลื่อนย้ายใช้ผ่านจุดใดจุดหนึ่ง 
ดังนี้ 
       เวลาผ่าน  =  จ านวนยานพาหนะ x 60 + เวลาเพิ่มพิเศษ 
                   ความหนาแน่นยานพาหนะ x ความเร็ว 
   2 ) เวลาเพ่ิมพิเศษ คือ เวลาที่เพ่ิมให้กับเวลาผ่านของส่วนเคลื่อนย้ายที่มี
ยานพาหนะตั้งแต่ 25 คันขึ้นไป หรือเศษของเวลาส าหรับยานพาหนะตั้งแต่ 13 คันขึ้นไป 
    - ส่วนเคลื่อนย้ายจ านวน 600 คัน ลงมา เพิ่ม 1 นาที / 25คัน 
    - ส่วนเคลื่อนย้ายจ านวนเกินกว่า 600 คัน เพิ่ม 1 นาที / 25คัน 
   3 ) ระยะทางเป็นเวลา คือ จ านวนเวลาที่ต้องการเพ่ือเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง ด้วยอัตราเร็วที่ก าหนด 
   4 ) เวลาถึง คือ เวลาที่หน้ายานพาหนะคันแรก ของส่วนเคลื่อนย้าย ถึงจุดที่
ก าหนดมีหน่วยเป็นเวลานาฬิกา 
   5 ) เวลาผ่านพ้น คือ เวลานาฬิกาที่ท้ายยานพาหนะคันสุดท้ายของส่วน
เคลื่อนย้ายผ่านพ้นจุดที่ก าหนด 
   6 ) เวลาเคลื่อนย้ายเสร็จ คือ เวลานาฬิกาที่ยานพาหนะคันสุดท้ายของขบวน
เคลื่อนย้ายผ่านพ้นจุดปล่อย 
  2.16.3 ปัจจัยระยะทาง  
   1 ) ระยะทาง คือ ระยะระหว่างจุดสองจุด บนเส้นทางเคลื่อนย้ายมีหน่วยเป็น
กิโลเมตร 
   2 ) ความยาวขบวน คือ ระยะห่างจากหน้ายานพาหนะ คันแรกถึงท้าย
ยานพาหนะคันสุดท้ายของขบวนมีหน่วยเป็นกิโลเมตร 
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   3 ) ความยาวเฉลี่ยของยานพาหนะ คือ ค่าเฉลี่ยของความยาวยานพาหนะ 1 คัน 
ในส่วนเคลื่อนย้าย 
3. การปฏิบัติ  :  ให้ทุกหน่วยที่จะท าการเคลื่อนย้ายก าลังพลและยุทโธปกรณ์ จากที่ตั้งปกติ      
เพ่ือไปปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่ง จะต้องจัดท าค าสั่งการเคลื่อนย้าย หรือ  จัดท าเป็นผนวก           
(การเคลื่อนย้าย) ประกอบค าสั่ง นั้น ๆ ในการเคลื่อนย้ายก าลังทหารเข้าพ้ืนที่ฝึก หรือ เข้าปฏิบัติงาน
ราชการสนาม และหรือปฏิบัติภารกิจอื่นใด ซึ่งในค าสั่งการเคลื่อนย้าย หรือการจัดท าเป็น ผนวก (การ
เคลื่อนย้าย) อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
 3.1 แผนที่เส้นทางเคลื่อนย้าย 
 3.2 ตารางการเคลื่อนย้าย 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
             ตรวจถูกต้อง 
       (ลงชือ่)  พ.ท.  ชัยวุฒ ิ  พรมทอง 
                                 ( ชัยวฒุิ   พรมทอง ) 
        หน.ฝยก.พล.ร.5 



ผนวก น  ( การตรวจเยีย่มการฝึก ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 1. ความมุ่งหมาย 
  1.1 เพื่อให้หน่วยใช้เป็นแนวทางในการก าหนดในการตรวจเยี่ยมการฝึกในงานการฝึกตามวงรอบ
ประจ าปี และงานการฝึกพิเศษที่ก าหนดขึ้นของหน่วยนั้น ๆ 
  1.2 ให้ผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอ านวยการที่รับผิดชอบ ได้ก าหนดบุคคลในการตรวจเยี่ยมงาน
การฝึก ทั้งจะได้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า/ค าชี้แจงต่างๆในระหว่างการตรวจเยี่ยม เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ ทบ., ยศ.ทบ. และผู้บังคับบัญชาตนเองก าหนดไว้   
  1.3 ให้ผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอ านวยการที่รับผิดชอบ ได้ก ากับดูแลงานการฝึกอย่างใกล้ชิด 
สามารถที่จะได้เห็นภาพการปฏิบัติที่แท้จริงของหน่วย และน าไปสู่การแก้ไข กรณีที่เกิดความบกพร่อง 
 1.4 ให้ หน่วยที่จัดท าค าสั่งฝึกประจ าปีของหน่วย, จัดท าค าสั่งฝึกในงานการฝึกตามวงรอบการ
ฝึกประจ าปี/งานการฝึกพิเศษ, ผู้ตรวจเยี่ยมงานการฝึก และหน่วยที่รับการตรวจเยี่ยม ได้เข้าใจบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเอง ท าให้ไม่เกิดข้อบกพร่องหรือขาดการปฏิบัติที่ส าคัญของการ    
ตรวจเยี่ยม และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนทั้งกองพล 
2. การปฏิบัติ 
 2.1 หน่วยที่ออกค าสั่งฝึกฯ 
  2.1.1 ให้ทุกหน่วยที่ออก ค าสั่งฝึกประจ าปีของหน่วย จะต้องก าหนดให้มี ผนวก.... (การ
ตรวจเยี่ยมการฝึก) ประกอบค าสั่งฝึกประจ าปีของหน่วย โดยให้ นขต.พล.ร.5 (หน่วยระดับ กรม/    
กองพัน) พิจารณาก าหนดและหรือเพ่ิมเติมให้ผนวกดังกล่าวมีความสอดคล้องกับค าสั่งฝึกประจ าปีของ 
พล.ร.5 
   2.1.2 ให้ทุกหน่วยที่ออกค าสั่งฝึก(งานการฝึกตามวงรอบการฝึกประจ าปี/งานการฝึกพิเศษ) 
จะต้องก าหนดให้มี ผนวก......(การตรวจเยี่ยมการฝึก) ประกอบค าสั่งฝึกของงานการฝึกนั้น ๆ โดยการ
ก าหนดเป็นตารางตรวจเยี่ยมการฝึก ระบุ ล าดับ, ยศ. – ชื่อ - สกุล, ต าแหน่ง, วัน, สถานที่ และอื่น ๆ  
  2.1.3 จ านวนครั้งในการตรวจเยี่ยม ของ ผู้บังคับหน่วย ให้มีการระบุตัวบุคคลอย่าง
ชัดเจนในการตรวจเยี่ยมในแต่ละงานการฝึกอย่างน้อยจะต้องมีจ านวนครั้งในการตรวจเยี่ยมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนวันในการฝึกที่ก าหนดไว้ในค าสั่งฝึกนั้น ๆ 
  2.1.4 จ านวนครั้งในการตรวจเยี่ยม ของ ฝ่ายอ านวยการ, ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหรือผู้ที่
ได้รับมอบ ให้มีการระบุตัวบุคคลอย่างชัดเจนในการตรวจเยี่ยมในแต่ละงานการฝึกอย่างน้อยจะต้องมี
จ านวนครั้งในการตรวจเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนวันในการฝึกที่ก าหนดไว้ในค าสั่งฝึกนั้นๆ 
 2.2 หน่วยเหนือ 
   2.2.1 หัวหน้าคณะ หรือผู้แทน ที่ด าเนินการตรวจเยี่ยมการฝึตามตารางที่ก าหนดตามค าสั่ง
ฝึกนั้นๆ จะต้องลงบันทึกความเห็นของการตรวจเยี่ยมการฝึกครั้งนั้น ๆ ทั้งจะต้อง ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การฝึกของงานการฝึกน้ัน ๆ ลงในสมุดตรวจเยี่ยมการฝึก ( ณ วัน/เวลาที่ไปตรวจเยี่ยม) 
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  2.2.2 กรณีที่หน่วยเหนือเดินทางไปตรวจเยี่ยมงานการฝึกของหน่วยรอง ให้ หัวหน้าคณะ
ตรวจเยี่ยม ปฏิบัติตามข้อ 2.2.1  และลงบันทึกความเห็นในแบบ การรายงานข้อมูลสภาพแวดล้อม   
(คฝ.7-8 หน้า 461 และ คฝ.7-11หน้า 211) ของงานการฝึก ณ วัน/เวลานั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้
แสดงความคิดเห็นไว้ท้ายแบบการรายงานข้อมูลสภาพแวดล้อม เพ่ือให้หน่วยรับการตรวจเยี่ยมรวบรวม
เก็บไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนการฝึกในครั้งต่อไป 
 2.3 หน่วยรับการตรวจเยี่ยมการฝึก 
  2.3.1 ด าเนินการตรวจเยี่ยมงานการฝึกของหน่วยตนเองตามตารางการตรวจเยี่ยมที่ก าหนด
ในค าสั่งของงานการฝึกนั้น ๆ และให้ปฏิบัติตามข้อ 2.2.1 
  2.3.2 จัดเตรียม แบบการรายงานข้อมูลสภาพแวดล้อม (คฝ.7-8 หน้า 461 และ คฝ.7-11
หน้า 211) ให้ หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมการฝึก และหรือ ผู้แทน(หน่วยเหนือ) ลงบันทึกความเห็นใน
ระหว่างการตรวจเยี่ยมงานการฝึกนั้น ๆ 
  2.3.3 รวบรวมสรุปผลการตรวจเยี่ยมเป็นรายสัปดาห์ ตามข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3.1 เป็น
เอกสารตามตารางที่ก าหนด (ที่มีการตรวจเยี่ยมจ านวนกี่ครั้ง และไม่มีการตรวจเยี่ยมจ านวนกี่ครั้ง) 
พร้อมภาพถ่าย น าเรียนให้ผู้บังคับบัญชา (หน่วยเหนือ/หน่วยตนเอง) รับทราบ และหรือสั่งการส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
  2.3.4 ให้ค าแนะน า/แนวทางแก้ไขทางฝ่ายอ านวยการให้ผู้บังคับบัญชา (หน่วยเหนือ/หน่วย
ตนเอง) รับทราบและสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขในงานการฝึกครั้งต่อไป หรือในงาน
การฝึกที่มีลักษณะของการฝึกที่คล้ายกัน 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

     ตรวจถูกต้อง 

        (ลงชื่อ)  พ.ท. ชัยวุฒิ   พรมทอง 
                                 ( ชัยวุฒิ   พรมทอง ) 
        หน.ฝยก.พล.ร.5 



ผนวก บ  ( มาตรการป้องกันการรั่วไหลของ สป.3 และ สป.5 ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. ความมุ่งหมาย 
 1.1 ให้หน่วยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ต่อ สป.3 และ สป.5 ได้อย่างถูกต้อง 
 1.2 หน่วยสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบต่างที่เกี่ยวข้องที่ ทบ. 
ก าหนด 
 1.3 หน่วยปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบ และเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานในบทบาท
และอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนเกี่ยวกับ สป.3 และ สป.5 ทั้งในระดับหน่วย และในระดับผู้ปฏิบัติ  
อย่างถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันอย่างไร 
 1.4 ท าให้การใช้ สป.3 และ สป.5 มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพ่ือให้การเก็บรักษา สป.3 และ สป.5 ตามที่ได้รับการแจกจ่ายจาก ทบ. ที่ใช้สนับสนุนในการ
ปฏิบัติภารกิจการฝึก - ศึกษา ภารกิจป้องกันประเทศ และภารกิจปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในความรับผิดชอบของ พล.ร.5 โดยส่วนหนึ่งได้เก็บรักษาไว้ที่คลังของหน่วย     
ที่รับผิดชอบ หน่วยสนับสนุนในพ้ืนที่และหน่วยใช้ และอีกส่วนหนึ่งถูกน าออกใช้งานโดยหน่วยต่าง ๆ 
ของ พล.ร.5 ทั้งนี้จากสภาวการณ์ที่มีการใช้ สป.3 และ สป.5 ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยเป็นจ านวน
มากจึงอาจเป็นจุดอ่อนในการควบคุม และสาเหตุของการรั่วไหล 
3. มาตรการการป้องกัน 
 เพ่ือให้การป้องกันการรั่วไหลของ สป.3 และ สป.5 ออกจาก พล.ร.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเหมาะสมจึงแต่งตั้งคณะชุดตรวจแนะน า  แนวทางในการปฏิบัติต่อ สป.3 และ สป.5 ดังนี้ 
  3.1 รอง ผบ.พล.ร.5 เป็น  หัวหน้าคณะชุดตรวจฯ 
  3.2 รอง เสธ.พล.ร.5 เป็น  รอง หัวหน้าคณะชุดตรวจฯ 
  3.3  หน.ฝกบ.พล.ร.5 เป็น  คณะชุดตรวจฯ / เลขานุการ 
  3.4 จเร.พล.ร.5  เป็น  คณะชุดตรวจฯ 
  3.5 หน.ฝสพ.พล.ร.5 เป็น  คณะชุดตรวจฯ 
  3.6 หน.ฝพธ.พล.ร.5 เป็น  คณะชุดตรวจฯ 
4. หน้าที่ของคณะชุดตรวจแนะน า 
 4.1 ให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัติต่อ สป.3 และ สป.5 ของ พล.ร.5 เพ่ือป้องกัน        
การรั่วไหลของ สป.3 และ สป.5 ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 จัดท าตารางการปฏิบัติของชุดตรวจเพ่ือเดินทางไปให้ค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
มาตรการ/วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ จนท.ของหน่วยนั้น ๆ จะต้องปฏิบัติต่อ สป.3 และ สป.5  
 4.3 คณะชุดตรวจฯ  ด าเนินการไปให้ค าแนะน าในการปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการ/วิธีปฏิบัติ
ต่างๆ ตามแผนท่ีก าหนด ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. และรายงานผลการตรวจต่อไป 
 4.4 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในการป้องกันการ
รั่วไหลของ สป.3 และ สป.5 เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วย 
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5. การปฏิบัติ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการออกค าสั่งการฝึก และเป็นหน่วยที่จะต้องปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการใช้ สป.3 และ สป.5 จะต้องก าหนดตัวบุคคลส าหรับการปฏิบัติ และก าหนดอ านาจ
หน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติไว้ในค าสั่งฝึกของแต่ละงานการฝึก ทุกระดับหน่วย และงานการฝึกนั้น ๆ 
6. อนุผนวก : 
 6.1 มาตรการควบคุม สป.3   อนุผนวก 1 
  6.2 มาตรการควบคุม สป.5   อนุผนวก 2 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
             ตรวจถูกต้อง 

                (ลงชื่อ)  พ.ท.  ชัยวุฒิ   พรมทอง 
                                 ( ชัยวุฒิ   พรมทอง ) 
        หน.ฝยก.พล.ร.5 
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อนุผนวก 1 ( มาตรการควบคุม สป.3 ) 
ประกอบผนวก บ  ( มาตรการปอ้งกันการรั่วไหลของ สป.3 และ สป.5 ) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. การปฏิบัติตามมาตรการควบคุม สป.3 
  - การปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งก าลัง สป.3  ณ พ้ืนที่ สนับสนุนระดับกองพล 
  - หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้ ฝพธ.พล.ร.5 ควบคุมอัตรา สป.3 ในภาพรวมของ พล.ร.5 และ
มอบหมายให้ กอง พธ.พล.ร.5 รับผิดชอบจัดตั้งต าบลจ่าย สป.3 
  การเบิก เพ่ือให้ได้มาซึ่ง สป.3 สนับสนุนหน่วยในอัตราของ พล.ร.5 ที่ปฏิบัติภารกิจ คือ          
ฝพธ.พล.ร.5 และ กอง พธ.พล.ร.5 รวบรวมใบเบิกของหน่วยเบิกไปยังต าบลส่งก าลัง 
 การปฏิบัติ ฝพธ.พล.ร.5 รวบรวมเครดิต สป.3 ของหน่วยเบิกไปยังต าบลส่งก าลังที่ให้การ
สนับสนุนในภารกิจ (บชร. / มทบ. ในพ้ืนที่) ที่ได้รับการแบ่งมอบโดยใช้ใบเบิก ทบ.411 – 116 หรือวิทยุ
ราชการทหาร (แล้วส่งใบเบิกตามหลัง) 
 การรับ หน่วยสนับสนุนตัดจ่ายในใบเบิกแจ้งให้ ฝพธ.พล.ร.5 ทราบ เตรียมการรับโดยหน่วย
สนับสนุนส่ง สป.3 ในพ้ืนที่สนับสนุนของกองพล ซึ่ง กอง พธ.พล.ร.5 รับผิดชอบในการจัดตั้ง หรือให้
หน่วยไปรับ ณ ต าบลส่งก าลัง แล้วแต่กรณี โดยให้ กอง พธ.พล.ร.5 ไปรับ 
 ตั้งกรรมการตรวจรับ  เมื่อได้รับ สป.3 จาก ต าบลส่งก าลัง ตามใบเบิกแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ตรวจรับ ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร 3 นาย รายงานผลให้ผู้มีอ านาจทราบ 
 การควบคุม เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วลงบัญชีคุม 465-315 และเครดิตของหน่วย 
ทบ.465-328 
 การแจกจ่ายให้กับหน่วย  แจ้งให้หน่วยทราบ เพ่ือด าเนินการรับทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด 
โดยตัดจ่ายให้กับหน่วยในใบเบิกของหน่วยที่เบิกมายัง ฝพธ.พล.ร.5 โดยให้หน่วยด าเนินการรับที่      
กอง พธ.พล.ร.5 การปฏิบัติอาจจะรับ ณ ต าบลจ่าย หรือให้ต าบลจ่ายส่งถึงหน่วยรับแล้วแต่กรณีการรับ
เป็นความรวดเร็วในการแจกจ่ายเป็นถังเปล่าแลกถังเต็ม (ถังในอัตราของหน่วย)  
  การเก็บรักษา กอง พธ.พล.ร.5 เก็บรักษา สป.3 และมาตรการในการรกัษาความปลอดภัย โดย 
ต าบลจ่ายจะต้องมีการพรางป้องกันการตรวจการได้ดี และมีพ้ืนที่สูง น้ าไม่ท่วมในเวลาฝนตก พ้ืนดิน
แข็งแรงไม่ยุบตัว เมื่อยานพาหนะเข้าไปเติม สป.3 และถาดถางพ้ืนที่ป้องกันไฟ ในระยะ 51 เมตร มี   
ลวดหนามล้อมลอบพ้ืนที่ต าบลจ่ายและถังดับเพลิงตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2513 
และจัดก าลังพลระวังป้องกันในการโจมตีท าลายของข้าศึก 
 2. ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา 
 2.1 การเก็บรักษา สป.3 ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น มีทหารยามเฝ้าดูแลตลอด   
24 ชม. 
 2.2 ต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดอุบัติภัย 
 2.3 มีการจัดอุปกรณ์ดับเพลิงภายในบริเวณการท างาน 
  2.4 การเก็บรักษาดูแลอุปกรณ์ เช่น ถังใส่ สป.3, หัวจ่าย ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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อนุผนวก 2 ( มาตรการควบคุม สป.5 ) 
ประกอบผนวก บ  ( มาตรการปอ้งกันการรั่วไหลของ สป.3 และ สป.5 ) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. การปฏิบัติ 
 1.1 ให้หน่วยทุกระดับปฏิบัติตามระเบียบของ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542, ค าสั่ง ทบ. ที่ 94/2541 ลง 27 ก.พ.41 เรื่อง มาตรการควบคุม สป.5 ไม่ให้รั่วไหลออกจาก 
ทบ. รวมทั้งระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 1.2 ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการก ากับดูแลการใช้ รวมถึงการขออนุมัติ
จ าหน่าย สป.5 ของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ สป.5 ในภารกิจ        
การฝึก – ศึกษา ภารกิจป้องกันประเทศ และแก้ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือป้องกันการ
รั่วไหลของ สป.5 จากการขออนุมัติจ าหน่ายโดยไม่มีการใช้งานจริง 
 1.3 ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาก าหนดมาตรการการควบคุมเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม    
โดยให้ความส าคัญ และเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับการส่งคืนของหมุนเวียน เพ่ือป้องกันมิให้ สป. 5       
สูญหายหรือรั่วไหล รวมทั้งให้เพ่งเล็ง เรื่องการรักษาความปลอดภัยคลัง สป.5 ในความรับผิดของหน่วย
อย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้มีการลักลอบน า สป.5 ออกไปใช้ในทางที่ผิด 
 1.4 กรณีเหตุการณ์การตรวจจับ สป.5 ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในพ้ืนที่ใดให้ มทบ. ที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่เร่งรัดด าเนินการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงให้ พล.ร.5 ทราบทันที 
 1.5 หากตรวจพบผู้กระท าความผิดหรือผู้เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของ สป.5 ให้หน่วยพิจารณา
ด าเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาด และจริงจัง 
2. ให้หน่วยที่ด าเนินการในการจัดการฝึก ก าหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบในการควบคุม และก าหนด
อ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



ผนวก  ป   ( รายการแจกจ่าย ) 
ประกอบค าสั่ง พล.ร.5 (เฉพาะ) ที่ 171/62 ลง 23 ก.ย. 62 เรื่อง การฝึกประจ าปี พ.ศ. 2563 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ล าดับ รายการแจกจ่าย/หน่วย จ านวน/ชุด หมายเหต ุ
1 ทภ.4 1  
2 ร.5 และ พัน.นขต. 4  
3 ร.15 และ พัน.นขต. 4  
4 ร.25 และ พัน.นขต. 4  
5 ป.5 และ พัน.นขต. 5  
6 ม.พัน.16 พล.ร.5 1  
7 ช.พัน.5 พล.ร.5 1  
8 ส.พัน.5 พล.ร.5 1  
9 พัน.สร.5 1  
10 กอง สพบ.พล.ร.5 1  
11 กอง พธ.พล.ร.5 1  
12 ร้อย.บก.พล.ร.5 1  
13 ร้อย.ม.(ลว.) 5 1  
14 ร้อย.ลว.ไกล 5 1  
15 ฝสธ.พล.ร.5 5  
16 อะไหล ่ 3  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
     ตรวจถูกต้อง 

        (ลงชือ่)  พ.ท. ชัยวฒุิ   พรมทอง 
               ( ชัยวฒุิ   พรมทอง ) 
        หน.ฝยก.พล.ร.5 


