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การฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
บทนา
กระทรวงกลาโหม ซึง่ เป็ นองค์กรหลักอันสาคัญของชาติ และเป็ นส่วนสาคัญ ของพลังอานาจ
ทางด้ านการทหาร จาเป็ นต้ องกาหนดยุทธศาสตร์ การป้องกันประเทศให้ สอดคล้ องกับภาวะทางเศรษฐกิจ
และแนวทางการบริ หารจัดการแบบบูรณาการขึ ้นใหม่ รวมทังสภาวะแวดล้
้
อ มในปั จจุบันของภูมิภาคนี ้
ได้ มีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ ้น อีกทังกองทั
้
พได้ พิจารณาถึงข้ อจากัดของทรัพยากร และงบประมาณ
ในการป้องกันประเทศที่ได้ รับการจัดสรรจากรัฐบาล จึงได้ ดาเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างของกองทัพไทยให้
มีขนาดเล็กลง แต่มีขีด ความสามารถและประสิทธิ ภาพสูง สามารถพิทกั ษ์ รักษา ปกป้อง เอกราช และ
อธิปไตยของประเทศชาติให้ ยืนยงคงอยูต่ ลอดไป ในการที่จะลดกาลังกองทัพให้ มีขนาดที่เหมาะสม ตังแต่
้
ในยามปกติ แต่สามารถปฏิบตั ิภารกิจในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามที่เกิ ดขึ ้นในยามสงครามได้
ในห้ ว งระยะเวลาหนึ่ง นัน้ จ าเป็ นต้ อ งมี ร ะบบการระดมสรรพก าลัง เพื่ อ การทหารที่ ดี มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ตามนโยบายการเตรี ยมพร้ อมแห่งชาติและแผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ เพื่อเป็ น
หลักประกันว่า สามารถระดมสรรพกาลังได้ อย่างรวดเร็ ว ทังทางด้
้
านกาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจน
เครื่ อ งมื อเครื่ องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริ การต่าง ๆ ให้ เพียงพอกับความต้ อ งการทางทหาร
อันเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งที่จะทาให้ กองทัพไทยมีประสิทธิภาพในการป้องกันอธิปไตยของชาติให้ ปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามของอริ ราชศัตรูได้ ในภาวะไม่ปกติทกุ สถานการณ์
การระดมสรรพก าลัง เพื่ อ การทหาร เป็ นการเตรี ย มความพร้ อมตามแผนผนึก ก าลัง และ
ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศตังแต่
้ ในภาวะปกติ โดยการรวบรวมและจัดระเบียบทรัพยากรของชาติ
ทาให้ ทรัพยากรของชาติอยูใ่ นลักษณะพร้ อมที่จะนาไปใช้ หรื อนาไปแก้ ไขปั ญหาของประเทศชาติในภาวะไม่
ปกติ และโดยที่ปั จจุบันทรั พยากรต่า ง ๆ อยู่ในความรั บผิด ชอบของหลายหน่ว ยงาน ซึ่ง แยกส่ว นกัน
ดาเนินการทังส่
้ วนราชการพลเรื อน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จึงต้ องมีการผนึกกาลังร่ วมกันของทุกฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้ องในการนาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายหน่ วยงานมารวมกัน เพื่อจัดการกับปั ญหาหรื อภาวะ
ไม่ปกติที่เกิ ดขึ ้น รวมถึงเพื่อการป้องกันประเทศต้ องมี การเตรี ยมการในด้ านทรั พยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็ น
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของกองทัพ ในภาวะที่ มี ก ารรบหรื อ ภาวะไม่ ป กติ / การสงครามได้ อ ย่า ง
มีประสิทธิภาพ

-๒ดังนั้น เพื่อให้การมีระบบการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึง ควรจัดให้มี
การฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหารในการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ และรับทราบว่า สิ่งใดควรปฏิบัติ
ก่อน หลัง หรือดาเนินไปพร้อมกัน มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคใดที่จะต้องได้รับ
การแก้ไข อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับทุกภาคส่วนอย่างสม่าเสมอ

ความหมายหรือแนวคิดในการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
๑.ความหมาย
การฝึ ก การระดมสรรพก าลั ง เพื่ อ การทหาร คื อ การฝึ ก ซ้อ มการสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรของหน่ ว ยที่
เกี่ ยวข้ องตามแผนผนึ กก าลั ง และทรั พยากรเพื่ อการป้ อ งกั นประเทศ ให้ แก่ ก องทัพ ไทยในการปฏิ บั ติก าร
ทางทหารตามภารกิจการป้องกันประเทศในภาวะไม่ปกติ
๒.หลักการเหตุผลและแนวคิด
กระทรวงกลาโหม โดย กรมการสรรพกาลังกลาโหม ซึ่งเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การระดมสรรพก าลัง เพื่ อการทหารของกระทรวงกลาโหม พิ จ ารณาเห็ น ว่า การฝึ ก การระดมสรรพก าลั ง
เพื่อการทหาร ตามแผนการปฏิบัติหลักที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อเผชิญ กับสถานการณ์ในภาวะ
ไม่ปกติ คือแผนป้องกันประเทศ เพื่อรองรับภัยจากการสู้รบและการสงคราม และแผนผนึกกาลังและทรัพยากร
เพื่อการป้องกันประเทศเป็นแผนสนับสนุน โดยร่วมกับส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของวิธีการบริหารการจัดสรรทรัพยากรของชาติและระเบียบปฏิบัติในการประสานงาน
อย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติมีความชานาญและเกิดประสบการณ์ร่วมกันในการระดมสรรพกาลัง
เพื่อการทหารตามสถานการณ์ ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ ซึ่ ง จะทาให้ประชาชนมี ความเข้าใจถึ ง ความจาเป็ น
ในการระดมสรรพกาลัง ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติรวมทั้งเสริมสร้างขวัญและจิตใจ ให้พร้อมที่จะต่อสู้กับ
ภัยคุกคามทั้งมวลและให้การสนับสนุนส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหารเพื่อความอยู่รอดของชาติ จึงได้กาหนดให้มีการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคภายใต้แผนป้องกันประเทศ
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร ทรัพยากร และแผนการปฏิบัติการ ตามแผนผนึกกาลังและ
ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจน
ฝึกฝนความชานาญในทางปฏิบัติงานด้านการระดมสรรพกาลัง
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ หน่วยที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนผนึกกาลัง และทรัพยากรเพื่อการป้องกั น
ประเทศ
๓.๓ เพื่อการพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของแผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
๓.๔ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และทดสอบระบบฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อตอบสนองหรือ ให้สอดคล้อง
กับบัญชีความต้องการทางทหาร

-๓-

กระบวนการดาเนินงาน
๏ การวิเคราะห์กระบวนงาน (Input-Output Analysis) :

Input
- ทรัพยากรที่จาเป็น
- ข้อกาหนด
- หลักเกณฑ์เงื่อนไข

ทรัพยากรทีใ่ ช้
ในการดาเนินการ
๑. รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐
๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม
๓. นโยบายกระทรวงกลาโหม
๔. แผนป้องกันประเทศ แผน
ผนึกกาลังและทรัพยากร
เพื่อการป้องกันประเทศ
๕. งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร
๖. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ระดมสรรพกาลังเพื่อ
การทหาร
๗. ทักษะและความรู้ความ
เข้าใจของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
๘. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการระดมสรรพกาลัง
เพื่อการทหาร
๙. วิธีการฝึกการระดมสรรพ
กาลังเพื่อการทหาร

Processing
- การกระทาเพื่อเปลี่ยนสภาพ
Input ไปเป็น Output

Output
- ผลลัพธ์ที่ต้องการ

กระบวนการ
การดาเนินงาน
๑. การวางแผนการดาเนินการฝึก
๒. จัดทาโครงการ/งบประมาณ
๓. การเตรียมการการฝึก
๑) จัดทาคาสั่งการจัดตั้งกอง
อานวยการฝึกการระดม
สรรพกาลังเพื่อการทหาร
๒) กาหนดสถานการณ์จาลอง
หรือสถานการณ์สมมุติ
๓) ประชุมเตรียมการ
ก่อนฝึก
๔) การแจ้งกาหนดการฝึก
๕) การจัดเตรียมสถานที่
และประชาสัมพันธ์
๔. ดาเนินการฝึกการระดมสรรพกาลัง
เพื่อการทหาร
๕. การจัดทาบทเรียนหลังการฝึก
๖. สรุป/ประเมินผล

ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
๑. ความพร้อมรับสถานการณ์
ภาวะไม่ปกติในการระดม
สรรพกาลังเพื่อการทหาร
๒. ความสามารถในการ
ลดความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปฏิบัติภารกิจ

-๔ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินการ
๑. รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้ าที่ของชนชาวไทย มาตรา ๗๐ ๗๑ และ ๗๓ ตลอดจนกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ
๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนอื่นที่สาคัญของชาติ
๓. นโยบายของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๒ นโยบายเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ ข้อ ๒.๕ พัฒนาด้าน
การฝึกให้มีความเหมาะสมอ่อนตัว โดยมีการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ ๒.๖ พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงร่วม ข้อ ๒.๗ พัฒนาระบบการ
ระดมสรรพกาลังให้มีขีดความสามารถขยายกาลังในยามสงคราม ได้อย่างพอเพียง ทันเวลา ตามแผนป้องกัน
ประเทศ ข้อ ๒.๑๓ เสริมสร้างการใช้ทรัพยากรทั้งปวงของ กระทรวงกลาโหมให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อประเทศ โดยใช้ศักยภาพของกองทัพในการพัฒนาพลังอานาจของชาติด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนให้พ้นจากความยากลาบาก และการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้
๔. แผนป้องกันประเทศ แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และแผนปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น
แผนระดมสรรพกาลังของกระทรวงกลาโหม แผนการส่งกาลังบารุงของเหล่าทัพ ฯลฯ
๕. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แบ่งเป็น งบประมาณของกระทรวงกลาโหม และ งบประมาณสนับสนุน
จากสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๖. ส่ว นราชการกระทรวงกลาโหม ส่ว นราชการอื่ น รัฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ดกระทรวง เอกชน ที่ เ กี่ ยวข้ อ งใน
การระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
๗. ทักษะและความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๘. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร ได้แก่ ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ฐานข้ อมูลทรัพยากร ที่สอดคล้ องกับบัญชีความต้ องการทางทหาร
๙. วิธี ก ารฝึ ก การระดมสรรพก าลั ง เพื่อ การทหาร ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารฝึ ก ปั ญ หาที่ บั ง คั บ การ และ วิ ธี ก ารฝึ ก
ภาคสนาม

-๕-

แผนผังกระบวนการดาเนินงาน
การฝึ กซ้อมแผน
การระดมสรรพกาลังเพือ่ การทหาร

นโยบาย/วัตถุประสงค์/แผน
ปภ.

จัดทาโครงการ/
งบประมาณ

เสนอโครงการ
เพื่ออนุมตั ิ

การเตรียมการ
การฝึ ก

การดาเนินการ
การฝึ ก

การจัดทาบทเรียน
หลังการฝึ ก

สรุป/ประเมินผล

กาหนดสถานที่และ
เลือกรูปแบบ
การฝึ ก

๑. จัดทาคาสั่งการตั้งกอง
อานวยการฝึกการระดมสรรพ
กาลังเพื่อการทหาร
๒. กาหนดสถานการณ์จาลอง
หรือ สถานการณ์สมมุติ
๓. ประชุมเตรียมการก่อน
ฝึกระดมสรรพกาลัง
๔. การแจ้งกาหนดการ
ฝึกระดมสรรพกาลัง
๕. การจัดเตรียมสถานที่และ
ประชาสัมพันธ์

-๖-

กระบวนการการดาเนินงาน
๑. การวางแผนการดาเนินการฝึก
การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ (Management) โดยทั่วๆ ไปการวางแผน
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการกาหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะทาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เหล่านั้นได้ การวางแผนเป็นสิ่งจาเป็นเพราะมีส่วนทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้ าที่ รู้แนวทางการดาเนินงานขององค์กร ลดการ
ดาเนินงานที่ซ้าซ้อน หรืองานที่สิ้นเปลืองและช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะการวางแผนที่ดี
จะต้องมีการคาดคะเนทิศทางหรือสถานการณ์ในอนาคตและวางแผนโดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้การวางแผนยังเป็นประโยชน์สาหรับการควบคุม ซึ่งถ้าไม่มีการวางแผน ก็จะไม่มีวิธีการใดควบคุมการปฏิบัติงาน
ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนการดาเนินการฝึก มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่๑ การศึกษาปัญหา
โดยประชุมเพื่อทาการศึกษาปัญหาหรืองานที่เกี่ยวกับการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร ซึ่งได้จาก
นโยบาย แผน สถานการณ์ และ บทเรียนหลังการฝึก
ขั้นตอนที่ ๒ การกาหนดเป้าหมายที่บรรลุผลได้
โดยนาผลจากการศึกษาปัญหาในขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์ และกาหนดเป้าหมายการฝึ กที่บรรลุได้
ให้ชัดเจน โดยการดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึก
ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมวางแผนการฝึก
โดยวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนและให้คานึงถึงปัจจัยของการปฏิบัติงานที่สาคัญได้แก่ บุคลากร
เครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการฝึกที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เวลา และงบประมาณ รวมทั้งทาการการกาหนด
สถานที่และเลือกรูปแบบการฝึก
ขั้นตอนที่ ๔ การกาหนดแผนการติดตามและประเมินผลการฝึก
โดยกาหนดแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงงานโดยจัดทาเป็นตารางที่สามารถ
ทบทวนได้ ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะบรรลุผลได้อย่างแน่นอน
ชื่อโครงการ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ปัจจัยการลงทุน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี
ผลผลิต
หมายเหตุ : การจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการแปลงโครงการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อ
การทหารไปสู่กิจกรรมย่อยในเชิงปฏิบัติ และช่วยติดตามให้ผู้รับผิดชอบสามารถดาเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น
ลดภาระในการตัดสินใจว่าจะทาอะไรเมื่อไหร่ ลดความเสี่ยงในการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายของการฝึก

-๗รายละเอียดของการเขียนแผนการติดตามและประเมินผลการฝึก
ชื่อโครงการ การฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
เป้าหมาย เป็นผลที่ตั้งเอาไว้เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุในอนาคต ซึ่งการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้ อง
ประกอบไปด้วย SMART คือ
Specific มีเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจน
Measurable สามารถวัดผลได้
Attainable สามารถที่จะทาให้บรรลุผลได้
Realistic มีสภาพตามความเหมาะสม สมารถทาให้เกิดขึ้นจริงได้ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป
Timely มีกรอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายย่อยหรือเรียกว่า Objectives Sub goal ซึ่งการตั้งวัตถุประสงค์ที่ดี
จะต้องสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ควรลงรายละเอียดว่า การทาโครงการนี้จะทาให้องค์การได้รับผล
(Output)อะไรบ้าง ปริมาณเท่าใด หรือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายของ
องค์การได้มากน้อยเท่าใด
ลาดับ เป็นการจัด ลาดับของแต่ ละกิจ กรรมว่ า กิจกรรมใดควรที่ จะทาก่อนหรื อหลัง เพื่อให้
แผนการทางานมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน
ขั้นตอนหลักและกิจกรรม คือการกาหนดว่าวิธีการ หรือกิจกรรมใดต้องทาก่อน หรือกิจกรรมใด
ต้องทาหลังจึงจะดีที่สุด เพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ตั้งมานั้นบรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแผนปฏิบัติ
งานควรจะกาหนดขั้นตอน/กระบวนการหลักๆ ไว้ให้ชัดเจน แล้วกาหนดกิจกรรมย่อยๆ ของแต่ละขั้นตอนว่ามี
อะไรบ้าง เช่น ขั้นตอนการฝึกอบรมปรับมาตรฐานการฝึกจะมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ได้แก่การกาหนดเนื้อหาการ
ฝึกอบรม การติดต่อวิทยากร การแจ้งกาหนดการฝึกอบรมให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ ควรจะมีการกาหนด ชื่อบุคคล หรือตาแหน่ง (Action Plan Leader /Owner)
ผู้ที่รับผิดชอบโครงการฝึก ไว้ และในแต่ละกิจกรรมควรจะกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อจะได้พิจารณาดูว่าใครรับผิดชอบมากน้อยเกินไป และคนที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมนั้นๆ หรือไม่
กาหนดระยะเวลา ให้ระบุว่ากิจกรรมแต่ละข้อนั้นจะทาเมื่อไร จะใช้ระยะเวลาในการทางาน
เท่าไร สามารถกาหนดเป็น ปี เดือน วัน หรือ ชั่วโมง ก็ได้ ซึ่งควรระบุวันเวลา ให้ชัดเจน เพื่อจะสามารถดู
ภาพรวมของแผนปฏิบัติงานได้ว่ามี กิจกรรมใดบ้างที่สามารถทาไปพร้อมกันได้ กิจกรรมใดต้องรอให้กิจกรรม
อื่นเสร็จก่อนจึงจะปฏิบัติงานได้ ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่
งบประมาณ นอกเหนือจากเงินที่จะเป็นตัวกาหนดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ
ที่จาเป็นที่จะต้องใช้ในการทางานหรือกิจกรรมนั้นๆเช่น บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมของการฝึกนั้นๆ การวิเคราะห์และกาหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรม ช่วยทาให้แผนการฝึกมีความ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ มากขึ้น เพราะหากเราประมาณการงบประมาณย่อยมาก
เท่าไหร่ โอกาสที่งบประมาณโดยรวมจะผิดพลาดก็ย่อมมีน้อยลง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) ในแต่ละงานหรือกิจกรรมที่ทาซึ่งผล
นั้นจะเกิดจากการปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ของแผนการฝึก นั้น ได้แก่ การใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์จากการฝึก และความพึงพอใจของผู้ร่วมการฝึก
หมายเหตุ : เพื่อป้องกันปัญหาในการนากิจกรรมไปปฏิบัติควรจะระบุแนวทางในการปฏิบัติตามกิจกรรมนั้นๆ ด้วย เช่น
ประชาสัมพันธ์โดยใช้ การติดประกาศ การใช้อีเมล์ และมีการติดตามผลทุกสัปดาห์ เป็นต้น

-๘๒. จัดทาโครงการ/งบประมาณ
จัดทาโครงการการฝึกซ้อมแผนฯ และกาหนดการใช้งบประมาณเสนอผู้มีอานาจอนุมัติโครงการ
๓. การเตรียมการการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
๑) จัดทาคาสั่งการจัดตั้งกองอานวยการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้าง
การจัดกองอานวยการฝึกฯ และ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนต่างๆ ตามโครงสร้าง
๒) กาหนดสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์สมมุติ โดยกาหนดขั้นตอนและวิธีการฝึกซ้อมแผนฯ ลาดับเวลา
การปฏิบัติ ให้ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบ
การปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมแผนฯ
๓) ประชุมเตรียมการก่อนฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร และการอบรมปรับมาตรฐานการฝึกการ
ระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
เป็นการประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกิจให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตาม
แผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศรวมทั้ง การจัดการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างพื้น
ฐานความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึก หากกาหนดให้ มีการฝึกแบบ
ปฏิบัติการจริง หรือฝึกภาคสนาม (Field Training Exerise : FTX) ให้พิจารณาประชุมและซักซ้อมทาความ
เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการฝึกปัญหาในที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ก่อน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔) การแจ้งกาหนดการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบการอานวยการการฝึก ให้แจ้งกาหนดการฝึก ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพือ่ จะ
ได้แจ้งผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและคณะประเมินผลเข้าร่วมการฝึก
๕) การจัดเตรียมสถานที่และการประชาสัมพันธ์
ดาเนินการจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการฝึก รวมทั้งการเชิญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนใน
พื้นที่การฝึกเข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหารให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ หลังเกิดภัย
๔. ดาเนินการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตามคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ/คณะทางาน ร่วมกับ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทาการฝึกตามรูปแบบ ที่ได้กาหนดไว้ ให้เสร็จสิ้น
รูปแบบการฝึกแผนการระดมสรรพกาลังของกระทรวงกลาโหม แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑.การฝึกบนโต๊ะ (Table top Exercise) เป็นการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการมักจัดในห้องประชุมเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาภายใต้สภาวะที่ไม่มีแรงกดดัน เช่น การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise :
CPX ) จากการดาเนินการฝึกที่ผ่านมา จะเป็นการฝึกเพื่อทดสอบการคิด วิเคราะห์ การนา แผน แนวทางปฏิบัติ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ งบประมาณ การระดมทรัพยากร การปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานฝ่ายพลเรือน
ตารวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ นิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่
ระดับจังหวัด จนถึงระดับชาติ และหน่วยที่รับผิดชอบตามแผนผนึกกาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
ระดับกระทรวง ๙ ด้าน

-๙๒.การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติใน
ลักษณะที่มีการเผชิญเหตุกับสถานการณ์ที่มีการจาลองขึ้น มีการปฏิบัติจริงเกือบทุกขั้นตอนที่มีการกาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ เช่น การฝึกแบบปฏิบัติการจริงหรือ การฝึกภาคสนาม ( Field Training Exercise : FTX )
จากการดาเนินการฝึกที่ผ่านมาใช้โจทย์การฝึกปัญหาที่บังคับการบางส่วนมาทดสอบปฏิบัติ
๕. การจัดทาบทเรียนหลังการฝึก
๕.๑ การจัดทาบทเรียนหลังการฝึก (After Action Review : AAR )
ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และหนึ่งในเครื่องมือสาคัญที่ใช้กันอย่าง
กว้างขวางในกระบวนการจัดการความรู้ ก็คือ เครื่องมือที่มีชื่อว่า “After Action Review (AAR)”
AAR เป็นเครื่องมือถอดบทเรียนหลังการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร หรือองค์ความรู้ที่ได้
จากการฝึก โดยการวิเคราะห์หลังการฝึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระดมสรรพกาลัง เพื่อให้สามารถทาได้ดี
ขึ้นในการฝึกครั้งต่อไป ดังนั้นการทา AAR จะอยู่ในส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการวางแผนการเตรียมความพร้อม
การปฏิบัติ และการทบทวน การระดมสรรพกาลัง
วงจร AAR คือ PDCA (Plan, Do, Check, Act) นั่นเอง โดย AAR จะเป็นการทบทวนวิธีการทางาน
ทั้งด้านความสาเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ทาผิดพลาดไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้นแต่เป็น
การทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้ นอีก
ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว โดยที่ผู้ทบทวนจะต้องทราบถึง เป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของ
การฝึกที่ตั้งเป้าไว้แล้วนามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บรรลุเป็นการทบทวนการฝึกในครั้งนี้ โดยยังไม่ต้องไปทบทวน
หรือวิพากษ์วิจารณ์การทางานของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
๕.๒ จุดเด่นของ AAR มีดังนี้
๕.๒.๑ ทาให้เรียนรู้ว่าในการทางานต่างๆไม่ควรชื่นชมความสาเร็จแต่เพียงด้านเดียวต้องยอมรับปัญหา
ที่เ กิ ดขึ้ น ด้ว ยและควรให้ค วามสนใจมากกว่ าความส าเร็ จ ด้ว ยซ้าเพราะปัญ หาคือ โอกาสในการพั ฒนาคน
เพื่อพัฒนางานนั่นเอง
๕.๒.๒ ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคาแนะนาของเพื่อนร่วมงานที่อาจทาให้คุณได้รู้ว่า “ทุกปัญหา
มีทางออก” นั้นเป็นอย่างไร
๕.๒.๓ ฝึกการทางานเป็นทีม
๕.๒.๔ สามารถใช้เทคนิคนี้กับงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานประจาที่ดูเหมือนว่าไม่สาคัญ เช่นการรับ
โทรศัพท์การจัดประชุมไปจนถึงโครงการระยะยาวที่ได้รับเงินสนับสนุนหลายพันล้านบาท
๕.๒.๕ ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงานซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากPeer Assist
ที่เป็นการขอคาแนะนาจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม
๕.๓ คาถามสาคัญในการทา AAR สาหรับการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
๕.๓.๑ สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกคืออะไร
๕.๓.๒ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สูงกว่าที่คาดหวังจากการฝึกคืออะไร
๕.๓.๓ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการฝึกที่ต่ากว่าที่คาดหวังคืออะไร
๕.๓.๔ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกและเป็นประโยชน์คืออะไร
๕.๓.๕ จากการฝึกคิดว่าควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร
๕.๓.๖ หากต้องทาครั้งต่อไป จะปรับปรุงการฝึกอะไรให้ดีขึ้น

-๑๐๕.๔ ขั้นตอนการทา AAR
๕.๔.๑ รวบรวมคณะทางาน
๕.๔.๒ แนะนากฎกติกามารยาทวิธีการทา AAR
๕.๔.๓ ทบทวนเหตุการณ์การกระทาที่เกิดขึ้น
๕.๔.๔ เล่าสั้นๆถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งต้องการมาทบทวน
๕.๔.๕ สรุปเหตุการณ์สาคัญๆที่เกิดขึ้นสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสรุป
๕.๔.๖ มีการตั้งผู้แทนรุ่นเยาว์หรือผู้ปฏิบัติงานรุ่นเด็กให้มาเล่าถึงกิจกรรมของตน
๕.๔.๗ อย่าสร้างบรรยากาศของการตาหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์หรือบรรยายสั่งสอน
๕.๔.๘ ควรถามคาถามให้ผู้ปฏิบัติเล่าว่าทาไมจึงได้ทาอย่างนั้นในแหตุการณ์นั้นๆ
๕.๔.๙ ควรถามผู้ปฏิบัติว่าได้กระทาการใดลงไปในสถานการณ์นั้นๆ
๖. สรุป/ประเมินผล
๖.๑ การประเมินผลการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
การประเมินผลการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหารนับว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดของการดาเนิน
โครงการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร ที่มีกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศ ๑ ในการปรับปรุงการฝึก
การระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร และสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกการระดมสรรพกาลัง
เพื่อการทหาร การจัดการประเมินการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหารเพื่อให้ทราบว่าการฝึกนั้นบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร จะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง การฝึกการระดม
สรรพกาลังเพื่อการทหารต่อไป
๖.๒ ประโยชน์ของการประเมินการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
๑. ทาให้มีการกาหนดวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานในการดาเนินการฝึกที่ชัดเจน
๒. ทาให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์เต็มที่และคุ้มค่า
๓. ทาให้แผนงานฝึกบรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ เริ่มจากการวางแผนดาเนินการตามแผนและ
ประเมินผล
๔. ทาให้เกิดการควบคุมคุณภาพของงานฝึก วิเคราะห์ทุกส่วนของการฝึกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
๕. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อผู้บังคับบัญชาจะ
ได้มี ข้อ มูลประกอบในการตัด สิน ใจว่า จะดาเนิน การปรับ ปรุ ง หรื อพั ฒนาการฝึก การระดมสรรพกาลัง เพื่ อ
การทหาร
๖.๓ ประเภทการประเมิน
การประเมินแบ่งเป็น 4 ประเภท
๑. การประเมินก่อนดาเนินการ (Ex-ante’ Evaluation)
จุดมุ่งหมายจะวิเคราะห์ข้อมูลก่อน คือ สารวจความต้องการ (Need Assessment) และศึกษา
หาความเป็นไปได้ (Feasibility) คือ พิจารณาสภาพความพร้อมในการดาเนินการฝึก
๒. ประเมินระหว่างดาเนินการ (Formative Evaluation) เพื่อศึกษาหาความก้าวหน้าของโครงการ
เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคแต่ละช่วง และนาข้อมูลมาปรับปรุงฝึก
๑

สารนิเทศ หมายถึง ข่าวสาร ข้ อมูล วิชาการ แหล่งความรู้ เอกสาร หรือ Information Science

(Young, 1983, p. 117)

-๑๑๓. การประเมินเสร็จสิ้นการฝึก (Summative Evalution) เพื่อดูว่าบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
มากน้อยเพียงใดเน้นผลที่เกิดจากโครงการ
๔. การประเมินหลังเสร็จสิ้นการฝึก (Follow–up) คือ การติดตามงานเป็ นขั้นสุดท้า ยของการ
ประเมินการฝึก ดูสภาพความสาเร็จ ความล้มเหลวของการฝึก ผลที่เกิดจากการฝึก
๖.๔ กระบวนการประเมินการฝึก
๑. หลักการเหตุผลและความสาคัญของการประเมินการฝึก เพราะอะไร ทาไมถึงประเมินการฝึกนี้
๒. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อทราบว่าการฝึกบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญ หา
อุปสรรค ข้อดี ข้อเสียอะไร
๓. วิเคราะห์ทุกส่วนของการฝึก เช่น วัตถุประสงค์ ผู้ที่เกี่ยวข้องภาพรวมความสาเร็จ ความคุ้มค่า
๔. การออกแบบการประเมินการฝึก จะใช้รูปแบบการประเมินใดที่เหมาะสม เช่น รูปแบบของ Tyler
เหมาะสาหรับเรื่องการฝึก อบรม การเรียนรู้ วัดผลสัมฤทธิ์ทาง ทักษะ การเรียนรู้ รูปแบบของ CIPP เหมาะ
สาหรับการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจพัฒนา/ปรับปรุงการฝึก และหาข้อบกพร่องของการฝึก
๕. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ การเก็ บ จากแบบสอบถาม แบบสั ง เกต คื อ แบบทดสอบ แบบ
สัมภาษณ์แล้วแต่กรณี
๖. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การนาข้อมูลที่เก็บได้มาทาการวิเคราะห์ โดยอาศัยค่าทางสถิติ ไม่ว่า
จะเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่าอื่น ๆ
๗. การเขียนรายงานการประเมินผลการฝึก ซึ่งจะประกอบด้วย ๕ บท
บทที่ ๑ บทน า ประกอบด้ ว ย ความเป็ น มาของการฝึ ก ที่ ถู ก ประเมิ น ผล ความส าคั ญ ของ
การประเมิน ชนิดของการประเมินและประเด็นในการประเมิน
บทที่ ๒ งานประเมินที่เกี่ยวข้อง เอกสารอื่นๆ
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการประเมิน ประกอบด้วย ลักษณะของประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง การได้มา
ของกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนที่ใช้ในการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ ๔ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกิดอะไรขึ้นค้นพบอะไรในการประเมินจะนาเสนอใน
รูปของตารางหรือแผนภูมิ
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ป คือ สรุ ปผลจากการวิเ คราะห์ ข้อ มูล โดยจะแจ้ ง ส่ว นดี ก่อ นแล้ วจึ ง จะแจ้ ง จุ ดด้ อ ย
ที่ค้นพบอภิปรายผล ควรทากระชับ ดึงดูดความสนใจ เหตุผลมาสนับสนุนว่าทาไมถึงเป็นเช่นนั้น
ข้อเสนอแนะ คือ ข้อที่ค้นพบที่เป็นจุดด้อยของการประเมินการฝึกนั้น ๆ เพื่อจะได้นามา
พัฒนาปรับปรุง แก้ไขการฝึกให้ดียิ่งขึ้น

-๑๒-

ภาคผนวก

๏ โครงสร้างการจัดกองอานวยการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
คาสั่งจัดตั้ง กองอานวยการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร มี เจ้ากรมการสรรพกาลังกลาโหม เป็น
ผู้อานวยการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร, รองเจ้ากรมการสรรพกาลังกลาโหม เป็น รองผู้อานวยการ
ฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมการสรรพกาลังกลาโหม ฝ่ายเสนาธิการประจา
กรมการสรรพกาลังกลาโหม นายทหารปฏิบัติการประจากรมการสรรพกาลังกลาโหม เป็นหัวหน้าส่วนต่างๆ
และได้บรรจุกาลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกรมการสรรพกาลังกลาโหมเข้าประจาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆ ซึ่งกอง
อานวยการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหารประกอบด้วยส่วนต่างๆ ๘ ส่วน
กองอานวยการฝึกการระดมสรรพกาลัง
เพื่อการทหาร

ส่วนการเงินและ
งบประมาณ

ส่วนวางแผนและ
อานวยการ

(สกป.)

(สวอ.)

ส่วนสนับสนุน

(สสน.)

ส่วนสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์

(สสท.)

ส่วนควบคุม

ส่วนเลขานุการ

(สคค.)

(สลก.)

ส่วนรับการฝึก

ส่วนประเมินผล

(สรฝ.)

(สปม.)

๏ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนต่างๆ ตามโครงสร้างการจัดกองอานวยการฝึกการระดมสรรพกาลังเพื่อ
การทหาร
๑. ส่วนการเงินและงบประมาณ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่
- ดาเนินการบริหาร ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งการดาเนินการทั้ง
ปวงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ
ของทางราชการ
๒. ส่วนวางแผนและอานวยการ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่
- วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากั บ ดู แ ล และเตรี ย มการฝึ ก ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์การฝึก
- ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล ให้ ก ารจั ด ท าสถานการณ์ ด้ า นการข่ า ว ยุ ท ธการ และส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง
เพื่อประกอบการฝึกตามแนวทางการฝึกของการฝึกร่วม ของกองทัพไทย และการฝึกการะดมสรรพกาลังเพื่อ

-๑๓การทหาร สอดคล้องต่อเนื่ องกัน รวมทั้งเป็นไปตามแนวคิดและขอบเขตของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ
- ควบคุม กากับดูแล ให้การจัดทาปัญ หาหรือบ่ง การฝึกครอบคลุมทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมการฝึก
อย่างเหมาะสมตามระยะเวลาที่ทาการฝึก
- จัดการบรรยายสรุปให้คณะผู้บังคับบัญชา และคณะที่มาตรวจเยี่ยม
- ประสานการปฏิบัติกับสภาความมั่นคงแห่ง ชาติ เพื่อให้การจัดทาสถานการณ์และควบคุมการฝึกฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสพผลสาเร็จ รวมทั้ง รวบรวมและจัดทารายละเอียดที่จาเป็นในการฝึกฯ
ส่งให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อจัดพิมพ์เป็นคู่มือประกอบการฝึก ฯ
๓. ส่วนควบคุม : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่
- ประสานและดาเนินการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและจัดทาสถานการณ์ พร้อม
ปัญหาหรือบ่งการสาหรับการฝึกฯ ให้เป็นไปตามกรอบที่วางแผนร่วมกันไว้ และครอบคลุมทุกหน่วยงานในการ
ฝึกปัญหาที่บังคับการ และสอดคล้องกับการฝึกภาคสนาม อย่างเหมาะสม
- ควบคุมและแก้ไขปัญหาในการฝึกปัญหาที่บังคับการ เช่น การปล่อย การไหลเวียน และการแก้ไ ข
ปัญหาฝึกอย่างสมเหตุสมผล ตั้งแต่เริ่มการฝึกจนจบการฝึก
- ประสานการฝึกภาคสนามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ประสานงาน ก ากั บ ดู แ ล การด าเนิ น การจั ด ระบบและใช้ ง านระบบควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา
การติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการเชื่อมต่อเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นให้มีความ
เหมาะสมในการจัดส่งปัญหาหรือบ่งการฝึกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งจัดทาผังและเสนอความต้องการ
อุปกรณ์สารสนเทศในส่วนควบคุมให้กับส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

๔. ส่วนเลขานุการ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่
- วางแผน เตรียมการ ดาเนินการและประสานงานร่วมกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการเรียนเชิญ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตรวจเยี่ยมการฝึกฯ, กาหนดพิธีการต่างๆ, การจัดทาแผนและการต้อนรับการตรวจเยี่ยม
ของผู้บังคับบัญชา, การปฏิบัติของคณะผู้บังคับบัญชาที่มาตรวจเยี่ยมการฝึก รวมทั้งดูแลอานวยความสะดวก
ในระหว่างการตรวจเยี่ยม
- ท าหนั ง สื อ และประสานการเชิ ญ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ส่ ว นราชการทหาร ส่ ว นราชการพลเรื อ น
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการฝึกฯ ทุกขั้นตอนการฝึก โดยประสานการปฏิบัติ
กับสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการฝึกฯ รวมทั้งการรวบรวมและ
จัดทาข้อมูลผู้เข้าร่วมการฝึกฯ เพื่ออานวยความสะดวกแก่การดาเนินงานของส่วนต่าง ๆ
- จัดทาทาเนียบผู้เข้าร่วมการฝึกฯ
๕. ส่วนสนับสนุน : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่
- ดาเนินการและประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ การธุรการ การกาลังพล และการส่ง
กาลังบารุงทั้งปวง รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่สนับสนุนให้การฝึกฯ ในส่วนที่กรมการสรรพกาลั งกลาโหม
รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ประสานงานและดาเนินการร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม
การฝึก ทั้งในเรื่องการเดินทาง อาหาร ที่พัก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นต่อการฝึก

-๑๔- ดาเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการฝึกฯ เมื่อได้รับการประสาน
๖. ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่
- วางแผน ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล การจัดทาและติดตั้ง ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ใช้ในการฝึกฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบงาน
เครือข่าย ที่จาเป็นต้องใช้ การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เพื่อให้สามารถสนับสนุนการฝึกฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแผน ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล การจัดทาระบบส่ง ข่าวหลัก และระบบส่งข่าว
สารอง ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้รับ-ส่งปัญหา/บ่งการและสถานการณ์ที่ใช้
ในการฝึกฯ รวมทั้งการอบรมผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ในการใช้ระบบส่งข่าว ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้
ในการฝึกฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รวบรวม วางแผน ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบงาน
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับส่วนควบคุมการฝึกฯ และศูนย์ระดมสรรพกาลัง ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดาเนินการเชื่อมต่อระบบข้อมูลการระดมสรรพกาลังและระบบงานแสดงสถานการณ์ ไปยังสถานที่
ฝึก พร้อมทั้งดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดการฝึกฯ
- ประสานงานและสนับสนุนส่วนควบคุมการฝึกฯ ในการจัดส่งปัญหา/บ่งการและสถานการณ์ฝึก
- กากับดูแลและแก้ไขเมื่อมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารในระหว่างการฝึกฯ
- ประสานและดาเนินการร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ ในการจัดทาวิดีโอภาพประกอบสถานการณ์
การฝึกฯ
- ประสานงาน กากับดูแล และดาเนินการร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการถ่ ายทอดสดการปฏิบัติทั้ ง ในช่ว งการฝึ กปัญ หาที่
บังคับการ และการฝึกภาคสนาม
- วางแผนและดาเนินการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุที่ เกี่ยวกับการฝึกฯ ในส่วนที่กรมการ
สรรพกาลังกลาโหมรับผิดชอบ รวมทั้ง ประสาน สนับสนุน และดาเนินการร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ ในการ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของการฝึกฯ
- ดาเนินการบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกฯ ทุกขั้นตอน เพื่อนาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนการดาเนินการอื่นๆ ต่อไป
๗. ส่วนรับการฝึก : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่
- บริหารจัดการกาลังพลและวิธีการปฏิบัติสาหรับการดาเนินงานของศูนย์ระดมสรรพกาลังที่ใช้ใน
การฝึกฯ
- ซักซ้อมการปฏิบัติภายในหน่วยก่อนทาการฝึกจริง โดยการเปิดอบรมให้ความรู้กาลังพลที่จะเข้ารับ
การฝึกฯ รวมทั้งการทดลองฝึกปฏิบัติ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับแผนต่างๆ ที่ใช้ในการฝึก ระเบียบขั้นตอน
การปฏิบัติในศูนย์ระดมสรรพกาลัง และการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ
- จัดทาผังและเสนอความต้องการอุปกรณ์สารสนเทศในศูนย์ระดมสรรพกาลังให้กับส่วนสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์
- เข้ารับการฝึกเพื่อแก้ปัญหาที่บังคับการในการระดมสรรพกาลัง
๘. ส่วนประเมินผล : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่
- ประสานงานและดาเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้ง
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ผลครอบคลุ ม ทุ ก ประเด็ น ค าถามในความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ย ทั้ ง การฝึ ก การระดม

-๑๕สรรพกาลังเพื่อการทหาร และการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วย พร้อมทั้ง
เสนอปัญ หาที่ตรวจพบจากการฝึก ฯ และแนวทางแก้ไ ขอย่างเป็นรู ปธรรม เพื่ อการพัฒนาการฝึกฯ ต่อไป
ในอนาคต
- โดยในการฝึกฯ ที่ผ่านมา ได้มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
* ก่อนการฝึกฯ ได้ทาการรวบรวมประเด็นปัญหาเพื่อจัดทาแบบประเมินการฝึก
* ในช่วงของการฝึกฯ ดาเนินการแจกแบบสอบถาม เพื่อประเมินข้อบกพร่อง
* และภายหลังการฝึกฯ เสร็จสิ้น ทาการแจกแจงค่าความถี่ของแบบสอบถามในแต่ละประเด็นปัญหา
เพื่อหาค่ามากน้อยในแต่ละประเด็นปัญหา แล้วนามาสรุปประเมินผล

