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นโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยศักยภาพทั้งปวงของ นย. โดยการ
ถวายความปลอดภัยสถาบั นพระมหากษัตริย์ในพื้นที่รับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสุ ดกาลั ง
ความสามารถโดยไม่มีข้อบกพร่อง อีกทั้งการเทิดพระเกียรติและการน้อมนาพระราชดาริ และพระบรมราโชวาท
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒. สนั บ สนุ น รั ฐ บาลในการบรรเทาภั ย พิ บั ติ แ ละช่ ว ยเหลื อ ประชาชนอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถในพื้นที่รับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตและบารุงขวัญกาลังใจกาลั งพล ในด้านที่อยู่อาศัย และส่ งเสริม
สถานภาพความเป็ น อยู่ รวมทั้งดาเนิ น มาตรการลดผลกระทบจากปัญหา COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อ
ครอบครัวกาลังพลในสังกัด

กองยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หน้าที่ ๑)

นโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
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๑. ทุกหน่ว ยต้องให้ความสาคัญในการฝึกระเบียบวินัยกาลั งพล การฝึกบุคคลท่ามือเปล่ า
ตามคู่มือ แบบการฝึกของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ.) ในภาพรวมทุกวัน
ที่มีแถวใหญ่ ของหน่วยตามแบบฝึกใหม่ที่ได้รับ พระราชทาน โดยกาลังพลที่มีชั้นยศตั้งแต่นาวาเอกลงไปจนถึง
พลทหาร ต้องได้รับการฝึกทบทวนทั้งการปรับท่าทาง และความถูกต้องตามระเบียบและธรรมเนียมทหาร
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทุกไตรมาส
๒ กาลังพลในสังกัดทุกนาย ต้องปฏิบัติตนในการรักษาระเบียบวินัยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร
พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาชี้แจงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแต่งกาย การสวมเสื้อกันหนาวประกอบ
เครื่องแบบ การแต่งกายชุดกีฬา การไว้ทรงผม การแต่งกายเครื่องแบบและไว้ทรงผมของทหารหญิง และ การ
ติดบัตรแสดงตน รวมทั้ง การแสดงออกด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผย และมีความภาคภูมิใจในการแต่งเครื่องแบบ
ทหารเรือ
๓. กาลังพลทุกหน่วยต้องระมัดระวังการส่งข้อความทางคอมพิวเตอร์ และสื่อสังคมออนไลน์
ที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือนาส่งข้อความ และภาพที่ไม่เหมาะสม ต่อทางราชการหรือบุคคลอื่น
๔. กาลั งพลทุกระดับ ต้องมีความรักองค์กร ไม่ประพฤติตนที่ส่ งผลกระทบต่อการทาลาย
ภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ
๕. ก าลั ง พลทุ ก หน่ ว ยต้ อ งไม่ ใ ช้ เ วลาราชการไปหาความส าราญส่ ว นตั ว หรื อ ปฏิ บั ติ ต น
ที่เป็นการกระทาผิดวินัยทหาร หรือกระทาการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายทุกกรณี ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ปกครองบังคับบัญชา กวดขันและกากับดูแลโดยใกล้ชิด เสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
๖. กาลังพลทุกหน่วยต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่ทาตัวเป็นผู้มีอิทธิพลทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องสอดส่องดูแลกาลังพลในความรับผิดชอบโดยใกล้ชิดอยู่เสมอ หากตรวจพบ
ผู้กระทาความผิดในเรื่องดังกล่าวจะต้องถูกลงทัณฑ์สูงสุดโดยไม่มีการลดหย่อนโทษ
๗. ทบทวนแนวทางการรับราชการของ นายทหาร ก. นายทหาร ข. และ นายทหาร ป.
ในภาพรวมให้เป็นแนวทางเดียวกับ ทร. โดยการพิจารณาปรับอัตราลงในหน่วยต่า ง ๆ ให้เกิดความเหมาะสม
เพื่อให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๘. การย้ายบรรจุกาลังพล ให้เป็นไปตามหลักความมีอาวุโสบนพื้นฐานการพิจารณาคัดเลือก
กาลังพลที่มีความเหมาะสมกับภาระงานที่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ คุณธรรมและจริยธรรม วางแผนการจัดการ
กาลังพลที่เป็นระบบ แก้ไขปัญหาความแออัดและการเลื่อนไหลของกาลังพลให้สอดคล้องกับแผนการปรับ
โครงสร้าง การปรับระบบการบริหาร และการจัดการกาลังพลในด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
๙. พิจารณากาหนดแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินของกาลังพลทุกระดับ ทาให้สามารถลดปัญหา
หนี้สินของกาลังพลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสม
๑๐. ยกระดับขีดความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกาลังพล ตามแนวทางของ ทร.
และเพิ่ ม เติ ม ภาษาอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการสั มมนาระดั บ นานาชาติ การฝึ ก ร่ ว ม/ผสม การปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
รับผิดชอบ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการทดสอบ ในระบบกาลังพลกองทัพเรือ Hrmiss
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๑๑. ปลูกฝังสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรรมของกาลังพลทุกระดับ
รวมทั้งพัฒนาความเข้มแข็งของร่างกาย ประเมินผลด้วยการทดสอบร่างกายตามวงรอบของหน่วย
๑๒. พัฒนาระบบงานกาลังพลสารอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกาลังพลประจาการ
ปกติ ตามแนวทางที่ ทร. กาหนด
๑๓. ด าเนิ น การจั ด การเรื่อ งสวั ส ดิ ก ารที่ พัก อาศั ย ของกองทัพ เรื อ ให้ เป็ น ไปตามรู ปแบบ
โครงสร้างและแนวทางบริหารจัดการของ กบพ. ที่เป็นมาตรฐานตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดี ของกาลังพล
ในทุกระดับ ดาเนินตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด อาทิ
การย้ายทะเบียนราษฎร์ สิทธิ์การเข้าพักอาศัย การจัดทาข้อมูลในระบบ Hrmiss และฐานข้อมูลของหน่วย ฯลฯ
๑๔. ให้ ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับกาลั งพล รวมทั้งครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ การดูแลสิทธิกาลังพลต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว
๑๕. ดาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 โดยเคร่งครัด นารูปแบบ
การทางานแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (new normal) มาปรับใช้อย่างเหมาะสม รวมทั้งกาลังพลและครอบครัวต้อง
ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

๑. พัฒนากาลังพลด้านการข่าวให้มีขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข่าว และการต่อต้าน
ข่าวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้า เพื่อให้
สามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
๒. พัฒนาการประสานงานด้านการข่าว การแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข่าวกรองกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ชายแดน และดารงความสัมพันธ์ด้านการข่าวกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนงานด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนาฐานข้อมูลมาใช้ในการรวบรวมแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินภัยคุกคาม รวมทั้งให้มีขีดความสามารถป้องกันภัย
คุกคามทางระบบสารสนเทศที่เหมาะสม โดยการนาเทคโนโลยีด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองที่
เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานด้านการข่าวให้สามารถสนับสนุนภารกิจให้ได้อย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและสนับสนุนการปฏิบัติของกองทัพเรือ ตั้งแต่ภาวะปกติและเมื่อเกิดสถานการณ์
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๑. การฝึกตามวงรอบและการฝึกประจาปี ของหน่วยกาลังรบ ให้มุ่งเน้นการฝึกภายใต้แนวคิด
ที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” จะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและชานาญสูงสุด อีกทั้งให้ทุกหน่วยดารงความ
พร้อมในการปฏิบัติการสูงสุดทั้ง องค์บุคคล องค์วัตถุ และ องค์ยุทธวิธี
๒. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ (CYBER WARFARE) โดยเพิ่ม
องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ให้กาลังพลมีความรู้ความเข้าใจ และมีขีด ความสามารถในการ
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์มากยิ่งขึ้น
๓. พัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองทัพเรือ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๔. เสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การฝึกร่วม/ผสม
และการประชุมกิจกรรมความร่ วมมือกับหน่วยทหารต่างประเทศ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกฝน สร้างความช านาญให้กับกาลังพล ทดสอบแผนการปฏิบัติ
บูรณาการฝึกต่างๆ ของหน่วย ให้สอดคล้องกับอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่จัดหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๖. วางแผน เสนอ แผนงานพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศของหน่วยให้เชื่อมโยงกับ ทร.
สาหรับการควบคุมบังคับบัญชา และสั่งการในทุกระบบ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
๗. ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราการจัด นย. พิจารณาเกี่ยวกับการจัด หายุทโธปกรณ์ทดแทน
เพื่อดารงขีดความสามารถของ นย. ตามแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทร. ระยะ ๒๐ ปี
๘. เตรีย มกาลั งสาหรั บปฏิบัติตามแนวทางการใช้กาลังและแผนป้องกันประเทศของ ทร.
เพื่อให้ นย. มีกาลังพลที่มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติตามแนวทางการใช้กาลังของ ทร. พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
แผนป้องกันประเทศของ ทร. ทั้ง ๓ ด้าน รองรับภัยคุกคามตามสภาวะด้านความมั่นคงของยุทธศาสตร์ ทร.
รวมทั้ง การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม การรักษาความมั่นคงภายใน อาทิ การแก้ปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่ภาคใต้ ปัญหายาเสพติด การกระทาผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น
๙. พัฒนาการฝึกให้มีความสอดคล้อง และให้เป็นไปตามแนวทางการใช้กาลังของ ทร. และ
การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ ทร. โดยให้มีการกาหนดหัวข้อการฝึก ให้ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของ ทร.
ดารงการฝึกผสม การฝึกร่วม/ผสม การฝึกการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้าสะเทินบก เพื่ อทดสอบการใช้กาลัง
ตามยุทธศาสตร์ ทร.
๑๐. ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ทร.
๑๑ จัดทาแผนรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ของหน่วย จัดเตรียม Home/Community
Isolation ให้มีความพร้อม สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่/จังหวัด
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นโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. การจัดซื้อจัดจ้างให้ดาเนินการ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด เป็นไปอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๒. การตรวจตราดูแลที่ดิน ทร.ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุก
เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น และมีการบันทึกสถานะลงในระบบสารสนเทศจัดการที่ดินกองทัพเรือ พร้อมทั้งเตรียม
การศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับที่ดิน ทร. ที่จะมีการแก้ไขใหม่ มุ่งเน้นมาตรการเชิงรุก การป้องกัน
การบุกรุก กาหนดแผนการตรวจอย่างต่อเนื่องที่เป็นรูปธรรม
๓. พัฒนาการฝึกด้านการส่งกาลังบารุง (Logistic Exercise : LOGEX) เพื่อตอบสนองต่อ
การฝึกกองทัพเรือรวมถึงให้สามารถรองรับการฝึก LOGEX ในระดับ ทร. ได้
๔. จัดทาเอกสารแนวทางการจัดหา และซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ยุทธศาสตร์ ทร.
กาหนด
๕. พิ จ ารณาก าหนดแผนงาน แนวทางการซ่ อ มบ ารุ ง ยุ ท โธปกรณ์ ให้ ส ามารถด ารงขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ โดยวางแผนในระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
และกรอบงบประมาณ
๖. จัดทาแผนงานการเสนอความต้องการ การซ่อมทา การรื้อถอน บ้านพักข้าราชการ ทร.
ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ คณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ (กบพ.) กาหนด
๗. วางแผนจัดกิจกรรม ๕ ส. ให้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จัดระบบสุขาภิบาล การจัดการ
ขยะมูลฝอยของหน่วยและบ้านพัก ให้เป็นระบบ

๑. จัดกิจกรรมและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ โครงการจิต อาสา และส่ ง เสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพื้นที่รับผิดชอบ และตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. หน่ ว ยต้ อ งมี ค วามพร้ อ มในการบรรเทาสาธารณภั ย และการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
อานวยการ ประสานงาน บูรณาการให้เป็นไปตามขั้นตอน ขยายกรอบความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัย
พิบัติเชิงรุก ใช้เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยกับชุมชน (บ้าน วัด
โรงเรียน) ในพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อส่งเสริมการสร้างความสงบสุข และความสมานฉันท์
ของคนในชาติ
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