ผนวก ข
ประเด็นนโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ด้านองค์บุคคล “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”
ลาดับ
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๑.

ดารงและรักษาไว้ซึ่งความจงรักภักดี “ปกป้องสถาบัน”
๑.๑ โครงการจิ ตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ต้องทาด้ว ยใจ
ไม่มีการโฆษณา (กพร.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๑.๒ โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ต้ อ งรั บ ใส่ เ กล้ า ใส่
กระหม่อมมาปฏิบัติโดยไม่ชักช้า (กพร.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๑.๓ สิ่งที่เป็นพระราโชบาย และเรื่องที่มีพ ระราชดาริ ต้องแปลง
ไปสู่ การปฏิบั ติ อย่ างเต็ม กาลั งความสามารถ และไม่มี ข้อ บกพร่อ ง
(กพร.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
ดารงความมีวินัย และฝึกอย่างเข้มข้น (กพ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๒.๑ ฝึกแถวชิดทุกวันแถวใหญ่ของหน่วยตามแบบฝึกใหม่ที่ได้รับ
พระราชทาน โดยกาลังพลมีชั้นยศ ตั้งแต่นาวาโทลงไปจนถึงทหารลูกแถว
คนสุดท้าย ต้องได้รับการฝึกทั้งการปรับท่าทางและความถูกต้องตาม
ระเบียบและธรรมเนียมทหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกองทัพ
๒.๒ ให้กาลังพลสังกัด ทร.ทุกนาย รักษาระเบียบวินัยให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาชี้แจงที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ การแต่ ง กาย การสวมเสื้ อ กั น หนาวประกอบ
เครื่องแบบ การแต่งกายชุดกีฬา การไว้ทรงผม การแต่งกายเครื่องแบบ
และไว้ทรงผมของทหารหญิง และการติดบัตรแสดงตน

ดารงและรักษาไว้ซึ่งความจงรักภักดี “ปกป้องสถาบัน”
๑.๑ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ต้องปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจ
๑.๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต้องรับปฏิบัติโดย
ทันที
๑.๓ สิ่งที่เป็นพระราโชบาย และเรื่องที่มีพระราชดาริ ต้อง
แปลงไปสู่ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ และไม่ มี
ข้อบกพร่อง
ดารงความมีวินัย และฝึกอย่างเข้มข้น
๒.๑ ทาการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าทุกวันแถวใหญ่ โดยกาลังพลมี
ชั้นยศ ตั้งแต่นาวาโทลงไป ต้องได้รับการฝึกทั้งการปรับท่าทาง
และความถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บและธรรมเนี ย มทหารให้ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันทั้งกองทัพ
๒.๒ ให้ ก าลั ง พลสั ง กั ด ทร.ทุ ก นาย รั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คาชี้แจงที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ การปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า ให้ปฏิบัติตามคู่มือแบบการ
ฝึ ก ของ โรงเรี ย นทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์

๒.

หน้า ข - ๑ ของ ๒๓ หน้า

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
กพร.ทร.

กพ.ทร.

ลาดับ

๓.

๔.

เนื้อหานโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นนโยบาย

๒.๓ การปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า ให้ปฏิบัติตามคู่มือแบบการฝึก
ของ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ.)
๒.๔ ระมัดระวังการส่งข้อความทางคอมพิว เตอร์ที่เป็นความผิ ด
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือนาส่งข้อความ หรือภาพที่ไม่เหมาะสม
ต่อทางราชการหรือบุคคลอื่น
๒.๕ ห้ า มใช้เ วลาราชการไปหาความส าราญส่ ว นตัว รวมทั้ ง ให้
ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และเป็นพลเมืองดี อย่ากระทาใด ๆ อันเป็น
การเสื่อมเสียแก่หน่วยงานของทางราชการ หากพบเห็นว่ามีการเสพสุรา
จนมึนเมา ทะเลาะวิวาท หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอ
ปลดออกจากราชการ
๒.๖ ผู้บังคับ บัญชาตามล าดับชั้น มีหน้าที่ ปกครองบังคับบัญชา
กวดขัน และกากับดูแลให้การปฏิบัติของกาลังพลในสังกัด ให้ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อย่าให้บกพร่อง
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ (กพร.ทร. และคณะกรรมการสวัสดิการ
กีฬา ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๓.๑ จัดการแข่งขัน “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ : มรรค
วิถี ผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์ ” ๔
ตอนจบ
ขยายขีดความสามารถของกาลังพล
๔.๑ กาหนดและตรวจสอบขีดสมรรถนะหลักของกาลังพลในหน่วย
กาลังรบหลักอย่างเข้มข้น โดยปีที่แล้วจัดเป็นโครงการนาร่อง ได้แก่
กร. และ นย. ภายใต้หลักปรัชญา “ผู้ที่รักการกินข้าวร้อน นอนตื่น

(รร.ทม.รอ.)
๒.๔ ให้กาลังพลระมัดระวังการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์
๒.๕ ห้ามใช้เวลาราชการไปหาความสาราญส่วนตัว รวมทั้งให้
ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และเป็นพลเมืองดี ห้ามกระทาการอัน
เป็นการเสื่อมเสียแก่หน่วยงานของทางราชการ
๒.๖ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น มี ห น้ า ที่ ปกครองบั ง คั บ
บัญชา กวดขันและกากับดูแลให้การปฏิบัติของกาลังพลในสังกัด
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั งใจให้ ก าลั งพลโดยการจัดการแข่ งขั น
“ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน ๒ : มรรควิถี ผู้กล้า ด้วยรัก
และศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์” ๔ ตอนจบ
ขยายขีดความสามารถของกาลังพล
๔.๑ กาหนดและตรวจสอบขีดสมรรถนะหลักของกาลังพลใน
หน่วยกาลังรบหลักอย่างเข้มข้น โดยปีที่แล้วจัดเป็นโครงการนา
ร่อง ได้แก่ กร. และ นย. รวมทั้งขยายผลไปสู่ สอ.รฝ.ด้วย โดย
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สาย” ไม่มีสิทธิ์อยู่หน่วยกาลังรบเหล่านี้ได้ แต่ปีนี้จะเป็นการตรวจสอบ
และเสริมสร้างอย่างเข้มข้น รวมทั้งขยายผลไปสู่หน่วยกาลังรบหลักอีก
หน่วยหนึ่ง คือ สอ.รฝ.ด้วย โดยกาหนดให้
๔.๑.๑ กาลังพลในกรมรบพิเศษที่ ๑ และกรมรบพิเศษที่ ๒
นสร.กร. ต้องสามารถกระโดดร่ มแบบกระตุกร่มเอง หรือแบบเหิ รเวหา
กั บสามารถด าน้ าด้ วยเครื่ องช่ วยหายใจใต้ น้ าแบบวงจรปิ ด (SCUBA
Closed Circuit) ได้ทุกนาย ตั้งแต่ผู้ บังคับการกรมจนถึงทหาร
ประจากองคนสุดท้ายในกองรบ (กร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๔.๑.๒ กาลังพลในกองพันลาดตะเวน พล.นย. (พัน.ลว.พล.นย.)
ต้องสามารถกระโดดร่ มแบบมาตรฐาน และสามารถดาน้าแบบสกูบา
(Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Diving :
SCUBA Diving) ได้ทุกนาย ตั้งแต่ผู้บังคับกองพันจนถึงทหารประจา
กองคนสุดท้ายในกองพัน (นย. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๔.๑.๓ กาลังพลที่เป็นข้าราชการประจาในกรมรบหลัก คือ
กรม สอ.๑ กรม สอ.๒ และ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ต้องเข้าร่วมการแข่งขัน
ไตรกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหนึ่งประเภทในกีฬาประเภททีม
และสามารถกู้ชีพฉุกเฉินทั้งด้วยวิธีการปกติและเครื่องมือ AED ได้ทุก
นาย (สอ.รฝ. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๔.๑.๔ ให้ทดสอบหน่วยกาลังรบหลัก ตามขีดความสามารถที่
กาหนดไว้ในนโยบาย ผบ.ทร.ปี งป.๖๒ ได้แก่ การโดดร่มเหิรเวหา และ
การดาน้าแบบสกูบา (กพ.ทร. กร. และ นย. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
หลัก)

กาหนดให้
๔.๑.๑ กาลังพลในกรมรบพิเศษที่ ๑ และกรมรบพิเศษที่
๒ นสร.กร. ต้องสามารถกระโดดร่มแบบกระตุกร่มเอง หรือแบบ
เหิรเวหา กับสามารถดาน้าด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้าแบบวงจรปิด
(SCUBA Closed Circuit) ได้ทุกนาย
๔.๑.๒ กาลั งพลในกองพันลาดตะเวน พล.นย. (พัน.ลว.
พล.นย.) ต้องสามารถกระโดดร่มแบบมาตรฐาน และสามารถดาน้า
แบบสกู บา (Self-Contained
Underwater
Breathing
Apparatus Diving : SCUBA Diving) ได้ทุกนาย
๔.๑.๓ กาลังพลที่เป็นข้าราชการประจาในกรมรบหลัก
คือ กรม สอ.๑ กรม สอ.๒ และ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ต้องเข้าร่วม
การแข่งขันไตรกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหนึ่งประเภทใน
กีฬาประเภททีม และสามารถกู้ชีพฉุกเฉินทั้งด้วยวิธีการปกติและ
เครื่องมือ AED ได้ทุกนาย
๔.๑.๔ ใ ห้ ท ด ส อ บ ห น่ ว ย ก า ลั ง ร บ ห ลั ก ต า ม ขี ด
ความสามารถที่กาหนดไว้ในนโยบาย ผบ.ทร.ปี งป.๖๒ ได้แก่ การ
โดดร่มเหิรเวหา และการดาน้าแบบสกูบา
๔.๒ นั ก เรี ย นนายเรื อ ต้ อ งมี เ กณฑ์ ผ่ า นภาษาอั ง กฤษของ
นนร. ตามที่กาหนด ดังนี้
๔.๒.๑ นนร.ชั้นปีที่ ๑ ต้องมีคะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๖๐ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๒
๔.๒.๒ นนร.ชั้นปีที่ ๒ ต้องมีคะแนนผลการสอบ ALCPT
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๔.๒ นักเรียนนายเรือ ต้องดารงกระบวนการฝึก อบรม และศึกษา
นอกจากต้องเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในหลั ก สู ต รแล้ ว จะต้ อ งผ่ า นการฝึ ก อบรมชนิ ด “เคี่ ย วเอ็ น กร า
กระดูก” เพื่อให้สมกับเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็น “เจ้าคน
นายคน” อย่างสมภาคภูมิ ดังนั้น นอกจากการฝึกศึกษาตามหลักสูตร
แล้ว จึงกาหนดเกณฑ์ผ่านเพิ่มเติม คือ ให้มีเกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษของ
นนร. ดังนี้ (รร.นร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๔.๒.๑ นนร.ชั้ น ปี ที่ ๑ ต้ อ งมี ค ะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๖๐ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๒
๔.๒.๒ นนร.ชั้ น ปี ที่ ๒ ต้ อ งมี ค ะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๗๐ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๓
๔.๒.๓ นนร.ชั้ น ปี ที่ ๓ ต้ อ งมี ค ะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๗๕ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๔
๔.๒.๔ นนร.ชั้ น ปี ที่ ๔ ต้ อ งมี ค ะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๘๐ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๕
๔.๒.๕ นนร.ชั้ น ปี ที่ ๕ ต้ อ งมี ค ะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๘๐ คะแนน จึงจะสาเร็จการศึกษาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร
๔.๓ นักเรี ยนพยาบาลทหารเรือ (นพร.) นอกจากต้องผ่าน
กระบวนการฝึก อบรม และศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะต้องผ่านการฝึกอบรมชนิด
“ตรากตรา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” สามารถละทิ้ง “ทิฐิและอคติ”
(Pride and Prejudice) เพื่อที่จะเคารพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เกณฑ์ ๗๐ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๓
๔.๒.๓ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ต้องมีคะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๗๕ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๔
๔.๒.๔ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ต้องมีคะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๘๐ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๕
๔.๒.๕ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ต้องมีคะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๘๐ คะแนน จึงจะสาเร็จการศึกษาเป็นนายทหารชั้นสัญญา
บัตร
๔.๓ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ (นพร.) ต้องมีเกณฑ์ผ่าน
ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับ นนร.ตามชั้นปีต่าง ๆ
๔.๔ นั ก เรี ย นจ่ า ทุ ก โรงเรี ย น ต้ อ งมี เ กณฑ์ เ กณฑ์ ผ่ า น
ภาษาอังกฤษ และผ่านการฝึกอบรมตามที่กาหนด ดังนี้
๔.๔.๑ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ต้องมีคะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๕๐ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นรจ.ชั้นปีที่ ๒
๔.๔.๒ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ต้องมีคะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๖๐ คะแนน จึงจะสาเร็จการศึกษาเป็นนายทหารต่ากว่าชั้น
สัญญาบัตร
๔.๔.๓ ให้ ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการด าน้ าแบบสกู บ า
(SCUBA Diving) ของ พัน.ลว.พล.นย.แก่ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ภาคการ
ฝึกกลางปี
๔.๕ จัดทาขีดสมรรถนะ (Competency) ประจาชุดตาแหน่ง
ใ น ท ร . ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ทั้ ง Core. Competency,Functional
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เพื่ อ ให้ ส มกั บ เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว สามารถเป็ น “นางฟ้ า ของ Competency และ Managerial Competency เพื่อให้การย้าย
ราชนาวี” อย่างสมภาคภูมิ ดังนั้น นอกจากการฝึกศึกษาตามหลักสูตร บรรจุกาลั งพลตาม Competency ถูกต้องตามระบบบริห าร
แล้ว จึงกาหนดเกณฑ์ผ่านเพิ่มเติม คือ ให้มีเกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษ ทรัพยากรมนุษย์ที่ ทร.นามาใช้
เช่นเดียวกับ นนร.ตามชั้นปีต่าง ๆ (พร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๔.๔ นักเรียนจ่า ทุกโรงเรียน ต้องผ่านกระบวนการฝึก อบรม และ
ศึกษานอกจากต้องเป็ นไปตามปรัชญา ปณิธ าน และวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ในหลั กสู ตรแล้ ว จะต้องผ่านการฝึกอบรมชนิด “ตายเสีย
ดี ก ว่ า ที่ จ ะละทิ้ ง หน้ า ที่ ” เพื่ อ ให้ ส มกั บ เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว
สามารถเป็ น “ผู้ น าทหารขนาดย่ อ ม และครู ฝึ ก ” อย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี
ดังนั้น นอกจากการฝึกศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จึงกาหนดเกณฑ์ผ่าน
เพิ่ ม เติ ม คื อ ก าหนดเกณฑ์ เ กณฑ์ ผ่ า นภาษาอั ง กฤษของ นรจ. ดั ง นี้
(สสท.ทร. นย. อร. อล.ทร. พธ.ทร. พร. ยศ.ทร. เป็ น หน่ ว ย
รับผิดชอบหลัก)
๔.๔.๑ นรจ.ชั้ น ปี ที่ ๑ ต้ อ งมี ค ะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๕๐ คะแนน จึงจะได้เลื่อนชั้นปีเป็น นรจ.ชั้นปีที่ ๒
๔.๔.๒ นรจ.ชั้ น ปี ที่ ๒ ต้ อ งมี ค ะแนนผลการสอบ ALCPT
เกณฑ์ ๖๐ คะแนน จึ งจะส าเร็ จ การศึกษาเป็นนายทหารต่ากว่าชั้น
สัญญาบัตร
๔.๔.๓ ให้ ฝึ กอบรมหลั กสู ตรการดาน้าแบบสกูบา (SCUBA
Diving) ของ พัน.ลว.พล.นย.แก่ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ภาคการฝึกกลางปี เพื่อ
ช่วยเหลือนายทหารประจาเรือในการตรวจสอบ การทาความสะอาด
และการบารุงรักษาเรือ และเป็นพื้นฐานช่วยเหลือในการสารวจหาด
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ของ นย.เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
๔.๕ จัดทาขีดสมรรถนะ (Competency) ประจาชุดตาแหน่งใน
ทร.ให้แล้วเสร็จทั้ง Core Competency, Functional Competency
และ Managerial Competency โดยเน้นตาแหน่งผู้ ที่สาเร็จการฝึ ก
ศึกษาจาก รร.สธ.ทร.ให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นลาดับแรก เพื่อให้การย้าย
บรรจุกาลังพลตาม Competency ถูกต้องตามระบบบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ ทร.น ามาใช้ ห ลายปี แ ล้ ว แต่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ
อัน เนื่ องมาจากจั ดทา Competency ไม่เสร็จสิ้น ไม่ถูกต้อง และไม่
เหมาะสม หากทาส าเร็ จ จะทาให้ การใช้ Competency ในการย้า ย
บรรจุ ก าลั ง พลก็ เ ป็ น การสร้ า งคน หมุ น เวี ย นคน สร้ า งความเป็ น
มื อ อาชี พ และยั ง แก้ ปั ญ หาระบบอุ ป ถั ม ภ์ ไ ด้ ร ะดั บ หนึ่ ง (กพ.ทร.
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
การย้ายบรรจุกาลังพล
๕.๑ ดารงการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยระบบอาวุโสยังเป็นระบบ
หลักที่ควรยึดถือ ให้โอกาสแก่อาวุโสได้แสดงความสามารถก่อน แต่ก็มี
ระบบฟาสต์แทร็ก (Fast Track) ที่ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส คนส่วน
ใหญ่ยอมรับ และเข้าใจ แต่ต้องหลีกเลี่ยงน้องปกครองพี่ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งนี้ ให้โอกาสว่า “คนเราทาผิดกันได้ แต่ต้องไม่เกิด
จากการประพฤติทุจริต และต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเขลา” แต่
ต้องให้ผู้ทาชั่วไม่มีที่ยืนในสังคม (กพ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๕.๒ ให้มีระบบการย้ายบรรจุในตาแหน่งงานของ นสร.กร.และ/
หรือปรับอัตรา ดังนี้ (กพ.ทร. และ ยก.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)

การย้ายบรรจุกาลังพล
๕.๑ ดารงการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยระบบอาวุโสยังเป็น
ระบบหลัก กาหนดให้มีระบบฟาสต์แทร็ก (Fast Track) ที่ต้องมี
ความชัดเจน โปร่ง ใส คนส่ ว นใหญ่ยอมรับ และเข้าใจ แต่ต้อ ง
หลีกเลี่ยงน้องปกครองพี่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๕.๒ ให้มีระบบการย้ายบรรจุในตาแหน่งงานของ นสร.กร.
และ/หรือปรับอัตรา ดังนี้
๕.๒.๑ รอง เสธ.นสร.กร.(๑) มาจาก ยก.ทร. (หมุนทุก ๓ ปี)
๕.๒.๒ รอง เสธ.นสร.กร.(๒) มาจาก กร. (ทางานด้าน กบ.)
๕.๒.๓ รอง เสธ.นสร.กร.(๓) มาจาก นสร.กร. ทางาน
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๕.๒.๑ รอง เสธ.นสร.กร.(๑) มาจาก ยก.ทร. (หมุนทุก ๓ ปี)
๕.๒.๒ รอง เสธ.นสร.กร.(๒) มาจาก กร. (ทางานด้าน กบ.)
๕.๒.๓ รอง เสธ.นสร.กร.(๓) มาจาก นสร.กร. ทางานด้าน
ปฏิบัติการพิเศษ
๕.๓ ให้พิจารณาแนวทางการบรรจุกาลังพลสาหรับนายทหารฝึก
ทีส่ าเร็จการศึกษาใหม่หรือนายทหารใหม่ โดยหลังจากฝึกพลทหารใหม่
เสร็จสิ้นแล้ว หากพลทหารใหม่ของ หน่วยใดได้รับคะแนนการประเมิน
เป็นลาดับที่ ๑ ให้นายทหารฝึกหน่วยนั้น สามารถเลือกตาแหน่งย้าย
บรรจุ ใ นอั ต ราของตนเองได้ เว้ น นายทหารฝึ ก ผู้ นั้ น เป็ น บุ ค คลที่ ไ ม่
สามารถเข้ากับสังคม หรือเป็นบุคคลที่สังคมไม่ยอมรับ (กพ.ทร. เป็น
หน่วยรับผิดชอบหลัก)
การฝึกศึกษา อบรม
๖.๑ ให้ปรับระบบการฝึกศึกษา นสร.กร. โดยครูฝึก นสร.กร.ต้อง
มี ค วามรู้ ด้ านกระบวนการศึ กษา (Academic) ด้ านการปฏิ บั ติ การ
(Operation) การต่อสู้ (Fighting) และการจู่โจมทาลาย (Demolition,
Hunter and Killer) รวมทั้งต้องทาให้ผู้เข้ารับการฝึกทั้งในหลักสูตร
นั ก ท าลายใต้ น้ าจู่ โ จมและข้ า ราชการประจ าการของ นสร.กร.มี
“ทัศนคติ และอุดมการณ์เหนือคน” ที่เป็น “มนุษย์ในเงามืด ผู้ปิดทอง
หลังพระ” ไม่ใช่เป็นอวดตัวหรืออีโก (Ego) หรือไม่เป็นผู้หวังหรือละวาง
ซึ่งชื่อเสียงลาภยศเช่นข้าราชการปกติทั่วไป ต้องเป็นหน่วย/คนที่เมื่อ ทร.
“ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วต้องชนะ” (กร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๖.๒ ให้จัดส่ง นนร.ไปเข้าเป็น นนร.สปจ. จานวน ๕ นาย/ปี ทุกปี

ด้านปฏิบัติการพิเศษ
๕.๓ ให้พิจารณาแนวทางการบรรจุกาลังพลสาหรับนายทหาร
ฝึกที่สาเร็จการศึกษาใหม่หรือนายทหารใหม่ โดยหลังจากฝึกพล
ทหารใหม่เสร็จสิ้ น แล้ ว หากพลทหารใหม่ของ หน่ว ยใดได้รั บ
คะแนนการประเมิน เป็ นล าดั บที่ ๑ ให้ น ายทหารฝึ ก หน่ ว ยนั้ น
สามารถเลื อ กต าแหน่ ง ย้ า ยบรรจุ ใ นอั ต ราของตนเองได้ เว้ น
นายทหารฝึกผู้นั้นเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้ากับสังคม หรือเป็น
บุคคลที่สังคมไม่ยอมรับ

การฝึกศึกษา อบรม
๖.๑ ให้ปรับระบบการฝึกศึกษา นสร.กร. โดยครูฝึก นสร.กร.
ต้ อ งมี ค วามรู้ ด้ า นกระบวนการศึ ก ษา (Academic) ด้ า นการ
ปฏิบัติการ (Operation) การต่อสู้ (Fighting) และการจู่โจมทาลาย
(Demolition, Hunter and Killer) รวมทั้งต้องทาให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกทั้งในหลักสูตรนักทาลายใต้น้าจู่โจมและข้าราชการประจาการ
ของ นสร.กร. ให้มีทัศนคติตามที่ ทร.ต้องการ
๖.๒ ให้จัดส่ง นนร.ไปเข้าเป็น นนร.สปจ. จานวน ๕ นาย/ปี
ทุกปี และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วให้เข้าศึกษาต่อใน รร.เรือดาน้า
สปจ. โดยจัดเข้ารับการศึกษารุ่น เว้น รุ่น (ปี เว้น ปี) หรือ รุ่นเว้น
สองรุ่น
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และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วให้เข้าศึกษาต่อใน รร.เรือดาน้า สปจ. โดย
จัดเข้ารับการศึกษารุ่น เว้น รุ่น (ปี เว้น ปี) หรือ รุ่น เว้น สองรุ่นเรือ
ดาน้า (กพ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๖.๓ หลั ก สู ต ร ผบ.เรื อ และยุ ท ธวิ ธี ก ารรบผิ ว น้ า (Surface
Warfare) ความมุ่งหมายหลักสูตร มีไว้เพื่อเป็นผู้บังคับการเรือชั้น ๑
และฝ่ายอานวยการกองเรือ จึงไม่อนุญาตให้นายทหารชั้นยศ นายพล/
นายพลเรือ เข้ารับการศึกษาโดยเด็ดขาด (กร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๖.๔ ให้ จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ ฝึ ก อบรมกองทั พ เรื อ ” ณ บริ เ วณพื้ น ที่
ยศ.ทร.เดิม ที่ปิดอัตรา/โครงสร้างไปแล้ว (ยก.ทร. และ ยศ.ทร. เป็น
หน่วยรับผิดชอบหลัก)
ให้พัฒนางานสวัสดิการกีฬา พื้นที่สัตหีบ ได้แก่ พื้นที่ กร.(กบร.กร.) นย.
ฐท.สส. และ สอ.รฝ. โดยจัดทาลู่จักรยาน ลู่วิ่ง สนามพารามอเตอร์
(เฉพาะ สอ.รฝ.) และสนามยิงปืน

ประเด็นนโยบาย
๖.๓ ไม่อนุญาตให้นายทหารชั้นยศ นายพล/นายพลเรือ เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีการรบผิวน้า (Surface
Warfare) โดยเด็ดขาด
๖.๔ ให้จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมกองทัพเรือ ” ณ บริเวณพื้นที่
ยศ.ทร.เดิม ที่ปิดอัตรา/โครงสร้างไปแล้ว

ให้พัฒนางานสวัสดิการกีฬา พื้นที่สัตหีบ ได้แก่ พื้นที่ กร.(กบร.กร.)
นย. ฐท.สส. และ สอ.รฝ. โดยจัดทาลู่จักรยาน ลู่วิ่ง สนามพารา
มอเตอร์ (เฉพาะ สอ.รฝ.) และสนามยิงปืน
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หน่วย
รับผิดชอบ
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กร.
นย.
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ฐท.สส.

ด้านองค์วัตถุ
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เนื้อหานโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นสาคัญ

๑.

เร่งรัดการจัดทาโครงการส่วนสนับสนุนเรือดาน้าเข้าประจาการ ได้แก่
ศึกษาและจัดทาโครงการจัดหาระบบสื่อสาร VLF บริเวณพื้นที่ โยธะกา
หรือพื้นที่ตาบลบางพระ-หนองขาม หรืออ่าวท้องเนียน หรือป้อมพระ
จุลจอมเกล้าฯ และการเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเรือดาน้า
ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน (กบ.ทร. สสท.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)

เร่งรัดการจัดทาโครงการส่ว นสนับสนุนเรือดาน้าเข้าประจาการ
ได้แก่
๑.๑ ศึกษาและจัดทาโครงการจัดหาระบบสื่อสาร VLF บริเวณ
พื้ น ที่ โยธะกา หรื อ พื้ น ที่ ต าบลบางพระ-หนองขาม หรื อ
อ่าวท้องเนียน หรือป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ
๑.๒ การเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเรือดาน้าในพื้นที่
ฝั่งอันดามัน

๒.

โครงการผูกพันเริ่มใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่เสนอไว้นั้น หากจัดหา
เรือ ฟก. (ติดตั้ง อาวุธปล่อยนาวิถี พื้น –สู่-พื้น แบบจรวดร่อน หรือ
ครุยซ์มิสไซล์ (Cruise Missile)) ไม่ได้ ให้ปรับลาดับโครงการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นทดแทน ดังนี้ (ยก.ทร. กบ.ทร. และ สยป.ทร.
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๒.๑ โครงการปรับปรุง เรือ ตกก.ชุด ร.ล.ปัตตานี ติดตั้งอาวุธปล่อย
นาวิถพี ื้น–สู่-พื้น แบบยิงฝั่ง และปืนกล ๔๐ มม. แบบระบบป้อนลูกปืน
แบบสายพาน เพื่อทดแทนฐานยิงอาวุธปล่อยนาวิถีบนเรือที่ขาดหายไป
จากการปลดระวางประจาการ และมี “เขี้ยวเล็บ” ที่เหนือกว่าเดิม
๒.๒ โครงการจั ดหาระบบอากาศยานโจมตีไร้คนขับ จานวน ๑
ระบบ (ประกอบด้วย ตัวยาน 3 UAV พร้อมอุปกรณ์ตรวจการณ์ และ
อมภัณฑ์จรวดประเภทต่าง ๆ) โดยจะมีขีดความสามารถเช่นเดียวกับยานพ
รี เดเตอร์ (Predator) ของสหรั ฐ ฯ ซึ่งเป็นแบบที่ส ามารถปฏิบัติการ

ให้เตรียมการปรับลาดับโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ประเภทอื่น
ทดแทน หากจัดหา เรือ ฟก. (ติดตั้ง อาวุธปล่อยนาวิถี พื้น –สู่-พื้น
แบบจรวดร่อน หรือครุยซ์มิสไซล์ (Cruise Missile)) ตามโครงการ
ผูกพันเริ่มใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่เสนอไว้ ดังนี้
๒.๑ โครงการปรับปรุง เรือ ตกก.ชุด ร.ล.ปัตตานี ติดตั้งอาวุธ
ปล่อยนาวิถีพื้น –สู่-พื้น แบบยิงฝั่ง และปืนกล ๔๐ มม. ทดแทน
ฐานยิงอาวุธปล่อยนาวิถีบนเรือ
๒.๒ โครงการจัดหาระบบอากาศยานโจมตีไร้คนขับ จานวน ๑
ระบบ โดยจะมีขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการทางทหาร
เต็มรูปแบบเป็นหลัก เช่น สามารถชี้เป้าหมายพ้นระยะขอบฟ้า
สามารถค้นหาเป้าหมายในทะเลแบบมาตรฐานหรือพื้นฐาน และ
ทาลายเป้าหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปฏิบัติการทุกกาลอากาศทั้ง
กลางวันและกลางคืน เป็นต้น
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๓.

๔.

เนื้อหานโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นสาคัญ

ลาดตระเวนทางทะเล และมุ่งเน้นการปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบ
เป็ น หลั ก เช่น สามารถชี้เป้ าหมายพ้นระยะขอบฟ้า สามารถค้นหา
เป้ า หมายในทะเลแบบมาตรฐานหรื อ พื้ น ฐาน อาทิ Rectangular
Search, Expanding Search และ Circular Search เป็ น ต้ น และ
ทาลายเป้าหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปฏิบัติการทุกกาลอากาศทั้งกลางวัน
และกลางคืน และมีปัจจัยเวลา-ระยะทางได้ครอบคลุมพื้นที่ ปฏิบัติการ
ของ ทรภ.ต่าง ๆ ในการขึ้นบินแต่ละเที่ยวบิน นอกจากนี้ยังรองรับการ
รบ หรือปฏิบัติการของ NCW
๒.๓ โครงการจั ดหาอาวุ ธ ปล่ อยน าวิ ถี พื้ น -สู่ -พื้ น พื้ น-สู่ -อากาศ
ระยะใกล้ โดยจัดไว้เป็นโครงการสารอง ปี งป.๖๓
ดารงการพิจารณาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ต้องฟื้นคืนสภาพ หากมีอายุ
ยุ ทโธปกรณ์มากจนขาดความเชื่อถื อได้ในการปฏิบัติ การ ให้ พิจารณา
ความคุ้ มค่ าและขออนุ มั ติ จ าหน่ าย เพื่ อไม่ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การ
ปฏิบัติการและไม่ให้เกิดภาระต่อการบารุงรักษาด้วยเงินงบประมาณทั้ง
แบบ “เรื้อรัง” และเงินงบประมาณ “ก้อนโต” (กบ.ทร. เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก)
ดารงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ประจาการใหม่ ต้องมีขีดความสามารถ
ทั้ ง การปฏิ บั ติ ก ารทางทหารอย่ า งเท่ า เที ย มและเหนื อ ชั้ น กว่ า ชาติ ที่
ประมาณการว่าเป็ น ประเทศที่ มีศักยภาพ การเป็นข้าศึก (Potential
Enemy) และการปฏิ บั ติ ก ารทางทหารนอกเหนื อ จากการสงคราม
(Military Operations Other Than War : MOOTW) โดยเฉพาะเรื่อง
ความมั่น คงและการช่ว ยเหลื อประชาชน (ยก.ทร. กบ.ทร. และ

๒.๓ โครงการจัดหาอาวุธปล่อยนาวิถี พื้น-สู่-พื้น พื้น-สู่-อากาศ
ระยะใกล้ โดยจัดไว้เป็นโครงการสารองประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก

ดารงการพิจารณาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ และต้องฟื้นคืนสภาพ
หากยุทโธปกรณ์มีอายุมากจนขาดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติการ
ให้พิจารณาความคุ้มค่าและพิจารณาขออนุมัติจาหน่าย เพื่อไม่ให้
เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การปฏิ บั ติ ก าร และไม่ ใ ห้ เ กิ ด ภาระต่ อ
การบารุงรักษา

กบ.ทร.

ด ารงการจั ด หาอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ป ระจ าการใหม่ ต้ อ งมี ขี ด
ความสามารถ ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการทาง
ทหารนอกเหนื อ จากการสงคราม (Military Operations Other
Than War : MOOTW) โดยเฉพาะเรื่ อ งความมั่ น คงและการ
ช่วยเหลือประชาชน

ยก.ทร.
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๕.

๖.

๗.

เนื้อหานโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สยป.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
ศึกษาการปรับปรุงระบบอาวุธปล่อยนาวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ C- 802A ของ
เรือ ฟก.ชุด ร.ล.เจ้าพระยา ให้สามารถนามาติดตั้งใช้งานบนยานพาหนะ
เพื่อให้เป็นอาวุธปล่อยนาวิถี พื้น-สู่-พื้น สาหรับหน่วยกาลังป้องกันฝั่ง
ของ สอ.รฝ. โดยบรรจุไว้ในความต้องการโครงการตั้งแต่ปี งป.๖๔ เป็น
ต้นไป (ยก.ทร. กร. และ สอ.รฝ. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
ให้จัดหายุทโธปกรณ์ต้นแบบ แล้ววิจัยพัฒนาต่อยอดใช้งานใน ทร./และ
นาเข้าสู่สายการผลิต ได้แก่ (สพ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๖.๑ จัดหาชุดดาน้า Escape Mk11
๖.๒ จัดหาร่มประกอบทุ่นระเบิด (Parachute Pack) สาหรับทิ้งทุ่น
ระเบิดจากอากาศยาน บ.ลว.ทางทะเล
จัดเตรียมโครงการเริ่มใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่สาคัญต่อโครงสร้าง
กาลังรบ (ยก.ทร.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก) ได้แก่
๗.๑ โครงการจัดหา บ.ลาดตระเวนทางทะเล จานวน ๓ เครื่อง
๗.๒ โครงการปรับ ปรุ งเรื อ ตกก.ชุด ร.ล.ปัตตานี จานวน ๒ ล า
รองรับ Exocet MM40 Block 3 หากการดาเนินการตามข้อ ๒.๑
ล้มเหลว

ประเด็นสาคัญ

ศึกษาการปรับปรุงระบบอาวุธปล่อยนาวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ C- 802A
ของเรือ ฟก.ชุด ร.ล.เจ้าพระยา ให้สามารถนามาติดตั้งใช้งานบน
ยานพาหนะ เพื่อให้เป็นอาวุธปล่อยนาวิถี พื้น-สู่-พื้น สาหรับหน่วย
กาลังป้องกันฝั่งของ สอ.รฝ. โดยบรรจุไว้ในความต้องการโครงการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ให้จัดหายุทโธปกรณ์ต้นแบบ แล้ววิจัยพัฒนาต่อยอดใช้งานใน ทร./
และนาเข้าสู่สายการผลิต ได้แก่
๖.๑ จัดหาชุดดาน้า Escape Mk11
๖.๒ จัดหาร่มประกอบทุ่นระเบิด (Parachute Pack) สาหรับทิ้ง
ทุ่นระเบิดจาก บ.ลว.ทางทะเล
การจัดเตรียมโครงการเริ่มใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่สาคัญต่อ
โครงสร้างกาลังรบ ได้แก่
๗.๑ โครงการจัดหา บ.ลาดตระเวนทางทะเล จานวน ๓ เครื่อง
๗.๒ โครงการปรับปรุงเรือ ตกก.ชุด ร.ล.ปัตตานี จานวน ๒ ลา
รองรับอาวุธปล่อยนาวิถี พื้น–สู่–พื้น แบบ Exocet MM40 Block
3 หากโครงการปรั บปรุ ง เรือ ตกก.ชุด ร.ล.ปั ตตานี ติดตั้งอาวุ ธ
๗.๓ โครงการจัดหายานโจมตีสะเทินน้าสะเทินบก (Amphibious ปล่ อ ยน าวิ ถี พื้ น –สู่ -พื้ น แบบยิ ง ฝั่ ง และปื น กล ๔๐ มม. ไม่
Assault Vessel : AAV) อย่ า งน้ อ ยจ านวน ๖ ยาน หรื อ จั ด หายาน สามารถดาเนินการได้
๗. ๓ โ ครงการจั ด หายาน โ จมตี ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก
เบาะอากาศ (Landing Craft Air Cushion : LCAC) จานวน ๒ ลา
(Amphibious Assault Vessel : AAV) อย่างน้อยจานวน ๖ ยาน
๗.๔ โครงการจั ด หา ฮ.กู้ภั ย ทางทะเล ส าหรั บใช้งานในภารกิ จ หรื อ จั ด หายานเบาะอากาศ (Landing Craft Air Cushion :
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หน่วย
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ยก.ทร.

สพ.ทร.

ยก.ทร.
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ศรชล. โดยบรรจุ ไ ว้ ใ นความต้ อ งการตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ LCAC) จานวน ๒ ลา
เป็นต้นไป
๗.๔ โครงการจั ด หา ฮ.กู้ ภั ย ทางทะเล ส าหรั บ ใช้ ง าน
๗.๕ ศึ ก ษาและเตรี ย มการโครงการจั ด หา “ดาวเที ย มสื่ อ สาร ในภารกิจ ศรชล. โดยบรรจุไว้ในความต้องการตั้งแต่ปีงบประมาณ
กองทั พเรื อ ” เข้ า ประจ าการ โดยบรรจุ ไ ว้ ใ นความต้ อ งการตั้ ง แต่ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (สสท.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๗.๕ ศึ กษาและเตรี ยมการโครงการจั ดหา “ดาวเที ยมสื่ อสาร
กองทัพเรือ” เข้าประจาการ โดยบรรจุไว้ในความต้องการตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
การตรวจรับปืน ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มม. การตรวจรับ ปืน ตามโครงการปรับ ปรุงพั ฒ นาปื นใหญ่ ขนาด
แบบอัตตาจรล้อยาง ศอว.ศอพท. จานวน ๖ กระบอก (ห้วง ก.ค.๖๓) ๑๕๕ มม. แบบอัตตาจรล้อยาง ศอว.ศอพท. จานวน ๖ กระบอก
นั้ น ให้ ท ดสอบทดลองยิ ง จริ ง ที่ ส นามยิ ง อาวุ ธ ทร.หมายเลข ๑๖ (ห้วง ก.ค.๖๓) นั้น ให้ทดสอบทดลองยิงจริงที่สนามยิงอาวุธ ทร.
(บ้ า นจั น ทเขลม) รวมทั้ ง ทดสอบการลากปื น ผ่ า นทุ่ ง อ้ า ยโลก หมายเลข ๑๖ (บ้ า นจั น ทเขลม) รวมทั้ ง ทดสอบการลากปื น
จว.จันทบุรี (ยก.ทร. และ นย. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
ผ่านทุ่งอ้ายโลก จว.จันทบุรี
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หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
ยก.ทร.
สสท.ทร.
ยก.ทร.

ด้านองค์ยุทธวิธี “สปิริต นักรบชาวเรือ”
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หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
จัดตั้งระบบสังคมนาวีปัญญาประดิษฐ์ (Navy Artificial Intelligence : สสท.ทร.
Navy AI) โดย ทร.จะเริ่ ม ต้ น สร้ า งเวที บ ริ ก ารหรื อ บิ๊ ก ดาต้ า
(Big Data) หรือต้องมีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ/อุปกรณ์จดจา
ตรวจสอบใบหน้าบุคคล (Face Scan) บัตรอัจฉริยะ (Smart Card)
ที่ เ ป็ น ทั้ ง บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ /ทหารกองประจ าการ
บั ต รระบบรั ก ษาความปลอดภั ย และบั ต รสิ ท ธิ ก าลั ง พล
ในใบเดียวกัน รวมถึงระบบจดจาทะเบียนรถยนต์ (License Plate)
โดยให้ สสท.ทร.เป็นเจ้าภาพ และหน่วยเกี่ยวข้องสาคัญมีส่วนร่วม
จั ด ท า/จั ด ตั้ ง คื อ กรมฝ่ า ยอ านวยการทุ ก กรม และ ฐท.กท.
ส่ ว น นขต.ทร.เป็ นหน่ ว ยสนับ สนุ นข้อ มูล ต่าง ๆ ให้ ได้ ร่างแผน
องค์ ประกอบ แบบ และต าบลที่ ติ ดตั้ งระบบ รวมถึ งการใช้ งาน
ของเครื่องมือและระบบอย่างบูรณาการ ภายใน ธ.ค.๖๒ และจัดหา
เครื่องมือต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานระบบได้สมบูรณ์ภายใน เม.ย.๖๓
ประเด็นสาคัญ

จัดตั้งระบบสังคมนาวีปัญญาประดิษฐ์ (Navy Artificial Intelligence :
Navy AI) โดย ทร.จะเริ่มต้นสร้างเวทีบริการหรือบิ๊กดาต้า (Big Data)
หรือต้องมีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ/อุปกรณ์จดจาตรวจสอบใบหน้า
บุ ค คล (Face Scan) บั ต รอั จ ฉริ ย ะ (Smart Card) ที่ เ ป็ น ทั้ ง บั ต ร
ประจ าตั ว ข้าราชการ/ทหารกองประจาการ บัตรระบบรัก ษาความ
ปลอดภั ย และบั ต รสิ ท ธิก าลั ง พลในใบเดีย วกัน รวมถึ งระบบจดจ า
ทะเบี ยนรถยนต์ (License Plate) โดยให้ สสท.ทร.เป็นเจ้ าภาพ และ
หน่วยเกี่ยวข้องสาคัญมีส่วนร่วมจัดทา/จัดตั้ง คือ กรมฝ่ายอานวยการ
ทุกกรม และ ฐท.กท. ส่วน นขต.ทร.เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ
ให้ได้ร่างแผนองค์ประกอบ แบบ และตาบลที่ติดตั้งระบบ รวมถึงการใช้
งานของเครื่องมือและระบบอย่างบูรณาการ ภายใน ธ.ค.๖๒ และจัดหา
เครื่องมือต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานระบบได้สมบูรณ์ ภายใน เม.ย.๖๓
ทั้งนี้ ให้ทุกคนทุกหน่วยคานึงอยู่เสมอว่า การร่วมกันพัฒนาคล้อยตาม
กระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ในการมุ่งหน้าสู่อนาคตต้องโฟกัสกับจุดสาคัญ
และต้องทางานอย่างละเอียดรอบคอบ ร่วมกันวาด “ภาพอันวิจิตร
ประณีต” ผลักดันการร่วมสร้างให้เดินหน้าตามทิศทางการพัฒนาแห่ง
คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง (สสท.ทร.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
พัฒนาการนาระบบเอาต์ลุก (Outlook) และพัฒนาระบบ IT ของ ทร. มา พัฒนาการนาระบบเอาต์ลุ ก (Outlook) และพัฒนาระบบ IT ของ
ช่วยบริหารงานธุรการ และรองรับระบบ AI ของ ทร. (สสท.ทร.เป็น ทร. มาช่วยบริหารงานธุรการ และรองรับระบบ AI ของ ทร.
หน่วยรับผิดชอบหลัก)
๒.๑ ให้ ติ ดตั้ ง (Set up) ระบบงานตรวจแก้ ไข และติ ดตาม
๒.๑ ให้ติดตั้ง (Set up) ระบบงานตรวจแก้ไข และติดตามหนังสือ ทร. หนังสือ ทร. สาหรับกรมในส่วนบัญชาการ หน.นขต.ทร.(ทุกหน่วย)
สาหรับกรมในส่วนบัญชาการ หน.นขต.ทร.(ทุกหน่วย) รอง หน.นขต.ทร. รอง หน.นขต.ทร.(ชั้นยศ พล.ร.ท.ขึ้นไป) กับ เสธ.นขต.ทร.(ทุกหน่วย)
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หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก

(ชั้ น ยศ พล.ร.ท.ขึ้ น ไป) กั บ เสธ.นขต.ทร.(ทุ กหน่ ว ย) และ รอง เสธ. และ รอง เสธ.นขต.ทร.(ที่ หน.หน่วยมีชั้นยศ พล.ร.ท. ขึ้นไป) ให้
นขต.ทร.(ที่ หน.หน่วยมีชั้นยศ พล.ร.ท. ขึ้นไป) ให้สมบูรณ์ภายใน ธ.ค.๖๒ สมบูรณ์ภายใน ธ.ค.๖๒ โดยเฉพาะการระบุชื่อ (Contact) ในแต่ละ
โดยเฉพาะการระบุชื่อ (Contact) ในแต่ละตาแหน่ง ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ตาแหน่ง ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
งาน (สสท.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๒.๒ ให้ พั ฒ นาการส่ งไฟล์ ห นัง สื อ ฉบับ ผ่ า นการตรวจแก้ไ ข สสท.ทร.
๒.๒ ให้ พั ฒ นาการส่ ง ไฟล์ ห นั ง สื อ ฉบั บ ผ่ า นการตรวจแก้ ไ ข (Tracking Changes) ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผอ.กองหรื อ เที ย บเท่ า ที่
(Tracking Changes) ตั้งแต่ระดับ ผอ.กองหรือเทียบเท่า ที่ จก.กรมใน จก.กรมในส่ ว นบั ญ ชาการ และ หน.นขต.ทร.ตรวจแก้ ไ ขแล้ ว
ส่วนบัญชาการ และ หน.นขต.ทร.ตรวจแก้ไขแล้ว ถึง สน.ผบ.ทร.ผ่าน ถึง สน.ผบ.ทร.ผ่านระบบเอาต์ลุก โดยไม่ต้องรอต้นฉบับที่เสนอให้
ระบบเอาต์ ลุ กทั น ที โดยไม่ต้ อ งรอต้ น ฉบับ เสนอให้ จก.กรมในส่ ว น จก.กรมในส่วนบัญชาการ/ หน.นขต.ทร.ลงนามเสนอ ทร.
บัญชาการ/ หน.นขต.ทร.ลงนามเสนอ ทร. การนี้ เพื่อให้ติดตามงานได้
๒.๓ การจัดหาหรืออัพเกรด (Upgrade) คอมพิวเตอร์ ทร. สสท.ทร.
ด้วยความรวดเร็ว และทราบขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้องให้สามารถใช้ระบบสานักงาน ๓๖๕
ละระดับ ผ่านงานธุรการ กับทั้งทราบขีดความสามารถของหน่วยหรือ หรือออฟฟิศ ๓๖๕ (Office 365) และไมโครซอฟต์เวิร์ด ๒๐๑๓
ผู้บังคับบัญชาที่หนังสือฉบับนั้น ๆ เดินทางผ่าน (นขต.ทร. เป็นหน่วย (Microsoft Word 2013) ขึ้นไป หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการ
รับผิดชอบหลัก)
ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเฉพาะในชื่อแมคโอเอส (macOS)
๒.๓ การจั ดหาหรืออัพเกรด (Upgrade) คอมพิว เตอร์ ทร. ในปี ต้องติดตั้งระบบสานักงานออฟฟิ ศฟอร์แมค (Office for Mac)
งป.๖๓ ต้องให้ส ามารถใช้ระบบส านักงาน ๓๖๕ หรือออฟฟิศ ๓๖๕ สาหรับพิมพ์งานธุรการปกติ รวมทั้งความปลอดภัยต้องเสียบการ์ด
(Office 365) และไมโครซอฟต์เวิร์ด ๒๐๑๓ (Microsoft Word 2013) หมายรู้และพิสูจน์ทราบตัวบุคคลจึงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ได้
ขึ้ น ไ ป ห า ก ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ มี ก า ร ติ ด ตั้ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
๒.๔ ให้ สสท.ทร.จัด Mobile Team สอนและทดสอบการใช้งาน สสท.ทร.
ระบบปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะในชื่ อ แมคโอเอส (macOS) หรื อ เครื่ อ ง ให้กับหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คอมพิวเตอร์ค่ายแมคอินทอช (Macintosh) หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า
แมค (Mac) เป็ น ชื่ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ พั ฒ นา
ออกแบบ และจาหน่ายโดยบริษัทแอปเปิล ต้องติดตั้งระบบสานักงาน
ออฟฟิ ศ ฟอร์ แ มค (Office for Mac) ส าหรั บ พิ ม พ์ ง านธุ ร การปกติ
รวมทั้งความปลอดภัยต้องเสียบการ์ด หมายรู้และพิสูจน์ทราบตัวบุคคล
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จึงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ได้
๒.๔ ให้ สสท.ทร.จัด Mobile Team สอนและทดสอบการใช้งาน
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตรวจสอบการบรรจุกาลังพล ศปก.ศรชล. ที่ได้รับการบรรจุเมื่อ ต.ค.๖๒
เพื่อการเตรียมกาลัง และใช้กาลังของ ศรชล. รองรับ พ.ร.บ.ศรชล.ซึ่ง
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ โดยมอบหมายให้ เสธ.ทร.พิจารณาสั่งการหน่วย
เกี่ยวข้องดาเนินการให้รอบด้าน ทั้งนี้ หน่วยทุกหน่วยใน ทร. มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุน
ให้ ทุ ก หน่ ว ยตรวจสอบแผนเผชิ ญ เหตุ ทบทวนแผนต่ า ง ๆ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัย (นขต.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
เตรี ย มการยิ ง อาวุ ธ ปล่ อ ยน าวิ ถี พื้ น -สู่ -พื้ น แบบฮาร์ พู น บล็ อ กทู
(Harpoon Block II) โ ห ม ด (Mode) ก า ร ยิ ง ฝั่ ง (Coastal Target
Suppression : CTS) ในปี งป.๖๔ โดยให้ ยิ ง แยกจาก การฝึ ก กั บ
ทร.สป. (ยก.ทร. และ กร.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
ให้ ฝึ ก ยิ ง อาวุ ธ ปล่ อ ยน าวิ ถี พื้ น -สู่ -พื้ น แบบฮาร์ พู น บล็ อ กวั น ชาร์ ลี
(Harpoon Block 1C) ในการฝึ ก Sing Siam 2020 โดยให้ แ ต่ ล ะ
ประเทศสลั บ ความรั บ ผิ ดชอบในการจั ด เตรี ย มเป้ า และสนามยิ ง ใน
ลั ก ษณะต่ า งตอบแทน เท่ า เที ย มกั น (ยก.ทร. และ กร.เป็ น หน่ ว ย
รับผิดชอบหลัก)
ให้ เ ตรี ย มการรองรั บ การที่ พลเอก เว่ ย เฟิ ง เหอ (Wei Fenghe)
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง กลาโหมสาธ ารณรั ฐ ประชาชนจี น

ประเด็นสาคัญ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก

ตรวจสอบการบรรจุกาลังพล ศปก.ศรชล. ที่ได้รับการบรรจุเมื่อ
ต.ค.๖๒ เพื่อการเตรียมกาลั ง และใช้กาลั งของ ศรชล. รองรับ
พ.ร.บ.ศรชล. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ โดยมอบหมายให้
เสธ.ทร.พิจารณาสั่ งการหน่ว ยเกี่ย วข้องดาเนินการให้ รอบด้าน
ทั้งนี้ หน่วยทุกหน่วยใน ทร. ทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยตรวจสอบแผนเผชิญเหตุ ทบทวนแผนต่าง ๆ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัย
เตรียมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ Harpoon Block II
Mode การยิงฝั่ง (Coastal Target Suppression : CTS) ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้ยิงแยกจากการฝึกกับ ทร.สป.

กพ.ทร.

ให้ฝึกยิงอาวุธปล่อยนาวิถี พื้น -สู่-พื้น แบบ Harpoon Block 1C
ในการฝึ ก Sing Siam 2020 โดยให้ แ ต่ ล ะประเทศสลั บ ความ
รับผิดชอบในการจัดเตรียมเป้าและสนามยิงในลักษณะต่างตอบ
แทน เท่าเทียมกัน

ยก.ทร.

ให้เตรียมการรองรับการที่กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชน
จี น (กห.สปจ.) แจ้ ง ว่ า จะสร้ า งและส่ ง มอบเรื อ ฟก.ชุ ด ร.ล.

กบ.ทร.
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(รมว.กห.สปจ.) ได้ แ จ้ ง ว่ า จะสร้ า ง และส่ ง มอบเรื อ ฟก.ชุ ด
ร.ล.เจ้าพระยา ให้แก่ ทร. อีก ๒ ลา โดยจะขอรับซากเรือ ฟก.ที่ ทร.
ปลดประจาการ ๒ ลา เพื่อนากลับไปทาพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ ทร. ได้แจ้ง
ความต้องการรับมอบเรือ ฟก.ชุด ร.ล.กระบุรี (ชุดเจียงเว่ย) เนื่องจาก
เป็นแบบเรือที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถที่สูงกว่า (กบ.ทร. และ
กร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
ให้ฝึ กยิงอาวุธปล่ อยน าวิถี พื้น-สู่ -พื้น แบบเอ็กโซเซต (Exocet) โดย
ร.ล.ราชฤทธิ์ เป็ นเรื อยิ ง ทั้ งนี้ ความตั้งใจของ ผบ.ทร. (Commander
Intention) ต้องการให้ปลดระวางประจาการ ร.ล.ราชฤทธิ์ ไปพร้อมกัน
เมื่อทาการยิงอาวุธปล่อยฯ นั้นแล้วเสร็จ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทร.มีขีด
ความสามารถสูงในการบารุงรักษา และ Exocet เป็นอาวุธปล่อยฯ ที่มี
ประสิทธิภาพเชื่อถือได้สูง (Well Proven) โดยให้เรียนเชิญ พล.ร.ท.
ชาร์ลี ส่องสว่างธรรม (อดีต รอง ผบ.กร./อดีต จก.อล.ทร.) ที่ปรึกษา
การเตรี ย มการและการยิ ง (ยก.ทร. กร. และ สพ.ทร. เป็น หน่ว ย
รับผิดชอบหลัก)
ให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่เกาะเมียง ซึ่ง
อาจมีชื่อหน่วยว่า “นป.สอ.รฝ.๖๓๑” โดยให้ ยก.ทร.เจ้าภาพ และให้
นป.สอ.รฝ.๖๓๑ สามารถปฏิบัติการได้ตั้งแต่ เม.ย.๖๓ เป็นต้นไป เพื่อ
การใช้กาลังของ ทร.ฝั่งทะเลอันดามันทั้งการรองรับ C4ISR และการ
รักษาพื้นที่ของ ทร.ด้วยการปฏิบัติการทั้งทางทหารและการปฏิบัติการ
ทางทหารนอกเหนือจากการสงคราม (Military Operations Other
Than War : MOOTW) ทั้งด้านยุทธวิธี เทคนิค และการปฏิบัติตาม

เจ้าพระยา ให้แก่ ทร. อีก ๒ ลา โดยจะขอรับซากเรือ ฟก.ที่ ทร.
ปลดประจาการ ๒ ลา เพื่อนากลับไปทาพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ ทร. ได้แจ้ง
ความต้ องการรั บมอบเรื อ ฟก.ชุ ด ร.ล.กระบุ รี (ชุ ด เจี ย งเว่ ย )
เนื่องจากเป็นแบบเรือที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถที่สูงกว่า

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก

ให้ฝึกยิงอาวุธปล่อยนาวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ Exocet โดย ร.ล.ราชฤทธิ์
เป็นเรือยิง ทั้งนี้ ความตั้งใจของ ผบ.ทร. (Commander Intention)
ต้ องการให้ ปลดระวางประจาการ ร.ล.ราชฤทธิ์ ไปพร้อ มกั นเมื่ อ
ทาการยิง อาวุธปล่อยฯ นั้นแล้ ว เสร็จ เพื่อแสดงให้ เห็นว่า ทร.มี
ขีดความสามารถสู งในการบ ารุงรักษา และ Exocet เป็นอาวุ ธ
ปล่อยฯ ที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้สูง (Well Proven)

ยก.ทร.

ให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่เ กาะ
เมียง (นป.สอ.รฝ.๖๓๑) โดยสามารถปฏิบัติการได้ตั้งแต่ เม.ย.๖๓
เป็ น ต้ น ไป เพื่ อ การใช้ ก าลั ง ของ ทร.ฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ทั้ ง การ
รองรับ C4ISR และการรักษาพื้นที่ของ ทร.ด้วยการปฏิบัติการทั้ง
ทางทหารและการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงคราม
(Military Operations Other Than War : MOOTW) และการ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชดาริโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ยก.ทร.
สอ.รฝ.
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แบบธรรมเนี ย มหรื อ ระเบี ย บการ (Tactics, Techniques and อนุรักษ์ท้องทะเลไทยและสัตว์ทะเลหายาก ทั้งนี้ หากไม่สามารถ
Procedures) และการสนั บ สนุ น โครงการอันเนื่อ งจากพระราชดาริ เตรียมการและบรรจุโครงการจัดหาเรดาร์ตรวจการณ์ทางทะเล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและสัตว์ทะเลหายาก เช่น สาหรับ นป.สอ.รฝ.ก.เมียง ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้บรรจุ
เต่าทะเล ซึ่งใช้ หมู่เกาะสิมิลัน โดยเฉพาะเกาะหนึ่ง เป็นที่วางไข่ใน โครงการดังกล่าวไว้โครงการพัฒนาขีดความสามารถ NCW ระยะ
พื้นที่ทะเลอันดามัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถเตรียมการและบรรจุโครงการ ที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
จัดหาเรดาร์ตรวจการณ์ทางทะเล สาหรับ นป.สอ.รฝ.ก.เมียง ได้ในปี
งป.๖๓ ให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้โครงการพัฒนา ขีดความสามารถ
NCW ระยะที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ยก.ทร. และ
สอ.รฝ. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๑๐. เน้นย้า
เรื่องเน้นย้า
๑๐.๑ หน่วยทุกหน่วย ต้องเกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความพร้อม
๑๐.๑ หน่วยทุกหน่วย ต้องสนับสนุนความพร้อมของหน่วย
ของหน่วยกาลังรบ ดังนั้น ต้องให้ทุกหน่วยวิ่งเข้าหาหน่วยกาลังรบไม่ กาลังรบ ดังนั้น ปัญหาความพร้อมของหน่วยกาลังรบต้องได้รับ
ต้องรอให้หน่วยกาลังรบร้องขอต้องทาทุกอย่างเพื่อให้กาลังรบมีความ การแก้ไขเป็นอันดับแรก
พร้อมไม่ใช่ทาเพื่อให้หน่วยตัวเองปัญหาความพร้อมของหน่วยกาลังรบ
๑๐.๒ ดารงการฝึกที่ว่า รบอย่างไรให้ฝึกอย่างนั้น ยกระดับ
ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ขถกแถลงหาข้ อ สรุ ป การด าเนิ น การติ ด ตามการ การฝึกการรบในสถานการณ์ที่สมจริงอย่างรอบด้าน
ดาเนินการเป็นอันดับแรกลดทั้งจานวน ความสาคัญ และความเร่งด่วน
๑๐.๓ การเตรีย มความพร้อมส าหรับการรบอยู่ตลอดเวลา
งานที่ไม่ใช่เพื่อหน่วยกาลังรบให้มากที่สุด (กบ.ทร. และหน่วยเทคนิค สร้ า งสปิ ริ ต และความพร้ อ มในการระดมสรรพก าลั ง และ
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
เตรียมการรองรับภัยทุกรูปแบบตั้งแต่ภาวะปกติ
๑๐.๒ ดารงการฝึกที่ว่า รบอย่างไรให้ฝึกอย่างนั้น ตอนรบต้องใช้สิ่ง
๑๐.๔ การปลู ก ฝั ง “อุ ด มการณ์ ช าติ ” และเมื่ อ ได้ รั บ
ใดก็จงฝึกสิ่งนั้นให้หนัก ปัญหาใดที่เด่นชัดก็จงพยายามแก้ปัญหานั้น มอบห มาย ภ าร กิ จ ต้ อ งไม่ ล้ ม เ หลว อั น เนื่ องม าจา กไม่ มี
ยกระดับการรบในสถานการณ์ที่สมจริง อย่างรอบด้าน (ยก.ทร. กร. “จิตวิญญาณ” โดยเฉพาะการเป็น “นักรบชาวเรือ” ทั้งยามสงบ
นย. สอ.รฝ. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
และยามสงครามหรือสถานการณ์วิกฤติ ผ่านกระบวนฝึก ศึกษา
๑๐.๓ ภารกิจ ในการสร้ างกองทัพ เรือให้ เข้มแข็ง คื อต้องเตรียม และอบรมอย่างเข้มงวด
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ความพร้อมสาหรับการรบอยู่ตลอดเวลา สร้างสปิริตที่เรียกหรือระดม
๑๐.๕ กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ
สรรพกาลังแล้วพร้อมมา มาแล้วพร้อมรบ รบแล้วต้องชนะ และยามสุข เชื่ อ มใจ และมี ช ะตาชี วิ ต ร่ ว มกั น กั บ ประชาชน สู้ เ พื่ อ รั บ ใช้
สงบต้องไม่ลืมคานึงถึงยามมีภัย ทุกรูปแบบ (ยก.ทร. และ กบ.ทร.เป็น ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของ
หน่วยรับผิดชอบหลัก)
กองทัพเรือ
๑๐.๔ เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ก็ต้องเตรี ยมพร้อมสาหรับการรบ
ทุกภารกิจต้องตั้งมาตรฐานของกาลังการต่อสู้ มุ่งเป้า หมายไปที่การรบ
ได้และรบชนะ และที่สาคัญต้องคานึงถึง “อุดมการณ์ ชาติ ” อยู่ทุก
ขณะจิต และเมื่อได้รับมอบหมายภารกิจต้องไม่ล้มเหลวอันเนื่องมาจาก
ไม่มี “จิตวิญญาณ” โดยเฉพาะการเป็น “นักรบชาวเรือ” ทั้งชายและ
หญิงทั้งยามสงบและยามสงครามหรือสถานการณ์วิกฤติ สิ่งเหล่านี้ต้อง
มี ก ระบวนฝึ ก ศึ ก ษา และอบรมอย่ า งเข้ ม งวด (ยก.ทร. กร. นย.
สอ.รฝ. ทรภ. ศปก.ทร. และ หน่ ว ยเฉพาะกิ จ ทร. เป็ น หน่ ว ย
รับผิดชอบหลัก)
๑๐.๕ กองทั พเรื อต้องเป็ น กองทัพทหารของประชาชน หายใจ
เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกั บประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชนที่
ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพ เรือ(นขต.ทร.
ศปก.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
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หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
ยก.ทร.
(ศปก.ทร.)

ด้านการบริหารจัดการ
ลาดับ

เนื้อหานโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นสาคัญ

๑.

ตรวจสอบการปรับอัตราและโครงสร้างหน่วยต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการไป
เมื่ อ ปี ที่ แล้ ว ว่ า หน่ ว ยใดส าเร็ จ เรี ย บร้ อ ย และหน่ ว ยใดยั ง ไม่ บรรลุ
เป้าหมายอย่างไร (ยก.ทร.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
จัดระเบียบพื้นที่บริเวณ อธบ.อร. กลน.กร. บก.ทร.วังนันทอุทยาน และ
พื้นที่ปริมณฑล ให้สอดคล้องกับแผนการถวายความปลอดภัยและรักษา
ความปลอดภัยอย่างประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้ย้ายหน่วย นขต.อร.ในพื้นที่
อู่ทหารเรือธนบุรี ไปยังพื้นที่สัตหีบตามแผนการย้ายเดิมที่ ทร.อนุมัติไว้
คงเหลือไว้ เพียงหน่วยงานหลักและส่วนสนับสนุน เพื่อรองรับภารกิจ
ซ่อมเรื อพระที่นั่ งในอนาคตอัน ใกล้ (ยก.ทร. เป็น หน่วยรั บผิดชอบ
หลัก)
การได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ จะมีข้อจากัด กล่าวคือ ทร.จะ
ได้รับการจัดสรรประมาณเดือน ม.ค.๖๓ จะต้องมีการเตรียมการและ
ดาเนินการบริหารจัดการที่ดี และการปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณ
ต้อ งรั กษาระดั บ การใช้ เงิ น งบประมาณให้ อ ยู่ ร ะดั บ ไม่เ กิ น อัน ดั บ ๒
(ยก.ทร. กบ.ทร. สปช.ทร. หน่วยเทคนิคที่เกี่ยวข้อง)
๓.๑ ให้ทุกหน่ วยตรวจสอบแผนการปฏิบัติราชการให้ ครบทุก
รายการ
๓.๒ รายการที่ต้องเขียน ST ต้องแล้วเสร็จภายใน ต.ค.๖๒
๓.๓ รายการที่ต้องเขียน SR ต้องแล้วเสร็จภายใน พ.ย.๖๒
๓.๔ รายการที่ต้องเขียน TOR ต้องแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.๖๒
๓.๕ รายการที่ต้องจัดซือ้ /จ้าง ต้องเขียน Timeline ออกมาให้ได้ทุกรายการ

ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการปรับอัตราและโครงสร้างหน่วย
ต่า ง ๆ ที่ ไ ด้ด าเนิ น การไปเมื่ อ ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ ส าเร็ จ
เรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
จัดระเบียบพื้นที่บริเวณ อธบ.อร. กลน.กร. บก.ทร.วังนันทอุทยาน
และพื้นที่ปริมณฑล ให้สอดคล้องกับแผนการถวายความปลอดภัย
และรักษาความปลอดภัยอย่างประสิทธิภาพ

๒.

๓.

๓.๑ การปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณต้องรักษาระดับการ
ใช้เงินงบประมาณให้อยู่ระดับไม่เกินอันดับ ๒
๓.๒ ดาเนินการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีจากข้อจากัด
อนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ล่าช้า(ประมาณเดือน ม.ค.๖๓) โดย
ให้
๓.๒.๑ หน่วยตรวจสอบแผนการปฏิบัติราชการให้ครบ
ทุกรายการ
๓.๒.๒ รายการที่ต้องเขียน ST.ต้องแล้วเสร็จภายใน
ต.ค.๖๒
๓.๒.๓ รายการที่ต้องเขียน SR ต้องแล้วเสร็จภายใน
พ.ย.๖๒
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หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
ยก.ทร.
ยก.ทร.

สปช.ทร.

ลาดับ

เนื้อหานโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นสาคัญ

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก

๓.๒.๔ รายการที่ต้องเขียน TOR ต้องแล้วเสร็จภายใน
ธ.ค.๖๒
๔.
๕.

๖.

๓.๒.๕ รายการที่ ต้ องจั ดซื้ อ/จ้ าง ต้ องเขี ยน Timeline
ออกมาให้ได้ทุกรายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมี การจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยต้อง
คุณธรรมจริ ยธรรม นอกเหนื อจากการปฏิบัติตามระเบียบของทาง เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม
ราชการ
ปรับโครงสร้าง ทร.รองรับแผนปฏิรูป กห. ในส่วนที่เหลือให้เป็นไปตาม ปรับโครงสร้าง ทร.รองรับแผนปฏิรูป กห. ในส่วนที่เหลือให้เป็นไป
แผนงาน และเพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ (ยก.ทร. และ กพ.ทร. เป็ น หน่ ว ย ตามแผนงาน และเพิ่มเติม ดังนี้
รับผิดชอบหลัก)
๕.๑ พิจารณาปรับระบบงานภายในฝ่ ายอานวยการ ทร.
๕.๑ พิจารณาปรับระบบงานภายในฝ่ายอานวยการ ทร. โดยให้ โดยให้ จก.ฝ่ายอานวยการ ทางานในลักษณะ ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายต่าง ๆ
จก.ฝ่ายอานวยการ ทางานในลักษณะ ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายต่าง ๆ ในอดีต ในอดีต และให้ ผอ.สานักในกรมฝ่ายอานวยการ สามารถลงนาม
และให้ ผอ.สานักในกรมฝ่ายอานวยการ สามารถลงนามในบันทึกเสนอ ในบันทึกเสนอ ทร. ผ่านตามลาดับชั้น (เฉพาะเรื่องใน ทร.)
ทร. ผ่านตามลาดับชั้น (เฉพาะเรื่องใน ทร.)
๕.๒ ปรับสมดุลกาลังรบ กร. นย. และ สอ.รฝ.
๕.๒ ปรับสมดุลกาลังรบ กร. นย. และ สอ.รฝ.
๕.๓ ปรับเกลี่ยการบรรจุพลทหารให้สอดคล้องกับภารกิจ
๕.๓ ปรับเกลี่ยการบรรจุพลทหารให้สอดคล้องกับภารกิจ
ทบทวนแนวทางการซ่อม/ปรับปรุงยุทโธปกรณ์
ทบทวนแนวทางการซ่อม/ปรับปรุงยุทโธปกรณ์
๖.๑ ศึ กษาจั ด ท าแนวทางการซ่ อ มบ ารุง ระบบอานวยการรบ
๖.๑ ศึกษาจัดทาแนวทางการซ่อมบารุงระบบอานวยการรบ
แบบ 9LV SAAB ที่ ติดตั้ งบนเรื อที่มี คุณค่ าทางยุ ทธการสู ง ทั้ ง ๔ ล า แบบ 9LV SAAB ที่ติดตั้งบนเรือที่มีคุณค่าทางยุทธการสูงทั้ง ๔ ลา
ได้แก่ ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน ร.ล.จักรีนฤเบศร และ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช ได้ แ ก่ ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิ น ร.ล.จั ก รี น ฤเบศร และ
(กบ.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช
๖.๒ พิ จ ารณาแนวทางการด ารงขี ด ความสามารถ บ.ตช.๑
๖.๒ พิจารณาแนวทางการดารงขีดความสามารถ บ.ตช.๑
หน้า ข - ๒๐ ของ ๒๓ หน้า

กบ.ทร.
ยก.ทร.

กพ.ทร.
ยก.ทร.
กบ.ทร.

ยก.ทร.

ลาดับ

๗.

๘.

เนื้อหานโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นสาคัญ

(T-337) เพื่อกาหนดแผนงาน และเป้าหมายการใช้อากาศนาวีแบบนี้
อย่างปลอดภัย (ยก.ทร. กบ.ทร. และ กร.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๖.๓ ตรวจสอบและบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง ให้สอดคล้อง
สภาพความต้องการใช้งานและซ่อมบารุงจริง (กบ.ทร. เป็น หน่วย
รับผิดชอบหลัก)
การจัดตั้งหน่วยที่อยู่ในแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และยุทธการ ให้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้ปรากฏผลการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม ทั้งเพื่อ
การวางแผนด้านต่าง ๆ และการใช้เป็นแนวทางการจัดทาโครงการต่าง ๆ
ดังนี้ (ยก.ทร. และ สอ.รฝ.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๗.๑ พิจารณาปรับที่ตาบลที่ตั้ง นป.๔๕๒ ก.ปูยู ไปตั้ง ณ พื้นที่
ก.ยาว จว.สตูล และพิจารณากาหนดหน่ว ยรักษาการณ์พื้นที่ ก.ปูยู
ทดแทน
๗.๒ การจัดตั้ง นป.สอ.รฝ. และโครงการ NCW
(๑) เร่งรัดการขอใช้ประโยชน์พื้นที่เขาแดง จว.สงขลา และ
จัดตั้ง นป.สอ.รฝ. ... เขาแดง โดยสอดคล้องกับการจัดหาเรดาร์ตรวจ
การณ์พื้นน้าตามโครงการ NCW ทั้งนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสัมปทาน
พื้นที่ JDA ไทย- มาเลเซีย จะหมดอายุลง
(๒) เตรี ย มการจั ด ตั้ง นป.สอ.รฝ. ... เขาหน้า ยัก ษ์ โดย
สอดคล้องกับการจัดหาเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้าตามโครงการ NCW
ซึ่งจะส่งมอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ทบทวนโครงสร้างการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมของ กฝร. (ยก.ทร. กร.
นย. สอ.รฝ. และ ศรชล.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)

(T-337) เพื่อกาหนดแผนงาน และเป้าหมายการใช้อากาศนาวี
แบบนี้อย่างปลอดภัย
๖. ๓ ตรว จสอบและบริ ห ารจั ด การอะไหล่ ค งคลั ง
ให้สอดคล้องสภาพความต้องการใช้งานและซ่อมบารุงจริง

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก
กบ.ทร.

การจัดตั้งหน่วยที่อยู่ในแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และยุทธการ
ให้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้ปรากฏผลการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
๗.๑ พิจารณาปรับที่ตาบลที่ตั้ง นป.๔๕๒ ก.ปูยู ไปตั้ง ณ
พื้นที่ ก.ยาว จว.สตูล และพิจารณากาหนดหน่วยรักษาการณ์พื้นที่
ก.ปูยู ทดแทน
๗.๒ การจัดตั้ง นป.สอ.รฝ. และโครงการ NCW
๗.๒.๑ เร่ ง รั ด การขอใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ เ ขาแดง
จว.สงขลา และจัดตั้ง นป.สอ.รฝ. ... เขาแดง โดยสอดคล้องกับ
การจั ด หาเรดาร์ ต รวจการณ์ พื้ น น้ าตามโครงการ NCW ทั้ ง นี้
ให้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยก่ อ นสั ม ปทานพื้ น ที่ JDA ไทย- มาเลเซี ย
จะหมดอายุลง
๗.๒.๒ เตรียมการจัดตั้ง นป.สอ.รฝ. ... เขาหน้ายักษ์
โดยสอดคล้องกับการจัดหาเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้าตามโครงการ
NCW ซึ่งจะส่งมอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยก.ทร.
สอ.รฝ.

ทบทวนโครงสร้างการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมของ กฝร.
๘.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจาก

ยก.ทร.
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ลาดับ

เนื้อหานโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๘.๑ หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารนอกเหนื อ จาก
สงคราม โดยให้ปรับไปให้ ศฝ.สอ.รฝ.รับผิดชอบดาเนินการ
๘.๒ ให้ ศฝ.นย.รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกาลัง นบ.นย.
๘.๓ หลั ก สู ต ร Shake down ศรชล. ให้ ศรชล.เป็ น หน่ ว ย
ดาเนินการ
๙. การจัดการประชุม ศรชล. ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการประชุม กอ.รมน.
กล่ า วคื อ ผู้ จั ด การประชุ ม ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มการและนั ด หมายมติ ที่
ประชุมหั วข้อต่าง ๆ ให้ เรีย บร้อยก่ อนจึงจัดการประชุม (ลดเวลาใน
ประชุมสาหรับผู้บริหารระดับสูง ) รวมทั้งให้เสนอ กห. ขอให้บรรจุการ
ชี้แจงของ ศรชล. ไว้ในวาระการประชุมของสภาโหม (ชี้แจงต่อท้ายเมื่อ
กอ.รมน.ชี้แจงเสร็จสิ้น) ทั้งนี้ เรื่องการชี้แจงในที่ประชุม สภากลาโหม
ให้ดาเนิน การเมื่อมีผลงานปรากฏเป็ นรูปธรรมทุกเดือนเช่นเดียวกับ
กอ.รมน. และการนาเสนอต้องดีกว่าทั้งในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา (ยก.ทร. และ ศรชล. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก)
๑๐. การพัฒนากิจการของกองทัพเรือ ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Economy Eastern Corridor : EEC)
๑๐.๑ ให้ บ รรจุ โ ครงการจั ด ตั้ ง “ศู น ย์ ซ่ อ มและสร้ า งเรื อ ของ
กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ” ไว้ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) โดยโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
(๑) ระยะที่ ๑ จัดสร้างศูนย์ซ่อมและสร้างเรือฯ ณ อรม.อร.
โดยจัดสร้างท่าเรือ หรือลานยกเรือ (Ship Lift) รองรับการซ่อมบารุง
เรือดาน้า โดยเป็นกิจการร่วมทุนกับบริษัท อู่กรุงเทพ จากัด

ประเด็นสาคัญ
สงคราม โดยให้ปรับไปให้ ศฝ.สอ.รฝ.รับผิดชอบดาเนินการ
๘.๒ ให้ ศฝ.นย.รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก าลั ง
นบ.นย.
๘.๓ หลั กสูตร Shake down ศรชล. ให้ ศรชล.เป็นหน่ว ย
ดาเนินการ
การจัดการประชุม ศรชล. ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ การประชุม
กอ.รมน. โดยต้ อ งมี การเตรีย มการและนั ดหมายมติ ที่ ป ระชุ ม
หัวข้อต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนจึงจัดการประชุม รวมทั้งให้เสนอ
กห. ขอให้บรรจุการชี้แจงของ ศรชล. ไว้ในวาระการประชุมของ
สภากลาโหม

การพั ฒ นากิ จ การของกองทั พ เรื อ ภายใต้ โ ครงการระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Economy Eastern Corridor : EEC)
๑๐.๑ ให้บรรจุโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ซ่อมและสร้างเรือของ
กองทั พเรื อ พื้ นที่ สั ตหี บ” ไว้ ในโครงการระเบี ยงเศรษฐกิ จภาค
ตะวันออก (EEC) โดยโครงการแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
๑๐.๑.๑ ระยะที่ ๑ จัดสร้างศูนย์ซ่อม และสร้างเรือฯ
ณ อรม.อร. โดยจั ด สร้ า งท่ า เรื อ หรื อ ลานยกเรื อ (Ship Lift)
รองรับการซ่อมบารุงเรือดาน้า โดยเป็นกิจการร่ วมทุนกับบริษัท
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รับผิดชอบ
หลัก

ยก.ทร.
ศรชล.

สปช.ทร.

ลาดับ

เนื้อหานโยบาย ผบ.ทร.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นสาคัญ

(๒) ระยะที่ ๒ จัดสร้างศูนย์ซ่อมและสร้างเรือฯ ณ หาดน้า
หนาว โดยเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ รองรับการออกแบบ ซ่อม
ทา และสร้างเรือทั้งเรือรบและเรือสินค้า โดยเป็นกิจกรรมร่วมทุนกับ
ทร.ในโครงการ EEC
๑๐.๒ ส่งเสริมการจัดตั้ง “กิจการโรงงานแยกชิ้นส่วนเรือและแท่น
ขุดเจาะน้ามันในทะเลที่หมดอายุ” (กิจการชาแหละเรือ) ซึ่งนอกจากจะ
ทาให้มีเงินค่าตอบแทนเข้าสวัสดิการ ทร. อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังจะทา
ให้ทั้งข้าราชการและคนในครอบครัวของข้าราชการ ทร. มีงานและมี
รายได้ที่ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อู่กรุงเทพ จากัด
๑๐.๑.๒ ระยะที่ ๒ จัดสร้างศูนย์ซ่อม และสร้างเรือฯ
ณ หาดน้าหนาว โดยเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ รองรับ
การออกแบบ ซ่อมทา และสร้างเรือทั้งเรือรบและเรือสินค้า
๑๐.๒ ส่ งเสริ มการจั ดตั้ ง “กิ จการโรงงานแยกชิ้ น ส่ วนเรื อ
และแท่นขุดเจาะน้ามันในทะเลที่หมดอายุ”

ตรวจถูกต้อง
น.อ.
(จักริน ขาวรัตน์)
ผอ.กนย.สนผ.ยก.ทร.
พ.ย.๖๒
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