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องค์ความรู้ท่ี ๒ ข้ันการวางแผนและเตรียมการ 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการฝึกภาคทะเลให้กบั นตท. ช้ันปีที่ ๓ 
๒.  เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบถึงข้ันตอนในการปฏิบัต ิ
๓.  เพื่อให้การด าเนินการฝกึภาคทะเลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 
หลักการ/แนวทาง 
 เพื่อให้การวางแผนและเตรียมการฝึกภาคทะเลของ นตท. ช้ันปีที่ ๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  อย่างใกล้ชิด ทั้งการจัดการฝึก งานส่ง
ก าลังบ ารุงและงานธุรการ เพื่อให้การฝึกเกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับหน่วยงาน เช่น ทร. 
ที่ให้การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการฝึก การจัดเตรียมก าลังพลสนับสนุนการฝึกและสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การฝึก หรือจากกรมทางหลวงที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้การเดินถึงที่หมายตามเวลาที่ก าหนด 
วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ในห้วงเดือน ม.ค. ของทุกปี ทร. จะมีหนังสือสอบถามความต้องการจากหน่วยต่าง ๆ  นอก ทร. 
ที่ประสงค์ให้  ทร. สนับสนุนการฝึก 
 ๒.  ท าหนังสือถึง  ทร. เพื่อให้ ทร. เสนอประมาณการงบประมาณการฝึกภาคทะเล    
  ๓.  กวท.ฯ จัดท าประมาณการงบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ทร. เช่นการเคลื่อนย้ายก าลังพล  
และรายละเอียดอื่น เพิ่มเติม ตัวอย่างเอกสารประมาณการงบประมาณ 
 ๔.  เมื่อได้รับประมาณการจาก ทร. แล้ว รวบรวมประมาณการงบประมาณทั้งหมด เพื่อเตรียม
น าเสนอภาพรวมงบประมาณ การฝึกศึกษาของ รร.ตท. ต่อไป ในห้วงเดือน ก.พ     
  ๕.  จัดท าร่างแผนปฏิทินการศึกษา เพื่อประชุมก าหนดวันเวลาในปฏิทินการศึกษา เดือน ม.ค. –  มี.ค.  

๖.  การจัดเตรียมก าลังพลสนับสนุนการฝึกและสิ่งอปุกรณ์ทีต่้องใช้ในการฝกึในส่วนของ รร.ตท. 
  ๗.  จัดท าแผนการประชุมร่วมกบั ทร. ณ กองเรือยกพลข้ึนบกและยทุธบรกิาร จ านวน ๒ ครั้ง  โดย
ครั้งแรกประมาณสปัดาหท์ี่ ๒ ของเดือน ม.ิย. และครั้งที่ ๒  ประมาณสัปดาหท์ี่ ๒ ของเดือน ก.ค. ซึง่มีขั้นตอน
การปฏิบัติดงันี ้ 
    ๗.๑  ประสานข้ันต้นกับกองเรอืยกพลข้ึนบกและยุทธบริการกองเรอืยุทธการ  เพื่อก าหนดวัน
เวลาและสถานที่ ผูเ้ข้าร่วมประชุม  
    ๗.๒  ท าหนังสือเชิญประชุม    
    ๗.๓  ก าหนดหัวข้อส าคัญของการประชุม ครั้งแรก เรื่อง ก าหนดการฝึก เรือที่ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
    ๗.๔  ก าหนดหัวข้อส าคัญของการประชุม ครั้งที่สอง เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องที่จะต้องประสาน
เพิ่มเติมจากผลการประชุมครั้งที่ ๑  โดยก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอน รวมทั้งก าหนดนายทหารเพื่อ
ประสานรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
  ๘. ข้ันการขออนุมัติแผนและออกค าสัง่   



๕ 
 

   ๘.๑  ขออนุมัติหลักการและงบประมาณเพื่อตรวจภูมิประเทศ  สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน เม.ย. 
   ๘.๒  ขออนุมัติหลักการและงบประมาณการฝกึภาคทะเล สปัดาห์ที่ ๒ ของเดอืน พ.ค. 
      ๘.๓  ขออนุมัติหลักการและงบประมาณเพื่อเบิก-ยืมเสื้อชูชีพ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน พ.ค.      
      ๘.๔  ขออนุมัติหลักการและงบประมาณการเดินทางส่วนล่วงหน้า สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน พ.ค.   
               ๘.๕  บก.ทท. ออกค าสั่งการฝึกภาคสนามของ นตท. โดย ผบ.ทสส. มอบอ านาจแก่ รอง       
เสธ.ทหาร ข้ันตอนส าคัญคือ รร.ตท. น าเสนอร่างค าสั่ง กองทัพไทย ผ่านไปที่ สปท. (กนผ.สปท.)  จากนั้น  
สปท.น าเรียน บก.ทท.  ผ่าน สวฝ.ยก.ทหาร ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วทันต่อเวลา  ให้ กวท.ฯ ด าเนินการ
ร่างค าสั่งฝึกภาคทะเล และแยกเรื่องด าเนินการกับข้ันขออนุมัติหลักการและงบประมาณของ รร .ตท. โดยมี
รายละเอียดประกอบค าสั่งการฝึก ดังนี ้

    ๘.๕.๑  รายช่ือผู้เดินทางฝึกภาคทะเล ให้ออกหนังสือประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่      
กรม.นร.ฯ (น.ปกครอง)  กสน.ฯ (พลขับ เจ้าหน้าที่เลี้ยงดูและหมายเลขยานพาหนะ)  กพบ.ฯ ( แพทย์และ
เจ้าหน้าที่เสนารักษ์)  เป็นต้น  

    ๘.๕.๒  รายช่ือ นตท. ช้ันปีที่ ๓   
    ๘.๕.๓  ก าหนดการฝึก ฯ  
    ๘.๕.๔  งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก บก.ทท. แนบเอกสารการอนุมัติงบประมาณ

และสถานภาพงบประมาณ รร.ตท.        
           ๘.๕.๕  ยกร่างค าสั่งฝึกภาคทะเล    
          ๘.๕.๖  ด าเนินการ ให้ ผบ.รร.ตท. ลงนาม ภายในสัปดาหแ์รกของเดือน ก.ค. 
    ๘.๖  การก าหนดการตรวจเยี่ยมของผูบ้ังคับบัญชา ประกอบด้วย 
        ๘.๖.๑  ก าหนดวัน เวลา การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา โดยปกติ  หลังเคารพธงชาติแล้ว
เรือจะออกจากท่าเรือหน้าทอน เพื่อส่ง ผบ.รร.ตท.หรือผู้แทนข้ึนเรือหลวง  เยี่ยม นตท. บนเรือหลวง  กระเช้า
มอบ ๓ ชุด คือ ผบ.หมู่เรือฝึก ผอ.กวท.ฯ  และ นตท. และอาจมีของเยี่ยมของ สกศ.ฯ เยี่ยม นตท.ด้วย   
       ๘.๖.๒  ประสานแผนการปฏิบัติของคณะตรวจเยี่ยม ก่อนหน้า – หลัง ก าหนดการตรวจ
เยี่ยมกับ กยข.บก.รร.ตท.  เช่น  คณะจะเดินทางอย่างไร เครื่องบินลงที่สุราษฎร์  เข้าที่พักที่ใด ปกติมีกิจกรรม
เพิ่มเติมหรือไม่ 
       ๘.๖.๓  วางแผนเวลาออกจากที่พัก (ค านวณเวลาเดินทาง ในช่วงการตรวจภูมิประเทศ  พล
ขับในการตรวจภูมิประเทศต้องเป็นคนเดียวกันกับส่วนล่วงหน้า) ค านวณเวลาย้อนหลังการรับประทานอาหาร 
การตื่นนอน เพื่อช้ีแจงคณะตรวจเยี่ยมทราบ) ประสานแผนเมื่อตรวจเยี่ยมเสร็จแล้วคณะจะเล่นกอล์ฟหรือไม่  
ถ้าเล่นให้น าเสื้อผ้าส าหรับเปลี่ยนมาด้วยตั้งแต่เช้าเพื่อไม่ต้องย้อนกลับ  ประสานแผนว่าคณะจะเดินทางกลับ
อย่างไร  
       
แหล่งอ้างอิง 

๑. หนังสือขอรบัการสนบัสนุนครูฝึก ยุทโธปกรณ์ และสถานทีฝ่กึ จาก ทร.  
๒. เอกสารกระบวนการจัดการฝึกภาคทะเลของ รร.ตท. 
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๓. ค าสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่ ๒๓๙/๕๖ ลง ๑๙ ก.ค.๕๖ เรื่อง การฝึกภาคทะเลของ นตท. ช้ันปีที่ ๓   
(รุ่น ๕๕) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๔. หนังสือ กยข.บก.รร.ตท. ที่ ต่อ รร.ตท. เลขรับ ๕๖๕๙/๕๖ ลง ๒ ก.ค.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักการ
และงบประมาณน าข้าราชการ และ นตท. ช้ันปีที่ ๓ (รุ่น ๕๕) ฝึกภาคทะเล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๕. ตารางการปฏิบัติในการฝกึภาคทะเล 
 
 
 
 


