
๒๓ 
 
หน่วย : หมวด/หมู ่
กิจเฉพาะ : เสริมความมัน่คงและจดัระเบียบใหม ่
เงื่อนไข : - หมวดเพิ่มเสร็จจากภารกิจการรบหรือให้กระจายก าลงัเพื่อปฏิบตัภิารกิจตอ่ไป 

- หมวดปฏิบตัิการเป็นอิสระหรือเป็นสว่นหนึง่ของก าลงัสว่นใหญ่ 
- หมวดต้องท าการระวงัปอ้งกนัตนเอง 
- ข้าศกึมีขีดความสามารถทีจ่ะท าการตีโต้ตอบ 
- ทัง้ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศกึ มีการยงิสนบัสนนุจากอาวธุวิถีโค้งและการสนบัสนนุทางอากาศโดย 

ใกล้ชิด 
มาตรฐาน :  
 ๑. หลงัจากได้รับค าสัง่จาก ผบ.หนว่ย ให้ท าการเสริมความมัน่คงภายใน ๓ นาที ได้จดัมีการระวงัปอ้งกนั 
และปอ้งกนัก าลงัสว่นใหญ่ไมใ่ห้ถกูโจมตจีากข้าศกึได้เรียบร้อย 
 ๒. หนว่ยได้มีการนบัยอดก าลงัพลทัง้หมดและได้มีการจดัสายการบงัคบับญัชาส าหรับสว่นตา่ง ๆ ขึน้ใหม่ 
 ๓. ภายในเวลา ๖ นาที หลงัจากได้รับค าสัง่จาก ผบ.หนว่ย ได้ท าการเสริมความมัน่คง หนว่ยได้มีการจดั 
ก าลงัพลเข้าปฏิบตัิหน้าที่พลประจ าอาวธุกล,ยานรบหลกั และ อว.ตถ.กลาง 
 ๔. ได้ปฏิบตัิตอ่เชลยศกึตามหลกัการ (ค้น,เงียบ,แยก,เร็ว,พิทกัษ์) 
 ๕. ผู้บาดเจ็บจากการรบได้รับการตรวจ , ปฐมพยาบาลขัน้ต้นและเตรียมการสง่กลบั 
 ๖. มีการตรวจสอบและบนัทกึเก่ียวกบั ก าลงัพลที่เสยีชีวิตจากการรบ และด าเนินการสง่กลบั 
 ๗. มีการแจกจา่ยและเฉลีย่กระสนุ และ สป.ตา่ง ๆ เพื่อท่ีสว่นตา่ง ๆ ของอาวธุและยานพาหนะตา่ง ๆ 
สามารถปฏิบตัิภารกิจตอ่ไปได้ 
 ๘. หนว่ยรายงาน ผลการปะทะ,สถานการณ์ทางยทุธวิธีและสถานภาพก าลงัพลและการสง่ก าลงับ ารุง 
 ๙. หนว่ยสง่ค าขอส าหรับการสง่ก าลงัเพิ่มเติม,การทดแทนและการสง่กลบัตาม รปจ.ของหนว่ย 
 ๑๐ หนว่ยได้ท าการจดัระเบียบใหมแ่ละเสริมความมัน่คงเสร็จภายใน ๑๕ นาที นบัตัง้แตรั่บค าสัง่จาก 
ผบ.หนว่ย 
ล าดับ กิจเฉพาะย่อยและมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑ ผบ.มว.ก าหนดทีต่ัง้ของยามตรวจการณ์หรือเลอืกจดุตรวจการณ์ใหมข้่างหน้าเพื่อ   
 การระวงัปอ้งกนั   
 ก. ผบ.มว.มัน่ใจวา่ ก าลงัพลทกุคนพร้อมส าหรับการตีโต้ตอบของข้าศกึที่อาจจะ   
  เกิดขึน้   
 ข. ผบ.มว.มัน่ใจวา่ ก าลงัสว่นใหญ่ จะไมถ่กูโจมตี โดยไมม่ีการแจ้งเตือน   
๒ หมวดเข้าวางตวั หรือกลบัเข้าวางตวัในท่ีมัน่เร่งดว่นใกล้ ๆ ที่หมายและจดัการ   
 ระวงัปอ้งกนั   
๓ ผบ.มว.ปรับท่ีวางตวัของก าลงัพลและที่วางตวัของพลยิงอาวธุประจ าหนว่ย   
 ก. คุ้มครองแนวทางที่คาดวา่ข้าศกึจะเคลือ่นท่ีเข้ามา   
 ข. มัน่ใจวา่มีการสนบัสนนุและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ระหวา่งหมูต่า่ง ๆ และ   
  หนว่ยข้างเคียงตา่ง ๆ   
๔ หมวดท าการตรวจค้นพืน้ท่ีเพื่อมัน่ใจวา่ไมม่ีข้าศกึอยู ่   
๕ ผบ.มว.มอบเขตการยงิหรือเน้นย า้ถึงเขตการยงิชัว่คราวให้แก่หมูต่า่ง ๆ   

 
 



๒๔ 
 
 
 
ล าดับ กิจเฉพาะย่อยและมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 
๖ ผบ.หมู ่และ หน.ชดุยงิ จดัวางและปรับท่ีมัน่ตา่ง ๆ ได้ครอบคลมุแนวทางทีค่าดวา่   
 ข้าศกึจะเคลือ่นท่ีเข้ามา   
๗ หมวด จดัเตรียม เปลีย่นแปลงและซอ่มแซมที่มัน่ตัง้รับและเคร่ืองกีดขวางตามความ   
 จ าเป็น   
๘ หมวดด าเนินการจดัตัง้สายการบงัคบับญัชาและขา่ยการติดตอ่สือ่สารใหม่   
 ก. แตล่ะสว่นมีหวัหน้า   
 ข. ผบ.หนว่ยรองทกุคนเข้าใจในสายการบงัคบับญัชา   
 ค. หมวดสามารถติดตอ่กบัทกุหมู ่และ บก.ร้อย.ได้   
 ง. ผตน.สามารถติดตอ่กบัสว่นยงิสนบัสนนุ (หมู ่ค.,ป.)   
๙ หมวดได้บรรจตุ าแหนง่ที่ส าคญัตามล าดบัความเร่งดว่นดงันี ้   
 ก. ผู้น าหนว่ย   
 ข. พลขบั   
 ค. พลยิงประจ าอาวธุที่ติดตัง้บนยานพาหนะ   
 ง. พลยิง ปก./ปลก.   
 จ. พลยิง อว.ตถ.กลาง   
 ฉ. พลยิง เอ็ม.๒๐๓ (หรือ พลยิง เอ็ม.๗๙)   

๑๐ ผบ.หนว่ย ก ากบัดแูลการจ่ายกระสนุและยทุโธปกรณ์เพิ่มเติม   
๑๑ ผบ.หมู ่รายงานสถานภาพกระสนุ,ก าลงัพล,เชลยศกึและยทุโธปกรณ์ ตอ่ ผบ.มว.   

 และร้องขอความช่วยเหลอืทางการแพทย์   
๑๒ ผบ.มว.รายงานสถานภาพและร้องขอการทดแทนก าลงัพล,อาวธุ,กระสนุและ   

 ยทุโธปกรณ์และยานพาหนะในการสง่กลบั หรือการซอ่มแซมยานพาหนะ   
๑๓ ผบ.มว.รวบรวมและกระจายขา่วสารถึงความส าเร็จภารกิจ   
๑๔ เชลยศกึทกุคน จะต้องได้รับการปฏิบตัิตามหลกั ๕ S  และแขวนปา้ย   

 ก. ค้นหาอาวธุ,เอกสารและยทุโธปกรณ์   
 ข. เงียบและใช้ผ้าปิดปากถ้าจ าเป็น   
 ค. แยกตามชัน้ยศ   
 ง. สง่เชลยศกึไปยงัต าบลรวบรวมเชลยศกึของกองร้อยโดยเร็วพร้อมเอกสารและ   
  ยทุโธปกรณ์ที่ยดึได้ (ขึน้อยูก่บัสถานการณ์)   
 จ. ปอ้งกนัเชลยศกึ จากการถกูท าลายหรือปิดปาก ให้เชลยศกึยงัคงมีหน้ากาก   
  ปอ้งกนัไอพิษและอปุกรณ์รักษาความปลอดภยัตดิตวัได้   
 ฉ. ติดปา้ยเชลยศกึ,เอกสารและยทุโธปกรณ์ โดยระบ ุวนัเวลา,สถานท่ีและหนว่ย   
  ที่จบัได้   
 ช. ก าหนดผู้คมุน าเชลยศกึไปยงัต าบลรวบรวมเชลยศกึของกองร้อย   

๑๕ จนท.พยาบาลของหมวด , จนท.ช่วยชีวติของหมู ่หรือบดัดีข้องทหารท าการ   
 ปฐมพยาบาลขัน้ต้นตอ่ผู้บาดเจ็บ   

 



๒๕ 
 
 
ล าดับ กิจเฉพาะย่อยและมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 
๑๖ ถ้าหากไมม่ ีจนท.พยาบาลอยูใ่กล้ ๆ บดัดี ้หรือ จนท.ช่วยชีวิตเรียก จนท.พยาบาล   

 ท าการท าแผลขัน้ต้น   
๑๗ หมูห่รือหมวดสง่กลบัผู้บาดเจ็บ   

 ก. ไปยงัต าบลรวบรวมคนเจ็บ   
 ข. ไมท่ าให้ผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บมากขึน้   

๑๘ เมื่อสถานการณ์ทางยทุธวิธีอ านวย หน.ชดุยิง ที่ก าหนดไว้ท าการร้องขอการสง่กลบั   
 ผู้บาดเจ็บ โดย ฮ.   
 ก. ชดุยงิท าการเลอืก,ระวงัปอ้งกนัและท าเคร่ืองหมายพืน้ท่ีบินลง (LZ) ที่ใช้ได้   
 ข. ชดุยงิท าการเคลือ่นย้ายผู้บาดเจ็บไปยงัพืน้ท่ีบินลง (LZ) และด าเนินการรักษา   
  อยา่งตอ่เนื่อง   
 ค. ชดุยงิท าการชว่ยเหลอืนกับินในการน าผู้บาดเจ็บขึน้บรรทกุบน ฮ.   

๑๙ ทหารท่ีได้รับมอบอ านาจหน้าที่รวบรวมของใช้สว่นตวัและเอกสาร (นปส.,แผนท่ี,   
 ค าสัง่,แผน่บริวาร,บญัชีรายการตา่ง ๆ ที่ส าคญัและยทุโธปกรณ์อื่น ๆ) ของผู้ เสยี   
 ชีวิตและบาดเจ็บจากการรบ (ของใช้สว่นตวัคงอยูก่บัผู้ได้รับบาดเจ็บจากการรบ)   

๒๐ หมวดท าการสง่กลบัผู้ เสยีชีวิตจากการรบ   
 ก. ต าบลรวบรวมศพของกองร้อย   
 ข. ท าการขนสง่แยกจากผู้บาดเจ็บ   

 
รายการ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 

รวมกิจเฉพาะยอ่ยและมาตรฐานที่รับการประเมินผล       
รวมกิจเฉพาะยอ่ยและมาตรฐานที่  " ผา่น "       
 

มาตรฐานของฝ่ายตรงข้าม (ข้าศึก) 
กิจเฉพาะ : การตีโต้ตอบ 
 ๑. ฝ่ายตรงข้าม (ข้าศกึ) จู่โจมตอ่ก าลงัสว่นใหญ่ 
 ๒. ฝ่ายตรงข้าม (ข้าศกึ) ท าการตีโต้ตอบและท าให้หนว่ยต้องถอนตวั 
 ๓. ฝ่ายตรงข้าม (ข้าศกึ) ปอ้งกนัไมใ่ห้หนว่ยจดัระเบียบเสริมความมัน่คง,สง่กลบัและสง่ก าลงัเพิ่มเติม 


