
                นโยบายเฉพาะ ด้านยุทธการ 
             หน่วยรับผิดชอบหลัก  : กยข.กช.

ลําดับ รายการนโยบาย กิจกรรม เป้าหมาย
  หน่วยปฏิบัติกิจกรรม 
    ที่ต้องรายงาน      

ผลการดําเนินการ
เริ่มดําเนินการ ความคืบหน้าปัจจุบัน

๑ การปรับปรุงโครงสร้างของ กช. ตามอนุมัติของ ทบ.

                                          รายการกิจกรรม และหน่วยปฏิบัติกิจกรรม ตามนโยบายการปฏิบัติงาน กช.
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๑ การปรบปรุงโครงสรางของ กช. ตามอนุมตของ ทบ.
๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วย ช. เพื่อการใช้  เพื่อปรับหน่วย ช. ให้มีความสมบูรณ์ความพร้อมรบ  พัน.บร.ฯ, พัน.นร.ฯ  มิ.ย.๕๗  อยู่ระหว่างการจัดทําแผน
      กําลังที่สอดคล้องกับภารกิจ และพื้นที่  ในการสนับสนุนการรบ และมีขีดความสามารถในการ  ช.พัน.๕๑, ช.พัน.๑๑๑  การปรับของหน่วย ช.

 เผชิญกับภยัคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ช.พัน.๖๐๒, พัน.ช.คมศ.  ซึ่งจะจัดประชุมติดตาม
 ช.ร้อย.๑๔, ช.ร้อย.๑๘  ความก้าวหน้าในเดือน
 ช.ร้อย.๑๑๕, พัน.ช.กช  ส.ค.๕๗

 ร้อย.ช.ซบร.สนาม
 ร้อย.ช.ซบร.หนัก

๑.๒ การปรับปรุง อฉก.๓๒๐๐ กช.  เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบัน  กยข.กช., กกพ.กช.      ก.ค.๕๖  อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
 และสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ. หลักการ เพื่อดําเนินการ
 ห้วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๙ ระยะที่ ๑ ( ปี ๕๖-๕๙ ) ปรับ อฉก. ตามแนวทาง
 การบรรจุกําลังพล ร้อยละ ๗๐ ของอัตราเต็มุ
 ( เดิมร้อยละ ๘๐ )

๑.๓ การปรับ อจย. ของ ช.พัน.๒ รอ. ให้เป็น  เพื่อให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติ กยข.กช., ช.พัน.๒ รอ.  พ.ค.๕๕  อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
      พัน.ช.ยานเกราะ  ทางยุทธวิธี และการปฏิบัติงานช่าง ให้สอดคล้องกับ ร่างอจย.หมายเลข ๕-๔๕ 

 การปรับโครงสร้าง พล.ร.๒ รอ. เป็น พล.ร.ยานเกราะ  พัน.ช.ยานเกราะ ที่เสนอ
 ยก.ทบ. ไปแล้ว เนื่องจาก
 ยังไม่สอดคล้องกับแผน
 การบรรทุก
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๑.๔ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยสนับสนุนทางการ  เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการสนับสนุน  ช.๒๑  ต.ค.๕๗
      ส่งกําลังบํารุง สป.สาย ช. ให้สอดคล้องกับ  การส่งกําลังบํารุง ตามระยะเวลาการปรับโครงสร้าง
      การแปรสภาพ บชร. เป็น ศบร.ทภ.  ทบ. ระยะที่ ๑ ( ปี  ๕๖-๕๙ )

่
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๑.๕ การจัดทําอัตราข้าราชการพลเรือนกลาโหม  เพื่อดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานต่อระบบ กยข.กช.  ต.ค.๕๖  พิจารณาอัตราข้าราชการ
      ตาม อฉก.๓๒๐๐ กช.  ข้าราชการพลเรือนกลาโหมด้านการจัดทําอัตรา ทบ. พลเรือนกลาโหม ของ กช.

 ให้เป็นไปตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กําหนด  จํานวน ๕๗ ชื่อตําแหน่ง 
 ๒๖๙ อัตรา สนอ ยก.ทบ.
 เรียบร้อยแล้ว

๒ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกับนโยบาย ผบ.ทบ. เรื่องการพัฒนาองค์กร และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ทบ.
 ปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคต  เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านกองทัพบก  กกบ.กช., กวก.กช.  ก.ย.๕๖  ทบ.จัดประชุมสรุปผลการ
 กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านยุทธการ  ไปสู่อนาคตตามวิสัยทัศน์กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พล.ช.  ดําเนินการรอบ ๖ เดือน

 “ เป็นกองทัพบกที่มีความพร้อม มีศักยภาพ ( ต.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗ )
  และทันสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”  เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๗

๓ การจัดทําความต้องการโครงการจัดหา และซ่อมแซมอาวธยทโธปกรณ์สาย ช  ๓ การจดทาความตองการโครงการจดหา และซอมแซมอาวุธยุทโธปกรณสาย ช. 
 การจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุงความต้องการจัดหา  เพื่อดํารงความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความพร้อมรบ กยข.กช., กกบ.กช.  ก.ย.๕๖  กยข.กช. และกกบ.กช.
 และซ่อมแซมยุทโธปกรณ์หลัก/สําคัญของ ทบ.  ในรายการยุทโธปกรณ์หลัก/สําคัญของหน่วยกําลังรบ เสนอโครงการตามรายการ
 ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๗  และหน่วยสนับสนุนการรบ รวมทั้งหน่วยในส่วนฐาน  และเวลา ตามที่กําหนด

 ของกองพล และหน่วยสนับสนุนทางการส่งกําลังบํารุง  ความต้องการฯ และการ
 ของ ทภ. ให้ดําเนินการเสริมสร้างไปพร้อมกันด้วย  ปรับปรุงความต้องการฯ

 ทีมีความจําเป็นเพิ่มเติม
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๔ การทบทวน ปรับปรุงพัฒนา ระเบียบหลักสูตรการฝึก หลักนิยม และแผนการปฏิบัติการของหน่วยทหารช่าง  
๔.๑ การจัดระเบียบหลักสูตรการฝึก และหลักนิยม  เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมจัดตั้งกองร้อยบรรเทา  กวก.กช.  ต.ค.๕๖  กวก.กช. จัดทําหลักนิยม
      กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย  สาธารณภัย ที่มีแผนเสนอรัฐบาลจัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๘  เสนอ ยศ.ทบ. เสร็จแล้ว

 อย่ระหว่างการพิจารณา
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 อยูระหวางการพจารณา

๔.๒ การจัดทําหลักนิยมการปฏิบัติการรบเหล่า ช.  เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการรบเหล่าทหารช่าง กวก.กช.  ต.ค.๕๖  กวก.กช. ได้มีแผนจัดทํา
      เพื่อรองรับภัยคุกคามแบบดั้งเดิม และภัยคุกคาม  ในการรองรับภัยคุกคาม แบบดั้งเดิม และภัยคุกคาม  หลักนิยมเสนอ ยศ.ทบ. 
      รูปแบบใหม่  รูปแบบใหม่ ให้มีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และเป็น  ไปแล้วบางส่วน

 แนวทางเดียวกัน

๔.๓ เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยทหารสิงคโปร์  เพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมกัน เรื่องการฝึกศึกษา กยข.กช., กวก.กช.  ต.ค.๕๗
      ในเรื่องการฝึกศึกษา พัฒนาหลักนิยมร่วมกัน  การพัฒนาหลักนิยม การวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

 ด้านเทคโนโลยี และด้านการป้องกันประเทศ  

๕ การพัฒนา และบริหารจัดการฝึกของหน่วย ช. ในการปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ และภัยคุกคามทั้งปัจจุบันและอนาคต 
๕.๑ การฝึกเครื่องมือข้ามลําน้ํา  เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมในการสนับสนนการข้าม พล.ช    มี.ค.๕๗  ยศ.ทบ. ขอให้เลื่อนห้วง๕.๑ การฝกเครองมอขามลานา  เพอใหหนวยมความพรอมในการสนบสนุนการขาม พล.ช    ม.ค.๕๗  ยศ.ทบ. ขอใหเลอนหวง

 ลําน้ํา ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างอย่างรวดเร็ว  การดําเนินการในเดือน 
 รวมทั้งความพร้อมของเครื่องมือข้ามลําน้ําที่มีอยู่  ก.ค.๕๗

๕.๒ การฝึกเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมในการใช้เครื่องมือปฏิบัติ พล.ช.   ก.ค.๕๗ การฝึกอบรมเครื่องตัดถ่าง
 การบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างถูกต้อง และทันตาม
 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันการณ์
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๕.๓ การพัฒนาการฝึกของหน่วยด้วยการจัดตั้ง  เพื่อการขยายผล และดํารงความต่อเนื่อง การพัฒนา  ช.พัน.๕๑, ช.พัน.๑๑๑   ต.ค.๕๗  หน่วยรายงานเฉพาะที่มี
      Unit School  การฝึกของหน่วย ตามแนวทางการจัดการฝึก ตามที่  ช.พัน.๖๐๒, พัน.ช.คมศ.  การจัดตั้ง Unit School

 ยศ.ทบ. กําหนด  พัน.บร.ฯ, พัน.นร.ฯ  ของหน่วยตามแนวทาง
 ยศ ทบ
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 ยศ.ทบ.

๖ การบริหารจัดการ สป.สาย ช. ที่มีเทคโนโลยีสูง และราคาแพง เช่น กล้องตรวจการณ์กลางคืน (NGV), กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (LRF) และกล้องตรวจจับรังสีความร้อน (THERMAL) 
๖.๑ การจัดทําคู่มือการฝึก และการใช้งาน  เพื่อให้หน่วยสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน กกบ.กช., กวก.กช.   ต.ค.๕๗

 มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดหา และเป็นการลด
 ปัญหาการชํารุดของยุทโธปกรณ์

๖.๒ การจัดทําแนวทางการสนับสนุนยุทโธปกรณ์  เพื่อให้กําหนดความเร่งด่วนการเสริมสร้างความพร้อมรบ กยข.กช.   ต.ค.๕๗
      ให้เหมาะสมกับความเร่งด่วนการใช้กําลัง ทบ.  ตามที่ ทบ. กําหนด และเหมาะสมกับการใช้งบประมาณ

๖.๓ การบูรณาการ สป. สาย ช. ร่วมกับ สป. สาย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ให้เกิดความทันสมัย กวก.กช.   ต.ค.๕๗
      ยุทธบริการอื่น  สูงสุด เช่น การใช้ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ร่วมกับ

 การใช้เครื่องมือตรวจการณ์ เพื่อส่ง/ถ่ายทอดสัญญาณ
 ภาพในระยะไกล

๗ กชฝ.กช. จัดทําโครงการวิจัยพัฒนา และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเครื่องช่วยฝึกสาย ช. ให้เหมาะสมกับความทันสมัยในปัจจุบัน
 เสนอโครงการจัดหาเครืองช่วยฝึกถาวร ๕ รายการ  เพื่อพัฒนาเครื่องช่วยฝึกถาวร ให้มีประสิทธิภาพ และ กชฝ.กช.        มี.ค.๕๗  เตรียมเข้าสู่การพิจารณา
 ( เครื่องช่วยฝึกเข็มทิศจําลองขนาดใหญ่ )  เหมาะสมกับการฝึกทหารใหม่  ตามขั้นตอน แผนงาน
 วงเงิน ๑๓,๔๒๑,๒๐๕.-บาท  งาน โครงการของ ทบ.

 วงรอบปี ๖๐-๖๒
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๘
 การจัดทําโครงการวิจัย และพัฒนายุทโธปกรณ์  เพื่อการพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนายุทโธปกรณ์ และ กยข.กช., กวก.กช.       ต.ค.๕๖  กยข.กช. เสนอแผนงาน
 เสนอ ทบ.  สิ่งประดิษฐ์ ขึ้นใช้เอง และนําไปสู่การผลิตใช้งานใน ทบ.  การวิจัย และพัฒนา

 เพื่อดํารงความต่อเนื่องในการรบ  ยทโธปกรณ์ วงรอบ 
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การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนายุทโธปกรณ์ ไปสู่การผลิตใช้งานใน ทบ.

 เพอดารงความตอเนองในการรบ  ยุทโธปกรณ วงรอบ 
 ปี ๕๗-๕๙ เสนอ ทบ.แล้ว

๙ การปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กช.  เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบ กยข.กช.       ต.ค.๕๖  แต่ละหน่วย นขต.กช. ได้

 ระบบงานด้านต่างๆ เข้าสู่ระบบเดียวกัน เป็นการเปิด  นําระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของ กช. ไปสู่  มาลงในเว๊ปไซต์ กช. เพื่อ
 หน่วยงานทหาร  พลเรือน และองค์กรเอกชนต่างๆ  เชื่อมโยงข้อมูล

๑๐  การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนมิตรประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๐.๑ การขยายผลการปฏิบัติจากประชุมสัมมนา  เพื่อนําผลจากประชุมสัมมนา และการจัดการอบรม กกพ.กช., กยข.กช.       ต.ค.๕๗ หน่วยนําผลการสัมมนา
        และการจัดการอบรม ของกรม ฝสธ. และ  มาดําเนินการศึกษาในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ กกบ.กช., กปช.กช. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
        นขต ทบ ต่างๆ  คําสั่ง และข้อบังคับที่มีอย่ในปัจจบัน  เพื่อเตรียมความ กกร กช เข้าส่ประชาคมอาเซียนมา        นขต.ทบ.ตางๆ  คาสง และขอบงคบทีมีอยใูนปจจุบน  เพือเตรียมความ กกร.กช. เขาสปูระชาคมอาเซียนมา

 พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขยายผลกับ นขต.กช.
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๑๐.๒ การจัดทําโครงสร้างอัตราการจัดหน่วย ช.  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดหน่วย ช. เฉพาะกิจในด้าน กยข.กช.       ต.ค.๕๗
        เฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนภารกิจร่วมกับ การบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจได้รับการร้องขอให้เข้าร่วม
        องค์การสหประชาชาติ และมิตรประเทศ ภารกิจจากองค์การสหประชาชาติ และการเตรียมสนับ

สนนมิตรประเทศในประชาคมอาเซียน
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สนุนมตรประเทศในประชาคมอาเซยน

 

ตรวจถูกต้อง

             พ.อ.
                    ( จีรนันท์   กัณฑวงศ์)
                         ผอ.กยข.กช.
                               ก.ค.๕๗


