
นโยบายเชิงโอวาท ผบ.ทร. 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลเรือเอก ลือชยั รดุดิษฐ์



โลกมหีลายขัว้ทา่มกลางสถานการณ์

มงักรพยคัฆเ์ผชญิหนา้ 

ฝ่ายหนึง่สรา้งสายไหมใหม ่

ฝ่ายหนึง่เกรงกลวัเสียอิทธิพลและแสวงหามติรใหม่

หวงัถอดเขีย้วเล็บและขอดเกล็ดมงักร 

ขณะที่พญาหมหีนคีวามยากจน 

แตท่กุฝ่ายก็ตอ้งเผชญิกบัภยัรปูแบบใหม่





ในภมูภิาคไมม่ใีครจริงใจกบัสยามประเทศ 

เป็นแรงผลกัดนัใหต้อ้งท าตวัเองเขม้แข็งกอ่น 

และมแีนวโนม้ใหบ้ทบาทที่ยึดตดิมานาน 

แตด่า้นการรบตอ้งเปลีย่นไป เป็นท าทกุอย่าง

เพื่อความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาต ิ

จึงตอ้งพรอ้มเผชญิกบัภยัทกุแบบทัง้ดัง้เดิมและใหม่





โดยเฉพาะ ทร. จะมงีานใหญ่และหนกัมาเพิ่มคือ ศรชล. 

ซ่ึงเปรียบเสมอืนกองอ านวยการรักษาความมัน่คงทางทะเล

ที่ทกุฝ่ายจอ้งจับตามองว่าจะท าไดด้ีหรือดีกว่า กอ.รมน.

หรือไม่ อย่างไร จึงตอ้งเลกิลม้ความคิดแบบเดมิว่า Core

กบั Non-core เชน่ในอดตี และตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง

เสียกอ่นท่ีจะถกูบังคบัใหเ้ปลีย่นแปลง ภายในแนวคิดใหม ่



“ดีอยา่งเดียวไม่พอ ตอ้งกลา้ท่ีจะเปลี่ยนใหม่ใหท้นนมมนย”

Stop the Past , Start the New



๑. ด ารงการปฏิบัติในการพิทักษ์รักษาและเทิดทนูสถาบัน

พระมหากษตัริย ์อย่างเต็มก าลงัความสามารถ 

๒. สนบัสนนุการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

คณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาต ิ(คสช.) 

๓. ด าเนินการตามกรอบงานของคณะกรรมการบริหาร

รา ชการ แผ่ นดิ นต ามกรอบการป ฏิ ร ูปปร ะ เ ทศ 

ยทุธศาสตรช์าต ิ

๔. สรา้งความสามคัคีปรองดอง (ป.ย.ป.)


นโยบายผ ูบ้ญัชาการทหารเรอื ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 



นโยบายเชิงโอวาท ผบ.ทร. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มุง่พฒันา 

๑. ดา้นองคบ์คุคล 

๒. ดา้นองคว์ตัถ ุ

๓. ดา้นองคย์ทุธวิธี 

๔. ดา้นการบริหารจดัการ  






เป็นการปฏิบตัทิี่สืบสานปณิธานของบรรพบรุษุทหารเรือ ไปสู่การบรรลุ

ภารกิจและหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทัง้สะทอ้น

ค่านยิมของกองทพัเรือ 

๑. Seamanship (ความเป็นชาวเรือ) 

๒. Allegiance (ความซ่ือสตัยแ์ละความจงรกัภกัด)ี 

๓. Integrity and Gentleman (ผูม้คีณุธรรม จริยธรรม และ

ความเป็นสภุาพบรุษุทหารเรือ)

๔. Leadership (ความเป็นผูน้  า) 

“SAIL” ใหป้รากฏสูส่ายตาประชาชน ภมูภิาค และประชาคมโลก เพื่อส่ง

มอบคณุคา่ใหแ้กป่ระชาชนและสงัคม เป็น “กองทพัเรอืท่ีประชาชน

เช่ือมัน่และภาคภมิูใจ”



ดา้นองคบ์คุคล “จิตใจที่ เขม้แข็งและดงีาม ลว้นอยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์”

เสรมิสรา้งความจงรกัภกัดี “ปกป้องสถาบนั”

(กพร.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

๑. โครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ดว้ยหัวใจ” ตอ้งท าดว้ยใจ 

ไมม่กีารโฆษณา 

๒. โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริและพระประสงค ์ตอ้งรับ

ใสเ่กลา้ใสก่ระหมอ่มมาปฏิบตั ิโดยไมช่กัชา้ 

๓. สิ่งที่เป็นพระราโชบาย และ/หรือเร่ืองที่มีพระราชด าริ ตอ้ง

แปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ และไม่มี

ขอ้บกพร่อง





ดา้นองคบ์คุคล “จิตใจที่ เขม้แข็งและดงีาม ลว้นอยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์”

เสรมิสรา้งความมีวินยั (กพ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

๑. ฝึกแถวชดิทกุวันแถวใหญ่ของหนว่ย ตามแบบฝึกใหมท่ี่ไดร้ับ

พระราชทาน 

๒. การปฏิญาณตนหลงัแถวเคารพธงชาติ ๐๘๐๐ ของนกัเรียน

ทหารในทกุระดบั และพลทหารประจ าการ

๓. ใหก้ าลังพลสังกัด ทร.ทกุนาย รักษาระเบียบวินัยให้เป็นไป

ตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ขอ้บังคับ และค าชี้แจงที่

เกีย่วขอ้ง





พ.ร.บ.วินยัทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และค าชีแ้จงที่เกีย่วขอ้ง    

๑) การแตง่กาย ใหป้ฏิบตัใิหถ้กูตอ้งตามที่ก าหนด

๒) หา้มน าสิ่งอ่ืนที่ไมไ่ดก้ าหนดไวม้าสวมใส ่หรือพกพา

๓) ใหป้ระดับเฉพาะเคร่ืองหมายที่ไดร้ับตามวฒิุ และตามความสามารถ

เทา่นัน้

๔) การสวมเสื้อกนัหนาวประกอบเคร่ืองแบบ ใหป้ฏิบตัติามค าชี้แจง   

๕) การแต่งกายชดุกีฬา ใหแ้ต่งเฉพาะช่วงการเล่นกีฬาตามหว้งเวลาที่

ก าหนดไวเ้ทา่นัน้

๖) การไวท้รงผมของก าลงัพลชาย ดา้นขา้งขาว ดา้นบนยาว ๒ – ๓ ซม.





พ.ร.บ.วินยัทหาร  พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และค าชีแ้จงที่เกีย่วขอ้ง (ตอ่)

๗) ก าลงัพลหญิง ใหป้ฏิบตัติามขอ้บงัคบัและค าสัง่ กห.  

๘) การตดิบตัรแสดงตน ใหป้ฏิบตัติามระเบียบ ทร. ว่าดว้ยการ รปภ. 

๙) ปฏิบตับิคุคลทา่มอืเปลา่ ตามแบบการฝึกของโรงเรียนทหารมหาดเล็ก 

๑๐) ระมดัระวงัการสง่ขอ้ความทางคอมพิวเตอร์

๑๑) หา้มใชเ้วลาราชการไปหาความส าราญสว่นตวั 

๑๒) ปฏิบตัตินใหอ้ยู่ในระเบียบวินยั และเป็นพลเมอืงด ี

๑๓) อย่ากระท าใด ๆ อนัเป็นการเสื่อมเสียแกห่นว่ยงานของทางราชการ 



พ.ร.บ.วินยัทหาร  พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และค าชีแ้จงที่เกีย่วขอ้ง (ตอ่)

๑๔) หากพบเห็นการเสพสรุาจนมนึเมา ทะเลาะวิวาท หรือเกี่ยวขอ้งกบั

ยาเสพตดิ ใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอปลดออกจากราชการ

๑๕) ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ มหีนา้ที่ ปกครองบงัคับบญัชา 

กวดขนัและก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัขิองก าลงัพลในสงักดั ใหเ้ป็นไปดว้ย

ความเรียบรอ้ย อย่าใหบ้กพร่อง



เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ

ยกระดับความมีเกียรติและศักดิ์ศรีขา้ราชการ ทร. โดยใหส้รา้ง “บา้น

หลงัท่ีสอง” หรือ “อาคารชดุหรอืคอนโดมิเนียมขา้ราชการ ทร.”

๑) จดัสรา้งคอนโดสงูขนาด ๔๗ - ๖๙ ชัน้ จ านวน  ๔ อาคารชดุ และ

๒) ขา้ราชการมีสิทธิครอบครองเป็นกรรมสิทธ์ิภายใต ้การเช่าที่

กรมธนารกัษท์ี่มอบให ้ทร.ใชป้ระโยชนบ์ริเวณบา้นพกั สพ.ทร.บางนา 

๓) ผ่อนนาน ๓๐ ปี อยู่ชัว่ลกูหลาน ๙๐ ปี ภายใตก้ารบริหารงานและ

ดแูลอาคารเช่นเดียวกับเอกชนที่ซ้ือคอนโดพักอาศัยทัว่ไป (กบ.ทร. เป็น

หนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

ดา้นองคบ์คุคล “จิตใจที่ เขม้แข็งและดงีาม ลว้นอยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์”



เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ 

จัดการแข่งขนั “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลมู่ภูผา จาก

ฝากฟ้ามู่มหานที เดอะซีรีย”์ ๕ ตอนจบ (กพร.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบใน

ภาพรวม)

๑) จดัการแขง่ขนัในหว้งเวลาที่เป็นวันส าคัญ หรือวันที่ระลึกที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง

กบัสถาบนั และ ทร. 

๒) ใหค้ณะกรรมการสวัสดิการกีฬา ทร.เป็นเจา้ของเร่ืองและอ านวยการใน

ภาพรวม 

๓) ใหห้นว่ยก าลงัหลกัในพ้ืนที่เป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนั

๔) แนวความคิดในการจดัการแขง่ขนัคือ “เร่ิมวนนพ่อ จบวนนแม่”

ดา้นองคบ์คุคล “จิตใจที่ เขม้แข็งและดงีาม ลว้นอยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์”



การจดัครัง้ท่ี ๑ “พระบารมีปกเกลา้ เหลา่ทหารเรอื” 

๑) ระหว่างเดอืน ธ.ค.๖๑ - ม.ค.๖๒

๒) เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร ทรงชนะเลิศกีฬาแขง่เรือใบ เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๑๐ ในกีฬา

เซียบเกมส ์(SEAP Games) 

๓) เนื่องในโอกาสคลา้ยวันประสตูิของพลเรือเอกพระเจา้บรมวงศ์

เธอ พระองคเ์จา้อาภากรเกียรติวงศ ์กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศักดิ ์

๑๙ ธนัวาคม 

๔) ให ้ทรภ.๑ เป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนัในถ่ินก าเนิดทหารเรือ คือ 

ที่สตัหีบ บริเวณหนา้หาดอ่าวดงตาล เป็นจดุปลอ่ยตวัและเสน้ชยั



การจดัครัง้ท่ี ๒ “เหนือสดุดินแดนสยาม ทหารน ้าส ูภ่ผูา” 

๑) จดัระหวา่งเดอืน ม.ีค. - เม.ย.๖๒ 

๒) เพื่อร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกรู ที่ทรงมีต่อการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะแคดิมี และวันคลา้ยวันพระราช

สมภพของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา   สยามบรมราชกมุารี

๓) เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปไดร้ ู้ว่านอกจากอาณาเขตทางทะเลแลว้ ยังมี

ทหารเรือรักษาความสงบเรียบรอ้ยและผลประโยชนข์องชาตติลอดล าน า้โขงอีกดว้ย 

๔) เพื่อเป็นอนสุรณแ์ห่งความสามัคคีของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในการ

ชว่ยเหลอืทีมหมปู่าอะแคดมิ ี

๕) ให ้นรข.เป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนั บริเวณ นรข.เขตเชียงราย สามเหลี่ยมแม่น า้

โขง เหนอืสดุแดนสยาม เป็นจดุปลอ่ยตวัและเสน้ชยั



จดัครัง้ท่ี ๓ “ทหารเรอืบินหลา ป้องสมทุทารกัษาเมืองใต”้ 

๑) จดัในหว้งเดอืน พ.ค.๖๒ 

๒) เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งความเสียสละ และระลึกพระกรณุาธิคณุของเสด็จ

ในกรมหลวงชมุพร ในวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ในวันที่ ๑๙

พฤษภาคม “วนัอาภากร” 

๓) ให ้ทรภ.๒ เป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนั 

๔) จดัขึน้ ณ หาดทรายรี ในดินแดนของชาวใต ้หรือบริเวณหนา้หาดชลา

ทศัน ์หนา้ บก.ทรภ.๒ เป็นจดุปลอ่ยตวัและเสน้ชยั



การจดัครัง้ท่ี ๔ “หว้งธาราสดุตาฟ้าแดนไกล ทหารเรอืไทย

พิทกัษอ์นัดามนั” 

๑) จดัในหว้งปลายเดอืน ม.ิย. - ตน้เดอืน ก.ค.๖๒ 

๒) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในวโรกาสวันคลา้ยวันพระราชสมภพ ใน

วนัที่ ๒๘ กรกฎาคม 

๓) โดยมอบให ้ทรภ.๓ เป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนั 

๔) ก าหนดใหบ้ริเวณชายหาด หนา้ บก.ทรภ.๓ แหลมพันวา เป็นจดุ

ปลอ่ยตวัและเสน้ชยั



การจดัครัง้ท่ี ๕ “ทหารเรอืไทยเทิดไทอ้งคม์หาราชามหาราชินี”

๑) จดัในหว้งเดอืน ส.ค. – ตน้เดอืน ก.ย.๖๒ 

๒) เพื่อร าลึกถึงพระมหากรณุาธคณุที่ทรงมีต่อทหารเรือ ในโอกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เคยทรง

เรือใบทางไกลมาขึ้น ณ หาดเตยงาม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน

๓) เนื่องในวโรกาส วันคลา้ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิติ ์พระบรมราชนินีาถในรชักาลที่ ๙ วนัที่ ๑๒ สิงหาคม 

๔) เป็นการปิดเดอะซีรีสอ์ย่างยิ่งใหญ่สมบรูณ ์

๕) ให ้นย.เป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนั 

๖) ก าหนดใหบ้ริเวณหาดเตยงาม เป็นจดุปลอ่ยตวัและสิ้นสดุการแขง่ขนั



ประเภทของแขง่ขนัไตรกีฬาฯ มี ๔ ประเภท คือ 

๑) ไตรกีฬาไอรอนแมน (Ironman Triathlon : 3.8/180/42)

๒) ไตรกีฬามาตรฐาน (Olympic Distance Triathlon : 1.5/40/10)

๓) ไตรกีฬามอืสมคัรเลน่ (Sprint Distance Triathlon : 0.75/20/5)

๔) ทวิกีฬา (Duathlon : 5.5/43/11)

ทัง้ชายและหญิง แบ่งประเภทอายมุาตรฐาน เช่น 

๑) ชาย : ไมจ่ ากดัอาย,ุ ๑๘ – ๒๙ ปี, ๓๐ – ๓๙ ปี, ๔๐ – ๔๙ ปี, ๕๐ – ๕๙ 

ปี และ ๖๐ ปีขึน้ไป   

๒) หญิง : ไมจ่ ากดัอาย,ุ ๑๘ – ๒๙ ปี, ๓๐ - ๓๙ ปี, ๔๐ - ๔๙ ปี และ 

๕๐ ปีขึน้ไป เป็นตน้



เง่ือนไขบงัคบัส าหรบัก าลงัพลทหารเรอื

๑) หนว่ยก าลงัรบหลกั คือ กร. ทรภ.๑ ทรภ.๒ ทรภ.๓ นย. สอ.รฝ. และ 

กรม สห.ทร. รวมทั้ง ฐท.สส.กับ สพ.ทร.จัดก าลังพลเขา้แข่งขัน ทั้ง

ป ร ะ เ ภ ท ที ม  แ ล ะ บุ ค ค ล ใ น ป ร ะ เ ภ ท ไ ต ร กี ฬ า ไ อ ร อ น แ ม น 

อย่างนอ้ย ๑ ทีม และ ๑ นาย 

๒) ผูด้ ารงต าแหนง่ผูบ้งัคบัการ ผูบ้งัคบัการเรือทกุชัน้ (เรือชัน้ ๑ - เรือ

ชั้น ๓) และผูบ้ังคับกองพันทกุนายตอ้งเขา้ร่วมการแขง่ขนั ๑ ประเภท 

คือ ประเภทไตรกีฬามาตรฐานทกุนาย 

๓) นอกนัน้ตามความสมคัรใจ และประกาศเชญิชวนประชาชนทัว่ไป 

เขา้ร่วมการแขง่ขนัตามหลกัการจดัการระดบัมาตรฐาน



ขยายขีดความสามารถของก าลงัพล 

ก าหนดขดีสมรรถนะหลกัของก าลงัพลในหนว่ยก าลงัรบหลกัโครงการน าร่อง ไดแ้ก ่

กร. และ นย. ภายใตห้ลักปรัชญา “ผูท่ี้รนกการกินขา้วรอ้น นอนต่ืนมาย” ไม่มี

สทิธิ์อยู่หนว่ยก าลงัรบเหลา่นีไ้ด ้

๑) ก าลงัพลในกรมรบพิเศษที่ ๑ นสร.กร.ตอ้งสามารถโดดร่มแบบกระตกุร่มเอง 

(Sky Dive) หรือแบบเหิรเวหา กบัสามารถปฏิบัติการด าน า้ดว้ยเคร่ืองชว่ยหายใจใต ้

น า้แบบวงจรปิด (SCUBA Closed Circuit) ไดท้กุนาย ตัง้แตผู่บ้ังคบัการกรมจนถึง

ทหารประจ ากองคนสดุทา้ยในกองรบ

๒) ก าลงัพลในกองพนัลาดตะเวน พล.นย. (พนั.ลว.พล.นย.) ตอ้งสามารถโดดร่ม

แบบมาตรฐาน และสามารถการด าน ้าแบบสคูบา (Self-Contained Underwater 

Breathing Apparatus Diving : SCUBA Diving) ไดท้กุนาย ตัง้แตผู่บ้งัคบักองพนัจนถึง

ทหารประจ ากองคนสดุทา้ยในกองพนั

ดา้นองคบ์คุคล “จิตใจที่ เขม้แข็งและดงีาม ลว้นอยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์”



ขยายขีดความสามารถของก าลงัพล 

นกัเรยีนนายเรอื (ยศ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

๑) ตอ้งผา่นกระบวนการฝึก อบรม และศึกษานอกจากตอ้งเป็นไป

ตามปรชัญา ปณิธาน และวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแลว้ 

๒) ตอ้งผา่นการฝึกอบรมชนิด “เค่ียวเอ็น กร ากระดกู” เพื่อให้

สมกับเมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถเป็น “เจ้าคนนายคน” 

หรือผูบ้งัคบัหนว่ยทหารขนาดเล็กอย่างสมภาคภมู ิ

๓) ใหม้ีเกณฑผ์่านภาษาอังกฤษของ นนร. ตัง้แต่ปีการศึกษา ๖๒ 

(เปิดเทอม พ.ค.๖๒ ส าเร็จการศึกษา ม.ค.๖๓) /  งป.๖๓ เป็นตน้ไป 

ดา้นองคบ์คุคล “จิตใจที่ เขม้แข็งและดงีาม ลว้นอยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์”



เกณฑผ์า่นภาษาองักฤษของ นนร.

๑) นนร.ชั้นปีที่ ๑ ตอ้งมีคะแนนผลการสอบ ALCPT เกณฑ ์๖๐ คะแนน จึงได ้

เลือ่นชัน้ปีเป็น นนร.ชัน้ปีที่ ๒

๒) นนร.ชั้นปีที่ ๒ ตอ้งมีคะแนนผลการสอบ ALCPT เกณฑ ์๗๐ คะแนน จึงได ้

เลือ่นชัน้ปีเป็น นนร.ชัน้ปีที่ ๓

๓) นนร.ชั้นปีที่ ๓ ตอ้งมีคะแนนผลการสอบ ALCPT เกณฑ ์๗๕ คะแนน จึงได ้

เลือ่นชัน้ปีเป็น นนร.ชัน้ปีที่ ๔

๔) นนร.ชั้นปีที่ ๔ ตอ้งมีคะแนนผลการสอบ ALCPT เกณฑ ์๘๐ คะแนน จึงได ้

เลือ่นชัน้ปีเป็น นนร.ชัน้ปีที่ ๕

๕) นนร.ชัน้ปีที่ ๕ ตอ้งมีคะแนนผลการสอบ ALCPT เกณฑ ์๘๐ คะแนน จึงส าเร็จ

การศึกษาเป็นนายทหารชัน้สญัญาบตัร



ขยายขีดความสามารถของก าลงัพล 

นกัเรยีนจ่า (ยศ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั) 

๑) ตอ้งผ่านกระบวนการฝึก อบรม และศึกษานอกจากตอ้งเป็นไปตามปรัชญา 

ปณิธาน และวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรแลว้ 

๒) ตอ้งผา่นการฝึกอบรมชนดิ “ตายเสียดีกวา่ ท่ีจะละท้ิงหนา้ท่ี” เพื่อใหส้มกบัเมื่อ

ส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถเป็น “ผูน้ าทหารขนาดย่อม และครูฝึก” อย่างมศีักดิศ์รี 

๓) ก าหนดเกณฑผ์า่นการทดสอบภาษาอังกฤษของ นรจ. ตัง้แต่ปีการศึกษา ๖๒ 

(เปิดเทอม พ.ค.๖๒ ส าเร็จการศึกษา ม.ค.๖๓) / งป.๖๓ เป็นตน้ไป 

๔) ให้ฝึกอบรมหลักสตูรการด าน ้าแบบสคบูา (SCUBA Diving) ของ พัน.ลว.

พล.นย. แก่ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ (โรงเรียนชมุพลทหารเรือ พรรคเหล่าสามัญ ปืน กลิน

และโรงเรียนจา่ นย.) ภาคการฝึกกลางปี

ดา้นองคบ์คุคล “จิตใจที่ เขม้แข็งและดงีาม ลว้นอยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์”



เกณฑผ์า่นการทดสอบภาษาองักฤษของ นรจ. 

๑) นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ตอ้งมีคะแนนผลการสอบ ALCPT เกณฑ ์๕๐ คะแนน 

จึงไดเ้ลื่อนชัน้ปีเป็น นนร.ชัน้ปีที่ ๒

๒) นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ตอ้งมีคะแนนผลการสอบ ALCPT เกณฑ ์๖๐ คะแนน 

จึงส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารต า่กว่าชัน้สญัญาบตัร



บรรจนุายทหารสัญญาบัตร ต าแหนง่ นปก.ทกุนาย ไปช่วยราชการ

ในหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ตามสาขาวิชาชีพ โดยให้ ผบ.หน่วย 

มอบหมายงานและพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามจริง มิให้

เกิดความเบ่ียงเบน (กพ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

ดา้นองคบ์คุคล “จิตใจที่ เขม้แข็งและดงีาม ลว้นอยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์”



การยา้ยบรรจกุ าลงัพล (กพ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

๑) ตอ้งมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยระบบอาวโุสยังเป็นระบบหลักที่ควร

ยึดถือ ใหโ้อกาสแกอ่าวโุสไดแ้สดงความสามารถก่อน 

๒) มรีะบบฟาสตแ์ทร็ก (Fast Track) ทีต่อ้งมีความชดัเจน โปร่งใส คนสว่นใหญ่

ยอมรบั และเขา้ใจ โดยตอ้งหลกีเลีย่งนอ้งปกครองพี่ ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 

๓) ใหโ้อกาสว่า “คนเราท าผิดกนนได้ แต่ตอ้งไม่เกิดจากการประพฤติ

ทุจริต และตอ้งพยายามหลีกเล่ียงความโง่เขลา” แต่ตอ้งใหผู้ป้ระพฤติชัว่  

ไมม่ทีี่ยืนในสงัคม

ดา้นองคบ์คุคล “จิตใจที่ เขม้แข็งและดงีาม ลว้นอยู่ในร่างกายที่ สมบูรณ์”



ดา้นองคว์ตัถ ุ“ก าลังรบตอ้งมีขีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง 

Expeditionary Force”

การจดัซ้ือ/จดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์

๑) ตอ้งไมท่ าใหน้อ้ง ๆ หรือลกูหลานตอ้งไปตายในภายหนา้ 

๒) ตอ้งกา้วตาม หรือล าหนา้ดว้ยเทคโนโลยี 

๓) สอดคลอ้งกบัการพฒันาก าลงัพลและความพรอ้มรบในระดบัแนวหนา้ใน

ภมูภิาค โครงการเร่งดว่น ดงันี ้



ดา้นองคว์ตัถ ุ“ก าลังรบตอ้งมขีีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force”

โครงการเรง่ด่วน จดัหาอโุมงคล์ม 

๑ )  เ พื่ อ ก า ร ฝึ ก โ ด ดร่ ม ใ นทุก แบบทั้ ง ก า ร โ ดด ร่ ม แ บบพื้ น ฐ า น 

การโดดร่มแบบเหิรเวหา และแทรกซึมเบ้ืองสูง แก่ก าลังพลของ ทร. 

โดยเฉพาะ กร. และ นย. ทัง้นี ้

๒) ใหใ้ชง้านแบบบรูณาการ โดยมอบให ้นย.เป็นเจา้ภาพจัดการสนับสนนุ

การฝึก และการดแูลรักษา (ยก.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)



โครงการเรง่ด่วน จดัหาอากาศยานไรค้นขบั (UAV) 

๑) สามารถขึน้-ลงและจอดบนเกาะ และ/หรือเรือที่มดีาดฟ้า ฮ.ทกุประเภท 

๒) ก าหนดขดีความสามารถในการลาดตระเวนทางทะเล และมุ่งเนน้การปฏิบัติการ

ทางทหารเต็มรปูแบบเป็นหลกั เชน่ 

-สามารถช้ีเป้าหมายพน้ขอบฟ้า สามารถคน้หาเป้าหมายในทะเลแบบมาตรฐาน

หรือพื้นฐาน อาทิ Rectangular Search, Expanding Search และ Circular Search เป็นตน้

-ปฏิบัติการทกุกาลอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน มีปัจจัยเวลา-ระยะทาง

ครอบคลมุพื้นที่ปฏิบตักิารของ ทรภ.ตา่ง ๆ ในการขึน้บินแตล่ะเที่ยวบิน

-ตอ้งรองรบัการรบหรือปฏิบัติการที่ใชเ้ครือขา่ยเป็นศนูยก์ลาง (Network Centric 

Warfare : NCW) (ยก.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

ดา้นองคว์ตัถ ุ“ก าลังรบตอ้งมขีีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force”



ดา้นองคว์ตัถ ุ“ก าลังรบตอ้งมขีีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force”

อาวธุยทุโธปกรณท์ี่มีอยู่ตอ้งฟ้ืนคืนสภาพ หากมีอายยุทุโธปกรณ์มากจน

ขาดความเชื่อถือไดใ้นการปฏิบัติการ ใหพ้ิจารณาความคุม้ค่าและขออนมุตัิ

จ าหนา่ยเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติการ และไม่เป็นภาระต่อการ

บ ารงุรักษาดว้ยเงินงบประมาณ ทั้งแบบ “เร้ือรนง” และเงินงบประมาณ 

“กอ้นโต” (กบ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั) 



ดา้นองคว์ตัถ ุ“ก าลังรบตอ้งมขีีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force”

อาวธุยทุโธปกรณ์ที่จะจัดหา/ประจ าการใหม่ ตอ้งมีขีดความสามารถทั้ง

การปฏิบัติการทางทหารอย่างเท่าเทียมและเหนือชั้นกว่าประเทศที่มี

ศักยภาพการเป็นขา้ศึก (Potential Enemy) และการปฏิบัติการทางทหาร

นอก เหนือจากการสงคราม  (Military Operations Other Than War : 

MOOTW) โดยเฉพาะเร่ืองความมัน่คงและการช่วยเหลือประชาชน (ยก.ทร. 

เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)
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เรือที่มีระบบอาวธุปล่อยน าวิถี และเรือที่ตอ้งไปฝึกร่วม/ผสมแบบพหภุาคี ตอ้ง

ไดร้ับ การติดตัง้ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูทางยทุธวิธี (Tactical Data Link : TDL) หรือ

ดาตา้ลงิค ์(Data Link) ทัง้แบบ 

๑) National / Local Data Link ซ่ึงเป็นระบบปิดที่ใชง้านเฉพาะใน ทร.กบั ทอ.

๒) International Data Link ซ่ึงเป็นระบบที่ใชส้ื่อสารกบัชาติพนัธมิตรได ้โดยเฉพาะ

กบัประเทศเพื่อนบา้น 

นอกจากเพื่อให้การปฏิบัติการภายใตแ้นวความคิดสงครามที่ใชเ้ครือข่าย เป็น

ศนูย์กลาง (NCW) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ยังท าใหก้ารฝึกร่วม/ผสมกับ

มติรประเทศ อย่างมศีักดิศ์รีอีกดว้ย (สสท.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)
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น าผลงานวิจัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแลว้ มาใชง้านจริงใน ทรภ. และ

หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเป็นรปูธรรม และเหมาะสม เพื่อรวบรวม

ขอ้มูลผลจากการใช ้งานไปปรับปรงุพัฒนางานวิจัยให้สามารถเขา้สู่

สายการผลิตในลักษณะอตุสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแนวทางการ

พึ่งพาตนเอง ไดแ้ก่ อากาศยานไร้คนขับ  ทุ่นระเบิดทอดประจ าที่ ปราบเรือ

ด าน า้แบบล่องหน  ลูกปืนขนาด ๓๐ มม. เป็นตน้ (สวพ.ทร. และ สพ.ทร.เป็น

หนว่ยรบัผดิชอบหลกั)
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จดัท า/สรา้งทุน่ระเบิดทอดประจ าที่ปราบเรือด าน า้แบบล่องหน 

การบรรจดุินระเบิดขนาดเท่าทุ่นระเบิดจริง และทดลองจดุระเบิดปีละ

อย่างนอ้ย ๑๐ ลกู ในพื้นที่ตา่ง ๆ ของ ทรภ. ในหว้งการฝึกตา่ง ๆ 

ตามความเหมาะสม เพื่อสรา้งความช านาญในฝึก และเพื่อยทุธศาสตร์

ป้องปราม (กร. และ สพ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)



ดา้นองคย์ทุธวิธี “สปิริต นักรบชาวเรือ”

เตรียมการดา้นการเตรียมก าลงัและใชก้ าลงัของ ศรชล.รองรับ พ.ร.บ.

ศรชล. ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ั้งแต่บัดนี้ โดยมอบหมายให้ เสธ.ทร.

พิจารณาสัง่การหนว่ยเกี่ยวขอ้งจดัหนว่ย และก าหนดตวับคุคลรองรับ

การจัดตัง้ ศปก.ศรชล. ทัง้นี ้นขต.ทร. และหนว่ยเฉพาะกิจ ทร.ที่มีส่วน

เกี่ยวขอ้ง ตอ้งใหก้ารสนบัสนนุ
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จดัตัง้หน่วยปฏิบติัการต่อส ูอ้ากาศยานและรกัษาฝ่ัง เกาะกระ 

๑) อาจมชีือ่หนว่ยวา่ “นป.สอ.รฝ.๖๒๑” โดยให ้ยก.ทร.เจา้ภาพ 

๒) ใหส้ามารถปฏิบตักิารไดต้ัง้แต ่เม.ย.๖๒ เป็นตน้ไป 

๓) รองรับ การใชก้ าลนงของ ทร. การเฝ้าตรวจผ่านระบบควบคมุบังคับบัญชา 

C4ISR การรนกษาพ้ืนท่ีของ ทร. ดว้ยการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติการ

ทางทหารนอกเหนือจากการสงคราม (MOOTW) ทั้งดา้นยทุธวิธี เทคนิค และการ

ปฏิบตัติามแบบธรรมเนยีมหรือระเบียบการ (Tactics, Techniques and Procedures) 

การมนนบมนุนโครงการอนนเ น่ืองจากพระราชด าริ  โดยเฉพาะอย่าง ย่ิง

การอนรุักษท์อ้งทะเลไทยและสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่าทะเล ซ่ึงใช ้เกาะกระ เป็นที่

วางไขใ่นพื้นที่อา่วไทยนอกเหนอืจากเกาะตา่ง ๆ ในอ่าวสตัหีบ



ดา้นองคย์ทุธวิธี “สปิริต นักรบชาวเรือ”

น าระบบเอาตล์กุ (Outlook) มาช่วยบริหารงานธรุการ (สสท.ทร. และ สบ.ทร. 

เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

๑) ใหต้ิดตัง้ระบบและเครือขา่ยเอาตล์กุ ส าหรับงานตรวจแกไ้ขและติดตามหนงัสือ

ภายใน ทร. (Track Change) ระหว่างกรมในสว่นบัญชาการ ระหว่าง หน.นขต.ทร. 

รอง หน.นขต.ทร. ชัน้ยศพลเรือโทขึน้ไป กบั เสธ.นขต.ทร. และ รอง เสธ.นขต.ทร.ที่มี

ชัน้ยศพลเรือโทขึน้ไป 

๒) ส่งไฟลห์นงัสือฉบับผ่านการตรวจแกไ้ข ตั้งแต่ระดับ ผอ.กองหรือเทียบเท่า ที่ 

จก.กรมในสว่นบญัชาการ และ หน.นขต.ทร.ตรวจแกไ้ขแลว้ ถึง สน.ผบ.ทร.ผา่นระบบ

เอาตล์กุทันที โดยไมต่อ้งรอการเสนอตน้ฉบับให ้จก.กรมในสว่นบัญชาการ และ หน.

นขต.ทร.ลงนามเสนอ ทร. 
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หน่วยทกุหน่วยตอ้งเกิดข้ึนมาเพ่ือสนบัสนนุความพรอ้มของหน่วยก าลงัรบ 

(กบ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

๑) ใหท้กุหนว่ยว่ิงเขา้หาหนว่ยก าลงัรบโดยไมต่อ้งรอใหห้นว่ยก าลงัรบรอ้งขอ 

๒) ตอ้งท าทกุอย่างเพื่อใหก้ าลงัรบมคีวามพรอ้ม ไมใ่ชท่ าเพื่อใหห้นว่ยตวัเอง 

๓) ปัญหาความพร้อมของหน่วยก าลังรบตอ้งไดร้ับการแกไ้ข โดยให้ถกแถลง

หาขอ้สรปุการด าเนินการ และติดตามการด าเนินการเป็นอันดับแรก เพื่อลดทั้ง

จ านวน ความส าคญั และความเร่งดว่นของงานที่ไมใ่ชเ่พื่อหนว่ยก าลงัรบใหม้ากที่สดุ 
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รบอย่างไรใหฝึ้กอย่างนั้น ตอนรบตอ้งใชส้ิ่งใดก็จงฝึกสิ่งนั้นให้หนัก 

ปัญหาใดที่ เด่นชัด ก็จงพยายามแก้ปัญหานั้น ยกระดับการรบใน

สถานการณท์ี่สมจริงอย่างรอบดา้น (ยก.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)
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ภารกิจในการสรา้งกองทัพเรือใหเ้ขม้แข็ง คือตอ้งเตรียมความพร้อม

ส าหรับการรบอยู่ตลอดเวลา สรา้งสปิริตที่เรียกหรือระดมสรรพก าลัง

แลว้พรอ้มมา มาแลว้พรอ้มรบ รบแลว้ตอ้งชนะ และยามสขุสงบตอ้งไมล่ืม

ค านงึถึงยามมภียัทกุรปูแบบ (กบ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)
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ตรวจสอบและจัดท าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ดา้นการข่าว

กับมิตรประเทศภมูิภาค และประเทศมหาอ านาจใหแ้ลว้เสร็จอย่างสมดลุ

โดยไม่แบ่งฝ่าย ไดแ้ก่ สหรัฐ  รัสเซีย และ สปจ. (ขว.ทร. เป็นหน่วย

รบัผดิชอบหลกั) 
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ก าหนดมาตรการดา้นการข่าวเชิงรกุ และพิจารณาแนวทางบรูณาการ

ดา้นการข่าวกรอง ทั้งระดับประเทศ ภมูิภาค และกรอบความร่วมมือ

ความมัน่คงตา่ง ๆ ทัง้ทางบกและทางทะเลอย่างเหมาะสม และ ทร. ไดร้ับ

ประโยชนส์งูสดุ (ขว.ทร.เป็นหนว่ยรบัผดิชอบ)
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เม่ือข้ึนช่ือว่าเป็นทหาร ก็ตอ้งเตรยีมพรอ้มส าหรบัการรบ 

(กร. นย. สอ.รฝ. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกั)

๑) ทกุภารกิจตอ้งตัง้มาตรฐานของก าลงัในการตอ่สู ้มุง่เป้าหมายไปที่การรบได้

และรบชนะ 

๒) ที่ส าคญัตอ้งค านงึถึง “อดุมการณช์าติ” อยู่ทกุขณะจิต 

๓)  เมื่ อ ได ้รับมอบหมายภารกิจต ้อง ไม่ล ้ม เหลวอัน เนื่องมาจากไม่ม ี

“จิตวิญญาณ” โดยเฉพาะการเป็น “นนกรบชาวเรือ” ทั้งชายและหญิง ทั้งยาม

สงบและยามสงครามหรือสถานการณว์ิกฤต ิ

๔) ตอ้งมกีระบวนฝึก ศึกษา และอบรมอย่างเขม้งวด
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กองทัพเรือตอ้งเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และ 

มชีะตาชวิีตร่วมกนักบัประชาชน สูเ้พื่อรับใชป้ระชาชน ที่ใดมีศัตร ูที่ใด 

มีภัยอันตราย ที่นัน่ย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ใหส้มกับคณุค่า      

ที่ส่งมอบให้กับสังคม “กองทนพเรือท่ีประชาชนเชื่อมน่ นและ

ภาคภมิูใจ” (ศปก.ทร. และหนว่ยเฉพาะกิจ ทร. เป็นหนว่ยรับผิดชอบ

หลกั) 



ดา้นบริหารจดัการ “มีโครงสร้างก าลังรบที่ เหมาะสม ยกระดับการบริหาร

จัดการ ที่ โปร่งใส บริสทุธ์ิ ยุติธรรม และมคีณุธรรมจริยธรรม”

การปรบัอตัราและโครงสรา้งหน่วย (ยก.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบในภาพรวม)

การปรบัอตัราและโครงสรา้ง สอ.รฝ. 

๑) ปรับโครงสรา้งจากแบบตามแบบ (Type Organize) แบบดัง้เดมิใหท้นัสมยั 

๒) เป็นโครงสรา้งแบบหลายภารกิจ (Multi-mission) หรือแบบก าลังรบที่มีขีดความสามารถ

สมบรูณใ์นตวัเอง (Expeditionary Force) 

๓) ประกอบดว้ย ๓ กรมรบหลกั คือ กรม สอ.๑ กรม สอ.๒ และ กรม รฝ.๑ 

๔) ปรับอัตรา ๓ กรมรบหลัก คือ กรม สอ.๑  กรม สอ.๒ และ กรม รฝ.๑ โดยปิดอัตราเหลือ

เพียงอตัราโครง ๑ กองพนั (แตล่ะกรมจะบรรจกุ าลงัเพียง ๒ กองพนั อีก ๑ กองพนัปิดการบรรจ)ุ

๕) ใหแ้ตล่ะกองพนัมอีาวธุทกุชนดิรวมกนั 



การปรบัอตัราและโครงสรา้ง สอ.รฝ. 

๖) พนั.สอ.๑ - ๒ หรือ พนั.สอ.๑ - ๓ ของ กรม สอ. 

- จะมีอาวธุปืนเหมือนกัน ประกอบดว้ย ปก.๔๐ มม. ปก.๓๗ มม. และอาวธุปล่อย

น าวิถีระยะปานกลางกองพนัละ ๑ ระบบ 

- ปิดอตัรา กรมละ ๑ กองพนั (บรรจเุต็ม ๒ กองพนั เป็นอตัราโครง ๑ กองพนั) 

- มอบใหก้องพนัใดกองพนัหนึง่เป็นหนว่ยดแูลและใชก้ าลงั

ดา้นบริหารจดัการ “มีโครงสร้างก าลังรบที่ เหมาะสม ยกระดับการบริหาร

จัดการ ที่ โปร่งใส บริสทุธ์ิ ยุติธรรม และมคีณุธรรมจริยธรรม”



การปรบัอตัราและโครงสรา้ง สอ.รฝ. 

๗) พนั.รฝ.๑ - ๒ 

- จะมอีาวธุเหมอืนกนั ประกอบดว้ย ปกบ.๑๓๐ มม. ปกค.๑๕๕ มม. และอาวธุปล่อยน าวิถี

ระยะปานกลาง-ระยะไกลกองพนัละ ๑ ระบบ

- ปิดอัตรากรม จ านวน ๑ กองพัน (บรรจเุต็ม  ๒ กองพัน เป็นอัตราโครง ๑ กองพัน) 

กบัมอบใหก้องพนัใดกองพนัหนึง่เป็นหนว่ยดแูลและใชก้ าลงั 

- ขณะที่ยังไม่มีอาวธุปล่อย  ประจ าการ ให้ทั้ง ๒ กองพัน มีอัตราและโครงสร้าง

เหมอืนกนั 

- เมื่อมีอาว ุธปล่อยประจ าการ  จะปรับกองพันใดกองพันหนึ่งหรือกองร้อย ใด

กองรอ้ยหนึง่ในแตล่ะกองพนัเป็นกองพนั/กองรอ้ยอาวธุปลอ่ย  

- ใหก้องพันใดกองพันหนึ่งหมนุเวียนกันเป็นกองพันพรอ้มรับสถานการณ์ช่วยเหลือ  

ดา้นมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิ(HA/DR) ตลอด ๒๔ ชัว่โมงตลอดปี 



การปรบัอตัราและโครงสรา้ง ฐท.สส.

๑) ใหป้รับอัตรา กรมก่อสรา้งและพฒันา ฐท.สส. (กรม กสพ.ฐท.สส.) ให้

เหลือ ๑ กองพนั กองพนันอกนัน้ใหปิ้ดอตัรา

๒)ใหป้รับโครงสรา้ง กรม กสพ.ฐท.สส. โดยใหย้า้ย กสพ.ฐท.สส. ที่เหลือ

เพียง ๑ กองพันนั้น ไปขึ้นการบังคับบัญชากับ กรมสนับสนนุ สอ.รฝ. 

(ยา้ย กสพ.ฐท.สส. กลบัไปขึน้การบงัคบับญัชากบั สอ.รฝ.เชน่เดมิ)



การปรบัอตัราและโครงสรา้ง ยศ.ทร.

๑) ปิดอตัรา ศฝท.ยศ.ทร. โดยโอนการรับทหารใหม่ให ้นย. (ศฝ.นย.) และ สอ.รฝ. 

(ศฝ.สอ.รฝ.) ด าเนนิการฝึกทหารใหม่

๒) ให ้นย. และ สอ.รฝ.ปรับหลักสตูรรองรับการฝึกทหารใหม่ ใหใ้ชเ้วลาการฝึก

รวม ศฝท.ยศ.ทร. กับ นย.หรือ สอ.รฝ. แลว้มีระยะเวลาการฝึกลดลง แต่มี

ประสทิธิภาพมากขึน้

๓) ถ่ายโอนการรับทหารใหม่ จาก ยศ.ทร.(ศฝท.ยศ.ทร.) ไปให ้นย. (ศฝ.นย.) กับ 

สอ.รฝ. (ศฝ.สอ.รฝ.) รบัทหารใหมผ่ลดัใหมต่ัง้แตผ่ลดั ๑ เดอืน เม.ย.๖๒



การปรบัอตัราและโครงสรา้ง ยศ.ทร.

๔) ใหโ้อนการฝึกทหารในสว่นของ กร. การฝึกพื้นฐาน หรือการฝึกภาคสาธารณะ 

ไปให ้สอ.รฝ.เป็นผูด้ าเนินการฝึก แลว้ส่งให ้กฝร.ด าเนินการฝึกตามสาขาอาชีพ

ตอ่ไป

๕) ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจภาคสาธารณะร่วม ประกอบดว้ย นย. สอ.รฝ. 

และ กร. โดยมี รอง เสธ.ทร.(สายงานก าลังพล) เป็นประธานคณะกรรมการ  

จก.กพ.ทร.เป็นเลขานกุาร และ ผอ.กองวิเคราะหแ์ละประเมินค่า สพพ.กพ.ทร. เป็น

ผูช้่วยเลขานกุาร รวมทั้งมีกรรมการจากหนว่ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเป็นกรรมการ 

นอกจากนีใ้หม้กีารใหร้างวลัแกห่นว่ยที่ฝึกทหารใหมภ่าคสาธารณะไดด้ีที่สดุดว้ย 



การปรบัอตัราและโครงสรา้ง กร. (นสร.กร.)

๑) ใหจ้ดัตัง้ กรมรบพิเศษ นสร.กร. เพิ่มเตมิอีก ๑ กรม รวมเป็น  ๒ กรมรบพิเศษ 

นสร.กร.

๒) ใหน้ าอตัราจาก ศฝท.ยศ.ทร.มาปรบัเกลีย่มาเป็นอตัรา กรมรบพิเศษที่ ๒ นสร.

กร. 



ดา้นบริหารจดัการ “มีโครงสร้างก าลังรบที่ เหมาะสม ยกระดับการบริหาร

จัดการ ที่ โปร่งใส บริสทุธ์ิ ยุติธรรม และมคีณุธรรมจริยธรรม”

การปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณ ตอ้งยกระดับการใชเ้งินงบประมาณใหอ้ยู่

ระดบัไมเ่กินอนัดบัที่ ๒ (กบ.ทร. เป็นหนว่ยรบัผดิชอบหลกัตดิตามการใชง้บประมาณ

ดา้นการสง่ก าลงับ ารงุ และ สปช.ทร. เป็นหนว่ยก ากบัดแูลในภาพรวม)

๑) ใหท้กุหนว่ยตรวจสอบแผนการปฏิบตัริาชการใหค้รบทกุรายการ

๒) รายการที่ตอ้งเขยีนความตอ้งการเบ้ืองตน้ (Staff Target : ST) ตอ้งแลว้เสร็จ

ภายใน ม.ิย.๖๒

๓) รายการที่ตอ้งเขียนคณุลักษณะเฉพาะตามความตอ้งการของฝ่ายเสนาธิการ 

(Staff Requirement : SR) ตอ้งแลว้เสร็จภายใน ส.ค.๖๒



การปฏิบติัตามปฏิทินงบประมาณ 

๔) รายการที่ตอ้งเขียนขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

ยทุโธปกรณ ์(TOR) ตอ้งแลว้เสร็จภายหลงัประกาศแผนจดัซ้ือจา้ง หรือภายในตน้

เดอืน ต.ค.๖๒

๕) รายการที่ตอ้งจัดซ้ือ/จา้ง ตอ้งเขยีน Timeline ออกมาใหไ้ดท้กุรายการ และ

รายการที่จดัซ้ือ/จา้งในปี งป.๖๒ ทัง้โครงการผกูพนัและโครงการปีเดียวที่ตอ้งเขยีน 

ST, SR และ/หรือ TOR ตอ้งแลว้เสร็จภายใน พ.ย.๖๑

๖) การจัดซ้ือจัดจา้งตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสทุธิ์ ยตุิธรรม และมีคณุธรรม

จริยธรรม นอกเหนอืจากการปฏิบตัติามระเบียบของทางราชการ 

ดา้นบริหารจดัการ “มีโครงสร้างก าลังรบที่ เหมาะสม ยกระดับการบริหาร

จัดการ ที่ โปร่งใส บริสทุธ์ิ ยุติธรรม และมคีณุธรรมจริยธรรม”



ทา้ยนโยบายเชิงโอวาท

ขออญัเชญิค าสอนของสมเด็จพระสงัฆราชมาเป็นหลกัชยัและเป็นหลกัปฏิบตั ิ

คือ 

“มนพเพมนง มนงฆภตูานนง มามนคคี วฑุฒิมาธิกา”

แปลความว่า 

“ความพรอ้มเพรียงแห่งชน ผูอ้ยูร่่วมกนนเป็นหมู่ 

ยนงความเจริญวนฒนาถาวรใหม้ าเร็จ” 

สมเด็จพระสงัฆราช ๑๔ ก.พ.๖๑



ทา้ยนโยบายเชิงโอวาท

“รางวัลไมไ่ดร่้วงหล่นลงจากฟากฟ้า หากแต่เป็นความวริิยะอตุสาหะ

ที่ อาจท าใหค้วามฝันกลายเป็นความจริง”



Stop the Past, Start the New.

“หยดุสิ่งรา้ยในอดีต เริม่ส่ิงท่ีดีงาม

เพ่ือความวฒันาถาวร”


